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Tovarășul dr. Petru Groza 
s-a întîlnit cu alegătorii din orașul Cluj

Alegătorii din circumscripția e- 
iectorală orășenească nr. 3 Cluj 
s-au întîlnit marți după amiază 
în sala clubului „Filimon Sîrbu“ 
al Atelierelor C.F.R. „16 Februa
rie“ cu candidatul lor, tovarășul 
dr. Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

Intîlnirea a fost deschisă de 
tovarășul Gali Erno, prorectorul 
Universității „Bolyai“ care a în
fățișat larga dezvoltare pe care 
au luat-o în anii regimului de 
democrație populară economia 
și cultura regiunii Cluj.

In anii primului nostru cinci
nal în regiunea Cluj au apărut 
noi și puternice unități ale indus
triei socialiste, au intrat în func
țiune 20 de întreprinderi indus
triale, printre care uzinele „Teh- 
nofrig" și „Carbochim" din Cluj, 
„Electroceramica" și „Silica" din 
Turda, topitoriile de cînepă din 
Luduș și Beclean. Alte 27 de în
treprinderi, printre care uzinele 
„Industria Sîrmei“ din Cîmpia 
Turzii, uzinele de produse sodice 
din Ocna Mureșului, întreprinde
rea minieră din Baia de Arieș, 
uzinele „Unirea" și fabrica de 
porțelan din Cluj și-au mărit cu 
mult capacitatea de producție 
prin dotarea lor cu mașini de 
înaltă tehnicitate. ,

Orașul Cluj se înfrumusețează 
continuu. Cu un deosebit avînt 
se lucrează chiar în aceste zile 
la terminarea construcției a 12 
blocuri de locuințe muncitorești 
cu 96 apartamente și a instala
țiilor de gaz metan la imobilele 
de pe 58 străzi ; la construirea și 
repararea a 4000 m.p. trotuare și 
10.000 m.p. drumuri, la amenaja
rea unor parcuri în piața Toldi 
și piața Jdanov, la electrificarea 
a încă 3 străzi etc.

Oamenii muncii romîni și ma
ghiari trăiesc și muncesc în prie
tenie frățească contribuind la 
construcția pașnică a patriei 
noastre.

In satele regiunii, 
țărani muncitori au pășit pe ca
lea unei vieți noi. S-au înființat 
10 gospodării agricole de stat, 
163 de gospodării agricole colec
tive, aproape 300 de întovărășiri

numeroși

agricole. Cu sprijinul celor 10 
S.M.T.-uri din regiune, țăranii 
muncitori au obținut în anul 1955 
peste 715.000 tone de cereale, 
depășind cu mult producțiile ani
lor trecuți. In urma creșterii ve
niturilor lor, în primul cincinal, 
țăranii muncitori și-au construit 
peste 12.000 de locuințe.

Știința, arta și cultura cunosc 
o înflorire care nu putea avea 
loc în timpul regimului burghezo- 
moșieresc. Au luat ființă o filială 
a Academiei R.P.R., filiale ale 
Institutelor științifice și ale 
uniunilor de creație, universita
tea „Bolyai“ cu limba de predare 
maghiară, noi teatre și cinema
tografe, sute de școli de toate 
gradele pentru populația romînă 
și maghiară, cămine culturale, 
muzee etc.

Multe succese au obținut sfa
turile populare cu sprijinul mase
lor. In ultimii patru ani, tn re
giunea Cluj s-au executat 3263 
lucrări de interes obștesc, a că
ror valoare se ridică la 50 mi
lioane lei.

Vorbind cu mîndrie despre rea-- 
lizările de pînă acum, alegătorii 
au făcut totodată propuneri în ve
derea înlăturării unor lipsuri care 
mai dăinuie în munca sfaturilor 
populare.

Gavrilă Vădeanu, maistru 
resortul vagoane și lucrări 
verse al Atelierelor C.F.R. 
Februarie", a arătat că sfatul 
popular al orașului Cluj trebuie 
să acorde mai multă atenție ali
mentării cu apă potabilă a car
tierului Dîmbu Rotund, precum și 
grăbirii ritmului construcțiilor 
de locuințe.

Turnătorul Szigeti Gheorghe 
a propus să se înființeze o baie 
publică și să se execute cu spri
jinul deputaților și al cetățenilor 
lucrări de amenajare a drumuri
lor din cartierele muncitorești.

Tînărul alegător Valentin Chio- 
ran a arătat că trebuie acordat 
un sprijin mai eficace culturii fi
zice și sportului, precum și acti
vității cultural-educative în rîn- 
durile tineretului.

Mai mulți alegători de națio
nalitate maghiară au vorbit des
pre drepturile de care se bucură
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minoritățile naționale din 
noastră. Clujul are școli cu 
ba de predare maghiară, biblio
tecile au căr{i scrise în limba 
maghiară. In Cluj funcționează 
Universitatea „Bolyai“, Teatrul 
și Opera de Stat în limba ma
ghiară.

Numeroși alegători, printre 
care Andrei Canabe și Iuliu 
Pleșa, s-au angajat ca în cins
tea alegerilor să obțină cei mai 
înalți indici de producție de pînă 
acum.

Răspunzînd alegătorilor, a luat 
cuvîntul tovarășul dr. Petru 
Groza, Cuvintele rostite îa ca
drul întîlnirii — a spus vorbitorul 
— au înfățișat preocupările de zi 
cu zi ale oamenilor muncii, hotă- 
rîrea lor de a participa activ la 
întărirea continuă a statului de- 
mocrat-popular.

Tovarășul dr. Petru Groza a 
subliniat datoria de onoare care 
revine fiecărui om al muncii de 
a contribui la îndeplinirea sar
cinilor istorice puse în fata în
tregului popor de cel de al II-lea 
Congres al P. M. R. pentru 
dezvoltarea continuă a economiei 
naționale în vederea creșterii 
neîncetate a nivelului de trai ma
terial și cultural al celor ce mun
cesc.

In încheiere, vorbitorul a arătat 
că apărarea păcii este sarcina 
principală a tuturor celor a căror 
dorință fierbinte este de a păstra 
și dezvolta cuceririle dobîndite 
în anii puterii populare.

Participantii la întîlnirc

— Eu mă angajez începînd de 
mîine să dau zilnic o normă șl 
jumătate în cinstea alegerilor de 
la 11 martie — a spus tînăra țe
sătoare Lucreția Ciobanu.

Unii au crezut prea îndrăzneț 
angajamentul ei și clătinau din 
cap cu neîncredere.

Fața maistrului Ilie Ciobanu 
de la țesătorie s-a ’—,-*1 
de un zîmbet. El o 
cu cîtă dîrzenie a 
ția să stăpînească 
războaie la care a 
mult să lucreze.

— Angajamentul 
depășesc norma

luminat însă 
credea. Știa 
luptat Lucre- 

cele patru 
trecut nu de

meu este să 
.... cu 30% — a 

vorbit utemista Alexandrina 111- 
escu.

— Și eu îmi voi depăși norma 
cu 10% și cer să lucrez la 4 răz
boaie — zise tînăra țesătoare 
Margareta Stoicea.

Faptele de mai sus s-au petre
cut în urmă cu mai bine de o 
lună la Jesătoria „Teleorman" din 
Roșiori de Vede.

Aproape că n-a rămas muncitor 
care să nu-și ia un angajament 
sporit în cinstea alegerilor de de- 
putați în sfaturile populare.

Și lupta pentru înfăptuirea an
gajamentelor a început cu însufle. 
țire sporită.

Tinerele de la țesătorie veneau 
dimineața cu cîte o jumătate de 
oră mai devreme la lucru. Iși pre. 
găteau cele necesare în timpul 
lucrului pentru ca să nu piardă 
nici unul din cele 480 de minute. 
Și lupta începea.

Maistrul comunist le urmărea 
pe fiecare în parte și le ajuta 
cînd era nevoie. Responsabilul cu 
întrecerile socialiste comunica re
zultatele întrecerilor în fiecare zi. 
Aceasta a dat un imbold puternic 
în munca țesătoarelor.

Zilele acestea la panoul de o- 
noare s-au afișat noi fotografii 
și texte care vorbesc despre felul 
cum textiliștii s-au ținut de 
cuvînt îndepli.nindu-și angaja
mentele luăte în cinstea alegeri
lor de la 11 martie. Tînăra Lucre- 
ția Ciobanu și-a depășit norma 
zilnic cu 69%, Alexandrina Ili- 
escu cu 49%, iar Margareta Stoi
cea — care lucrează și ea la 4 
războaie — cu 23%.

A. CARANFIL

Cîteva cuvinte despre munca noastră
grăbită, cu

au 
manifestat îndelung pentru vic
toria în alegeri a Frontului De
mocrației Populare exprimîndu-și 
atașamentul profund față de po
litica înțeleaptă a partidului și 
guvernului care călăuzesc neabă
tut poporul pe drumul construirii 
socialismului. Alegătorii s-au an
gajat să nu precupețească nici 
un efort pentru a-și aduce apor
tul la traducerea în viață a ho- 
tărîrilor Congresului al 2-lea al 
partidului, pentru dezvoltarea ac
tivității sfaturilor populare, pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc, pentru apărarea 
și consolidarea păcii.

Bilanțul petroliștilor
214 m. săpațî în plus pe luna 

februarie la sonda 1009, depăși
rea planului de foraj la sonda 
1007 cu 50 m., terminarea son
dei 459 cu 6 zile mai de vreme 
sînt numai cîteva din realizările 
cu care petroliștii Trestului nr. 1 
Cîmpina întîmpină ziua de 11 
martie. De la începutul anului și 
pînă la 3 martie, ei și-au realizat 
planul de producție în proporție 
de 100,7 la sută.

In luna februarie, petroliștii 
Trestului nr. 3-Ploești au înde
plinit planul la extracția de țiței

în proporție de 100,08 l>a sută, la 
gaze — 112,25 la sută, la gazo
lină — 101,98 la sută, la recupe
rarea secundară — 107,08 la sută. 
Și în această lună s-au evidențiat 
petroliștii de la schela Boldești, 
care au luat o serie de măsuri 
pentru reintrarea în producție a 
sondelor inundate. Izolînd gazele 
și straturile inundate de apă de ia 
mai multe sonde ei le-au mărit 
considerabil debitul zilnic.

Un sprijin prețios au acordat 
celor din schele, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii întreprinderii

de carotaj și perforări din 
ești. Colectivul stației de carotaj 
radioactiv a executat în primele 
două luni ale acestui an 19 ope
rații pentru repunerea în produc
ție a sondelor inactive și pentru 
determinarea limitei apă-țiței. Nu
mai în cadrul Trestului nr. 2-Mo- 
renî au fost cercetate cu ajutorul 
radioactivității 6 sonde inactive. 
Succese însemnate au obțin, t și 
muncitorii din secția de perfo
rări a întreprinderii. Ei au redat 
producției, numai la Trestul nr. 
2-Moreni, 9 sonde.

Plo-

Copiii mei, Zoia și Șura... ”99
In fundul camerei, tn jurul 

unei măsuțe, vorbeau cîteva fe- . 
mei. O recunosc de îndată pe Liu- L' 
bov Kosmodemianskaia. Chipul 
acestei femei vîrstnice, tn ne-

Intîlnire cu 
Kosmodemianskaia

Iul Șura. Femeia cu care stai de 
vorbă este mama eroilor ale căror 
fapte au răscolit omenirea, 
simți cuprins de o emoție fi
rească, ce se naște spontan și pe 
care nu o poți stăpîni.

Simplitatea desăvîrșită a Liubei 
Timofeevna te ajută să legi dis-1 
cuția. Vorbește domol, privind 
pe cei din jur cu atenție. Vorbește. 
despre Sadoveanu și amintește de' 
Parhon. Are în fa(ă un album cu '■ 
picturi de Aman și uneori pri
virea stăruie cîteva clipe asupra 
paginilor. Nimic protocolar. De
gajată răspunde la întrebări, în
cearcă să-și amintească unele a- 
mănunte mai îndepărtate și ur. 
mărește explicațiile translatoarei.

O rog pe Liubov Kosmodemian
skaia să scrie un salut către tine, 
retul nostru. Răspunde dorinței 
noastre cu bucurie. Se gîndește 
cîteva momente și 
pe hîrtie s

Te

apoi așterne

cini mari: trebuie îndeplini
te cu cinste directivele Con
gresului P.M.R. cu privire la 
cel de al doilea plan cincinal 
— măreț program de luptă 
pentru înflorirea continuă a 
patriei noastre scumpe.

Tinerele care lucrează in 
producție sint chemate să de
pună toate eforturile pentru 
ridicarea productivității mun
cii, pentru reducerea prețului 
de cost, să lupte pentru folosi
rea rațională a utilajului, pen
tru introducerea și folosirea 
tehnicii noi, să stăpînească și 
să folosească metodele cele 
mai avansate in muncă. Să nu 
admită indisciplina în produc
ție, pierderea de timp, risipa 
de materii prime și materiale. 
Să urmărească zi de zl obți
nerea unor produse de cit mai 
bună calitate.

De pe ogoarele patriei noas
tre trebuie să obținem recolte 
mereu mai bogate, la care și 
tinerele sînt chemate să aducă 
contribuția lor. întreaga mun
că a organizațiilor U.T.M. de 
la sate trebuie să fie îndrep
tată în direcția întăririi și dez
voltării sectorului socialist al 
agriculturii. Este necesar să 
ne ocupăm cu grijă și cu per
severență de calificarea tinere
lor care lucrează in sectorul 
zootehnic.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să ajute școala în procesul in- 
structiv-educativ, să cultive in 
rîndul elevelor dragostea pen
tru muncă, respectul pentru cei 
ce-i învață, dorința neclintită 
de a-și închina viața, cauzei 
construirii unei vieți noi și 
fericite, să cultive în rîndul 
studentelor dorința de a se 
pregăti cît mai bine pentru a 
putea da cît mai mult din cu
noștințele lor acolo unde le 
cheamă nevoile patriei.

Muncind pentru înflorirea 
patriei, trebuie în același timp 
să aducem contribuția noastră 
activă, alături de întregul po
por, la continua întărire a la
gărului socialist, stringînd și 
mai mult legăturile de priete
nie cu tinerele din alte țări 
și în primul rînd cu tinerele 
sovietice, cu tinerele Chinei 
noi și cu cele din țările de de
mocrație popu>ară.

Tinerele fete din țara noas
tră îmbrățișează cu toată căl
dura inițiativa F.M.T.D. de a 
organiza în acest an o întîl- 
nire a tinerelor fete din Euro
pa, care fie că sînt din ateliere 
sau uzine, de la sate sau din 
școală, visează o viață fericită 
și vor să lupte pentru a o cu
ceri.

Să punem toată capacitatea 
noastră, toată energia creatoa
re, tot devotamentul nostru 
în slujba realizării sarcinilor 
puse de cel de al II-lea Con
gres al P.M.R., în sluiba în
tăririi continue a patriei noa
stre dragi, a întăririi marelui 
lagăr socialist și a forțelor pă
cii din întreaga lume.

în prag de primăvară, 8 
Martie — ziua internațională a 
femeii, a fost sărbătorită pen
tru prima oară acum 46 de ani 
cînd luptătoarea Clara Zetkin 
a făcut această propunere la 
Conferința internațională a fe
meilor de la Copenhaga. Ea a 
devenit o zi a solidarității și 
prieteniei a sute de milioane 
de femei luptătoare pentru pa
ce, pentru drepturile lor, pen
tru ocrotirea copiilor, pentru 
un trai mai bun. 8 Martie este 
o zi a speranței, a încrederii 
neclintite și a conștiinței că 
soarta păcii, cauza cea 
scumpă omenirii este în 
ni le popoarelor.

Sîntem contemporanii 
evenimente mărețe. Pe a patra 
parte a globului pămîntesc fe
meile trăiesc viața pe care au 
visat-o multe generații de lup
tătoare. Minunata viață a fe
meilor sovietice, rodnica mun
că a constructoarelor Chinei 
populare, traiul liber și din ce 
în ce mai îmbelșugat al femei
lor din țările de democrație 
populară exercită o puternică 
influență asupra femeilor din 
lumea capitalistă și colonială, 
femei lipsite de drepturi și îm
povărate de lipsuri. In lun- 
ta pentru pacea omenirii, fe
meile de pretutindeni se gă
sesc unite.

Poporul patriei noastre săr
bătorește ziua de 8 Martie cu 

’ noi și noi succese în muncă,
• cu dorința din ce în ce mai 
’ fierbinte de a realiza mărețele

sarcini puse de Congresul al
■ II-lea al P.M.R.
[ Partidul și guvernul, acor-
• dînd femeii drepturi depline 
' pentru ca ea să poată partici- 
I pa — egală cu bărbatul — în 
i toate domeniile de activitate, 
’ îi asigură totodată condiții din 
J ce în ce mai bune pentru ca
> drepturile cucerite să fie tra-
• duse în viață. „Una din cele 
J mai importante realizări ale
> regimului democrat - popular
> este participarea femeii, cu
> drepturi egale cu aie bărbați-
> lor, la activitatea de stat, eco-
• nomică și culturală“, s-a ară- 
J tat în raportul prezentat la cel
> de al II-lea Congres al Par-
• tidului Muncitoresc Romîn de 
’ către tov. Gh. Gheorghiu-Dej.
> Răspunzînd grijii partidului 
’ și guvernului, sute de mii de 
’ femei dornice de a-și aduce 
î contribuția efectivă ia construi-
> rea socialismului în patria noa- 
’ stră au intrat în producție. 
J Astfel, în cursul primului pian
> cincinal, peste 300.000 femei,
■ dintre care un număr aprecia- 
J bil sînt tinere, au mărit rîndu-
> rile clasei muncitoare. Femeile
• iau parte în număr tot mai 
J mare la viața economică și
> culturală a statului nostru ca
> muncitoare, maiștri, ingineri, 
J medici, învățătoare, profesoare
> și creatoare talentate în do-
> meniul cercetării științifice, a 
J artelor și literaturii. Aportul

adus de femei în producție 
crește mereu.

Sute de mii de țărance mun
citoare lucrează astăzi pămîn- 
tul după metode științifice a- 
vansate, obținînd recolte îm
belșugate. Un număr crescind 
de femei frecventează cercuri 
agrotehnice, urmează cursuri 
de zootehnicieni, socotitori 
etc. Numărul studentelor care 
învață în facultăți, a atins ci
fra de 22.000.

Tot mai multe femei au îm
brățișat profesia de educatoa
re, învățătoare și profesoare. 
Numărul lor a atins cifra de 
peste 62.500. în trecut nu am 
avut nici o femeie profesor uni
versitar. Astăzi numărul fe
meilor profesori universitari, 
conferențiari, lectori și asis
tenți a atins cifra de 2000.

629 de femei fac parte din 
colectivele științifice ale celui 
mai înalt for științific din 
țara noastră. Academia R.P.R.

Femeile care lucrează în do
meniul artei și literaturii, ins- 
pirîndu-se din realitățile vieții 
noastre noi, dăruiesc toa
tă capacitatea lor creatoare 
pentru a făuri opere de artă 
pe măsura cerințelor crescînde 
ale maselor. Și în domeniul 
sportului, aportul femeilor a 
crescut considerabil. Țara noa
stră se mîndrește cu 33 ma
estre ale sportului, cu 145 
sportive de clasificarea l-a și 
alte cîteva mii de clasificarea 
a Il-a și a IlI-a.

Pentru educarea tinerei 
noastre generații, partidul și 
statul nostru nu precupețesc 
nici un efort. U.T.M. ajută 
partidului în formatea unui om 
de tip nou, crescut în spiritul 
moralei comuniste, al dragos
tei și devotamentului față de 
patrie, față de partid, în spiri
tul internaționalismului prole
tar.

Una din sarcinile pe care 
partidul le-a pus în fața or
ganizațiilor U.T.M. este a- 
ceea de a da o importanță mai 
mare muncii de educare a ti
nerelor fete, de antrenare a lor 
la lupta întregului popor pen
tru construirea socialismului 
în patria noastră.

Din rîndul tinerelor s-au fă
cut cunoscute nenumărate 
fruntașe în muncă, inovatoare, 
raționalizatoare. Sînt cunoscu
te în întreaga țară tinere ca 
filatoarea Petre S. Maria de la 
Industria Bumbacului A, sau 
ca impiegatul de mișcare Racu 
Emilia de la Timișoara, sau ca 
Tomuță Elena, inginer la uzi
nele „Gh. Dimitrov" din Arad. 
Numeroase tinere au fost pro
puse candidate F.D.P. în ale
gerile de la 11 martie, ca semn 
al prețuirii de care se bucură.

In fața întregului nostru po
por, în fața tinerilor și tinere
lor patriei noastre stau sar-

£

face afișajul pe străzile din ju
rul întreprinderii. Au fost mulți 
tineri, băieți și fete, care s-au 
oferit să îndeplinească această 
sarcină. Am format șapte echipe 
a cîte trei tovarăși. De asemenea, 
30 dintre utemiștii mai bine pre
gătiți i-am recomandat organiza
ției de partid pentru munca de a- 
gitație din casă în casă. Aceștia 
au fost instruiți și merg cu regu
laritate pe străzile ce le-au fost 
repartizate. Pe aceste străzi agi
tatorii utemiști ca Dinescu Spiri- 
don, țesătoarea Toma Valeria sau 
inginerul Adela Dobre au devenit 
cunoscuți, s-au împrietenit cu ce
tățenii, desfășurîndu-și astfel 
munca în bune condițiuni.

Celor care fac parte din echipa 
artistică noi le-am dat sarcina să 
se pregătească în mod excepțional 
în vederea festivalurilor ce le-au 
dat la casa alegătorului. Pînă 
acum au dat zece reprezentații 
artistice.

Trebuie spus că în vederea ale
gerilor noi ne-am îndreptat aten
ția în primul rînd spre mobiliza
rea tineretului la înfăptuirea 
sarcinilor pe care Congresul par
tidului nostru le-a pus în fața în
tregului popor. Și fiecare utemist 
din întreprinderea noastră știe că 
principalul aport pe care el poate 
să-l aducă în cinstea alegerilor 
constă în primul rînd în îndepli
nirea conștiincioasă a sarcinilor 
de producție.

TUDOR ANICA
secretar al organizației de bază 

U.T.M. „Flamura Roșie“ 
textile-București

Venea spre mine 
fața îmbujorată.

— Nu știi cumva 
eu ? Stau în strada...

Mă uitam zîmbind 
Maria.

— Afli tot ce te 
după-amiază. Nu uita, după lăsa
rea lucrului mergem cu toții la 
casa alegătorului. Poți chiar să te 
gîndești și să-ți notezi nelămuri
rile pe o bucățică de hîrtie.

Fata plecă, iar eu m-am îndrep
tat spre țesătorie. Voiam să rea
mintesc încă odată celor aproape 
20 de tineri ce vor vota pentru 
prima oară, de consfătuirea pe 
care o avem după-amiază. Tot ce 
știe un cetățean în legătură cu a- 
legerile voiau să știe și ei. Pen
tru aceasta am organizat consfă
tuirea de după-amiază, la care un 
tovarăș de la comitetul raional de 
partid urmează să le vorbească.

De altfel interesul tinerilor de 
a cunoaște cît mai multe în le
gătură cu alegerile l-am observat 
și în adunările generale de secție 
cu întregul tineret. In aceste adu
nări noi am discutat desore ca
racterul profund democr<|c al 
alegerilor din țara noastră, 
despre cine poate fi ales și cine 
are drept de vot, vorbind de ase
menea despre drepturile acordate 
tineretului, prin constituție de sta
tul nostru aemocrat-popular. Tot 
pe atunci am vorbit împreună și 
despre ajutorul pe care organiza
ția noastră de bază U.T.M. îl 
poate da în actualele alegeri. Am 
cerut organizației de partid să ne 
încredințeze nouă sarcina de a

Pe drumul agriculturii socialiste
A devenit o tradijie tn viața 

poporului nostru ca sărbătorile 
de mare importanță să fie întlm- 
pinate cu noi succese pe drumul 
făuririi socialismului. Țăranii 
muncitori din raionul Băbeni so- 

• cotesc 11 martie, ziua alegerilor, 
' ca începutul unei noi etape de 
dezvoltare a activității obștești 
conduse de sfaturile populare. Or, 
în această privință un obiectiv 
principal îl constituie atragerea 
unui număr mare de țărani mun
citori pe drumul agriculturii so
cialiste. Tn numeroasele întîlniri 
ale candidafilor F.D.P. cu alegă- 

‘ torit ce au avut loc pînă acum 
.în raionul Băbeni, țăranii munci
tori au discutat pe larg pro
blema transformării socialiste a 

'agriculturii. In aceste adunări 
mul{i tirani muncitori și-au

unde votez

la Indianus

interesează

Zoia și Șura, care și-au dat viața 
lor tlnără pentru libertatea mă
reței noastre patrii, pentru ca să 
trăiască fericiți copiii omenirii.

7.III.1956

exprimat dorința fermă de 
crea noi gospodării colective 
întovărășiri agricole. Astfel în zi
lele ce s-au scurs de la începutul 
lunii februarie și pînă în prezent, 
în raionul Băbeni au fost înfiin
țate 6 întovărășiri agricole și una 
legumicolă și o gospodărie agri
colă colectivă.

In întovărășiri, împreună cu 
familiile lor, alături de comuniști 
și alți țărani muncitori, au pășit 
cu încredere și utemiștii Constan
tin I. Poenaru, Maris G. Popescu, 
Ion G. Opri(ă, frații loan și Petre 
Trașcă din comuna Sirineafa, Ion 
Dumitrașcu, Petre I. Popescu, 
Florea P. lonescu, din comuna 
Bălcești și multi alții.

Corespondent 
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Tractoriști, mecanici, funcțio
nari — toți urmăreau cu respira
ția oprită aproape, acul mano- 
metrtilui. O atmosferă, două, 
două și jumătate, trei... Cînd a- 
cul manometrului arăta patru 
atmosfere, pe țeava cea subțire 
coborîtă în puf a năvălit afară 
un nouraș de nisip. N-au a- 
vut vreme cei de față să se dez
meticească și tn locul nourașu- 
lui de nisip, a apărut un fir de 
apă, subțire la început și tulbure, 
pe urmă gros șl limpede. Limpede 
așa ca din izvor

...Un fapt mărunt, pentru 
unii lipsit poate de semnifica
ție. Pentru mecanizatorii de la 
S.M.T. Fetești însă, nu. Pentru 
ei, aceasta e încă o manifestare a 
spiritului gospodăresc.

C. SLAVIC

Discufiile au durat un ceas, 
poate mai bine. Nu mult după 
consfătuire.* pe locul unde cei 
de la l.C.A.S. au forat puful cel 
strîmb, s-a ridicat o baracă de 
scînduri. Jumătatea bună a blo
cului de motor cu pricina se a- 
fla acum pe un postament durat 
temeinic. Niște curele făceau le
gătura între ea și un motoraș 
nou. Mai puteau fi văzute în 
baracă, vreo cîteva țevi rlnduite 
intr-un chip anume, fiecare cu 
rostul ei. Alte două (evi, una 
mai groasă și una mai subțire, 
fuseseră coborîte în puț, pînă la 
fund. Aceasta era fîntina.

Ion Frasin a ținut neapărat ca 
tot el să facă proba fîntînii. Nu 
a fost nimeni împotrivă. Tacti
cos el a pornit motorașul.

Baraca se umpluse de oameni.

(•

Inchipuiți-vă: 
foruî țluierd pe 
geamuri, ascuțit, 
ră întrerupere, ase
menea unei sirene. 
Zăpada spulberată 
de viscol te împie
dică să înaintezi un 
pas măcar. Abia 
deslușești încotro-s 
atelierele, grupul so
cial, administrația. 
Acolo, în ateliere, 
oamenii lucrează de 
zor la reparatul 
tractoarelor și ma
șinilor agricole.

Astăzi, mîine, 
săptămînă poate 
viforul cumplit 
mai stăpîni întin
derile Bărăganului. 
Pe urmă, el va fi a- 
lungat. Zile calde, 

prielnice arăturilor și însămin(ări- 
lor vor chema la muncă.

Atunci...
Acum însă ei se pregătesc: 

demontează, repară, montează... 
Fără zgomot, într-o îndîrjire so
ră cu eroismul. ;

Poți oare, pe o așa urgie de 
vreme, să nu le duci grija ? 
Nu, hotărît că nul Și totuși, 
stațiunea nu are pic de apă. De 
cîțiva ani, cei de la l.C.A.S. se 
invîrt prin stațiune, proiectează și 
forează, dar fîntlnă — nu-i. Au 
făcut un puf adine, de peste 100 
de metri. Pînă la urmă s-a vă
zut că-i strîmb. Nu-i bun.

— Lucru fără socoteală!
Auzi aceste vorbe, ca din fun

dul pămîntului. Gindești că 
omul care le-a rostit e undeva, 
tare departe. Cînd cauji — e 
la doi pași. Te apropii. — „Ci- 
ne-i ?“ Inginerul mecanic șef. 
Tractorul e înfofolit ca pentru 
cine știe ce expediție în ținutu
rile polare. La volan — inginerul 
mecanic șef. Legată de tractor — 
o cisternă. Constantin Nichita 
pleacă după apă. O aduce de la 
cttiva kilometri; și asta, tn fieca
re zi, de două ori.

*

Seară. Oamenii au mtncat. In 
sala de mese, o consfătuire. Toți 
mecanizatorii să-și spună cuvîn
tul... „Viscol, ger, troiene — 
fiecare zi riscăm să distrugem 
tractor. Nu mai putem sta 
mîinile în sin." — „Să nici 
stăm !“. — „Uite ce zic, să 
facem noi fintînă“ — „Cum ?“

In vorbe puține, Ion Frasin lă
murește ideea sa. Arată că în 
atelier se află un bloc de motor 
spart. Nu ajută la nimic, mai 
mult încurcă locul. Se poate tăia 
pe din două: jumătatea cu cele 
două pistoane betege, o dăm de
oparte. Cealaltă — „știu eu ce 
am de făcut cu ea“ — conchide 
el.

furtuna

se pre- 
pe ma

Marinarii militari 
au salvat 

vasul grec „Florina

litare se lupta cu 
aprigă...

Marinarii militari 
gătesc să-i salveze 
rinarii greci de pe vasul co
mercial „Florina", surprins de 
valurile deslănțuite. Nava îna
intează cu greu. Valurile sînt 
înalte ca munții. „Vînt de tă- 
ria 9, temperatură în scădere 
spre minus 20 de grade“ — 
transmite neîncetat meteorul.; 
Semnale și radiograme sboară 
mereu spre larg: „Aici salva
torul militar. Sîntem' în cău
tarea „Florinei“. Păstrați-vă 
curajul. Vă vom salva I".

E noapte. Vîntul urlă sinis
tru și apa mării fierbe. Gerul 
aspru în creștere și zăpcc’a au 
acoperit punțile, catargul, ot
goanele, cu o dantelă de pro- 
moroacă. Vasul pare o ban
chiză de gheața purtată de

?radiograme. Una dintre ele e 
interesantă. Se dau precis co
ordonatele vasului „Florina". 
Vîntul l-a împins spre coastă.

— Toată viteza înainte I — 
ordonă comandantul.

Nava trece peste valuri. Bă
tălia pentru salvarea vasului 
grec a început...

Radiogramele vin și pleacă.» 
Comandantul stă pe punte.

Nava înaintează spre punc
tul indicat pe hartă.

In depărtare se zărește țăr
mul troienit. Atenție 1 Se 
distinge silueta unui vas: e 
„Florina“.

— Pregătiți bărcile de sal
vare I Toată lumea pe punte 1

In cîteva minute pregătirile 
de salvare sint terminate. Va
sul a stopat. Bărcile s-au des
prins de el și se depărtează în 
grabă spre vasul grec.

In zorii zilei, comandantul 
navei militare transmitea la 
bază: „îndeplinit ordinul — 
vasul grec „Florina“ și echi
pajul său au fost salvate“.

Lt. maj. VIOREL LUPU

Liubovei Timofeevna, așa cum 
scrii unei rude apropiate. In gla
sul ei descifrăm 
bite atunci cînd vorbește de cei 
plecați în Altai, pe pămlnturile 
dezfelenite.

L. Kosmodemianskaia ne spune 
că scrisori primește nu numai de 
la cei ce au cunoscut-o pe Zoia, ci 
și de la tineri din toată lumea 
care au aflat de eroismul tinerei 
partizane. Ascultînd-o, îmi amin
tesc cuvintele ei din ultimele pa
gini ale minunatei povestiri des
pre Zoia și Șura: „N-avem drep
tul nu trebuie nici măcar să în
drăznim să uităm I Și dacă ome
nirea va ține minte iadul sînge- 
ros al fascismului, nu va îngădui 
să fie din nou aruncată în acest 
iad“.

Am răpit rnulțf minute Liubo
vei Kosmodemianskaia. Și înain
te de a închide carnetul cu în
semnări,, ea ne cere să transmitem 
tineretului romîn îndemnul de a 
strînge prietenia cu toți tineri' 
care luptă pentru pace, spre 
feri omenirea de un nou răzBoi.

EDGARD OBERST

intonații deose- 4'

t curent. Cu greu te poți ține pe 
* picioare la posturi. Comandan

tul iese pe punte, se uită spre 
pupă și se interesează de ra
diogramele ce vin din larg. 
Alături locțiitorul său politic 
stă ia comandă de 30 de ore. 
Deservește două posturi. Loc
țiitorul se apropie de timonier. 
Matrozul are fața galbenă 
oboseală. Stă în picioare 
zece ore.

— Matroz Bălan, du-te 
te odihnește. Te înlocuiesc 
pentru cîteva ore.

Tînărul marinar îșl pără
sește cu greu postul. După 
două ore insa el se urcă din 
nou la comandă.

Se recepționează într-una

Continuăm discuția tntreruptă. 
Liubov Timofeevna ne vorbește 
despre tineretul sovietic, despre 
munca lui plină de măreție.

— Primiți vești de la colegele 
și colegii de școală ai Zoiei ? — 
o întrebăm.

Liubov Timofeevna ne poves
tește despre ingineri și medici, 
despre strungari și învățători cn'e 
în urmă cu ani pășiseră pragul 
școlii odată cu Zoia. Ecaterina 
Ivanovna Andreevna, una din 
prietenele Zoiei, a terminat facul
tatea de matematici și acum este 
profesoară chiar în aceeași școală. 
Colegii Zoiei n-au uitat-o pe 
mama celor doi eroi. Vizitele lor 
sînt un fapt obișnuit. Iar cînd 
unii, chemafi de îndatoriri, pleacă 
In ținuturi îndepărtate, li scriu

Folosîndu-mă de 
rii în R.P.R. vreau 
din inima mea de 
mentele fierbinți de dragoste tu
turor fetelor și băieților minuna
tei Romînii și să le doresc suc
cese depline in muncă și învăță
tură.

Invățați bine, Insușiți-vă știin
ța și tehnica, infringeti toate 
greutățile ce se ivesc în drumul 
vostru pentru ca să devenit! 
constructori activi ai patriei voas
tre socialiste. Iubiți poporul și 
patria voastră scumpă așa cum 
au iubit-o pe a lor copiii mei,

prilejul sosl- 
să transmit 
mamă senti- în 

un 
cu 
nu 
ne de 

de

de 
eu

Foto: D. F. DUMITRU 
strtngi mina mamei Zoiei și 
a lui Șura. Amintirile te năpă
desc. Mtna aceasta a mîngîiat 
părul mătăsos al Zoiei și obrajii

gru, l-am întîlnit de atltea ori în 
ziare sau pe ecran. Am impresia 
unei revederi. Dar calmul 
dispare tn momentul tn care

a



COLECTIVUL UNIT
al grupei studențești

Un cuvînt 
în problemele agricole

Căminul cultural ajută 
la formarea întovărășirii agricole

cultural avem un grup de confe
rențiari format din învățători, 
ingineri agronomi, medicul vete
rinar, referenți. Ei au pregătit și 
au ținut în fața țăraniior munci
tori conferințe despre aplicarea 
regulilor agrotehnice pentru mă-

De ce trebuie arat pămîntul așa 
de adînc ? Cum să scoatem mai 
mult porumb la hectar ? Și la alte 
asemenea întrebări nu odată a 
cerut răspuns Voinea Marin și 
alți țărani muncitori.

Uneori, pînă seara tîrziu la că
minul nostru cultural se purtau 
discuții însuflețite. Țăranii mun
citori voiau să afle cum trebuie 
să muncească într-un fel mai bun 
ca pînă acum. S-au purtat discu
ții despre statutul întovărășirii 
agricole și al gospodăriei agricole 
colective, despre foloasele pe care 
le aduce lucrarea pămîntului în 
comun. In acest scop au fost fo
losite : conferințe, consfătuiri, 
programe artistice, cercuri de ci
tit, schimb de experiență cu 
fruntași ai recoltelor bogate.

Intr-o dimineață 16 căruțe cu 
peste 150 de țărani muncitori îm- 
brăcați de sărbătoare au plecat 
în vizită la gospodăria agricolă 
colectivă din comuna Berești-Bis- 
trița unde se organizase împăr
țirea veniturilor. Astfel țăranii 
muncitori au avut posibilitatea să 
se convingă personal de frumoa
sele rezultate ale gospodăriei a- 
gricole colective, de veniturile în
semnate ale colectiviștilor. Țăra
nii muncitori au vizitat gospodă
ria. livada, via, au ascultat cu
vintele colectiviștilor despre mețo. 
dele folosite în cultivarea pămîn
tului. Mulți dintre cei care au 
vizitat gospodăria agricolă colec
tivă, la întoarcere au aplicat pe 
ogorul lor metodele agrotehnice 
învățate, obținînd recolte bogate. 
Țăranul muncitor Petre Roșu, 
fruntaș al recoltelor bogate, este 
acum președintele întovărășirii a- 
gricole. Cimpoieșu Ion a obținut 
3.000 kg. grîu la hectar și a in
trat și el în întovărășirea agri
colă, iar țăranul muncitor Gheor- 
ghieș Valentin a avut o recoltă 
de 4.000 kg. porumb la hectar.

O altă formă a muncii cultu
rale pe care noi am folosit-o sînt 
conferințele. Pe lingă căminul

rirea producției la hectar, despre 
munca în colectiv, despre viața și 
munca colhoznicilor sovietici și 
altele.

De obicei, conferințele sînt ex
puse în cadrul șezătorilor și sînt 
urmate de programe artistice. Ac
tivitatea artistică aparține în spe
cial utemișților și tineretului din 
sat. Majoritatea coriștilor, a dan
satorilor, artiștilor echipei de tea
tru sînt utemiști și tineri. Ciobo- 
taru Elisabeta, Farcaș Gheorghe, 
Martin Anton, iată cîțiva dintre 
tinerii noștri artiști amatori.

Programul artistic este astfel 
întocmit încît să sprijine înțele
gerea ideilor din conferințele ex
puse. De exemplu, la conferința 
despre aplicarea regulilor agro
tehnice și mărirea producției la 
hectar, în programul artistic am 
introdus o scurtă piesă comică 
„Moș Angheluță și agrotehnica“, 
despre pățaniile unui țăran mun
citor certat cu agrotehnica. Reci
tarea „Spicele lui Miciurin", in
terpretarea cîntecelor „Am arat 
și am semănat“ și „Hai bădiță la 
arat“ au complectat programul.

In repertoriul lor, echipa de tea
tru, corul, recitatorii au un pro
gram variat, inspirat din diferite 
aspecte din viața nouă a țărani
lor muncitori din patria noastră, 
învățătorii Pădure Maria, Albu 
Maria și Pătrașcu Petre, instruc
torii formațiilor artistice s-au în
grijit de întocmirea unui reper
toriu bogat și întotdeauna nou.

Pe lîngă căminul cultural func
ționează un cerc agrotehnic. In 
sat sînt organizate cercuri de ci
tit conduse de învățători, iar la 
cinematograful sătesc rulează de
seori filme științifice de populari
zare a metodelor înaintate.

Cînd în toamna trecută la noi

In regiunea Bacău există 
astăzi aproape 800 cămine cul
turale și cluburi muncitorești 
și aproape 900 biblioteci ale 
căminelor culturale, ale clu
burilor și ale caselor raionale.

In cursul acestui 
construi încă 30 de 
cluburi.

în fotografie:
noului club-cinema din orașul 
Lucăcești, raionul Moinești. 
Sala de cinema are 500 de 
locuri. Noul club muncitoresc 
care va intra în curînd în 
funcțiune mai are și biblio
tecă și sală de lectură.

an se vor 
cămine și

înterlorul

în comună a luat ființă întovă
rășirea agricolă „Tudor Vladimi- 
rescu“, am văzut în aceasta și ro
dul muncii noastre. Acest eveni
ment ne îndeamnă să muncim cu 
mai multă însuflețire de acum 
înainte. Trebuie să mărim numă
rul membrilor în întovărășirea a- 
gricolă și suprafața de pămînt cu 
care ei intră în întovărășire, șă 
explicăm și mai bine foloasele și 
superioritatea formelor socialiste 
de muncă în agricultură.

MIHAI PĂDURE 
directorul căminului cul
tural din comuna Mărgi

neni, raionul Bacău

Grupa 302 a Facultății de 
construcții din Cluj n-are un tre
cut lăudabil. Ce se spune bun 
despre ea datează doar din acest 
an — anul al IlI-lea de facultate. 
Timp de doi ani faima ei de 
grupă codașă era unanim recu
noscută. Studenții nu vor să po
vestească amănunte despre insuc
cesele lor din trecut, dar nu.i 
nimfe; suficient că n-au uitat ce 
înseamnă să fii codaș.

Ori cât de scurt e însă timpul 
de cînd grupa 302 e declarată 
fruntașă, pentru studenți acest 
lucru a intrat în domeniul fires
cului și — nu-i acuzați de lipsă 
de modestie. — li se pare că 

putea vorbiniciodată nu s-ar 
altfel despre ei.

Părerea unora că grupa aceas
ta are un secret al "" -- — 
noaște metode de muncă pe care 
nimeni nu le știe, e neîndreptă
țită.

Studenții grupei 302 nu lip
sesc niciodată de la cursuri și 
cînd lipsesc pentru că sînt bol
navi sau au alte motive serioase 
nu rămîn fără notițe. întotdea
una un student ja notițe pentru 
colegul absent. Nu este nici o 
greutate, în schimb însă, își a- 
jută un tovarăș. Ce făcea Garay 
Agneta dacă timp de o lună cît a 
lipsit de la cursuri, fiind bolna
va, n-avea notițe ? I-ar fi venit 
greu să se pună la curent cu ma
teriile. Așa, colegii i-au luat 
regulat notițe și i le-au trimis, iar 
Garay n-a pierdut nici o lecție și 
la examene s-a prezentat alături 
de întreaga grupă bine pregătită.

Marian Victor se descurajase. 
Unele greutăți l-au făcut să dea 
înapoi; se hotărîse chiar să re
nunțe la facultate. Putea orga
nizatorul U.T.M., colectivul gru
pei să-l lase? Nu, dar nici să-l 
ajute vorbindu-i doar despre cu
raj și perseverență în muncă. Tre
buia ajutat concret și acest aju
tor l-a primit din partea colecti
vului care, îndrumîndu-1 cum să 
învețe, învățînd împreună cu el, 
atrăgîndu-1 să-și petreacă cu fo
los timpul, i-a insuflat optimism 
și încredere, l-a făcut să se con
vingă singur că nu e posibil să 
renunțe la visul de a deveni in
giner. Așa este obiceiul grupei; 
studenții se simt răspunzători 
pentru fiecare membru al colecti
vului, fiecare trebuie să se ridice 
la înălțimea care se cere 
student. Altfel nu se 
prestigiul grupei.

Pe urmele materialelor publicate

„O vizită nedorită“,
In nr. 2100 al ziarului nostru a 

fost publicat articolul întitulat: 
„O vizită nedorită“. Materialul 
critica atitudinea pasivă a mem
brilor comitetului U.T.M. și 
a colectivului sportiv de la 
Iprochim față de mobilizarea 
tineretului la întrecerile din ca
drul Spartachiadei de iarnă.

In scrisoarea de răspuns pri
mită la redacție din partea comi
tetului U.T.M. de la' Iprochim

ei, ca ar cu-

unui 
poate apăra

• ••

Studenții grupei nu iartă indis
ciplina nici unui coleg, chiar dacă 
le este prieten. Așa s-a întîmplat 
cu Chirilă Titus. Atitudinea lui 
la unul din seminarii a fost de-a 
dreptul obraznică față de asisten
tă. Dar pentru că au discutat cu 
el imediat după seminar, aseme
nea fapte nu s-au mai repetat. 
O absență nemotivată, o întîrzie- 
re, o pregătire superficială pen
tru un seminar era pusă la punet 
pe loc, dar cazurile acestea au 
fost atît de rare încît triunghiul 
grupei n-a avut prea mare bqtale 
de cap cu rezolvarea lor.

Studenții grupei 302 au găsit 
și metode de studiu în colectiv, 
baza a rămas însă tot studiul in
dividual care începe cu descifra
rea notițelor și cînd e cazul, cu 
complectarea lor. Metodele nu 
sînt pentru toți aceleași. Garay 
Agneta susține că ea n-ar putea 
învăța dacă nu șj.ar scoate no
tițe din orice citește, atunci, pe 
loc. Marian Victor nu poate tre
ce mai departe pînă cînd nu se 
convinge 6ingur de adevărul re
zultatului, chiar dacă trebuie să 
repete de zeci de ori demonstra
ția. Bein Leontina accentuează a- 
vantajul pe care-1 ai cînd studiezi 
individual, dar ai alături colecti
vul grupei care te poate ajuta să 
clarifici fiecare amanunt pe care 
nu-1 înțelegi. Există însă o me
todă recunoscută ca valabilă pen
tru toți membrii grupei: repeta
rea materiei în grupe mai mici. 
Nu o repetare papagalicească, nu 
o ascultare a ceea ce spune un 
student mai bine pregătit, ci o re
petare cu discuții aprinse, cu lup
tă de opinii. Această repetare, pe 
lîngă faptul că fixează materia 
mai bine în minte și lămurește o 
serie de lucruri, creează și o anu
mită independență în gîndire, în 
exprimarea problemelor, iar la se
minar studenții pot face față unor 
discuții libere.

Pînă aici totul e bine. Un ase
menea colectiv poate fi socotit 
model: triunghiul de grupă are 
prestigiu și autoritate în fața stu
denților, orice acțiune, înainte de 
a fi pusă în fața grupei e dez
bătută de colectivul de conduce
re al grupei, dacă nu la facultate, 
atunci la cămin, seara, înainte de 
culcare.

Optsprezece studenți în grupă, 
optsprezece promovați, și promo
vați nu la un examen-două, ci 
la cinci examene — unul mai 
greu decît celălalt.

dar folositoare
se spune că critica ziarului a 
fost justă, iar respectivul comitet 
și-o însușește.

Iată ce cuprinde în continuare 
răspunsul:
„Membrii colectivului sportiv, cu 

excepția unuia singur, sînt ute
miști. Deci comitetul U.T.M. avea 
în această direcție încă o sarcină, 
de a se interesa de activitatea lor 
și de posibilitatea de a-i antrena. 
Ori aceasta noi n-am făcut-o.

Vizita dvs. la noi a fost folosi
toare și a dat roade. încă atunci 
cînd a apărut articolul, în Insti
tutul nostru au început jocurile 
din oadrul Spartachiadei de iarnă, 
la șah și tenis de masă.

S-au înscris 80 de particip-anți, 
repartizați în modul următor:

25 participanți la tenis de ma
să, 20 la șah, 15 la tir, far la 
schi s-au înscris 20 de tineri“.

Un spectacol binevenit pentru pionieri și școlari
n tînăr dramaturg și un tî- 
năr regizor și-au făcut de
butul pe scena Teatrului 

Național „I. L. Caragiale" odată 
cu montarea piesei „Trestiile de 
aur“. Un eveniment îmbucurător 
în viața noastră teatrală : două 
tinere talente și-au unit eforturile 
creatoare pentru a aduce în fața 
spectatorilor un crîmpei al vieții 
noastre contemporane.

Piesa Mioarei Cremene se adre
sează unui public oarecum „orop
sit" pînă acum : pionierilor și 
școlarilor. In măsura in care mi
cul spectator are ce învăța, fără 
a i se servi „metode" despre cum 
și în ce fel trebuie să te porți în 
viață, în măsura în care el își 
poate lua singur din purtările 
eroilor piesei exemple de urmat, 
în această măsură se poate jude
ca valabilitatea piesei. Și trebuie 
spus de la început că tînărul 
spectator găsește în personajul 
principal al piesei, Tomca, un 
convingător exemplu de cinste și 
abnegație, de dragoste față de 
partid, față de organizație.

Este interesant de urmărit psi
hologia lui Tomca, deoarece mai 
ales în acest personaj se relevă 
cu putere faptul că autoarea cu
noaște și înțelege sufletul co
piilor, reacțiile și înclinațiile lor. 
Tomca a rămas orfan de mic. 
Luat în casa unchiului său Pri- 
cop, Tomca îndură din plin umi
lințele și bătăile acestuia. Nu se 
plînge totuși nimănui, nu își ma
nifestă în vreun fel dorința de 
a-1 părăsi pe Pricop, se resem
nează chiar la gîndul că nu va 
mai merge la școală. Un moment 
te încearcă gîndul, văzîndu-1 atît 
de așezat, că acest băiețandru ti
mid și sfios nu va reuși să iasă 
niciodată de sub influența unchiu- 
lui său Pricop, că va rămîne veș
nic la cheremul lui. Dar așa cum, 
privind luciul unei ape liniștite 
nu știi ce se ascunde în fundul 
ei, tot așa nu poți să întrevezi la 
început ce resurse de energie și 
curaj se ascund în sufletul aces
tui pionier de 12 ani.

Terorizat de amenințările un
chiului său, băiatul nu are mult 
timp tăria să mărturisească fap
tul că unchiul său este hoț de 
pește, chibeicar, că el, pionierul

„Trestiile de aur“ de Mioara Cremene 
pe scena Teatrului Național „I. L. Caragiale“

Tomca, este forțat să-l ajute la Ceea ce nu se poate spune des
pre instructorul de pionieri An- 
drușa — al cărui contur este 
inexistent de la început. El 
pleacă la Tulcea încă înainte de 
declanșarea conflictului, pentru a 
reapare ca prin • minune tocmai 
cînd lucrurile s-au rezolvat. Ce 
păcat că autoarea a vitregit piesa 
de chipul interesant al unui in-
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aceasta. In sufletul cinstit al 
copilului se ciocnesc forțe contra
dictorii ; îl paralizează teama că 
mărturisind adevărul va fi soco
tit și el complice al unchiului său, 
iar gîndul că ar putea fi exclus 
din rîndul pionierilor îl face să 
tacă. Cînd Lența, prietena lui, îl 
laudă și-i spune că este curajos, 
Tomca o imploră să tacă fiindcă 
știe că de fapt procedează ca un 
laș, Cînd Simion, un prieten al 
tatălui său, îi evocă curajul și 
fermitatea acestuia, care a fost 
un neînfricat pescar și căruia 
Tomca îi seamănă, eroul nostru 
clatină din cap cu durere și re
gret : „Nu-i semăn, tovarășe Si
mion... Nu-.i semăn".

Cu maximă acuitate se ridică 
în fața conștiinței lui de pionier 
problema cinstei față de organi
zație, față de sine însuși, atunci 
cînd aude că unchiul său pune la 
cale incendierea stufului, pentru 
a evita să se descopere ascunzi
șul unde a pus la uscat peștele 
furat. Tomca înțelege că în acest 
caz nu mai este vorba doar de el, 
de soarta lui — va rămîne sau nu 
pionier — ci de interese majore 
ale întregului sat. Și înfrîngîn- 
du-și temerile, deși nu pe 
de-a-ntregul, băiatul se hotărăște 
să povestească tot ce știe.

Numai dezvăluindu-le tovarăși
lor săi ceea ce are pe inimă, 
Tomca ' poate privi deschis în 
ochii prietenilor, în ochii oame
nilor din sat, față de care a 
greșit și el. Și dacă detașamen
tul îl va mustra pentru tăcerea sa 
îndelungată, apoi tot organizația 
de pionieri va fi aceea care-i va 
aprecia dragostea pentru învăță
tură și-l va ajuta să plece la școa
lă, la Tulcea,

Dacă Tomca îl convinge pe 
spectator prin veridicitatea carac
terului său, îndemînatec creionat 
de scriitoare, prietenii lui — Len
ta și Mihu — nu transmit nici un 
fel de mesaj distinct în ansam
blul piesei. La început autoarea 
a încercat să le dea suflet celor 
doi copii; veselia șireată a băia
tului, frica ascunsă oarecum a 
fetei, marcate în primele tablouri, 
își pierd însă treptat conturul.

de chipul interesant 
structor de pionieri I

Copiii își pun la 
vîrstă întrebarea pe 
să iubești și de ce, 
urăști și, de asemenea, de ce — 
unele din nelipsitele întrebări ale 
celor mici, cărora de multe ori 
părinții nu știu cum să le răs
pundă. Piesă „Trestiile de aur“ 
dă în felul ei un răspuns edifi
cator acestor întrebări, învățîn- 
du-i pe micii spectatori de ce a- 
semenea copii cinstiți, inimoși.

o anumită 
cine trebuie 
pe cine să

profundă este egoismul lui feroce, 
josnicia de care e gata să facă 
uz pentru a-și salva pielea.

Piesa Mioarei Cremene are un 
farmec care nu e numai al locu
rilor pitorești unde se desfășoară 
acțiunea. Notele de lirism de care 
este străbătută, țes o nevăzută 
punte între scenă și public. Ii în
soțim cu emoție, curiozitate și 
desfătare pe pionieri în ascun
zișul dintre trestii al lui Tomca. 
Și cadrul acesta liric este parcă 
lărgit cînd ascultăm legenda 
pescărușului albastru, care a fost 
cîndva om și, întemnițat fiind de 
asupritori, s-a reîntors în baltă 
transformat în pescăruș. Acesta 
este un singur exemplu. De-a 
lungul piesei întîlnești și alte 
asemenea scînteieri lirice, care în. 
văluie sufletul copilului, încîntîn- 
du-1. Nu e de minare — în acea-

- > CRONICA DRAMATICA
Tomca merită să fie iubiți, de 
oameni răi și hrăpăreți ca Pri-

ca 
ce__ ,
cop și Agafia trebuie urîți. Aci 
nu este vorba de eroi pozitivi și 
negativi, într-un sens îngust, ab- 
stract, al cuvîntului, așa cum s-a 
pus uneori problema în diferite 
discuții asupra literaturii pentru 
copii. Aci e vorba de a pune în 
lumină convingător, expresiv, pe 
înțelesul copilului, în ce constă 
micimea sufletească a lui Pricop, 
de ce asemenea oameni necinstiți 
și josnici nu merită decît să fie 
urîți și disprețuiți. Este vorba 
deci de a deștepta încă de timpu
riu în sufletul copilului mînia și 
oprobiul față de tot ceea ce este 
necinstit și meschin. Pricop inspi
ră antipatie nu numai pentru că 
se poartă urît și brutal cu Tomca 
și nu-1 lasă să meargă la școa
lă — deși acestea ar fi motive 
suficiente —• ci și pentru că, per
fid și violean, încearcă să-1 în
depărteze pe Tomca de tovarășii 
săi pionieri, pentru că îl silește 
prin teroare sa ascundă un timp 
furturile iui din avutul obștesc 
șl îl face părtaș la ele. Iar ceea 
ee stîrnește indignarea noastră

stă perspectivă — că spectatorii 
pionieri și școlari sînt literal
mente captivați de episodul visu
lui fantastic al iui Tomca. Ars de 
febră, rătăcind prin baltă, eroul 
nostru se visează în împărăția 
crudului împărat al papurii care, 
asemenea lui Pricop încearcă 
să-l smulgă din rîndul tovarăși
lor lui. Se împletesc astfel pe 
planul fantastic, care decurge fi
resc din logica acțiunii, basme și 
legende de prin partea locului cu
noscute de Tomca de mult, cu 
Irămîntările și năzăririle băiatului 
care delirează. Și apariția lui Ivan, 
pescărușul albastru, care îl scapă 
pe Tomca din coșmar, corespun
de deplin viziunii copiilor

Particularitățile de construcție 
ale piesei Mioarei Cremene o a- 
șeaza relativ aproape de scenariu, 
îndeosebi în cea de a doua parte 
a „Trestiilor de aur" acest speci
fic se accentuează, succesiunea 
tablourilor care se petrec în stu
făriș, impunînd un ritm aparte 
punerii în scenă. Despre cum s-a 
realizat aceasta pe scena Teatru
lui Național vom vorbi mai de
parte. Vrem să remarcăm însă

E recunoscut că un colectiv se 
apreciază • după rezultatele obți
nute. Rezultatele sînt în cazul 
de față promovarea integrală a 
celor cinci examene. Dar în 
timpul unui semestru studenții 
grupei au avut materii mai mul
te decît cele la care au dat exa
mene. Adevărul este că la aceste 

. materii grupa s-a pregătit „așa 
și așa“ —> după cum singuri re
cunosc — nici foarte bine, nici 
slab, doar ca să facă față. In tot 
timpul semestrului atenția a fost 
abordată materiilor la care au 
dat examene. In semestrul II, ne- 
av,înd încotro, vor neglija aceste 
materii și vor învăța la acelea Ia 
care s-au pregătit mai slab pe 
semestrul I și la care vor da exa
mene la sfîrșit de an.

Studenții grupei 302 se mulțu
mesc numai să învețe: notițele 
sau cursurile profesorilor, biblio
grafia suplimentară, dar altceva 
nimic. Ce-ar mai putea face? O 
știu și ei. Ar putea lucra în cercu
rile științifice — și asemenea ac
tivitate le-ar da satisfacția pe 
care ți-o dă munca creatoare — 
ar putea citi și literatură, ar putea 
lua parte activă la viața cultura
lă a institutului. Ei știu că unui 
bun inginer i se cere o pregătire 
multilaterală, că însușindu-și ma
teriile de specialitate se pregătesc 
bine în meseria lor, dar ca oa
meni, ca cetățeni au nevoie de cu
noașterea complexă a vieții, cu
noaștere pe care n-o pot căpăta 
numai învățînd cu conștiinciozi
tate ceea ce se predă la cursuri. 
Mai mult însă decît să recunoas
că că acesta este adevărul, n-au 
făcut. „N-avem timp, imposibil să 
învățăm bine, să ducem o muncă 
științifică și activitate culturală 
și să citim și literatură“ — spun 
studenții. Asta-i desigur linia mi
nimei rezistențe. Doar sînt și 
studenți care reușesc să se pre
gătească bine și printr,o bună 
planificare a timpului, pot lua 
parte la munca științifică, pot citi’ 
și participa la activitatea cultu
rală, la activitatea obștească.

Iată o temă actuală pe care 
studenții grupei 302 n-au dezbă
tut-o încă, dpr o pot dezbate. 
„Cum să învățăm, să ne împăr- 
țim timpul pentru ca activitatea 
noastră să fie variată și multila
terală ?“ E o sugestie.

M. DOBRESCU
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aici că există o anume ruptură a 
unității piesei, din cauză că lan
țul principal al conflictului se în
cheie odată cu demascarea lui 
Pricop (înfăptuită deplin la în
ceputul actuluj II). In această lu
mină urmărirea lui Tomca prin 
stufăriș și realizarea visului lui 
de a merge la școală din epilog, 
sînt elemente care nu vin să dez
volte conflictul în verigile lui 
cheie. Ele nu-și găsesc astfel o 
riguroasă justificare dramatică, 
explicînd de ce scade spre final 
interesul celui oare urmărește 
piesa.

Neîndoielnic, „Trestiile de aur" 
ale Mioarei Cremeqe, fără să ri
dice pretențiile unei realizări pe 
de-a întregul mature și reușite, 
reprezintă o deschidere de drum 
pe tărîmul dramaturgiei pentru 
copii și tineret. Nu putem decît 
să-i dorim autoarei realizări încă 
mai fructuoase, iar altor scriitori 
să apuce la rîndul lor, fără reti
cențe, pe oa'; i dezvoltării acestui 
gen atît de eficient și cu o aseme
nea putere 
celor mici.

de influențare asupra

regizorului Ion CojarDebutul 
este . meritoriu. Regia s-a preo 
cupat în principal de reliefarea în 
spectacol a caracterului complex 
al lui Tomca. Se ppate spune 
că, munca dusă cu actorii a 
fost în bună măsură rodnică, 
deși în majoritatea rolurilor apar 
tineri actori și nu forțe artistice 
de suprafață ale Teatrului Națio-, 
nai.

Pe această linie se situează în 
primul rînd creația remarcabilă a 
Ralucăi Zamfirescu în rolul difi
cil al lui Tomca. De la prima 
apariție, cu bună știință ștearsă 
și timidă, din prolog, peisonajul 
are consistență și atrage atenția. 
Iar apoi, de-a lungul spectacolu
lui, nu ai nici un moment impre
sia că pe scenă „joacă" o actriță 
travestită, ci crezi fără rezerve 
în existența lui Tomca orfanul, 
care se zbuciumă și își modelează 
caracterul nemijlocit înaintea 
noastră. Ești părtaș la durerile și 
frămîntările care îl macină pe 
Tomca, pentru ca în final să în
țelegi din bucuria reținută a in
terpretei ce povară grea a lăsat 
de pe umeri, recunoscîndu-și gre
șeala. După reușita creație în ro
lul lui Toska — mezinul coloniei 
hi! Makarenko dfn •pectacolul cu
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Pe marginea unei consfătuiri cu 
corespondenții și cititorii .Scìnteli- 
tineretului" din

Vasile Chirtoc vorbea grăbit. 
Parcă se temea că nu va izbuti 
să spună celor de față tot ceea 
ce-și notase încă înainte de a 
pleca din Arcani. Venise la o 
consfătuire organizată de „Scîn- 
teia tineretului" în colaborare cu 
comitetul raional U.T.M. Tg.-Jiu. 
Ascultase atent tot ceea ce po
vestiseră antevorbitorii săi. Afla
se multe lucruri noi pentru el. Se 
discutau probleme specifice locu
lui, probleme legate de sarcinile 
ce revin fiecărui tînăr din Di- 
rectivele Congresului al Il-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
cu privire la cel de al doilea plan 
cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1956—1960.

La noi în comună — spunea 
tovarășul Chirtoc — se pun ba
zele unei întovărășiri agricole. 
Vreo 13 tineri au fost printre pri 
mii care s->au înscris. Ba mai 
mult, ei au izbutit să-și convingă 
și familiile să se înscrie. Doi ute
miști fac pante din comitetul de 
inițiativă. Președintele întovără
șirii a fost ales tot din rîndul 
utemiștilor. Realizările obținute 
de tineri în constituirea unei în
tovărășiri agricole la noi în sat 
sînt rezultatul unei munci susți
nute. Pe lîngă discuțiile purtate 
cu țăranii muncitori, o contribuție 
de seamă a avut-o și echipa ar
tistică de agitație. N-a fost dumi
nică în care să nu se organizeze 
la Arcani o conferință legată de 
problemele transformării socia
liste a agriculturii, urmată de un 
program artistic.

Rînd pe rînd s-au ridicat apoi 
tinerii participanți la consfătuire 
și au arătat că și în satele lor se 
duce muncă pentru a lămuri pe 
țăranii muncitori de foloasele 
muncii în comun. In satul Horezu 
comuna Schela se pun bazele 
unei întovărășiri zootehnice. Ace
lași lucru se petrece și la Vălari. 
La Boroșteni va lua ființă o în
tovărășire viticolă. La Cornești 
este vorba să se constituie o în
tovărășire pomi-viticolă. In co
muna Peștișani s-a-u constituit 
pî-nă acum două întovărășiri a- 
gricole etc.

O altă problemă viu dezbătută 
a fost pomicultura. S-a insistat 
mult asupra creării de pepiniere 
care să furnizeze tinerilor, puiețli 
pe care să-i sădească. învățătoa
rea Maria Șerban a povestit par- 
ticipanților cum s-a rezolvat a- 
ceastă problemă în Curtișoara. 
Utemiștii—băieți și fete harnice — 
împreună cu pionierii au amena
jat o pepinieră chiar în curtea 
școlii. Pentru aceasta, încă din
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Tomca își ia rămas bun de la prietenii care pleacă să-și ' 
continue învățătura la Tulcea (scenă din prologul spectacolu
lui). Foto AGERPRES

piesa „Viață nouă" — apariția 
Ralucăi Zamfirescu în Tomca con. 
stituie o superioară confirmare a 
sensibilității actriței, a predilecției 
ei pentru acest gon de roluri.

Merită a fi de asemenea remar
cate compoziția reușită a lui V. 
Rădulescu — Biban în rolul lui 
Pricop, precum și aparițiile episo
dice ale Eugeniei Popovici — Veta, 
fata bătrînă a satului — Victor 
Moldovan și N. Enache — cuplul 
de tineri de la punctul de cerce
tări științifice.

Trebuie spus însă că regia nu 
a reușit să creeze o atmosferă au
tentică, convingătoare, atunci 
cînd a avut de prezentat masa 
oamenilor simpli din sat. Sînt su
părătoare aparițiile parcă la co
mandă și reacțiile stereotipe, lip
site de o participare vie, a diferi
telor figuri din mulțime. Com
portarea nefirească pe scenă a 
pescarilor și locuitorilor satului 
în momente încordate, diminuea
ză forța cu care se transmite o 
ideie de preț a piesei : aceea că 
masele intervin spontan și ener
gic pentru apărarea dreptății, a 
lui Tomca deci. De altfel, acor- 
dînd insuficientă atenție valorifi
cării particularităților de construc
ție a piesei — de care am pome
nit — regizorul nu a sudat îndea. 
juns tablourile care redau pere
grinările prin hățișurile bălții și, 
în ansamblu, nu a imprimat spec
tacolului un ritm dinamic, ou re
zolvări scenice ingenioase, plina

de fantezie. Aci o serioasă răs
pundere revine și pictorului sceno. 
graf, M. Tofan. în spectacol se 
remarcă două tablouri bine înche
gate (tabloul II — acasă la Pri
cop și tabloul VI la punctul de 
cercetări științifice). In rest însă, 
ritmul piesei se desfășoară oare, 
cum monoton, exceptînd desigur 
Interesul cu care este urmărită e- 
voluția lui Tomca.

Ar fi fost necesar, dat fiind că 
este vorba de un spectacol difi
cil, ca Ion Cojar să fie substan
țial ajutat de regizorii principali 
ai teatrului în desăvîrșirea pu. 
nerii în scenă.

Neajunsurile piesei și spectaco
lului „Trestiile de aur" nu pot fi 
desigur trecute cu vederea. Esen
țial rămîne însă faptul că monta
rea piesei înseamnă o contribuție 
reală la educația tinerei generații, 
în primul rînd prin pilda compor
tării demne a lui Tomca. Credem, 
tocmai de aceea, că ar trebui or
ganizate vizionări colective cu e- 
levii și pionierii din Capitală la 
acest spectacol. Pe de altă parte, 
ne exprimăm speranța că — oda. 
tă începutul făcut prin reprezen
tarea acestei piese — pe scenele 
teatrelor noastre vor fi montate 
mai multe piese originale șl străi
ne pentru copii — acești nume
roși și entuziaști iubitori ai tea
trului, însetați să se cultive, 
să-și lărgească necontenit orizon
tul.

ADA SIMIONESCU

vară au adunat semințe. Astă 
toamnă au săpat pămîntul și a" 
semănat semințele adunate.

— Și la Dobrița — spunea ti 
nărui Vasile Birou — au fpst an
trenați pionierii la amenajarea 
unei pepiniere.

E drept că există în raion o 
pepinieră mare la secția Bălești 
a gospodăriei de stat Cornești. 
Are o suprafață de 10 hectare. 
Dar aceasta, singură, desigur că 
nu va satisface cerința mare de 
puieți care există.

Organizația de bază U.T.M. 
din Boroșteni — povestea tînărul 
Dan Ion — și-a propus ca încă 
din primu[ an al celui de al doilea 
cincinal să planteze pe marginea 
zonei respective de șosea — ci
reși. Se vor planta de asemenea 
pomi roditori și pe marginea por
țiunii de linie ferată Tg. Jiu—Ti
mișoara. care trece prin sat.

Participanții la consfătuire au 
aflat și despre planurile tinerilor 
colectiviști din Sîmbotin. Ei vor 
planta 2 hectare cu pomi fructi
feri,

Și tinerii din Lelești vor plan
ta pe marginea șoselei pomi fruc
tiferi, și alții din alte sate vor 
face la fel. Dar pomii, ca să 
crească, trebuie îngrijiți bine. Și 
îngrijirea pomilor e o știință. De 
aceea tinerii nu se mulțumesc 
numai cu ceea ce știu de la pă
rinții lor. La Runcu. Tetila și în 
alte sate tinerii învață în cercuri 
pomicole.

Cu grija care caracterizează pe 
niște buni gospodari, tinerii au 
dezbătut și probleme legate de 
creșterea vitelor. Tînărul Vasile 
Merfu povestea că la gospodăria 
de stat din Cornești se folosesc 
metodele înaintate la îngrijirea 
vitelor. Rezultatul a fost următo
rul. In loc de 73.000 litri de lapte 
cît se planificase să obțină de la 
38 de vaci, s-au realizat 79.000 
litri de lapte.

— In comuna Tetila — arăta tî
nărul Gheorghe Schiau, se duce 
munca pentru țigaizarea oilor. 
Anul trecut s-au obținut 10% 
miei de rasă, iar anul acesta se 
vor obține 25% astfel de miei.

— Tot anul trecut utemiștii 
au propus colectiviștilor înființa
rea unei ferme zootehnice, poves
tea cu însuflețire utemjstul Ion. 
Danciu de la G.A.C. Sîmbotin. 
Propunerea lor a prins viață. A- 
cum aici muncesc doi utemiști 
destoinici: Georgeta Trifoi și Va
sile Pătrașcu. Datorită fermei zo. 
otehnice, în anul trecut, veniturile 
colectiviștilor au crescut cu 
17.000 lei. Anul acesta organi
zația de bază U.T.M. a propus 
consiliului de conducere al 
gospodăriei colective, creșterea 
șepteluiui cu 25 la sută.

Zilele trec. Acum la sate se 
fac intense pregătiri în vederea 
campaniei de primăvară. Țăranii 
muncitori din Vălari s-au dove
dit buni gospodari. Au cărat 900 
care cu gunoi de grajd la cîmp. 
Ei studiază la cercul agrozooteh
nic probleme legate de mărirea 
productivității muncii agricole. 
Tot ei au organizat 15 centre 
unde se încearcă puterea de ger
minație a semințelor. La cefe 5 
centre de reparat uneltele agri
cole lucrările sînt aproape gata.

★
In consfătuirea aceasta organi

zată de ziar și de către comitetul 
raional U.T.M. tinerii nu au pier
dut prilejul de a arăta și alte 
realizări ale lor în alte domenii 
de activitate, de a critica unele 
lipsuri și de a veni cu propuneri.

Ei s-au angajat să trimită zia
rului tot mai multe scrisori' 
despre realizările lor.

fotina tudor
— »—

Cu dalta șl ciocanul

„Ucenicii11 lui 
Iozefini

Există scamatori care „prin iu
țeala lor de mînă și prin ne- 
băgarea de seamă a publicului“ 
reușesc surprinzătoare meta
morfoze de obiecte. Dar, aseme
nea scamatori nu se găsesc nu
mai pe scenele teatrelor, ci din 
păcate și în viață.

La fabrica „Fructus" din Ti
mișoara au apărut niște „uce
nici“ ai lui Iozefini. Ei însă nu 
înlocuiesc panglicile tăiate cu 
panglici întregi, ci înlocuiesc 
conopidă în saramură cu... 
ardei de umplut.

Metoda-i simplă: în cutii se 
pun ardei de umplut, se închi
de cutia și se lipește o bande
rolă. Aici intervine scamatoria. 
Inscripția de pe banderolă este: 
conopidă în saramură. Rezultatul: 
Plătești pentru conopidă în sara
mură (6,50 lei) dar mănînci ar
dei de umplut (3,95 lef).

In continuare scamatorii de la 
„Fructus" obișnuiesc să pună în 
cutii, roșii în bulion, iar pe ban
derolă să scrie... tocană de le
gume.

Cumpărătorii — mai ales cei 
ai magazinelor alimentare nr.15 
și 34 din Timișoara — apreciază 
scamatoriile, dar numai pe scenă.

Ei sînt de părere că dacă la 
„Fructus" se găsesc „ucenici" ai 
lui Iozefini, e de dorit să se În
deletnicească cu scamatoriile In 
timpul liber și nu în orele de 
producție, și să pună capăt ne
glijențelor ce pun serios în joc 
renumele fabricii și provoacă ne
mulțumirea consumatorilor.

După o corespondență do 
ELIAS EMIL



Candidaci F.D.P. in mijlocul alegătorilor
Tovarășul Constantin Pîrvulescu 

s-a întîlnit cu alegătorii din orașul Craiova
Numeroși cetățeni din orașul 

Craiova au venit marți după a- 
miază în sala de festivități a Șco
lii pedagogice mixte pentru a șe 
întîlni cu tovarășul Constantin 
Pîrvulescu, membru în Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R., președin
tele Marii Adunări Naționale, can
didat al F.D.P. în circumscripția 
electorală orășenească nr. 126 
Craiova.

Cu prilejul întîlnirii, mulți ce
tățeni au înfățișat cu mțndrie 
transformările profunde petrecute 
în ultimii ani In Craiova, trans
formări care s-au răsfrînt în via
ța locuitorilor orașului.

Acolo unde pină acum cîțiva 
ani creșteau doar buruieni — a 
spus învățătoarea Olga Cioroia- 
nu — prin grija sfatului popular 
orășenesc s-au înălțat zeci de lo
cuințe.

In continuare, vorbitoarea a a- 
ratat că femeile, răspunzînd che
mării sfatului popular orășenesc, 
au luat parte cu bucurie la în
frumusețarea noului cartier mun
citoresc din vecinătatea fabricii 
„Electroputere“. Mulți cetățeni au 
ajutat la instalarea a 400 m. 
conductă de canalizare precum și 
la alte acțiuni gospodărești.

Tehnicianul Ion Budan, de la 
fabricile reunite „Partizanul“ a 
înfățișat participanților la înt'l- 
nire succesele obținute în cinstea 
alegerilor de la 11 martie de co

în sala de festivități a noului 
și spațiosului club din Zemeș 
s-au adunat marți după amiază 
aproape 1000 de alegatori din 
circumscripția electorală regiona
lă nr. 59 Bacău. Sondori, briga
dieri, ingineri tineri, gospodine 
s-au întîlnit cu candidatul lor în 
alegerile de la 11 martie, tova
rășul general colonel Alexandru 
Drăghici. membru în Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R., ministrul 
Afacerilor Interne.

La adunare au luat cuvîntul 
numeroși cetățeni. Ing. Teodor 
Cucu, de la schela 1 producție 
Zemeș, Teodor Negoiță, șeful sec. 
ției cazane aburi a oficiului I Ze
meș, sondorița Anica Dragan, 
Mihai Toderaș, Gh. Munteanu și 
alți alegători au subliniat succe
sele în producție cu care oamenii 
muncii din valea Zemeșului în- 
tîmpină alegerile.

în cinstea alegerilor, colectivul 
schelei 1 producție Zemeș apli- 
cînd metode înaintate ca fisura
rea hidraulică, tratamente țermo- 
chimice etc., a dat !n lunile ia
nuarie și februarie din acest an 
710 tone țiței peste plan. Anga
jamentele pe care și le-au luat 
muncitorii de la secția cazane a- 
buri în cinstea zilei de 11 Mar
tie au fost în bună parte înde
plinite. Astfel, sonda 16 a fost 
dată producției în luna ianuarie

în sala de festivități a Depou
lui C.F.R. din Pitești a avut loc 
marți după amiază ntîlnirea ale
gătorilor din circumscripția elec
torală regională nr. 1 Pitești cu 
candidatul lor, tov. Nicolae Ceau- 
șescu, secretar al C.C. al P.M.R., 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R. Alegătorii și-au mani
festat dragostea față de Parti
dul Muncitoresc Romîn și Comi
tetul său Central care conduce cu 
pricepere poporul nostru pe dru
mul făuririi vieții noi.

Numeroși alegători au arătat cu 
îndreptățită mîndrie marile reali
zări ale puterii populare, realizări 
care se vădesc la tot pasul în 
orașul Pitești ca și în celelalte 
localități din regiune.

Ținută în trecut în stare de 
înapoiere economică și culturală, 
regiunea Pitești s-a dezvoltat și 
merge în pas cu celelalte regiuni 
ale țării. Aci, au fost construite 
noi întreprinderi industriale: fa
brica de -tananți „Argeșul“ din 
Pitești, fabrica de placaje „A 
cincea aniversare a R.P.R." din 
Rîmnicu Vî'.cea, la Stîlpeni s-a 
ridicat una dintre cele mai 
moderne fabrici de cherestea 
din țară. Tot în anii primului 
cincinal au început să producă 
fabricile de industrializare a 
fructelor din Rîureni, Băicu ’.ești și 
Țoooloveni. In bazinul carbonifer 
Schitu Golești au fost redeschise 
mine părăsite de capitaliști.

Deși tînără, regiunea petroliferă 
a Piteștiu'.ui s-a dezvoltat într-un 
ritm rapid, devenind una din re

Consfătuirea pe țară 
a întreprinderilor de pielărie

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). —• La uzinele „lanoș 
Herbak" din Cluj s-au desfășurat 
timp de 2 zile lucrările consfă
tuirii de producția pe țară a între
prinderilor din ramura pielăriei 
a Ministerului Industriei Ușoare.

In cadrul consfătuirii conducă
torii întreprinderilor au prezentat 
rapoarte de activitate pe margi 
nea cărora au urmat aooi discu
ții-

Au fost desbătute problemele 
legate de măsurile tehnico-orga- 
nizatorice care duc la sporirea 
productivității muncii și la redu
cerea prețului de cost, problemele 
introducerii hozrasciotului pe 
secții și ateliere, problemele îm
bunătățirii procesului tehnolo
gic de fabricație a produselor de 
piele. Au luat cuvîntul re

lectivul din care face parte. El 
a exprimat hotărîrea muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de la 
aceste fabrici de a da un nou 
avînt mișcării de inovații, în ve
derea sporirii productivității mun
cii și reducerii prețului de cost.

Evocînd trecutul întunecat al 
vechii Craiove, alegătoarea Maria 
Dicu a arătat că mahalalele de 
ieri s-au transformat prin munca 
cetățenilor în adevărate cartiere 
moderne. Aici a fost introdusă lu
mina electrică și radioficarea; în 
locul băltoacelor și smîrcurilor din 
fostele mahalale au apărut parcuri- 
zone verzi, străzi pavate, Pentru 
a înlesni aprovizionarea populației 
din aceste cartiere, sfatul popular 
a înființat numeroase unități co
merciale.

Numeroși participanți la întîl-. 
nire, printre care gospodina Ioa
na Cojocaru, maistrul de fabrica
ție Ion Dodocea, tehnicianul Pe
tre Săftoiu, laureat al Premiului 
de Stat, au vorbit despre grija 
părintească a partidului față de 
nevoile mereu crescînde ale oa
menilor muncii.

Alți vorbitori printre care mun
citorii Constantin Tănase și 
Gheorghe Măjimă, gospodina 
Ciornei Tudorița, pensionarul Ni- 
colae Papuc au propus pavarea 
unor străzi. Ei au cerut ca sfatul 
popular să se ocupe mai îndea

Tovarășul general colonel Alexandru Drăghici 
s-a întîlnit cu alegătorii din regiunea Bacău Ui

în loc de februarie, iar alte 2 
sonde vor începe forajul la 8 
martie în loc de 30 martie. Pînă 
la 11 martie, colectivul secției 
este hotărît să-și îndeplinească 
planul de producție pe primul tri
mestru al anului.

Alegătorii au subliniat rodnica 
activitate a sfaturilor populare în 
domeniul gospodăririi treburilor 
obștești. In Zemeș și împrejuri
mile sale, odată cu marea dez
voltare a industriei petrolifere 
s-au construit sute de metri pă- 
trați de locuințe pentru munci
tori și familiile lor, s-a amenajat 
un mare club, au luat ființă ma
gazine pentru aprovizionarea oa
menilor muncii, s-au obținut nu
meroase alte realizări menite să 
asigure un trai mai bun petro
liștilor. Alegătorii au sezisat Și 
unele lipsuri, făcînd propuneri în 
vederea lichidării lor pe viitor. 
Dacă pe drumul din valea Zeme
șului — altă dată o simplă că
rare, astăzi șosea pietruită —- 
circulă autobuse și autocamioane, 
această șosea se deteriorează a- 
deseori fără a se lua măsuri pen
tru repararea ei. Mijloacele pen
tru transportul în comun, cu deo
sebire în orele schimbului de 
noapte, sînt neîndestulătoare față 
de marele număr de petroliști ce 
locuiesc în Zemeș, Clubul, deși 
înseamnă o realizare, stă de mul

Tovarășul Nicolae Ceau eseu 
s-a întîlnit cu alegătorii din regiunea Pitești

giunile fruntașe ale țării. în com
parație cu anul 1952, extracția de 
țiței a crescut în această regiune 
de aproape 6* ori.

O nouă viață trăiesc astăzi și 
țăranii muncitori din satele re
giunii Pitești. Ei pășesc cu încre
dere pe drumul arătat de partid, 
pe drumul transformării socialiste 
a agriculturii. Numai de la data 
ținerii celui de al II-lea Congres 
al P.M.R. pînă acum au luat 
ființă în regiune aproape 90 de 
gospodării colective și întovără
șiri agricole; peste 1.000 de fa
milii s-au înscris în gospodăriile 
colective și întovărășirile agricole 
existente.

înainte de anul 1944, regiunea 
Pitești era una dintre regiunile 
cu cel mai mare procent de anal- 
fabeți: peste 30 la sută din lo
cuitorii regiunii erau neștiutori 
de carte. Acum, mai mult de 
200.000 de foști analfabeți au ieșit 
din bezna neștiinței, analfabetis
mul fiind lichidat în majorita
tea raioanelor. Au fost construite 
peste 160 de școli, iar rețeaua 
de școli de 7 ani a crescut cu a- 
proape 250 de unități.

In cadrul întîlnirii au fost larg 
dezbătute unele probleme privind 
felul în care sfaturile populare 
se ocupă de dezvoltarea econo
mică a regiunii și de ridicarea ni
velului de trai al populației.

Mai mulți alegători printre care 
Ion Mitoiu, Ion Păunescu și Ște
fan Grigorescu, au propus sfatu
lui popular să acorde o mai mare 

prezentanți ai Ministerului Co
merțului Interior, Cooperației etc., 
care au făcut propuneri menite să 
ducă la îmbunătățirea legături
lor dintre comerț și întreprinde
rile producătoare. încheierea con
sfătuirii a avut loc într-un cadru 
festiv. Cu acest prilej a fost de
cernat Steagul Roșu de producție 
de întreprindere fruntașă pe ra
mură, al Comitetului Central al 
Sindicatelor muncitorilor din în
treprinderile textile, piele, con
fecții, sticlă și al Ministerului In. 
dustriei Ușoare pe semestrul II al 
anului 1955 uzinelor „lanoș Her
bak“. La festivitatea înmînării 
Steagului de întreprindere frun
tașă a participat tovarășul dr. 
Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. 

proape de problema iluminatului 
public, de asigurarea debitului ne. 
cesar de apă potabilă și construi
rea de unități culturale: cinema
tografe și cămine culturale în car. 
tierele mărginașe ale orașului 
Craiova.

In cuvîntul său, tovarășul Con
stantin Pîrvulescu a subliniat a- 
dîncul democratism al orînduirii 
noastre de stat.

Vorbitorul a făcut un tablou al 
succeselor obținute de oamenii 
muncii conduși de partid și gu
vern în opera de construire a so- 
Oialismului.

Regiunea și orașul Craiova — 
a spus vorbitorul — sînt acum de 
nerecunoscut. La Craiova s-au 
construit: fabrica „Electroputere“, 
una dintre cele mai mari fabrici 
de mașini electrice din țară, ma
rea uzină de mașini agricole „7 
Noiembrie“, la Podari fabrica de 
uleiuri vegetale „Hărnicia“, la T- 
Severin un mare abator frigori- 
fer și multe alte unități ale in
dustriei noastre socialiste, iar în 
momentul de față în regiune se 
ridică una din cele mai mari fa
brici de zahăr din țară. In cele 
20 de raioane ale regiunii Craio
va au fost înființate 24 noi între
prinderi economice locale. Regiu
nea Craiova devine și o impor
tantă regiune petroliferă. De ase
menea, în această parte a țării a 
început să se extragă cărbune din 

te ori închis. Aici au loc rareori 
programe artistice, reprezentații 
cinematografice. S-au sezisat u- 
nele lipsuri in aprovizionarea u- 
nităților de desfacere a produse
lor alimentare și industriale. A- 
rătînd toate acestea, alegătorii 
și-au exprimat hotărîrea de a spri
jini pe deputății sfatului popular 
în munca lor de viitor.

A luat apoi cuvîntul tov. Ale
xandru Drăghici. Vorbitorul a în
fățișat alegătorilor marile trans
formări petrecute în ultimii ani în 
regiunea Bacău. Industria regiu
nii, bazată pe mari bogății na
turale, s-a dezvoltat mult. Au fost 
create noi întreprinderi: termo
centralele de la Comănești și 
Borzești, fabrica de ciment de la 
Bicaz, fabricile „Muncitorul liber“. 
„Bacăul", uzina de utilaj petroli
fer, s-au dezvoltat întreprinderile 
„Buhuși“ „Proletarul“, „Partiza
nul“, „Steaua Roșie“, înaintează 
într-un ritm viu lucrările pe șan
tierul marii hidrocentrale „V. I. 
Lenin“. Industria locală cuprin- 
zînd 350 de unități produce azi 
250 de sortimente.

S-a dezvoltat simțitor agricul
tura. Peste 10.000 de hectare sînt 
lucrate în comun de membrii ce
lor aproape 15Q de gospodării a- 
gricole colective și întovărășiri a- 
gricole. Pentru îndrumarea țără
nimii muncitoare în regiune au 
luat ființă 57 de puncte agricole.

atenție extinderii rețelei de cana
lizare și pavării străzilor Gh. 
Doja, Craioveni, Bibescu Vodă, 
Despina Doamna. Actorul Gheor- 
the Leahu, directorul Teatrului 

e Stat din Pitești, a exprimat 
mulțumirea actorilor din locali
tate care-și desfășoară acum acti
vitatea într-un nou teatru, con
struit în mare parte prin contri
buția în muncă voluntară a locui
torilor Piteștiului.

Alegătoarea Paraschiva Dobre, 
directoarea grădiniței de copii 
din strada Craiovei, și-a manifes
tat recunoștința față de regimul 
democrat-popular care a acordat 
drepturi depline femeii. Aceasta 
se vede și din faptul că în re
giune candidează în alegeri mai 
mult de 2.000 de femei.

Toți vorbitorii și-au manifestat 
hotărîrea de a contribui activ la 
înfăptuirea propunerilor făcute, 
angajîndu-se să sprijine pe viito
rii deputați în munca lor, pentru 
ca orașul Pitești și celelalte lo
calități din regiune să înfloreas
că mereu.

A luat apoi cuvîntul tov. Nico- 
lae Ceaușescu. Vorbitorul a arătat 
că statul nostru democrat-popu
lar este puternic prin conștiința 
și încrederea maselor în politica 
partidului și guvernului, prin ac
tivitatea rodnică și inițiativa lor 
creatoare.

Atragerea maselor la diverse 
acțiuni obștești, a arătat tov. Ni
colae Ceaușescu, trebuie să con
stituie pentru sfaturile populare 
una din preocupările lor perma-

Numirea ambasadorului R. P. R. 
în Turcia

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tov. 
Barbu Zaharescu a fost eliberat 
din funcția de Trimis Extraordi
nar și Ministru Plenipotențiar al 
R.P.R. în Argentina.

INFOR
La 6 martie, A. A. Epișev, 

ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, a oferit la sediul Amba
sadei o seară de filme. 4-

A fost prezentat „Voci de pri
măvară", un nou film artistic în 
culori, precum și mai multe filme 
documentare

★
Miercuri seara a sosit în Ca- 

pitală delegația guvernamentală 
economică a R.P.R. care a luat 
parte la deschiderea festivă a 

cariere „la zi“. Foștii clăcași de 
pe cele 754 de moșii care existau 
odinioară în regiune sînt astăzi 
stăpîni pe pămîntul pe care au tru
dit veacuri de-a rîndul. 92.300 fa
milii de țărani muncitori fără pă- 
mînt sau cu pămînt puțin au fost 
împroprietăriți de puterea popu
lară cu 123.500 ha. de teren. Con- 
vingîndu-se de roadele muncii în 
comun peste 40.000 familii de 
țărani muncitori au înființat peste 
1.200 de gospodării colective și 
întovărășiri agricole. La Craiova 
s-au construit două teatre de vară, 
un teatru de păpuși, iar noul locai 
al Filarmonicii de Stat „Oltenia“ 
este în curs de construire. Rețeaua 
electrică s-a extins, iar volumul 
alimentării cu apă a orașului a 
sporit în ultimii ani.

Referindu-se la realizările so
cial-culturale din satele oltene, 
vorbitorul a arătat că în ultimii 
ani s-au construit prin autoimpu- 
nere 92 de școli, 77 cămine cul
turale, 60 de comune au fost e- 
lectrificate, iar în 64 comune s-au 
instalat aparate de cinematograf.

In încheierea întîlnirii, partici- 
panții au exprimat profundul lor 
atașament față de politica parti
dului și guvernului nostru, anga- 
jîndu-se ca împreună cu deputății 
lor să ducă mai departe succesele 
obținute pnă acum în dezvolta
rea economică și culturală a re
giunii Craiova.

In domeniul culturii și tnvăță- 
mîntului au fost obținute de a- 
semenea însemnate înfăptuiri. Nu. 
mărul căminelor culturale a cres
cut de peste două ori față de 
1948, iar bibliotecile au azi de a- 
proape 5 ori mai mulți cititori 
dec t în urmă cu 8 ani. Mișcarea 
artiștilor amatori cuprinde în pre
zent peste 1100 de formații. Nu
mărul școlilor elementare și de 7 
ani a crescut cu peste 35 la sută.

Vorbind despre rolul sfaturilor 
populare în statul democrat-popu
lar, candidatul a arătat că parti
ciparea maselor la treburile ob
ștești, la sprijinirea acțiunilor în
treprinse de deputății sfaturilor 
populare, constituie o expresie a 
profundului democratism al legi
lor țării noastre care asigură tu
turor oamenilor muncii cele mai 
depline libertăți cetățenești. Ca și 
pînă acum sprijinul maselor de 
cetățeni este necesar în viitor 
pentru realizarea tuturor sarcini
lor ce stau în fața poporului nos
tru în lumina Directivelor celui 
de al Il-lea Congres al P.M.R.

Vorbitorul a arătat că propu
nerile și sezisările făcute în ca. 
drul întîlnirii, sînt un ajutor pre
țios în munca pe care o va des
fășura ca deputat al circumscrip
ției electorale regionale nr. 59 
Bacău.

nente. In această direcție expe
riența căpătată de sfatul orășe
nesc Pitești care a antrenat cu 
pricepere masele largi de cetățeni 
la amenajarea parcului „Vasile 
Roaită", la construcția teatrului 
de stat din localitate, ca și în alte 
acțiuni menite să facă mai fru
moasă viața oamenilor muncii, 
trebuie lărgită în viitor. Partici
parea maselor la aceste acțiuni
permite organelor locale ale pu
terii de stat să folosească gospo
dărește fondurile, astfel ca din 
sumele alocate să fie realizate 
cît mai multe din propunerile fă
cute de alegători.

In continuare, vorbitorul a ară
tat că ridicarea continuă a nive
lului de trai, material și cultural 
este strîns legată de efortul pe 
care fiecare unitate industrială 
din regiune — petroliferă, meta
lurgică, textilă, minieră — trebuie 
să-l depună pentru a obține o 
productivitate cît mai înaltă și 
un preț de cost cît mai scăzut.

Directivele eeluî de al 2-lea 
Congres al P.M.R., a spus în în
cheiere tov. Ceaușescu, deschid și 
acestei regiuni largi perspective 
în dezvoltarea ei multilaterală. 
Deputății ce vor fi aleși la 11 
martie au sarcina de onoare de a 
mobiliza masele largi pentru ca, 
sub conducerea partidului, obiec
tivele prevăzute să fie îndeplinite 
înainte de termen. Aceasta va fi 
în folosul întăririi economice a 
țării noastre, în folosul ridicării 
nivelului de viață al maselor 
largi.

Țov. Barbu Zaharescu a fost 
numit Ambasador al R.P.R. în 
Turcia.

Guvernul turc și-a dat la 1 mar
tie agrementul său.

(Agenpres)

MÂȚII
Tîrgului internațional de mostre 
de primăvară de la Leipzig.

★
Miercuri după amiază, în sala 

Sf. Sava, a avut loc festivitatea 
decernării ordinelor Mamă Eroină 
și Gloria Maternă, precum și Me
daliei Maternității acordate de 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, unui număr de 250 de mame 
care au născut și crescut mulți 
copii.

(Agerpres)
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Un eveniment

deosebit
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In viața multor tineri din țara noastră în ziua de 11 martie 
a.c. se întîmplă un eveniment deosebit: vor vota pentru prima 
oară. Printre acești tineri se numără și utemista fruntașă în pro
ducție Victoria Soare, frezor la secția mecanică nr. 3 de la uzi
nele „1 Mai”-Ploești. Ea frezează cu multă îndemînare diferite 
piese pentru sapele cu role. în luna februarie 1956 ea și-a rea
lizat planul în proporție de 200%.

Foto : AGERPRES

Directorul adjunct al fabricii
O tînără de statură potrivită, 

cu păr negru revărsat pe spate 
ca valul unei ape, cu ochi ageri 
și cu privire prietenească. Iat-o 
în fotografia noastră cu o bobină 
în mînă, discutînd cu fetele din 
echipa de'levată a brigăzii de 
tineret nr. 20 din filatură, despre 
calitatea firelor. O imagine sim
plă, obișnuită, devenită de mult 
firească pentru ing. Maria Petri
la, director adjunct a uzinelor 
textile „30 Decembrie“ din Arad.

Aici, în sectorul de filatură, a 
muncit ca referentă tehnică de 
specialitate înainte de a fi direc
tor adjunct al fabricii. Acum 
răspunde de aprovizionare, vin- 
zări și serviciul administrativ. 
Totuși, ea este membru in comi
tetul U.T.M. pe uzină și membru 
al comitetului orășenesc U.T.M. 
Arad.

Fetele în mijlocul cărora a 
surprins-o fotograful fac parte 
din brigada care se menține de 
luni de zile fruntașă pe fa
brică.

Nu poți vorbi de rezultatele lor 
precum și de succesele celor peste 
40 de brigăzi de tineret din fa
brică, fără să amintești de munca 
inginerului Maria Petrila.

Acolo unde tinerii rămîneau în 
urmă cu îndeplinirea planului, ea 
a propus în fața comitetului 
U T. M. organizarea de cursuri 
de minim tehnic. Tot ea a organi
zat întrecerea între brigăzi.

Fiică de muncitori din Vălenii 
de Munte ai Pioeștlului, a urmat 
liceul apoi facultatea de textile 
din București și a venit să-și 
practice meseria în Arad. S nt 
mai bine de 5 ani de atunci. In 
afară de munca 
și-a găsit timp 
și de activitatea 
fost 3 ani de zile 
nizației de secție 
torul de filatură. Tocmai de a- 
ceea Tomuț Rozalia, actualul se
cretar al organizației de secție 
U.T.M.-filatură, maistrul Vidican 
Gh. și filatoarea Palinko Suzana 
au propus-o candidată F.D.P. pen
tru circumscripția electorală oră
șenească nr. 14 
nr. 85.

Mai bine zis au 
nou căci ing. Maria

profesională, ea 
să se preocupe 

obștească. A 
secretarul orga- 
U.T.M. din sec-

și regională

propus-o din 
Petrila a fost

Ing. Maria Petrila în mijlocul unei brigăzi de tineret

Salut femeilor din R.P.R.
Delegațla femeilor din 

U.R.S.S, care participă la săr
bătorirea zilei de 8 martie în 
țara noastră, alcătuită din 
Ana Ghenadievna Tucanova, 
locțiitor al ministrului Culturii 
din R.S.F.S. Rusă, Liubov Ti
mofeevna Kosmodemianskaia 
și Sofia Silvestrovna Ghilev
skaia, membră a Comitetului 
Antifascist al femeilor sovie
tice, a transmis femeilor din 
R.P.R., următorul salut:

Dragi prietene 1 Cu multă 
satisfacție și bucurie trans
mitem un salut fierbinte și prie
tenesc tuturor femeilor romîne 
din partea femeilor sovietice 
și le felicităm cu prilejul Zilei 
Internaționale a Femeii — 8 
Martie.

Noi, membre ale delegației 
; femeilor sovietice, mulțumim 
; din toată inima Comitetului 
: Femeilor Democrate din Ro- 
■ mînia și A.R.L.U.S.-uIui pen- 
; tru invitația de a vizita țara 
i voastră și pentru posibilitatea 
; care ni s-a oferit de a cunoaș

te viața și munca femeilor din 
R.P.R.

Ne bucură foarte mult fap
tul că avem posibilitatea de a 
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almembră în comitetul executiv 
sfatului popular regional Arad. 
Propunerile cetățenilor susținute 
și de ea au început să pripdă via
ță. Prelungirea une’ linii de tram
vai a fost înfăptuită, acum este 
în construcție hala unei piețe în 
vecinătatea uzinelor „80 Decem
brie". Curentul electric pătrunde 
tot mai mult în locuințele mun
citorilor din acest cartier. în par
cul din fața fabricii a fost insta
lată o fîntînă, s-a amenajat un 
magazin de piine etc.

La întîlnirea pe care a avut-o 
nu de mult cu alegătorii săi, s-au 
făcut noi propuneri pe care ing. 
Maria Petrila și le-a notat 
tru ca apoi să le ridice în 
comitetului executiv.

Alegătoarele, în special 
rele, au propus ca în acest 
tier să ia ființă un atelier 
coafură și o curățătorie chimică. 
Fetele vor să fie tot mai elegan
te, iar propunerea lor, candidata 
și-a notat-o și desigur, nu peste 
multă vreme ea va prinde viață, 
așa cum au fost înfăptuite și alte 
propuneri făcute. Tocmai de aceea 
ing. Maria Petrila, directoarea 
adjunctă a fabricii, a fost din nou 
propusă candidată F.D.P. în ale
gerile de deputați în sfaturile 
populare.

pen- 
fața

tine
car- 

de

C. BUCUR

-Educatoarele t’nereî generații

f

A educa ttnăra generație, a 
crește un tineret capabil să se 
ridice la înălțimea vremurilor 
noastre — este o sarcină di
ficilă. Multe femei și-au de
dicat toate cunoștințele lor, 
toată puterea lor de muncă a- 
cestei sarcini. Slntem tineri și 
totdeauna în mintea noastră 
se întipărește printre chipurile 
dragi și acela al dascălului 
care ne-a deslușit tainele slo
velor și ne-a purtat tn lumea 
necunoscută nouă, a culturii. 
Peste 60.000 de femei mun
cesc tn învățămtntul de toate 
gradele. Partidul și guvernul 
prețuiesc activitatea lor. 20 de 
femei au primit titlul de înal
tă cinste de învățătoare sau

cunoaște personal pe cele mai 
bune femei fruntașe din țara 
voastră și de a stabili cu ele 
legături de prietenie.

împreună cu întregul popor 
romîn ne bucurăm de succese
le dobîndite de poporul vostru 
care construiește socialismul 
sub conducerea Partidului său 
Muncitoresc și de rezultatele 
obținute de femeile din R.P.R. 
în condițiile noii orînduiri de- 
mocrat-populare și a egalității 
de drepturi pe care au ob
ținut-o. Urăm femeilor din 
R.P.R, și întregului popor ro
mîn noi succese, și mai mari, 
în construirea socialismului, 
în dezvoltarea și înflorirea 
continuă a țării voastre.

Urăm femeilor din R.P.R. 
mari succese creatoare 
muncă, multă fericire în 
minele lor și în educarea 
piilor lor.

Cunoaștem munca activă pe 
care o desfășoară femeile din 
R.P.R. în vederea lărgirii și 
întăririi legăturilor internațio
nale în cadrul Federației De
mocrate Internaționale a Fe
meilor și, împreună cu întrea
ga omenire progresistă, în 
lupta pentru întărirea păcii. 
Le urăm ca și pe viitor să fie 

'țin rîndul luptătorilor activi 
8 pentru pace, pentru întărirea 
8 și lărgirea legăturilor interna- 
g ționale de prietenie.
□JOOOOOO00000000=0000000000000000000000000oi
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Prezente în toate 
sectoarele 

de activitate
în anii trecutului, drepturile 

femeilor aparțineau domeniu, 
lui promisiunilor. Aceste pro
misiuni nu se împlineau însă 
niciodată. Femeile au căpătat 
posibilitatea de a lua parte ac
tivă la viața politică, economi
că și socială a țării de-abia în 
condițiile regimului de demo
crație populară. Astăzi cînd în- 
tîlnești o femeie în muncă de 
răspundere în aparatul de stat 
nu te miri. Este un fapt obiș
nuit, un fapt caracteristic zi
lelor noastre.

Cifrele vorbesc cît se poate 
de concludent despre partici
parea femeilor la treburile ob
ștești. în Marea Adunare Na
țională 66 femei sînt deputate, 
în sfaturile populare 33.000 
de femei muncesc cu abnega
ție, dînd dovadă de un deose
bit spirit de inițiativă.

Participarea femeilor la ope
ra de construire a socialismu
lui este din ce în ce mai rod
nică. Numai în primul cinci
nal 300.000 de femei au 
trat în producție. Zeci de 
de țărănci muncitoare au 
șit pe drumul agriculturii 
cialiste. 1585 de colectiviste 
fac parte din consiliile gospo
dăriilor iar unele din ele sînt 
chiar președinți de gospodării 
colective.

Realizările obținute de femei 
în diferitele sectoare de acti
vitate au fost răsplătite prin 
decorarea a aproape 6.000 de 
femei cu ordine și medalii ale 
R.P.R. în același timp, ca o ex
presie a grijii pentru mamă și 
copil, statul nostru de demo
crație populară a distins cu 
titlul de „Mamă eroină“ sau 
cu distincțiile „Gloria mater
nă" și „Medalia maternității“ 
peste 51.000 de mame.

in- 
mii 
pă- 
so-

profesoară emerită. Pe pieptul 
a 40 de femei strălucesc ordi
ne și medalii ale R.P.R. O 
profesoară — Maria Ionescu— 
este membră In Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale, iar 5 
învățătoare și profesoare sînt 
deputate tn organul suprem al 
puterii de stat. In aceste zile 
ce premerg alegerilor de la 11 
martie, numeroase învățătoare 
sau profesoare au fost propuse 
candidate ale Frontului Demo
crației Populare. In faptul a- 
cesta, ca și în nenumărate alte 
fapte, vedem o expresie a re
cunoștinței cu care sînt răs
plătite eforturile pline de abne
gație ale femeilor ce muncesc 
pe tărîmul educării tinerei ge
nerații.

In cinstea zilei 
de 8 Martie

★ ★

Adunări festive
Miercuri după amiază tn sala 

Teatrului Național din Iași a avut 
loc o adunare festivă închinată 
zilei de 8 Martie.

Au participat reprezentanți, ai 
comitetelor regional și orășenesc 
ale P.M.R., ai comitetului execu
tiv ale sfaturilor populare regio
nal și orășenesc, numeroase fe
mei și alți oameni ai muncii.

La adunare a fost de față de
legația de femei din R.S.S. Mol
dovenească condusă de Natalia 
Filiipovna Pisarenko.

★
In sala Teatrului de stat din 

Oradea, un mare număr de femei 
au participat marți seara la adu
narea festivă închinată zilei de 8 
Martie.

Au fost de față și membrele 
delegației de femei din R. P. Un
gară în frunte cu Bodonyi Păl- 
lnă, secretară a C.C. al Uniunii 
Femeilor Democrate din R. P. 
Ungară..

Tov. dr. Maria Bodor, membră 
în comitetul regional de partid, 
si tov. Ileana Matyas, șefa sec
ției munca de partid în rîndurile 
femeilor a comitetului regional 
Oradea al P.M.R., au vorbit în 
limbile romînă și maghiară des
pre însemnătatea Zilei Interna
ționale a Femeii.

Decorări
Cu prilejul zilei de 8 Martie, 

Ziua Internațională a Femeii, 
printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale au fost 
decorate un număr de peste 500 
de femei. S-au conferit ordine și 
medalii ale R.P.R. unor fruntașe 
din industrie, agricultură, din 
domeniul științei, artei și culturii1*- 
din instituții de stat și organiza
ții de masă, precum și unor gos
podine care s-au evidențiat în 
activitatea obștească.

Deschiderea 
unei expoziții

In cadrul manifestărilor care 
au loc în țara noastră în 
întîmpinarea zilei de 8 martie, 
miercuri la prînz s-a deschis în 
sala „Nicolae' Crlstea“ din str. 
Brezoianu nr. 23.—25 Expoziția 
„Lupta femeilor pentru pace, 
drepturi și fericirea copiilor".

La inaugurare au participat 
tovarășii : Stela Enescu, Ileana 
Răceanu, Iosif Bogdan, Florica 
Vasilescu, Gabriela Bernachi, Eu. 
genia Rădăceanu, Maria Filotti, 
Olimpia Lascăr, Lucia Demetrius, 
Maria Banuș, Paula Stoilov, Mia 
Constantinescu-Iași, Clara Kușnir 
Mihailovici, Maria Rosetti, Dida 
Mihalcea, Traiana Teclu.

Vizită prietenească
Muncitoarele de la Filatura ro- 

mînească de bumbac din Capitală 
au primit cu dragoste în mijlo
cul lor delegația femeilor sovie
tice — A. G. Tukanova, locțiitor 
al ministrului Culturii din R.S.F.S. 
Rusă, L. T. Kosmodemianskaia, 
S. S. Ghilevskaia — care parti
cipă la sărbătorirea zilei de 8 
Martie în țara noastră. După vi
zitarea filaturii, delegația femei
lor sovietice a fost invitată să 
participe la adunarea festivă or
ganizată în întreprindere în cins
tea Zilei Internaționale a Femeii.

Festivitatea 
de la Casa Ziariștilor

La Casa Ziariștilor din Bucu
rești a avut loc miercuri o seară 
închinată zilei de 8 Martie — 
Ziua Internațională a Femeii.

Despre însemnătatea zilei de 
8 Martie, sărbătoarea femeilor din 
lumea întreagă, a vorbit tov. Ana 
Lungu, secretara Comitetului Fe
meilor Democrate din R.P.R.

Din partea delegației sovietice 
care ne vizitează țara cu prilejul 
acestei sărbători, Sofia Silves
trovna Ghilevskaia, membră a 
Comitetului Antifascist al Femei
lor Sovietice, a transmis salutul 
femeilor din Uniunea Sovietică.

Concert
In sala Dalles a avut loc 

miercuri seara un concert de 
muzică de cameră organizat în 
cinstea Zilei Internaționale a Fe
meii, cu tema „Femeia compozi
toare și interpretă“.

Programul a cuprins Sonata 
pentru vioară și pian de Petra 
Carmen, interpretată de Rhea 
Silvia Stark și Mariana Parnica, 
lieduri de Nina Cassian, Mansi 
Barberis, Elise Popovici și Rodica 
Șuțu, cîntate de soprana Iolanda 
Mărculescu și două suite pentru 
pian la patru mîini de Hilda Je- 
rea și Ana Severa Benția, inter
pretate de compozitoare.

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE! Patria, 

București, Elena Pavel, Vasile 
Roaită, T. Vladimirescu, Miorița, 
Moșilor, 1 Mai : Vagabondul seria 
Il-a, La noi laTodirești; Republica, 
București: Accidentul; Filimon 
Sirbu, V. Alecsandri, înfrățirea în
tre popoare: Furtuna echinocțiu
lui ; I. C. Frimu, Alex. Popov, 
Popular, Gh. Coșbuc : O scrisoare 
pierdută; Central : Star fără 
voie; Victoria, Libertății; Vaga
bondul seria I-a; Maxim Gorki, 
Timpuri Noi: 0 călătorie în e- 
poca preistorică ; Grivița : Dom
nișoara de Scuderi; 8 Martie : 
Melodia pierdută ; Cultural: La 
revedere, domnule Grock ; Uni
rea : Intr-o primăvară la Buda
pesta ; Const. David; Stele pe 
aripi, Pagini din lupta Partidu
lui ; Alex. Sahia: Rio Escondidos 
Flacăra: Fanfan la Tulipe;

.,Scînteia tineretului“
Pag. 3-a 8 martie 1956
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(TEXT PRESCURTAT)
MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS transmite Salutul adresat 

de Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
femeilor din Uniunea Sovietică: ,

Muncitoarelor, colhoznicelor, activistelor pe tărtmul științei, teh
nicii, invățămîntului, culturii și ocrotirii sănătății, tuturor femei
lor din Uniunea Sovietică I

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
salută și felicită călduros pe femeile sovietice cu prilejul Zilei 
de 8 Martie — Ziua Internațională a Femeii.

Anul acesta, oamenii muncii din patria noastră socialistă săr
bătoresc Ziua Internațională a Femeii în atmosfera avîntului poli
tic și tn muncă al întregului popor, însuflețit de istoricele hotă- 
rîri ale Congresului al XX-lea al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

După ce se arată că Hotărtrile Congresului al XX-lea sînt pă
trunse de o mare grijă pentru binele oamenilor muncii, de o pro
fundă încredere în inepuizabilele forțe creatoare ale poporului 
sovietic, tn salut se spune :

înfăptuirea programului de puternic avînt al economiei națio
nale și al culturii socialiste, trasat de Congresul al XX-lea al 
Partidului, va constitui un nou și important pas înainte în dez
voltarea societății socialiste, care pentru prima oară în istoria 
omenirii a asigurat femeii adevărata libertate, drepturi egale cu 
ale bărbatului și posibilități de creație, neîngrădite în toate do
meniile vieții profesionale, sociale, științifice și culturale.

In societatea sovietică, femeile sînt participante active la con
struirea comunismului.

Arătînd că Directivele Congresului al XX-lea al P.C.U.S. cu pri
vire la cel de al 6-lea plan cincinal prevăd și măsuri importante in 
vederea îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și de trai ale 
femeilor-mame, în salut se spune in continuare:

Din exemplul situației femeilor din Uniunea Sovietică, femeile 
muncitoare din întreaga lume văd că adevărata dezrobire a femei
lor este posibilă numai prin desființarea exploatării omului de către 
om, prin lichidarea asupririi de clasă și națională, numai în condi
țiile orînduirii socialiste.

In continuare salutul arată condițiile în care femeile muncitoare 
din țările capitaliste întîmpină Ziua Internațională de 8 Martie, 
faptul că ele se pronunță tot mai activ pentru pace și securitatea 
popoarelor, împotriva politicii forțelor agresive, care urmăresc des- 
lănțuirea unui nou război.

In încheierea salutului, Comitetul Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice își exprimă convingerea fermă că femeile so
vietice, împreună cu întregul popor, vor întări și de acum Înainte 
prin munca lor plină de abnegație puterea statului sovietic socialist, 
vor spori bogățiile țării noastre, vor fi în primele rînduri ale femei
lor din întreaga lume, în lupta lor pentru rezolvarea pașnică a 
tuturor problemelor internaționale litigioase, pentru prietenie între 
popoare, pentru întărirea legăturilor internaționale între oamenii 
muncii din toate țările, pentru triumful deplin al măreței cauze a 
păcii, democrației

Glorie feme.tor 
inului 1

și socialismului.
sovietice — constructoare active ale comunis-

Vizita lui H. C. Hansen în U.R.S.S.
MOSCOVA 7

TASS transmite : ............. . . .
H. C. Hansen, prim ministru și 
ministru al Afacerilor Externe al 
Danemarcei, care se află la Mos
cova în urma invitației guvernu
lui sovietic, și persoanele care îl 
însoțesc, au vizitat universitatea 
„M. V. Lomonosov" din Moscova 
de pe Colinele lui Lenin.

In' aceiași zi H. C. Hansen, I. 
Bornholt, ministrul Tnvățămîntu- 
lui al Danemarcei, și celelalte

(Agerpres). — 
La 6 martie,

persoane care îl însoțesc pe pri
mul ministru, precum și un grup 
de ziariști danezi, au vizitat 
Mausoleul lui V. I. Lenin și I. V. 
Stalin.

KIEV 7 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 7 martie H. C. 
Hansen, prim ministru și ministru 
al Afacerilor Externe al Danemar
cei împreună cu soția și persoa
nele care îl însoțesc au sosit la 
Kiev.

I Pentru dreptul la viață și fericire

8 Martie. Pentru tovarășele noastre de viața 
și de muncă, prietene, surori, mame, care ală
turi de noi lucrează în fabrici, uzine, întreprin
deri, instituții, învață în școli și facultăți, se 
îngrijesc ca pruncii să crească mari, sănătoși, 
ziua de azi e o sărbătoare. O zi de trecere în re
vistă a succeselor lor, zi de luptă pentru pace, 
pentru bucuria de a trăi, pentru dreptul de a 
iubi și a fi fericite.

Dacă în țara noastră, ca și în Uniunea Sovie
tică și în celelalte țări de democrație populară, 
femeile se bucură de aceleași drepturi ca și to
varășii lor de viață, în țările capitaliste și co
loniale însă, femeile nu-s considerate egale în 
drepturi cu bărbații în nici un domeniu, demni
tatea lor este călcată în picioare. în Anglia, de 
pildă, o metalurgistă calificată primește un s'a- 
lariu cu 50 la sută mai mic decît al unui mun
citor semicalificat. împotriva unor asemenea 
condiții inferioare de viață și de muncă — ur
mare a orînduirii sociale din țările respective 
și a politicii de război promovată de cercurile 
agresive din aceste țări, femeile se ridică cu 
hotărîre. Ele luptă pentru îmbunătățirea vieții 
copiilor și soților lor, pentru condiții mai bune 
de viață, pentru pacea omenirii.

Fotografiile alăturate ne oferă unele aspecte 
din lupta femeilor din țările robite capitalului. 
Să le privim.

Mamele japoneze doresc să-și crească copiii 
în fericire, să-i vadă mergînd la școli, facultăți 
nu murind in tranșee. De aceea ele protestează 
împotriva folosirii bombelor atomice și cu hi
drogen. Ele nu vor să se mai repete catastrofele 
de la Hiroșima și Nagasaki. Fotografia de sus, 
înfățișează un aspect de la un miting de pro-

Recepfia de
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 6 martie, 
N. A. Bu'ganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
oferit la Kremlin o recepție în 
cinstea lui H. C. Hansen, primul 
ministru și ministru al Afacerilor 
Externe al Danemarcei.

Din partea sovietică la recepție

au participat N. S. Hrușciov,
L. M. Kaganovici, A. I. Mikoian, 
V. M. Molotov, M. G. Pervuhin,
M. Z. Saburov, M. A. Suslov, 
G. K. Jukov, E. A. Furțeva. D. T. 
Șepilov, miniștri ai U.R.S.S., ma
reșali ai Uniunii Sovietice și alte 
persoane oficiale.

Conferinfa da presă de la ambasada daneză
MOSCOVA 7 (Agerpres). —
‘.22 ____ In seara zileiTASS transmite :

de 6 martie a avut loc la amba
sada daneză din Moscova o con
ferință de presă organizată de dl. 
H. C. Hanren, primul ministru și 
ministru al Afacerilor Externe al 
Danemarcei.

La conferința de presă s-a dat 
citire comunicatului sovieto-danez. 
După aceea, H. C. Hansen a fă
cut o declarație. El a subliniat 
marea însemnătate pe care o are 
pentru relațiile dintre Danemarca 
și Uniunea Sovietică adoptarea

hotărîrii de a se relua tratativele 
în problema unui nou tratat pe 
doi ani cu privire la schimbul de 
mărfuri între Danemarca și 
U.R.S.S. S-a căzut de acord ca 
aceste tratative 
Copenhaga, la 
aprilie.

în continuare, 
subliniat că 
Moscova s-au dus într-o atmos
feră de mare sinceritate.

H. C. Hansen a răspuns apoi la 
întrebările corespondenților.

să fie duse la 
începutul lunii

H. C. Hansen a 
tratativele de la
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Cum pot invoca liderii ame
ricani libertatea alegerilor, 
cînd două milioane de negri 
din Mississipi nu pot vota ? 
se întreba Adam Powell. mem
bru al Camerei Reprezentanți
lor, într-un discurs pronunțat 
săptămîna trecută. De fapt, cei 
două milioane nu fac decît să 
complecteze pe cei 50 de mi
lioane de americani care nu-și 
exercită de obicei dintr-un 
motiv sau altul dreptul de 
vot. Intr-adevăr, statistica a- 
rată că din cei aproximativ 
100 de milioane de americani 
cu drept de vot, nu votează 
mai mu’t de jumătate. Aceasta 
nu împiedică insă ca propa
ganda transatlantică să pre
zinte S.U.A. drept culmea de
mocrației. Desigur că din cei 
50 de milioane de alegători 
care nu își folosesc dreptul e- 
lectoral. fiecare este condam
nat la tăcere în felul lui. La 
trecutele alegeri, de pildă, li
derii comuniști se aflau în în
chisoare în baza legii Smith 
și deci nu au votat, acum ei 
sînt liberi și dacă vreo altă 
năstrușnică ieșire fascistă nu-i 
va ostraciza din nou, ei își vor 
exercita dreptul de vot. Acea
sta nu înseamnă însă că 
mulți alții, acuzați de tipica 
„încercare de a răsturna cu 
forța guvernul", nu ar mat 
sta îndărătul gratiilor, privați 
de libertate și deci de dreptul 
de vot. Se știe că în închisori 
zac deopotrivă și negri con. 
damnați pentru crime care nu 
le-au comis niciodată. Pentru 
că au cutezat să meargă pe 
un trotuar alături de albi, sau 
pentru că au intrat pe o ușă 
cu inscripția ,.rezervat pentru 
albi" mulți au fost molestați

In orașele sudului, iar apoi ju
decata i-a trimis tot pe ei în
dărătul gratiilor. Oare cei 115 
negri din Montgomery (statul 
Alabama) — printre care se 
numără 28 preoți — întem
nițați pentru „vina" că au 
sprijinit boicotul împotriva 
unei societăți de autobuse, fer
ventă sprijinitoare a discrimi
nării rasiale, vor avea drep
tul In prima zi de luni din 
luna noiembrie a acestui an 
— așa cum prevede Constitu
ția americană — să-și exer
cite dreptul de vot in alege
rile prezidențiale ? Este difi
cil de precizat, deoarece chiar 
dacă ar fi eliberați din tem
niță, mulți vor fi învățat 
minte“ și nu vor mai cuteza 
să-si ceară drepturile.

De aceasta au grijă barba
rele „consilii ale cetățenilor 
albi“ a căror firmă inocentă 
ascunde la ora actuală o ree
ditare tip 1956 a Ku-Klux- 
Klanului. Nu se poate preciza 
de asemenea în ce măsură sin
gura studentă de culoare a 
Universității din Alabama, Aut- 
herme Lucy. căreia conducerea 
Universității i-a refuzat îngă
duința de a urma cursurile 
deși, după numeroase proteste 
instanțele judecătorești i-au 
dat acest drept, va mai avea 
curajul să se prezinte în no
iembrie în fața urnelor, este 
totuși de presupus că Aut- 
herine Lucy care i știut să 
lupte pentru a învăța, nu se 
va lăsa intimidată de rasiști.

De altfel, celor 50 de 
lioane de „condamnați la 
cere“ nu li se adresează 
meni în cadrul campaniei 
lectorele, pentru c' nimănui

Conferința șefilor 
statelor din Egipt, 

Siria și Arabia Saudită
CAIRO 7 (Agerpres). — TASS 

transmite: După cum s-a aflat 
din surse oficiale, la prima șe
dință oficială a șefilor statelor 
Egipt, Siria și Arabia Saudită, 
care a avut loc la 7 martie, s-a 
discutat situația 
Apropiat și Mijlociu. S-a aprobat 
ordinea de zi a conferinței, pe 
care figurează următoarele pro
bleme: 1) securitatea statelor
arabe — organizarea apărării ță
rilor arabe; 2) organizarea apă
rării statelor participante la ac
tuala conferință; 3) acordarea
unui ajutor comun Iordaniei.

Cercuri bine informate anunță 
că participanții la conferință men
țin un contact strîns cu regele 
Iordaniei, Husein. Se anunță de 
asemenea că se examinează pro
blema posibilității lărgirii 
nf . . 
rința.

statelor
Arabia Saudita,

din Orientul

Ierna posibiluații lărgirii compo- 
enței participanților la confe-

Adoptarea unor legi 
militare da către 

Bundestag

La Zakopane

Deschiderea Jocurilor Mondiate Universitare
ZAKOPANE. (De la trimisul 

nostru special). — Ieri seară, pe 
stadionul de gliiață din Zakopane, 
a avut loc deschiderea festivă a 
celei de a Xl-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare de Iarnă.

Sportivii studenți, sosiți din di
ferite colțuri ale lumii, au sărbă
torit sub lumina puternică a re
flectoarelor, și a lampioonelor 
multicolore. Intr-un minunat pei
saj de iarnă, prima seară a între
cerilor lor prietenești. După ce 
ministrul învățămîntului superior

V. Ctocîhea pe primul loz al turneului de la Dresda
Turneul internațional de șah de 

la Dresda prilejuiește o întrecere 
deosebit de interesantă. La lupta 
pentru primele locuri ia p’arte cu 
mult succes tinărul șahist romîn 
Victor Ciocî'.tza, care a cîștigat 
miercuri într-un stil strălucit, par
tidele întrerupte cu maestrul so
vietic Holmov și campionul ger
man Dittman. In runda 7-a, dis
putată marți, jucind cu negrele, el

ta

din R. P. Polonă a declarat: des- . 
chise Jocurile, cunoscuta sportivă 
Tereza Skodelka, .maestra, a spor
tului din R. P. Poloni, a înălțat 
drapelul U.I.S., după care a fost 
rostit jurămîntul Jocurilor Mon
diale Universitare.

In același timp la Varșovia, pe 
patinoarul Torn:ar, hocheiștii po
lonezi au învins echipa R.P.R. cu 
6—3 (2—0, 2—1, 2—2).

Jocurile Mondiale Universitare 
vor continua astăzi la Varșovia 
și Zakopane.

test al femeilor japoneze împotriva folosirii 
bombei atomice.

Fotografia din mijloc, înfățișează o demon
strație de solidaritate a femeilor din italia — 
lupta grevistă a soților lor. „Toate femeile 
Valdarno sprijină pe muncitori" — scrie 
pancardă.

Lupta pe care o duce în prezent populația 
diferite părți ale lumii împotriva înrobitorilor 
imperialiști, pentru libertate și independență na
țională și care se bucură de solidar.tatea mase
lor populare de pretutindeni, ia o amploare tot 
nĂi mare. De curînd, populația cipriotă din Lon
dra a organizat o demonstrație de protest îm
potriva teroarei din Cipru. Fata în lanțuri pe 
care o vedeți în fotografia de jos a mers în frun
tea demonstranților, simbolizînd poporul cipriot 
încătușat de imperialiștii englezi.

Lupta femeilor și tinerelor fete din țările ca
pitaliste și coloniale se bucură de simpatia și 
sprijinul celor mai largi organizații internațio
nale. Amintim în acest sens atenția tot mai 
mare pe care o acordă F.M.T.D. problemei vie
ții și activității tinerelor fete de pe întregul glob. 
In vara acestui an, sub egida F.M.T.D., va a- 
vea loc la Paris o întîlnire a tinerelor fete din 
Europa pentru pace — întîlnire care va consti
tui o etapă importantă în întărirea unității ti
nerelor în lupta pentru realizarea năzuințelor

cu 
din
pe

din

BONN 7 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France 
Presse, la 6 martie Bundesțagu! 
Germaniei occidentale a adoptat 
în a doua și a treia citire legea 
cu privire la modificările Consti
tuției, precum și legea asupra 
statutului soldatului.

Legea cu privire la modifică
rile Constituției prevede introdu
cerea în Constituție a 14 modifi
cări și complectări oare stabilesc 
prerogativele militare ale o:gane. 
lor executive și legislative ale pu
terii în Republica Federală.

Legea acordă Bundestagului 
dreptul de a numi un împuternicit 
militar pentru exercitarea „con
trolului parlamentar" asupra ar
matei. De asemenea, legea pre
vede că hotărîrea de a declara 
starea de război este luată de 
Bundestag, iar în cazul cind 
acesta nu poate fi convocat în 
termenul necesar, o asemenea ho
tărîre poate fi luată de președin
tele federal cu consimțămîntul 
cancelarului federal. Aceeași lege 
acordă Bundestagului dreptul de 
a proclama ,,situație excepționa
lă" în caz de „tulburări interne“.

Legea mai sus-menționată a 
fost adoptată cu majoritate de 
voturi.

Legea cu privire la statutul 
soldatului a fost adoptată de ase
menea cu majoritate de voturi, 
împotriva acestei legi a vota! 
grupul parlamentar al partidului 
social-democrat

Corespondenții de presă de la 
Bonn subliniază că prin adopta
rea acestor două legi au fost 
create premize’.e juridice pentru 
continuarea neîntreruptă a recru
tării soldați'.or în noua armați 
vest-germană, inclusă in pactul 
Atlantic.

»»

Ses'unea Consiliului 
S. E. A. Ï. O.

tăcere
bipartl- 

cap să le 
Sporadic,

a remizat partida cu iugoslavul 
Trajkovic.

După 7 runde, Victor Ciocî’.tea 
se află în fruntea clasamentului 
cu 5 puncte, la egalitate cu Hol
mov și marele maestru Pachman 
(R. Cehoslovacă). Locul 4 este 
ocupat de marele maestru Aver
bach (U.R.S.S.) — 4 puncte și 
două partide întrerupte, iar locul 
5 de șahistul german Uh'.mann 
cu 4 puncte din 7 posibile.

ourne - Socule
de înf îlrvire a! sportivilor lumii

De curînd o delegație a C.C.F.S. 
a vizitat Melbourne, locul de 
desfășurare a celei de a XVI-a O- 
limpiade de vară din noiembrie, 
pentru a se documenta asupra 
condițiilor în care sportivii noștri 
vor face deplasarea și în care vor 
concura la jocurile Olimpice.

Intr-o convorbire avută cu un 
redactor al ziarului nostru, tov. 
S. BARANY conducătorul dele
gației, a declarat printre altele :

„Atenția delegației a fost atra
să de drumul dificil dintre 
București-Me'.bourne. Pînă la 
Roma se ajunge relativ ușor. In 
schimb drumul Roma—Sidney 
durează între o oră și 1,45 ore. 
complecte și o noapte, dintre care 
53,15 ore de zbor și 27,15 ore 
escale sau repausuri. Aceste esca
le se fac de obicei în orașele mai 
mari, cea rtîai lungă dintre ele 
fiind cea de la Singapore, care 
durează 10 ore. Celelalte escale 
durează între o oră și 1,45 ore. 
De la Sidney unde se face o es
cală de 4 ore, călătoria continuă 
cu avioane locale mici, călătorie 
obositoare din cauza numeroase
lor scuturături.

La sosirea la aeroportul Essen- 
don din Melbourne, sportivii vor 
fi conduși cu autobusele în satul 
Olimpic.

lacul Wendouree. Drumul acesta 
va fi parcurs, atlt pentru antre
namente, cît și pentru concursuri, 
cu ajutorul autobuselor puse la 
dispoziție de către comitetul de 
organizare.

Stadionul Olimpic Central unde 
se vor desfășură festivitățile da 
deschidere și închidere, concursu
rile de atletism și finala de fotbal, 
situat la 15 km., depărtare de Sa
tul Olimpic, e încă în construc
ție. Stadionul va avea capacita
tea de 110.000 locuri.

Alimentația sportivilor în 
timpul Jocurilor Olimpice va fi 
în general adecvată și mai bună 
decît la Olimpiada de la Helsinki, 
fiind cu mult mai apropiată de a- 
limentația noastră (alimentație 
tip Europa Centrală).

Ceea ce diferă, însă, e modul 
de pregătire al mîncărilor și re
partiția cantitativă a alimentelor. 
Felul de alimentație al australie
nilor e la fel cu col al englezilor. 
Mîncărurile cu sos și ciorbele sînt 
aproape necunoscute în Australia. 
Seara masa e mai complectă, mai 
variată și mai bogată decît cea 
de la prînz.

CONDIȚIILE 
RICE ALE

BIO-CL1MATE-
AUSTRALIEI

SATUL OLIMPIC
Australia e cuprinsă între 10° 

și 44° latitudine sudică și 113°— 
154° longitudine estică. Aproxi 
mativ 40% din teritoriul nordic 
al Australiei, se găsește în zona 
tropicelor, iar 60% în zona tem
perată cu caracter mediteranean 
(regiune în care e situat orașul 
Melbourne).

Perioadele celor patru anotim
puri australiene sînt următoarele: 
primăvara septembrie—noiembrie. 
vara decembrie—ianuarie, toa
mna martie—mai, iarna iunie— 
august. .Pentru sportivii europeni, 
Australia prezintă un climat foar
te proprice în lunile noiembrie— 
decembrie. La Melbourne, în 
special, temperatura în această 
perioadă e foarte ușor suporta
bilă de sportivii noștri.

Clima din Melbourne se asea
mănă cu cea mediteraneană sau 
începutul verii la Paris. Climatul 
din această perioadă e de aseme
nea asemănătoare cu luna iunie 
a emisferei nordice. O zi mai cal
dă din această perioadă poate să 
fie urmată de alta mai rece, după 
direcția din care bat vînturile, 
care sînt dealtfel foarte schimbă
toare în cursul a cîteva ore.

Intre București și Melbourne 
este o diferență de 9,30 ore în 
plus. Astfel cînd la București este 
ora 14 (masa de prînz) la Mel
bourne este seară, ora 23. Acest 
lucru va face posibil ca. știrile ce 
vor sosi în zilele concursurilor O- 
limpice de la Melbourne, să apară 
în ziarele noastre chiar a doua zi.

Cele relatate, vor permite, de
sigur, organelor de resort să ia 
măsurile necesare în vederea par
ticipării sportivilor noștri în cele 
mai bune condiții la Olimpiadă.

Pentru cazarea sportivilor și 
oficialilor participanți la Jocurile 
Olimpice, al căror număr este a- 
preciat la Melbourne la aproxima
tiv 6.000 de persoane, s-au con
struit două sate olimpice; unul 
în cartierul Heidelberg, la o dis
tanță de 15 km. de parcul olim
pic din orașul Melbourne, iar cel 
de al doilea, pentru participanții 
la întrecerile de canotaj, situat 
în orașul Ballarat, la o distanță 
apreciabilă de Melbourne. Acesta 
din urmă va putea primi circa 
500 sportivi.

Satul Olimpic se întinde pe o 
suprafață de 50 de hectare. El e 
situat în vecinătatea orașului 
Me'.bourne, în cartierul Heidel- 
berg și e format dintr-un număr 
de circa 700 case de cărămidă sau 
beton, cu un total de 850 aparta
mente. Clădirile noi, construite în 
întregime în ultimul timp, sînt 
realizate de către guvernămîntul 
statului Victoria și, după termi
narea jocurilor vor fi vîndute 
particularilor.

In centrul satului Olimpic, se 
construiesc acum clădirile în

CARACI 7 (Agerpres).— Du.pă 
cum anunță corespondentul agen
ției Reuter, după terminarea pri
mei ședințe deschise a sesiunii 
Consiliului S.E.A.T.O., miniștrii 
Afacerilor Externe ai S.U.A., An
gliei și Franței, au discutat în 
timpul dejunului problema In- 
dochinei.

Cercurile diplomatice ale capi
talei pakistaneze anunță că 
Selwyn Lloyd, ministrul Aface
rilor Externe al Angliei, i-a in
format pe colegii săi americani 
și francezi despre tratativele duse 
de el cu primul ministru al Indiei, 
Nehru, în problema Indochinei.

★
CARACI 7 (Agerpres). — Re- 

ferindu-se la surse bine informate 
corespondentul agenției Associa
ted Press anunță că participanții 
ia sesiunea Consiliului S.E.A.T.O. 
au hotărît să sprijine poziția Pa
kistanului în problema Kașmi- 
rului.

Corespondentul anunță de ase
menea că miniștrii Afacerilor Ex
terne ai țărilor participante la 
S.E.A.T.O. au aprobat propunerea 
delegatului australian de a se 
preda comitetului militar proble
ma litigiului dintre Pakistan și 
Afganistan în legătură cu Paștu- 
nistanul.

BELGRAD — Editura „Borba“ 
a editat în volum de masă ,,Do. 
cumentele Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S.“.

LONDRA. — După cum anunță 
corespondentul dîn Caraci al a- 
genției Reuten, 
rilor Externe al 
care se află la 
nea Consiliului 
lutat schimbul 
continuă între președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. A. Bulganin și președintele 
S.U.A., Dwight D. Eisenhower.

MOSCOVA - La 7 martie V.M. 
Molotov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., 
prînz cu prilejul plecării de la 
Moscova a lui D. Vidici, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia, ' care a fost 
numit într-o nouă funcție. Din 
partea sovietică la prînz au parti, 
cipat N. A. Bulganin, N. S. 
Hrușciov, A. I. Mikoian și alte 
persoane oficiale.

KIEV. — La 5 martie s-a des
chis la Kiev sesiunea Academiei 
de Științe a R.S.S. Ucrainene con
sacrată problemelor folosirii ener. p- 
giei atomice în scopuri pașnice. 
La lucrările sesiunii participă și 
oameni de știință din Polonia, 
Cehoslovacia și Romînia.

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță că, la 6 martie, 
Comisia pentru Afacerile Interne 
a Adunării Naționa'e Franceze a 
aprobat cu 16 voturi pentru și 12 
abțineri textul proiectului de lege 
prin care se acordă guvernului 
francez împuterniciri speciale în 
Algeria. 15 membri ai Comisiei, 
printre care deputății comuniști 
care fac parte din această Comi
sie, nu au luat parte la vot.

VIENA — Ziarul „Oes- 
terreichische Volksstimme" anun
ță că Partidul Comunist din Au
stria și Partidul socialist munci
toresc din Austria (socialiștii de 
stingă) au hotărît să se prezinte 
cu liste comune la alegerile par
lamentare din 13 mai.

ROSTOV PE DON — După ce 
a vizitat orașul Rostov pe Don, 
Dl. Vincent Auriol, 
ședințe al Republicii 
soția sa, au plecat la 
Tbilisi.

STOCKHOLM.-Se
clăi că guvernul Suediei a pro
testat pe lîngă guvernele S.U.A. 
și Norvegiei în legătură cu apari
ția unor baloane înzestrate cu 
aparataj tehnic deasupra Suediei

a oferit un
construiesc
care vor fi instalate bucătăriile, 
sălile de mese
Meniul stabilit 
atît cald cît și

și restaurant, 
va fi servit 
rece și — un 

lucru foarte important — fiecare 
sportiv se va servi singur, evitînd 
astfel întîrzierile și răcirea mîn- 
cărilor.

Satul Olimpic din orașul Balla- 
rat, unde se vor desfășura probele 
de canotaj e situat la circa 4-5 
km. de debarcader și locul unde 
se găsesc ambarcațiunile pentru

ministrul Aface- 
Frantei, Pineau. 
Caraci, la sesiu- 
S.E.A.T.O., a sa

de mesaje care

din mașina politică 
zână nu-i trece prin 
apere drepturile, 
cînd „necesitățile“ electorale o 
cer, se fac promisiuni de ri
goare, îndeosebi in speranța 
captării unui număr cît mai 
gras de voturi. Așa se face că 
mesajul prezidențial asupra 
„stării Uniunii" cuprindea 
propunerea de a se studia pro
blema negrilor din sud căro
ra nu le este recunoscut drep
tul la vot; deci, cea mai înal
tă autoritate politică din 
S.U.A. recunoaște, implicit în 
mod oficial, existența acestui 
fapt în America celei de a 
doua jumătăți a secolului XX. 
(Nici cea mai faimoasă Comi
sie pentru cercetarea celor 
mai antiamericane activități 
nu poate pretinde că „starea 
Uniunii“ ar conține „propa
gandă comunistă“ 1)

Dar niT numai deținuții po
litici, victimele prejudecăților 
rasiale și ale provocărilor po
lițienești alcătuiesc imensa ar
mată a „condamnaților la tă
cere“. O statistică americană 
(alcătuită de oamenii cărora 
chiar „vînătorii de vrăjitoare" 

le-ar putea acorda deplină în
credere) menționa că o bună 
parte din cetățenii care nu 
se prezintă de obicei la urnă, 
fiind chestionați asupra atitu
dinii lor, au atribuit aceasta 
puținelor posibilități de ale
gere a candidaților, de care 
se bucură americanii. Poate 
că dacă mai mulți din „con- 
damnații la tăcere" și-ar face 
auzit glasul, cei 
damnă nu s-ar 
proclama aleși...
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fost pre- 
Franceze și 
7 martie la

anunță ofi-

Fotografia noastră înfățișează Stadionul Olimpic din Melbourne. Se mal poate vedea în fund-stînga velodromul de ci
clism, la mijloc un teren de antrenament, iar in imediata apropiere a acestuia, bazinul acoperit de înot, încă în construcție In 
spatele stadionului, în partea dreaptă, sînt situate terenul și pista pentru încălzirea jucătorilor și atleților.
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