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Seara, la Casa alegătorului 
din cartier

. Seara se lasă încet, pe nesim
țite, peste cartier. Tramvaiul 6 i 
zdrăngăne de zor gonind spre 
podul Constanța. Zidarii de la 
blocuri își strîng ustensilele pre- 
gătindu-se de plecare.

Am privit lung pitorescul car
tierului — dacă se poate numi 
așa — căsuțe în mijlocul cărora 
6e înalță clădirea monumentală a 
cinematografului „înfrățirea între 
popoare“. Și apoi în ambele părți 
ale lui blocurile mari cu trei eta
je, încă în roșu. Mai încolo, la 
alte blocuri, zidarii înalță caturile 
spre cerul înnegurat.

Peste drum am zărit o Casă a 
alegătorului, modestă, cu trei dra. 
pele la intrare.

Am traversat strada, de cu
rînd botezată Bulevardul Bucu- 
reștii-Noi, și am intrat în Casa 
alegătorului.

Cetățenii veniți discutau în gru
puri despre fel de fel de lucruri.

Comunista Mara Ștefănescu, o 
femeie în vîrstă de vreo 56 ani, 
este responsabila Casei alegătoru
lui de aici, casă care poartă nu
mărul 85. De la ora 6 și jumă
tate pînă la 14 lucrează la fa
brica de medicamente nr. 2 din 
apropiere și apoi pînă la 10 sea
ra activează în Casa alegătoru
lui.

E foarte greu să stai de vorbă 
cu ea. Ușa se deschide încontinuu; 
mereu vin cetățeni să întrebe 
cîte ceva cu alegerile.

Afară e cam frig, vîntul suflă 
să rupă crengile copacilor, plea
că „pe teren“ cele șase echipe de 
afișaj. Un constructor de la 
blocuri intră val Vîrtej și po
vestește o serie de noutăți:

— Vom termina blocul promis 
în cinstea alegerilor. Se vor mai 
muta încă 25 de fericiți. Anul tre
cut s-au terminat 8 blocuri cu 214 
apartamente. Anul ăsta mai facem 
atitea, ba poate și mai mult... 
Știți, pînă la 1 Mai se vor des
chide și magazinele. Vor fi _de 
haine, alimente, pîine, carne, pînă 
și Aprozar. Aoleu, era să uit, la 
18 martie începem să construim 
școala. Cei din blocuri au o re
coltă bogată de copii șj iată, au 
nevoie de școală. Ce să vă mai 
zic fraților, blocuri, cinematografe, 
teatre în aer liber, bulevardul, 
școala și o să vină și altele. Ce 
mai orășel trîntim aici, așa în 
cîțiva ani !

Tovarășa Mara îmi povestește 
că și cei din blocuri au un candi
dat, pe tovarășul Vasile Horvath 
de la M.P.T. A fost propus la 1 
februarie, după ce cei din bloc 
și-au bătut mult capul pe-cine să 
aleagă. Că vedeți, abia se cunosc 
oamenii de pe bulevardul Bucu- 
reștii-Noi. S-au mutat în casele 
noi acum, în aceste luni. Ultima 
oară cînd au votat, pe aici erau 
niște cocioabe și loc de păscut 
pentru capre cu moț.

Intre timp, au început să so
sească echipele de agitatori, care 
au umblat și-n după amiaza asta 
din casă în casă. Stăteam de vor
bă cu agitatoarea Ilinca Bara. A 
fost în seara aceasta și pe la lo
catarii blocurilor. Am întrebat-o 
despre ce a vorbit oamenilor. Cum 
răspunsul ei nu m-a mulțumit, 
am întrebat-o:

— Dar despre realizările din 
cartier, despre cinematograf, des
pre blocuri nu le-ai spus nimic ?

Iar ea mi-a răspus :
— Apoi, despre astea degeaba 

le vorbesc.
— Cum degeaba ? întreb sur

prins.
— Ei, am început eu să vor

besc și lui Șerbănescu Gheorghe, 
care împreună cu fiica lui mări
tată stă într-un apartament, în 
blocuri, dar m-a oprit omul. A 
început să-mi povestească cum a 
stat într-o cocioabă și ce minune 
e să stai în bloc. Asta am pățit 
și la Vasile Alexandra, care cu 
cinci persoane în familie, a stat 
într-o cămăruță. Acești oameni 
cunosc prea bine binefacerile re
gimului nostru.

Un bătrîn ceferist, care asculta 
la discuția noastră îmi făcu un 
semn discret cu degetul să vin la 
el. In jurul nostru s-au strîns mai 
mulți cetățeni și bătrînul ceferist 
începu să povestească:

— Duminică după masă mă 
scoală soneria. Deschid și-n ușă 
o fetișcană. îmi spune că e agi
tatoare și că alegerile au loc pe 
ziua de 11 martie. Parcă eu nu 
știam. Mă întreabă dacă am fost 
la centrul de afișare a listelor 
de alegători. Parcă eu am aștep
tat să vină ea să-mi spună. Am 
invitat-o în casă. Fetișcana a în
ceput să se minuneze de aparta
ment și-i dădea înainte cu „iată 
realizările acestea...“ Eu o iau 
binișor să-i povestesc, ca unul ce 
stă în cartier de 40 de ani, cum 
a fost aici încă acum doi ani. 
I-am istorisit cum s-a înălțat ci
nematograful, primele blocuri, 
cum m-am mutat. I-am vorbit și 
despre viitor; cum vor fi Bucu- 
reștii-Noi peste cîțiva ani. Pînă 
atunci și ea se va muta într-un 
apartament. Mă asculta fetișcana 
cu gura căscată. I-am arătat tot 
apartamentul. Iar în baie i-am 
recitat versurile acelea grozave 
ale lui Maiacovski care îmi plac 
așa de mult:
Deschizi robinetul din față e rece 

apa, gheață,
Iar celălalt de-1 atingi, te frigi, 
Apa rece — e bună chica să-ți 

frece, 
iar cea fierbinte — porii îmbîcsiți 

mi-i scald.
...Dar te bălăcești, ca pescărușul

— și-un mort ar chicoti 
gîdilat de apa aceasta plescăind. 
Parcă ai venit în vizită la 

socialism 1
Și apoi agitatoarea cea tînără a 

plecat lămurită.
Rîdea bătrînul ceferist cu lacrimi 

în ochi, și rîdeau cu poftă toți 
cei din jurul lui.

Se lăsase negura serii peste 
cartier. Becurile luminează blocu
rile în roșu. Poimîine aici la Casa 
alegătorului va fi secția de vo
tare nr. 25. Aici vor veni să vo 
teze și cele două tinere fete și 
tovarășa Mara și constructorul 
cel vorbăreț și ceferistul cel glu
meț, cu gîndul și inima la feeria 
de mîine a 
tii-Noi.

bulevardului Bucureș-

ȘTEFAN HALMOȘ

In clubul de la Bicaz
Clubul central Bicaz. Aici, sea

ră de seară. întîlnești zeci' de ti
neri. Printre alte activități „Joia 
tineretului“, ce se organizează 
săptămînal, atrage mult pe cei 
cu inimi tinere. Ultimele joi ale 
tineretului au avut 
gerile de deputați 
populare.

ca temă ale- 
în sfaturile

★

.Joia tineretului“
sala inundată de lumini bogate 
locul gălăgiei l-a luat liniștea. 
Tinerii adunați în jurul bătrînului 
agitator comunist Stan Marin 
ascultă cu luare aminte episoade 
din alegerile din trecut.

„...Să vă dau numai un caz — 
spuse el, tinerilor. Pe strada Ion 
loachimescu din Ploești, unde lo
cuiam, mi-aduc aminte că odată 
la alegeri, liberalii aduseseră 
pietre de bordură și promiseseră 
locatarilor că dacă se alege can
didatul lor vor face trotuar. Lo
cuitorii străzii n-au vrut să 
meargă însă la întrunirea lor e- 
loctorală, de aceea a doua zi ce
tățenii s-au trezit că toate gră
mezile de pietre de pe stradă au 
<dispărut. In campania electorală 
următoare iarăși s-au adus pietre 
de bordură, iarăși s-au făcut pro
misiuni și demagogie, iar după 
a’.egeri pietrele au dispărut din 
nou și noi tot fără trotuar am 
rămas“.

Bătrînul muncitor, a vorbit apoi 
pe larg despre transformările ce

a început. In

✓
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Oamenii muncii
întîmpină cu noi realizări alegerile

întrecere însuflețită 
la uzinele „Mao Țze-dun“

La uzinele metalurgice „Mao 
Țze-dun“, are loc o întrecere în. 
suflețită în cinstea alegerilor de 
deputați în sfaturile populare.

In jurul panoului așezat aproa
pe de poarta principală se adu
nă toți cei care trec prin curtea 
uzinei. Sînt curioși să afle care 
sînt rezultatele întrecerii.

In toate secțiile uzinei domnește 
o atmosferă de muncă însuflețită, 
plină de avînt. Alături de cei 
vîrstnici, tineretul nu a precupețit 
eforturile pentru a obține rezulta
te cît mai bune. Iată-ne la ate
lierul forje. Aci muncește brigada 
de tineret condusă de Ștefan Ma- 
nolache. Ea este brigadă frun
tașă. Cu multă atenție și înde- 
mînare responsabilul brigăzii mo
delează barele de fier înroșit. 
Toată brigada lucrează cu mult 
entuziasm. După primele patru 
ore au obținut o depășire de 173 
la sută.

Nici tinerii de la atelierul de 
turnătorie fontă nu se lasă mai 
prejos. Astfel, Tudor Mihai din

Cu

brigada condusă de tovarășul 
Gheorghe Dumitrașcu a depășit 
norma cu 100 la sută. Asemenea 
lor sînt și alții. Raboteurul Ioan 
Dobreanu care a depășit norma 
cu 275 la sută, strungarul Ale
xandru Stoioa cu 250 la sută, An
drei Tutuianu cu 200 la sută și 
alții cinstesc sărbătoarea alege
rilor prin noi succese în muncă.

Au mai obținut rezultate fru
moase echipele de mineri conduse 
de Acristinei Pîntitie și Moraru 
Precopie.

produs în ultimii ani pes-au 
valea Bistriței făcînd un tablou 
amplu al realizărilor obținute.

„Zilele acestea arhitecții și in. 
ginerii din București au definiti
vat proiectul viitorului Bicaz. Un 
oraș de toată frumusețea cu 
blocuri muncitorești, cu instituții 
cultural-sociale, cu hoteluri, ma
gazine, oase de odihnă, străzi 
umbrite de alei, parcuri, toate se 
înalță aici odată cu hidrocen. 
trala. Votul vostru de la 11 mar 
tie pentru candidați! F.D.P., a 
spus în încheiere bătrînul agita
tor comunist, este dat viitorului 
luminos ce se înfăptuiește aici".

In timp oe unii tineri mai con
tinuau încă să discute și să co
menteze, muzica a dat drumul 
valsului.

Intr-una din seri a avut loc o 
seară literară cu tema „Oglindi
rea alegerilor din trecut în opera 
lui Caragiale“.

„Joile tineretului" închinate 
alegerilor de deputați ce s-a orga
nizat cu ajutorul Casei alegăto
rului și al organizației U.T.M. la 
clubul central din Bicaz au 
constituit un mijloc eficace pen
tru popularizarea în rîndurile ti
neretului a importanței alegerilor 
de la II martie.

C. ANDREESCU
Corespondentul „Sclnteil 

tineretului" pentru regiunea 
Bacău

Comunicat
naționale, a recomandat Consiliului de Mi- 

măsuri pentru îmbunătățirea salariilor acestora, 
de Miniștri a hotărît ca, începînd de la 1 aprilie 
îmbunătățească salarizarea pentru tot personalul di- 
educație din instituțiile preșcolare, învățămîntul ele

Biroul Politic al C.C. al P.M.R. preocupîndu-se de îmbunătă
țirea nivelului de trai al cadrelor didactice din învățămîntul ele
mentar și mediu și ținînd seama de succesele obținute în dezvol
tarea economiei 
niștri să ia

Consiliul
1956, să se 
dactic și de
mentar, de 7 ani, mediu, pedagogic, profesional și mediu tehnic.

în același timp Consiliul de Miniștri a trasat sarcini organelor 
de stat să ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit 
precum și de aprovizionare a cadrelor didactice menționate.

(Agerpres)

corespon-

Minereu peste plan
SUCEAVA (de la 

dentul nostru).
In cinstea alegerilor

tați în sfaturile populare, în ba
zinul minelor de mangan al Dor- 
nelor au avut loc însuflețite, 
întreceri.

Intr-o singură zi minerii au dat 
peste plan 173 tone de minereu 
de mangan. Echipele de minări 
și-au organizat mai bine munca, 
fapt care a făcut ca toate echi
pele să-și depășească planul în 
această zi. S-a evidențiat echipa 
condusă de minerul Nuțescu Au
rel, de la mina Orața, care a dat 
peste plan 13,5 tone de mangan. 
De asemenea, echipa minerului 
Țăranu Gheorghe, de la aceeași 
mină, a dat peste pian 7 tone 
mangan.

angajamentul îndeplinit

Oțelarii în întrecere
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru).
Oțelarii de la cuptoarele Sie- 

mens-Martin din cadrul Combina
tului Metalurgic Reșița dau o 
mare atenție elaborării a cît mai 
multe șarje rapide. In luna februa
rie, de pildă, oțelarii combinatu
lui au elaborat un număr de 59 
șarje rapide. Locul întîi în lupta 
pentru elaborarea șarjelor rapide 
îl deține cuptorul nr. 6 încredințat 
tineretului unde în luna ce a tre
cut, datorită aplicării întocmai a 
metodei oțelarului sovietic Matu- 
lineț de reducere a duratei de 
elaborare a șarjelor au dat un 
număr de 27 șarje rapide.

Fruntașe pe întreaga oțelărie 
în luna ce a trecut sînt brigăzile 
de tineret de la acest cuptor con
duse de prim topitorii Vasile Mo- 
cea, Constantin Moraru și Ale
xandru Bucatecl.

Intîlnirea tov. Emil
Cititi în pagina a lli-a

Bodnăraș, Miron 
Constantinescu, 
Petre Borilă și 

Leonte Răutu, cu 
alegătorii

Vineri 9 martie 1956

Ne pregătim 
pentru primăvară

l-am fă-

pulsul vieții noi

Utemista Bîrzan Ecaterina de la fabrica de 
ambalaje metalice — Constanța executînd la 
mașina de rotunjit tablă operațiunea de con
fecționare a cutiilor metalice își realizează nor

ma zilnică cu aproape 40 la sută, tndeplinin- 
du-și astfel angajamentele luate în cinstea zi-

lei internaționale a femeii și a alegerilor de 
deputați în sfaturile populare.

In fotografie: utemista Bîrzan Ecaterina în 
timpul lucrului.

Foto: GH. CIOROBEA

Pentru ca lucrările de primă
vară să fie executate în bune 
condițiuni trebuie să ne pregătim 
din vreme. Acest lucru
cut și noi, colectiviștii din co
muna Peștera, regiunea Constan
ța, executînd o serie de lucrări 
încă de pe acum, după indicațiile 
tovarășului inginer. Astfel, au 
reparat 20 pluguri cu 2 brazde, 
12 boroane, 3 semănători de ce
reale și 3 cultivatoare ; totodată 
am confecționat 16 grape de mă
răcini.
Am făcut apoi proba de germina
ție la sămînța de orz de primă
vară, ovăz, floarea-soarelui, fa
sole și mazăre. In același timp 
am condiționat: 1.500 kg. floa
rea-soarelui, 13.000 kg. ovăz, 
15.000 kg. orz de primăvară, 
9.000 kg. mazăre.

La reparații s-a evidențiat ute- 
mistul Popa O. Ștefan, fierarul 
colectivei.

Succesele obținute de noi în 
munca de pregătire a campaniei 
de primăvară au fost urmate de 
altele, îmbucurătoare. De curînd 
14 țărani muncitori din comună 
au făcut cereri de înscriere în 
gospodăria 
lia noastră 
leotiva.

noastră. Crește fami- 
mare, se întărește co-

Corespondent 
ELISABETA CUCERZAN 
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Recepție 
cu prilejul zilei 

de 8 Martie
Comitetul Femeilor Democrate 

din R.P.R. și Comitetul Executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei 
au oferit joi seara o recepție în 
saloanele Athenee Palace, cu pri
lejul sărbătoririi zilei de 8 Mar
tie, Ziua Internațională a Femeii.

Au luat parte activiste de stat 
șl ale organizațiilor obștești, fe
mei din viața științifică, culturală 
și artistică, fruntașe în muncă 
din întreprinderile 
Capitalei.

Au luat parte de 
legațiile de femei
participă ca invitate la sărbători
rea zilei de 8 Martie în țara 
noastră.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

și instituțiile

asemenea de- 
străine care

Adunarea festivă din Capitală
cu

Joi după amiază a avut loc în 
sala Teatrului de Operă și Balet 
al R.P.R. adunarea festivă orga
nizată de Comitetul Femeilor 
Democrate din R.P.R. cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 8 Martie — 
Ziua Internațională a Femeii.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: S. Bughici, J. Fa- 
zekaș. Constanța Crăciun, Stela 
Enescu, Liuba Chișinevschi, Flo- 
rian Dănălache, Octav Livezeanu, 
Stelian Moraru, acad. Raluca 
Ripan, Alice Săvulescu, Ghizela 
Vass, Aneta Marinescu, Eugenia 
Rădăceanu, Anton Vlădoiu, Vic
toria Doroftei, muncitoare frun
tașă la fabrica de conserve 
„Flora“, Gherghina Cojocaru, bri. 
gadieră fruntașă la gospodăria 
agricolă colectivă „1 Mai“ din Că
lărași, dr. Eugenia Soru. femei 
din viața culturală și artistică a 
patriei, femei din domeniul știin
ței, fruntașe în industrie și agri
cultură, activiste ale organizații
lor obștești.

In prezidiul adunării au luat 
de asemenea loc Ana Ghena- 
dievna Tukanova, conducătoarea 
delegației femeilor din U.R.S.S., 
L. Kosmodemianskaia și Sofia 
Silvestrovna Ghilevskaia, membre 
ale delegației femeilor din 
U.R.S.S., Natalia Filipovna Pi- 
sarenko, conducătoarea delegației 
femeilor din R.S.S. Moldove
nească Bodony Pallne, conducă 
toarea delegației femeilor din 
R. P. Ungară, Țonca Lilova To- 
dorova, conducătoarea delegației 
femeilor din R. P. Bulgaria.

In sală se aflau numeroase fe
mei, intelectuale, fruntașe în pro
ducție din întreprinderile Capita
lei, țărănci muncitoare, studente, 
gospodine, membre ale comisiilor 
de femei precum și membrele de
legațiilor de femei de peste ho
tare care participă ca invitate la 
sărbătorirea zilei de 8 Martie în 
țara noastră.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Stela Enescu, președinta Co-

mitetului Femeilor Democrate din 
R.P.R.

A luat cuvîntul tov. Simion 
Bughici, membru al C.C. al P.M.R. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a adus salutul Co
mitetului Central al P.M.R. și gu. 
vernului adresat femeilor din pa
tria noastră cu prilejul zilei de 
8 Martie.

Cu prilejul zilei de 8 Martie, 
Ziua Internațională a Femeii, 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Guvernul 
Republicii Populare Romîne — a 
spus vorbitorul — felicită căldu
ros femeile din țara noastră, 
muncitoare, țărance muncitoare, 
intelectuale, gospodine și le urea
ză noui succese tn activitatea lor 
valoroasă închinată înfloririi Pa
triei noastre, Republica Populară 
Romînă.

Ziua de 8 Martie capătă din 
ce în ce mai mult în țara noastră 
o semnificație largă, populară, 
devenind o sărbătoare a tuturor 
oamenilor muncii.

Regimul democrat-popular eli- 
berînd femeile de exploatarea ca- 
pitalistă-moșierească, acordînd fe
meii toate drepturile politice și 
sociale a ridicat puternic con
știința și demnitatea ei, a creiat 
posibilități nelimitate pentru dez
voltarea multilaterală a forțelor 
și capacității ei. Cetățene egale 
în drepturi, femeile din R.P.R. 
iau parte activă la construcția 
economică și la activitatea de 
stat, pe tărîmul științei și cul
turii în organizații obștești.

Anul acesta femeile, poporul ro- 
mîn, sărbătoresc 8 martie într-o 
atmosferă de puternic avînt în 
munca și lupta pentru înflorirea 
patriei, pentru întărirea continuă 
a orînduirii democrat-populare.

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn oamenii mun
cii de la orașe și sate desfășoară 
cu entuziasm activitatea lor con
structivă pentru înfăptuirea cu

succes
de cel __ D_______
titlului, pentru înfăptuirea sarci
nilor celui de al 2-lea plan cin
cinal de dezvoltare continuă a in
dustriei noastre socialiste, pentru 
dezvoltarea socialistă a agricul
turii, pentru ridicarea necontenită 
a bunei stări materiale și a ni
velului cultural al celor ce mun
cesc pentru victoria socialismu
lui în țara noastră.

In activitatea de stat, în con
strucția economică și culturală 
din Patria noastră un rol im
portant revine femeilor.

Partidul cheamă femeile 
țara noastră să lupte cu șl mai 
multă energie pentru întărirea 
continuă a Patriei, pentru conso
lidarea orînduirii ei democrat- 
populare și a temeliei sale de 
neclintit — alianța clasei mun
citoare cu țărănimea muncitoare.

Femeile de la orașe și sate au 
marea îndatorire de a-și pune 
toată capacitatea și energia lor 
în slujba înfăptuirii celui de al 
2-lea plan cincinal.

Ziua de 8 Martie — a spus în 
continuare tov. S. Bughici — se 
sărbătorește anul acesta în con
dițiile unui puternic avînt al for
țelor mondiale ale păcii și socia
lismului. Un eveniment deosebit 
de însemnat pentru întărirea sis
temului mondial al socialismului 
îl constituie cel de al 20-lea Con
gres al P.C.U.S. Problemele ridi
cate în raportul C.C. al P.C.U.S. 
cu privire la posibilitatea coexis
tenței pașnice a statelor cu sis
teme sociale diferite, la posibili
tatea preînt'mpinării războaielor 
și la formele de trecere a diferi
telor țări la socialism, au deschis 
noi perspective pentru întărirea 
forțelor mondiale ale socialismu
lui și consolidarea păcii în lume. 
Țara noastră care face parte din 
puternicul lagăr socialist are 
toate temeiurile să privească cu 
încredere viitorul.

Realizările obținute de oamenii

a marelui 
de al 2-lea

program trasat 
Congres al Par-

din

muncii sub conducerea Partidu
lui, au făcut să crească bunăsta
rea poporului, au făcut să creas
că puternic forța statului demo
crat-popular.

Aceste tării proprii, i se adaugă 
forța grandioasă a prieteniei noa
stre indisolubile, cu marea și in
vincibila Uniune Sovietică a prie
teniei noastre cu marea R. P. 
Chineză și cu toate celelalte țări 
ale lagărului socialist.

Promovînd în politica externă 
linia păcii și a colaborării inter
naționale, linia luptei împotriva 
uneltirilor războinice, Republica 
Populară Romînă își aduce apor
tul său prețios la cauza întăririi 
păcii în lume.

Femeile din patria noastră sînt 
profund interesate în apărarea 
nobilei cauze a păcii, în apărarea 
iiniștei căminelor, a fericirii fa
miliilor și copiilor lor.

Peste cîteva zile vor avea loc 
alegerile de deputați în sfaturile 
populare. Pe listele Frontului De
mocrației Populare candidează 
peste 35.000 de femei. Alături de 
deputății bărbați, femeile își vor 
aduce contribuția lor activă pen
tru întărirea sfaturilor populare, 
pentru bunul mers al treburilor 
gospodărești, pentru legarea mai 
strînsă a sfaturilor de masele 
cele mai largi populare.

Noile deputate, ce vor fi alese 
în sfaturile populare, se vor adău. 
ga la sutele de mii de femei care 
desfășoară o intensă activitate 
de conducere în toate domeniile 
construcției socialiste.

Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și Guver
nul Republicii Populare Romîne 
urează milioanelor de femei, noi 
succese în construirea vieții noi 
socialiste în Patria noastră.

A luat apoi cuvîntul acad. Ra
luca Ripan, membru în Comite
tul Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R. care a dat citire 
salutului «dresat femeilor de că-
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capitolele mă- 
program de 
de luptă pen- 
economiei so- 
— Directivele

arcurgînd 
rețului 
muncă și 

tru construirea 
cialiste unitare
ceiui de-al II-lea Congres al 
P.M.R. — oamenii muncii și 
în deosebi tinerii fac o călă
torie în viitorul minunat al 
patriei noastre.

Tineretul, datorită entuzias
mului său și puterii sale de 
muncă este chemat, și el, să 
aducă o contribuție de seamă 
la îndeplinirea și depășirea 
celui de al II-lea plan cinci
nal. De aceea, plenara a IV-a 
a C.C. al U.T.M. s-a ocupat 
tocmai de felul în care vor 
munci organizațiile de 
U.T.M., tinerii, pentru a con
tribui din plin la creșterea 
productivității muncii, la 

' scăderea prețului de cost, la 
folosirea tehnicii înaintate, 

! la calificarea profesională, 
' la întărirea disciplinei și la 
‘ însușirea creatoare a științei 
, și culturii în legătură cu ce- 
’ rințele practicii.
J Cunoașterea cît și răsp'ndi- 
, rea ideilor, a sarcinilor pre-
■ văzute de directive, genera- 
’ lizarea experienței înaintate în 
, aplicarea lor cît și criticarea
> lipsurilor ce se mai ivesc în 
’ unele domenii de activitate în 
, punerea în practică a indica-
■ țiilor partidului constituie o 
' sarcină deosebit de importantă

pentru munca tinerilor, lată
> de ce corespondenților volun- 
! tari, în etapa actuală, le revi-

ne tocmai această sarcină: de
> a fi propagatorii a tot ce este 
1 nou, interesant la locul lor 
ț de muncă. Și rolul acesta 
, l-au înțeles mulți corespon- 
1 denți. Iar scrisorile lor, prin 
J faptele ce le prezintă, prin
> schimbul de experiență între
> tineri pe care-l înlesnesc, 
J constituie o părticică din-
> tr-un tot uni*ar ce reprezintă
> contribuția tinerilor la apli- 
! carea în viață a Directivelor
> Congresului al II-lea al
> P.M.R.
J Astfel tov. Dunajecz La-
> dislau prezintă în corespon-
> denia sa inițiativa lăudabilă a 
: unui colectiv de a fabrica noi
> produse. El arată că
> unde există interes și 
! ță de muncă se pot
> lucruri frumoase.
> Un număr mare de
> pondențe ne dovedesc 
J sul și înflăcărarea cu care ti-
> neretul muncește pentru : 
J lucru mai mult, mai bun, 
J ieftin.
> Una dintre acestea este
> tov. Ion Dugăișescu, care 
j zintă și celorlalți cititori mun-
> ca tinerilor de la Șantierul na-
> val Tr. Severi n pentru a rea. 

yj liza economii. El arată cum 
>> prin propunerea a 15 inovații, 
» dar mai ales prin aplicarea a

12 dintre ele, se vor reali- 
« za anual 65.000 lei eco- 
ss nomii.
>> Multe probleme de Impor
te tanță vitală pentru dezvolta
se rea industriei cum sînt: folo- 
>> sirea deplină a mașinilor exis- 
<< tente, extinderea cu curaj a 
SS metodelor înaintate de muncă, 
>> introducerea tehnicii noi și 
<< altele fac de asemenea obiec- 
SS tul unor scrisori sosite de la 
>> tinerii cititori.
« Sarcini deosebit de Impor- 
S\ fante pun Directivele și în do- 
>> meniul agriculturii. Una din- 
<< tre acestea este și dezvoltarea 

și întărirea continuă a secto- 
>> rului socialist la sate prin or- 
?? ganizarea de noi gospodării 
« colective și alte forme de 
>> cooperare în masă care vor 
?? duce la mărirea producției a- 
(< gricole. Mulți țărani muncitori 
>> și-au dat seama că aceste pre- 

vederi reflectă viu interesele 
\< lor și urmînd sfaturile parti-

i

>;

>

aoolo 
dorin- 

realiza

cores- 
intere-

a da 
, mai

și a 
pre

dului și-au unit păminturile. 
Despre un asemenea eveni
ment de importanță deosebită 
ne-a scris și tov. Emanoil 
Diaconu. El relevă munca 
susținută ce au dus-o orga
nele de partid și de U.T.M. 
pentru crearea în satul Zvors- 
ca din raionul Caracal a unei 
întovărășiri agricole. „Printre 
cele 48 familii care au pus 
laolaltă cele 119 ha și 87 arii 
— ne scrie corespondentul — 
se află și utemiștii Boerescu 
Ion, Burdulea Ion și Andro- 
nache Mihai, ei înșiși fiind 
printre primii care au luptat 
pentru crearea întovărășirii".

și tinerii elevi și studenți, 
prin corespondențele intere
sante ce le trimit ziarului și 
în care analizează realizările 
și lipsurile din școală și facul
tate, contribuie activ la apli
carea în viață a Directivelor.

Deși numărul scrisorilor ce 
au ca subiect „tineretul și ro
lul lui în îndeplinirea Direc
tivelor Congresului“ crește 
mereu, el nu este încă cel 
care să corespundă cu tot ceea 
ce se inițiază, se realizează 
în diferite locuri de muncă. 
Aceasta pentru că unii dintre 
corespondenții voluntari nu 
au trimis încă ziarului aspecte 
ale înflăcărate! activități a 
tineretului pentru traducerea 
în viață a sarcinilor cuprinse 
în Directive. Este drept că 
nici multe organizații U.T.M. 
nu 
cei 
a 
pe 
să . 
uni importante.
situație există în organizația 
U. T. M. de la mina Ojasca. 
Aci, este adevărat, nu sînt nu
mai acțiuni deosebite care dau 
roade bogate, ci mai sînt și o 
serie de lipsuri privind orga- 

din 
unui 
între 

brigăzi precum și alte neajun
suri. Realizările însă nu au 
fost popularizate, iar lipsurile 
au fost numai constatate de or
ganizația U.T.M. sau chiar de 
unii tineri care nu au scris 
despre ele, unii pentru că nu 
au avut curajul necesar, iar 
alții pentru că nu au fost în
drumați de organizația de 
bază să folosească din plin 
presa pentru remedierea 
tor situații.

Deși realizările ce le obțin 
tinerii în muncă sînt frumoa
se, ele nu trebuie să-i împie
dice să vadă și lipsurile din 
muncă. In fiecare ramură a in
dustriei, în agricultură, in 
școli și facultăți sînt colec
tive fruntașe, inovatori, frun
tași în producție. Experiența 
lor constituie o bogăție din 
cele mai prețioase care însă 
nu-i folosită pe deplin. Cali
ficarea unor tineri este încă 
nesatisfăcătoare, indisciplina 
se mai manifestă încă printre 
tineri. Aceste lipsuri cît și al
tele constituie o frînă în mun
că, lipsuri pe care corespon
denții voluntari trebuie să le 
scoată la lumină pentru a pu
tea fi înlăturate la timp.

Vajnici luptători pentru 
promovarea noului — cores
pondenții de presă trebuie 
să fie aceia care, cunos- 
cînd temeinic documentele Con
gresului al II-lea al P.M.R., 
să îmbrățișeze In scrisorile lor 
toate domeniile de activitate, 
toate problemele pe care Di
rectivele le pun In fața 
poporului muncitor, și mai a- 
les să popularizeze aplicarea 
lor. El trebuie să fie aceia 
care să prezinte astfel pulsul 
nou al vieții noastre.

stimulează pe tinerii 
mai merituoși pentru 

deveni corespondenți și 
cei ce scriu deja ziarului 
popularizeze anumite acți- 

O asemenea

nizarea muncii tinerilor 
brigăzi, inexistența 
schimb de experiență

aces-

ii

Construcții noi

în anii puterii populare zeci ș| zeci de instituții culturale și 
științifice au fost create și puse în slujba poporului. Fotografia 
noastră reprezintă clădirea nou construită a Filialei Iași a Aca
demiei R.P.R.



Spre noi succese 
in cel de-al doilea cincinal!
Plenara lărgită a comitetului 

orășenesc U.T.M. București cu 
activul, care a avut loc zilele 
trecute, a luat în discuție sar
cinile organizațiilor U. T. M. 
din Capitală tn lumina hotă- 
rîrilor Congresului al Il-lea 
al P.M.R. La plenară au partici
pat activiști ai comitetelor raio
nale, secretari ai organizațiilor de 
bază, fruntași în producție etc. 
Raportul despre activitatea și 
sarcinile organizațiilor U.T.M. din 
București a fost prezentat de to
varășul Miron Olteanu, prim se
cretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M.

Sure un nou avînt 
al tineretului în producție

Atît în raportul prezentat la 
plenară cît și în cadrul discuții
lor s-a analizat multilateral acti
vitatea utemiștilor și tineretului 
din industrie, din instituțiile de 
stat, din școli și facultăți precum 
și din comunele din jurul Capita
lei. Relevînd succesele obținute, 
participanții la plenară și-au con
centrat atenția asupra lipsurilor 
și a problemelor nerezolvate, pen. 
tru a ridica și mai mult rolul or
ganizațiilor U.T.M. în construcția 
economică și culturală, în lupta 
pentru aplicarea hotarîrilor Con
gresului al doilea al P.M.R.

In anii primului cincinal —- s-a 
arătat în raport — tinerii din în
treprinderile Capitalei au contri
buit la realizarea pentru prima 
dată în țara noastra, a unor va
goane de marfă de mare tonaj, a 
motoarelor Diesel și cu explozie, 
a diferitelor aparataje electrice, a 
combinelor de recoltat porumb, 
a primelor autobuze romîriești 
etc. Avîntul tineretului in pro
ducție a luat o mare amploare 
mai ales în preajma celui de al 
Il-lea Congres al P.M.R., cînd 
peste 47.000 tineri au participat 
la întrecerea socialistă. A crescut 
numărul inovatorilor și raționali- 
zatori'or în producție din rîndul 
tineretului.

Cu toate acestea — cum au su
bliniat numeroși participanți la 
discuții — în mu'te întreprinderi 
organizațiile U.T.M. s-au ocupat 
puțin de problemele economice 
ale producției și în primul rînd 
de creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost. 
Munca organizatorică și educa
tivă a organizațiilor utemiste n-a 
fost îndreptată întotdeauna spre 
problemele cheie ale activității 
economice a întreprinderilor. Ast
fel. în adunările generale de 
U.T.M. s-a discutat rar despre 
creșterea productivității muncii, 
introducerea și însușirea de către 
tinerii muncitori a tehnicii noi, 
aplicarea pe scară largă a me
todelor înaintate de muncă.

La plenară s-a vorbit, de pildă 
despre brigada de tineret de la 
uzinele „Clement Gofcvald“ con
dusă de Ion Pîrvulescu. Membrii 
acestei brigăzi .aplicînd metode 
îna'ntate de muncă, își depășesc 
norma în fiecare lună cu 150-200 
la sută. Prin diferite inovații, bri
gada a realizat însemnate eco
nomii. Este demn de remarcat că 
membrii brigăzii au cerut îmbu
nătățirea propriilor lor norme, re- 
ducînd consumul de timp de lu
cru Dar comitetul U.T.M. de la 
„Clement Gotwald“ — cum a a- 
rătat la plenară tovarășul inginer 
Marius Gheneralu — n-a luptat 
pentru ridicarea tuturor brigăzilor 
de tiner.et la un înalt nivel teh
nic. n-a generalizat experiența 
înaintată în producție, iar condu
cerea întreprinderii n-a asigurat 
întotdeauna condițiile tehnico-or- 
ganizatorice necesare pentru apli
carea metodelor noi, avansate, de 
muncă.

De altfel, mai mulți partici
panți la discuții au arătat că tre
buie lichidată practica de a con
centra toată atenția doar asupra 
unor brigăzi fruntașe, și de a 
pierde din vedere faptul că multe 
brigăzi și echipe lucrează sub 
plan, nu aplică metodele de mun
că noi, care asigură o înaltă pro
ductivitate. Vorbind despre suc
cesele brigăzii nr. 5 de la Indus
tria bumbacului A, despre iniția
tiva acestei brigăzi de a ridica 
nivelul schimbului lor de noapte 
la cel al schimburilor de zi, tov 
Ion Bumbu a arătat că organiza
ția U.T.M. din această întreprin
dere n-a ajutat brigada I-a și a 
Vll-a să ajungă din urmă bri
gada V-a.

Tovarășul Victor Tiriachiu, 
prim secretar al comitetului raio
nal U.T.M. 23 August, a arătat că 
multe organizații U.T.M nu se 
sprijină pe utemiștii fruntași în 
producție spre a obține ca toți ti
nerii să lucreze bine. „Deseori ne 
mîndrim — a spus el —■ că avem 
peste 1600 fruntași în raion, în 
Joc să perseverăm ca toți tinerii 
muncitori să devină fruntași. Or, 
luna trecută, într-un singur sector 
al uzinelor 23 August — la sec
torul mecanic, au rămas sub nor
mă 108 tineri.

Unii maiștri, a arătat tovarășul 
Tiriachiu în continuare, nu spri
jină pregătirea profesională a ti-

COLȚUL ȘTIINȚEI
Șl TEHNICII Televizor într-o servietă

Televizor tnir-o servietă... Sună 
cam senzafional, dar totuși va fi 
realizabil, mulțumită unui nou 
tip de tub catodic de formă plată. 
Grosimea acestui tub este de nu
mai 7 cm., imaginea de pe ecranul 
său avtnd 60 cm. tn diagonală.

Un tub catodic obișnuit pentru 
aceleași dimensiuni de ecran, ocu
pă o adtncime de 40 cm.

Funcționarea noului tip de tub 
catodic se bazează pe principiul 
următor:

După cum se știe, imaginea de 
pe ecranul fluorescent al tubului 
catodic este produsă de cidre un 
fascicol de electroni produs de că-

»,Scìntela tineretului"
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Plenara lărgită 

comitetului orășenesc 
U.T. M. București 

cu activul

neretului, nu stimulează califica
rea lor. Mulți tineri execută luni 
și uneori ani de-a rîndul, ace
leași lucrări simple și maiștrii nu 
se încumetă să le încredințeze lu
crări mai complicate, nu-i ajută 
să progreseze, să-și lărgească cu
noștințele. Această atitudine ali
mentează descurajarea unor ti
neri, schimbarea locului de mun
că, fluctuația tinerilor dintr-o în
treprindere în alta.

La plenară s-a arătat că biroul 
Comitetului orășenesc, comitetele 
raionale și organizațiile de bază 
U.T.M. din întreprinderi trebuie 
să pună un accent deosebit pe 
răspîndirea și generalizarea ex
perienței și a metodelor de mun
că înaintate, pe organizarea în 
fiecare întreprindere a unor 
cursuri de minim tehnic pentru 
tinerii muncitori.

Tovarășii Antoaneta Alexovici și 
Ion Cătană au vorbit despre lupta 
utemiștilor în industria ușoară 
pentru a da oamenilor muncii 
mai multe țesături și confecții, 
pentru a îmbunătăți calitatea și 
aspectul produselor „La fabrica 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" 
—a arătat tovarășul Cătană—pro. 
ductivitatea muncii a crescut cu 
76 la sută în perioada primu
lui cincinal. Au fost obținute suc
cese și tn confecționarea de noi 
modele. Totuși, calitatea confec
țiilor noastre lasă uneori de do
rit. Apoi, la confecțiile de fe
mei, de pildă, n-am ținut întot
deauna cont de schimbarea mo
dei“.

Tovarășul Cătană, ca și alți vor
bitori, a atras atenția cît de multe 
daune aduc lipsurile nemotivate 
în producție, precum și orele pier
dute în timpul lucrului. La sec
torul IV de la F. C. „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" lipsurile nemoti
vate se cifrează în cursul anului 
1955 la 3500 ore, tinm în care se 
puteau confecționa 391 costume 
bărbătești.

Numeroși tineri lipsesc nemoti
vat din producție și la Comple 
xul C.F.R. Grivița Roșie, la fa
brica de ulei „Filimon Sîrbu“. 
etc. Organizațiile U.T.M., așa 
cum s-a subliniat la plenară, tre 
buie să întărească disciplina în 
muncă, să combată absențele de 
la lucru, să lupte pentru folosi
rea productivă a fiecărei ore, a 
fiecărui minut.

Participanții la plenară și-au 
însușit critica făcută la plenara 
comitetului orășenesc P. M. R 
București, că organele și organi 
rațiile U.T.M din Capitală și mai 
ales din întreprinderile unde ma 
joritatea muncitorilor sînt tineri, 
poartă o mare vină că n-au fost 
îndeplinite prevederile primului 
cincinal cu privire la creșterea 
productivității muncii și reduce 
rea prețului de cost. Planul de 
măsuri adoptat de plenară pre
vede obiective importante a căror 
Îndeplinire va asigura un nou a 
vînt al tineretului în muncă pen
tru realizarea sarcinilor celui 
al

de
doilea plan cincinal.

Mai multă legătură 
între învățămînt 

și activitatea practică
Plenara comitetului orășenesc 

U.T.M. cu activul a discutat pe 
larg activitatea utemiștilor din 
școli și facultăți, Atît raportul 
cît și discuțiile au scos în evi 
dență că pe lîngă unele succese, 
munca de U.T.M. din școli și fa
cultăți prezintă încă numeroase 
neajunsuri. Lupta . pentru cunoș
tințe profunde și trainice, legă
tura dintre teorie și practică n-a 
devenit încă obiectivul principal 
al tuturor organizațiilor de bază 
din învățămîntul mediu și su
perior.

Tovarășul Adrian Scarlat de Ia 
Institutul de construcții a arătat 
că în învățămîntul superior ac
centul principal trebuie pus pe 
pregătirea tehnică și științifică 
profundă a studenților, dar nu 
trebuie neglijată nici educația 
morală; ori în această privința 
sînt multe lipsuri. Nu se combate 
suficieht indisciplina, huliganis
mul și spiritul bulevardier, lipsa 
de grijă față de bunurile cu care 
au fost înzestrate institutele de 
învățămînt. Referindu-se la Insti
tutul de construcții, el a arătat 
că unii studenți neglijează stu 
diul științelor sociale și că orga
nizațiile U.T.M. n-au luat atitu
dine hotărîtă împotriva acestui 
lucru. De asemenea, studenții nu 
studiază serios problemele eco 
nomice concrete ale ramurilor de 
specialitate pentru care se pre
gătesc.

Analizînd* activitatea utemiști. 
lor din școlile medii și a organi- 

un „tun electronic". Fasclco- 
de electroni este deviat fie

tre 
Iul 
magnetic, de către niște „bobine 
deflectoare", fie electrostatic, de 
către niște plăci de deviere. In- 
tr-o secundă, fascicolul mătură 
tot ecranul de 24 de ori, dînd 
naștere imaginii.

tn noul tip de tub catodic, fas
cicolul de electroni, parcurge un 
drum destul de complicat, ațin- 
gtndu-șl totuși ținta...

„Tunul electronic" este așezat 
tntr-un coif al tubului catodic, cu 
axul paralel cu o margine a ecra
nului nu tn unghiu drept ca la 
tuburile obișnuite. Fascicolul de 
electroni care iese din „tun" pa
ralel cu muchia de jos a ecranu
lui este respins de către o placă 
de devlafle așezată tot tn partea 

zațiilor de pionieri, mai mulți to
varăși au vorbit despre necesi
tatea legăturii dintre învățătură și 
activitatea practică, arătînd în 
această privință rolul organizații, 
lor U.T.M. și de pionieri. Tovară
șul Paraschiv, instructor de pio
nieri la Școala nr. 184, a subli
niat că organizațiile U.T.M. și 
cadrele didactice trebuie să culti
ve la elevi și pionieri deprinderi 
practice, să-i pregătească pentru 
viață, pentru producție. El a a- 
rătat ca este important ca elevii 
și pionierii să fie educați încă 
din școală în spiritul dragostei 
față de munca productivă.

In această ordine de idei este 
important selecționarea ca in-' 
structori de pionieri a unor ute-j 
miști fruntași în producție și a-j 
propierea organizațiilor de pio-l 
nieri de întreprinderile care le pa
tronează. Totodată el a accentuat 
că trebuie evitat ca cei mari să 
facă totul în locul copiilor; să se 
stimuleze autoconducerea pionie
rească, asigurîndu-se însă desfă
șurarea în mod organizat a ac
tivității pionierilor. In această 
privință o mare răspundere o au 
organizațiile U.TJA., care trebuie 
să conducă zi de zi munca orga
nizațiilor de pionieri.

★
Luînd cuvîntul la plenară, to

varășa Cornelia Mateescu, secre
tar al C.C. al U.T.M., a chemat 
utemiștii din Capitală să fie în 
primele rlnduri în lupta jentru 
traducerea în viață a hotarîrilor 
Congresului al Il-lea al partidu
lui. Sarcina prevăzută în Directi
vele cu privire la cel de al doi
lea cincinal de a ridica producti
vitatea muncii în industrie cel pu. 
țin cu 45—50 la sută și de a re
duce prețul de cost cu 15—20 la 
sută, trebuie să fie obiectivul 
principal al utemiștilor din in
dustrie.

Pentru atingerea acestor obiec. 
tive — a arătat vorbitoarea — 
plenara a IV-a a C.C. al U.T.M. 
a adresat chemarea oa fiecare tî
năr — în orice ramură ar lucra 
— să cunoască și să-și însușească 
tehnica nouă din sectorul iui de 
muncă, să stăpînească și să a- 
plice cel puțin una din metodele 
înaintate de muncă.

Referindu-se la munca orga
nizațiilor U.T.M. din învățămîntul 
superior și mediu, tovarășa Ma
teescu a arătat că în unele locuri, 
mai ales în institutele tehnice, 
există o serioasă rămînere în ur
mă la învățătură, ceea ce trebuie 
lichidată grabnic. Ea a cerut să 
se creieze o puternică opinie de 
protest împotriva chiulangiilor și 
a diferitelor manifestări huligani
ce din rîndul tineretului. Lichidînd 
birocratismul, activiștii comitetu
lui orășenesc și ai comitetelor ra
ionale trebuie să se apropie mai 
mult de organizațiile de bază din 
întreprinderi, instituții, de la sate, 
din școli și facultăți — de viața, 
munca, distracția tineretului

Tovarășul Ștefan Cruceru, se
cretar al 
București 
plenara 
P.M.R. a 
tante în 
măsuri menite să asigure crește
rea producției și productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost în întreprinderile Capitalei. 
In aplicarea acestor măsuri, ute
miștii și tinerii sînt chemați să 
aducă o mare contribuție.

In unele întreprinderi, a spus 
tovarășul Cruceru, ca la uzinele 
„23 August“, „Mao Tze-dun“. 
„Clement Gotwald” (mai ales în 
turnătorii) se dau multe rebuturi, 
care provoacă numeroase pierderi 
economiei naționale. Tineretul din 
aceste întreprinderi poate și tre
buie să lupte împotriva acestei 
stări de lucruri.

Tovarășul Cruceru a chemat u- 
temiștii să dea dovadă de mai 
multă inițiativă.

— „Este o tendință la unii 
varăși — a arătat vorbitorul 
și poate că există asemenea 
zuri și la voi. Unii, în loc să pună 
mîna și să se apuce de treabă, se 
acoperă cu cîte o hîrtie, moti
vează că nu le-a sosit cîte ceva 
și nu mai fac nimic. Ei așteaptă 
ca toate lucrurile să se rezolve 
de sus.

Cîte lucruri minunate au în
făptuit comsomoliștii I Au con
struit și construiesc cu mîinile lor 
fabrici, uzine, au desțelenit mi 
lioane de hectare pămînt înțele- 
nit. Invățați de la Comsomol, în- 
sușiți-vă spiritul de inițiativă și 
de abnegație al comsomoliștiîor. 
Numai astfel veți fi schimbul de 
mîine al partidului“.

Plenara lărgită a comitetului 
orășenesc cu activul a adoptat 
apoi un plan de măsuri cu privire 
la activitatea tineretului din in
dustrie, agricultură, școli și fa
cultăți, care stabilește sarcinile 
utemiștilor din Capitală în lupta 
pentru traducerea în viață a ho- 
tărîrilor celui de al Il-lea Con
gres al partidului.

ȘT. NECAN1ȚCH1

comitetului orășenesc 
al P.M.R., a arătat că 
comitetului orășenesc 
stabilit măsuri impor- 

domeniul economic —

to-

ca-

de jos a tubului catodic și își 
schimbă direcția cu 90 gr., por
nind in sus, paralel cu ecranul. 
Pe acest traseu, fascicolul electro
nic este iarăși deviat cu 90 gr. 
de către o placă de deviație para
lelă cu ecranul și tn felul acesta 
fascicolul de electroni lovește in 
sfirșit ecranul fluorescent pe care 
se formează imaginea.

Ecranul acestui tub catodic are 
formă plană, elimintnd astfel de
zavantajul formei bombate a tu
burilor catodice obișnuite. Aceas
tă nouă realizare a tehnicii mo
derne va permite construirea unor 
televizoare portabile și va ușura 
mult și problema amplasării ecra
nelor de televiziune in spații res- 
trtnse, cum ar fi pe bordul avioa
nelor, gl rachetelor etc.

S.M.T. Tecuci din regiunea Galați este frun
tașă la reparatul tractoarelor și mașinilor agri
cole. Anul acesta, pentru campania de primă
vară, în atelierul mecanic al S.M.T. Tecuci au 
fost reparate 21 tractoare K. D., 11 tractoare 
I.A.R., 3 tractoare M.T.Z., 4 tractoare K-D.P. și

toate plugurile, semănătoriie și discuitoarele 
planificate.

In fotografie: mecanicul de sector Gh. Bur- 
ghelea și tractoristul Lache Lupașcu fac recep- 
ționarea discuitoareior.

MUNCA POLITICAîn cam^iâectorală 
la transformarea socialistă a agriculturii

Lucrurile n-au mers atît de u- 
șor. A fost nevoie de multă mun
că și în satul Coroeștii de Jos, 
raionul Bîrlad, pînă cînd o parte 
din țăranii muncitori au rupt-o 
cu șovăielile. Doar munca inten
să de lămurire dusă zi de zi, de 
la om la om, din casă în casă, 
apoi la căminul cultural sau la 
Casa alegătorului, a putut să dea 
rezultate.

Mult au muncit — șl cu mare 
răbdare — în această vreme mai 
ales leftimie Serafim, candidat 
pentru alegerile de deputați în 
sfaturile populare, în circumscrip
ția electorală comunală nr. 3 și 
Simion Marin, candidat în cir- 
cumscrioția electorală comunală 
nr. 2. Dar munca lor — ca și 
a altor țărani muncitori ca Ion 
Mihăilă, Ștefan Varlam ș.a. — 
a fost încununată de succes. în 
ziua de 29 februarie a.c., 22 fa
milii de țărani muncitori din Co
roeștii de Jos s-au adunat și au 
hotărît inaugurarea întovărășirii 
agricole „Drumul lui Lenin“.

Cele 22 familii sînt m'ndre nu 
numai că-și vor lucra împreună 
și cu mijloace mecanizate o su
prafață de 36 hectare, ci și pen
tru faptul că, în cinstea zilei de 
11 martie, ziua alegerilor de de-

PASIUNEA LUI TOADER ULIAN
Pădurea se tînguie. Viscolește 

năpraznic. Valuri de ninsoare se 
prăvălesc în pletele brazilor. Un 
tînăr mărunțel, vînjos cu pușca 
pe umăr, înoată prin nămeți. E 
roșu la față ca un măr domnesc. 
Are ochi ageri Se oprește la a- 
dăpostul unui copac. Iși îndeasă 
căciula pe urechi și-și scutură pu
foaica de zăpadă. Apoi, se avîntă 
mai departe. înfruntă și viscolul, 
și înălțimile Rarăului. Pasu-i e 
sprinten, dîrz. Omul se pierde în 
roiul de fulgi alungați in neștire.

Cine-o fi îndrăznețul? încotro 
se duce? De n-ar cădea în colții 
vreunei haite flămînzite de lupi I..

Ssss!.. parcă-ți șoptește. Flă
căul cu genele și sprîncenele al
bite de gheață admiră un cerb; 
„ce coarne rămuroase!.. Ce pri
vire mîndră... Au apărut și că- 
prioarele. Uite și-o vulpe. Eh, și- 
reata, a fugit. Dar sus ce fîlfîie ? 
Cocoș de munte, de mesteacăn ?.. 
Ssss 1. Is cîteva găinușe de 
aluni...“

Tînărul surîde mulțumit. O duc 
bine viețuitoarele sale. Pleacă, 
încotro ?.. Nu te chinui cititorule. 
Destul m-am frărriîntat eu pînă 
într-una din seri cînd am aflat 
răspunsul:

— Apoi, unde să mă duc. In

Pe meleagurile oltenești iarna 
a venit anul acesta pe negîndi- 
te. Cu cîteva zile în urmă pe 
aici era un timp cu adieri de 
vînt călduț și cu petece de cer 
senin, punctate pe deasupra pă
durilor și cîmpiei. Era o vreme 
plăcută, ceea ce făcea ca petro
liștii din schelele Trestului 7 Ol
tenia să zică deseori că de a 
cum, în locul troienelor de ză
padă, vor înflori ghioceii.

Dar iată că iarna a venit to
tuși. mai furioasă decît s-ar fi 
bănuit. Intr-o seară, după nin
soarea liniștită ce durase mult 
timp, s-a lăsat un ger cumplit, 
care a transformat fulgii mari 
și grei într-o ninsoare sticloasă 
pe care vîntul a purtat-o peste 
case și barăci, peste păduri și 
sonde. Totul a încremenit în ne
mișcare, ca într-un basm polar.

E un ger aspru prin aceste părți 
ale Olteniei, cu turle de sonde și 
cu conducte de țiței. Ce fac pe
troliștii pe un asemenea timp ? 
Unii ar fi gata să spună că pe
troliștii stau adăstînd zile cu a 
dieri de vînt călduț, cu soare stră 
lucitor. Cît ar fi de adevărată 
această afirmație vom vedea 
mergînd în schelă, la sonde

Am urcat pe o potecă șerpu- 
ită, însoțiți de scîrțîitul zăpezii 
și înfruntați de gerul care parcă, 
în dușmănie, ne căuta. Nu de
parte de tăpșanul unui deal, a- 
flat la cîteva sute de metri, se 
zărește turla unei sonde. înainte 
de a ajunge acolo, privirea ne-a 
fost atrasă de un om, ca o mogîl- 
deață, ce se afla ceva mai jos 
de vîrfui turlei. Pe măsură ce 
ne apropiam îi distingeam mișcă
rile. Erau vioaie și precise, tre- 
zlndu-ne uimirea dar mai ales 

putați pentru sfaturile populare, 
ei au inaugurat cea de a 30-a în
tovărășire agricolă din raion.

O mîndrie pe deplin meritată 
o au și țăranii muncitori agita
tori Iftimie Serafim și Simion 
Marin : majoritatea întovărășiți, 
lor sînt din circumscripțiile elec
torale comunale nr. 2 și 3, unde 
ei sînt candidați.

Pe zi ce trece, tot mal mulți 
țărani muncitori din raionul Bîr
lad se conving de avantajele 
muncii în comun, după metode 
agrotehnice avansate și pornesc 
la înființarea de noi întovărășiri 
agricole și gospodării colective 
sau fac cereri de înscriere în cele 
existente.

Desfășurarea muncii politice în 
sprijinul alegerilor de deputați 
în sfaturile populare a contribuit 
la convingerea a tot mai mulți 
țărani muncitori de a păși pe ca
lea belșugului și a bunei stări. 
Astfel, de la începutul campaniei 
electorale și pînă la 1 martie, în 
raion s-au constituit cinci întovă
rășiri agricole. Alți țărani mun
citori s-au înscris în gospodăriile 
colective sau întovărășirile agri
cole existente. La gospodăria co
lectivă „Nikos Beloiannis“ din 

misiune. Sînt paznic de vînătoare. 
Am în grijă sălbăticiunile folosi
toare de pe 24.000 hectare de pă
dure, adică munții Rarău, Ascu
țita și Sălătruc; toată partea 
dreaptă a apei Moldova, de la 
Pojorîta și pînă la Gura Humoru
lui. Pe orice vreme calc zilnic, 
apărînd viața vînaturilor, 30—40 
de kilometri...

— Cum „apărînd“?
— Să vezi... Mergeam prin lo

cul numit Valea Seacă. Aci, în 
pîrîu, era un cadavru de vită. 
Alături, scociorături de lupi. Am 
așezat cîteva curse în hățișul lor. 
A doua zi, am observat urme 
printre capcane. Am pornit prin- 
prejur să-i caut. Urcînd pe-un 
plai, am auzit un vreasc troznind. 
M-am ascuns. La vreo 50 de pași 
se ivi un lup. Dusei arma la ochi. 
Și nu știu cum, mai apăru un 
„cumătru“. Cînd am slobozit fo
cul, unul din ei s-a prăbușit, iar 
celălalt a fugit cu blana răvășită 
de alice. In această clipă, speria
tă, se repezi către mine altă fia
ră. Am tras iarăși. Din viteza cu 
care venea, lupul a înțepenit la 
picioarele mele. Toate acestea 
s-au petrecut în mai puțin de un 
minut. Și uite așa, hărțuindu-i

[ Sonda dintre troiene j
curiozitatea de a afla cine-i omul la fel de bine ca și în zilele obiș- 
care pe o asemenea vreme se nuite.
încumetă a sta sus, la zeci de , 
metri înălțime, în vîrfui sondei 
unde vîntul — așa după cum ară 
ta legănarea unui bec instalat pe 
scheletul turlei de foraj — sufla 
cu putere.

Comunistul Toma Tăbîrcă, bri 
gadierul sondei, care ne-a întîm- 
pinat la urcarea pe podul 
lei, ghicindu-ne gîndul după 
virile ce le aruncam în sus, 
lămurit.

— Vreți să știți cine se 
acolo ?

Și fără a aștepta încuviințarea 
noastră a continiiat : Este Ioniță 
Dobrin, podarul, unul dintre 
cei mai harnici tineri din bri
gadă.

Mai apoi, invitîndu-ne în ca
bină pentru a nu stingheri munca 
sondorilor, care se îndeletniceau 
cu scoaterea garniturii, cu spa
tele pe unul dintre radiatoarele de 
încălzit brigadierul Toma Tăbîr
că ne-a povestit multe lucruri 
despre oamenii din brigada pe 
care o 
vorbit 
că.

Am 
iarnă 
cine ar fi preferat să stea la căl
dură, ciocnind poate o ceașcă de 
țuică fiartă, el sau cei din bri
gada lui n-au lipsit de la lucru 
nici o ii. Ba, mai mult, au lucrat

tur 
pri- 

ne-a

află

conduce, dar mai ales ne-a 
despre faptele lor de mun-

aflat că în aceste zile de 
cu geruri aspre, cînd orl- 

satul Stelian Dumbravă, comuna 
Dragalina, de pildă, au fost pri
miți mai zilele trecute încă 20 noi 
familii de țărani muncitori. Ele 
au adus în gospodăria agricolă 
colectivă 35 hectare. Printre pri
mii au fost Gheorghe Chlriac, 
Aneta Onofrei și Gheorghe Cră
ciun. De asemenea, de la începu
tul anului ți pînă în prezent, 55 
familii de țarani muncitori au ce
rut să intre în întovărășirea a- 
gricolă din satul Pogana.

In ziua de 28 februarie a.c., a 
fost inaugurată în satul Suseni, 
comuna Băcani, întovărășirea ar 
gricolă „Gh. Doja“. In ea au in
trat 47 familii, care vor lucra îm
preună peste 58 hectare teren a- 
rabil. Pentru crearea întovărășirii 
au muncit cu multă însuflețire și 
perseverență țăranii muncitori 
Constantin Corbănescu, Mitrea 
Pletea, Constantin Bighiu, Gh. 
Căleap ș. a.

Și în satul Toader Enache, tot 
din comuna Băcani se muncește 
pentru crearea unei întovărășiri. 
Pînă acum au făcut cereri de în
scriere 13 familii, care aduc o su
prafață 
arabil.

de 28 hectare de teren

Corespondent 
IOAN N. OPREA

neîncetat î-am distrus în cîteva 
săptămîni. La cinci lupi le-am tă
băcit și blana.. Dar să vezi cum 
l-am doborît pe-al șaselea...

— Bucuros. Ascult...
— Odată îmi petreceam noap

tea la o lupărie, un...
— Bordei de pîndă, știu.
— întocmai. Pină pe la orele 

două nu se ivise nimic. Eram sloi. 
In cele din urmă m-am hotărît 
să plec spre casă. La vecini, cli
nii lătrau ca turbați. M-am as
cuns după o claie de fîn și-am 
rămas atent. Trebuia să fie ceva. 
Și imedipt au apărut pe potecă 
doi lupi. Cînd s-au apropiat, am 
descărcat un foc. Cel din față a 
căzut...

★

Soare, lumină, căldură. Vîntul 
primăvăratec zburdă prin pletele 
brazilor. Un tînăr mărunțel, vîn
jos, cu pușca pe umeri se stre
coară în desișuri. La tot pasul își 
revede cerbii, ciutele, caprele ro> 
șii, mistreții, iepurii, urșii, jderii, 
rîșii, bursucii, cocoșii, găinușele.

Și-i atît de fericit!..
Aceasta este pasiunea lui Toa

der Ulian, munteanul din Cîmpu- 
lung Moldovenesc.

MIHAIL BOTAREANU

Pentru a întări cele spuse, bri 
gadierul Toma Tăb'rcă răsfoi ca
ietul de rapoarte zilnice ale bri
găzii.

In cifrele acestea se oglindește 
munca tinerilor de la sonda 293

Vrînd parcă să ne convingă si 
mai pe deplin, după un scurt cal 
cui adăugă :

— Uite, în nici una din zile nu 
s-au înregistrat depășiri mai mici 
de 40 la sută fața de plan. De 
altfel — a continuat el — bri- 
gada noastră și-a depășit și pe 
luna ianuarie sarcinile de plan cu 
55 la sută. Maiștrii sondori, Ion 
Bunea, Ion Ecobici și Ion Bota, 
împreună cu schimburile lor au 
muncit cu entuziasm. Prin apli
carea forajului cu apă, folosirea 
elementelor micii mecanizări, or
ganizarea locului de muncă și al 
tele, ei au reușit să înfrîngă vi- 
tregia naturii, menținînd ritmul 
la foraj.

Cît am stat de vorbă cu bri 
gadierul Toma Tăbîrcă, „marșul“ 
se terminase. Ultimul „pas“ fu 
sese înșurubat, iar comuniștii' 
Ion Bunea, aflat cu mîna pe ma 
netele granicului, cobora sapa 
spre talpa sondei.

— In cît timp s-a efectuat mar 
șui ? — întrebă maistrul sondor

Brigadierul și-a consultat cea 
sul, a făcut o socoteală scurtă, 
dar a răspuns printr-o altă între 
bare i

Colectivul 
și-a spus 

Emilia Istrate era îngîndurată. 
Prin minte l se perindau întîm- 
plările din ultima vreme. Gîndu- 
rile îi stăruiau cu încăpăținare 
asupra celor povestite de profe
sori. Iată, tovarășa Ioana Di- 
mancea, profesoara de limba ro
mînă a venit de multe ori supă
rată de la orele de curs : „Eleva 
Anica Defta nu-și face niciodată 
temele la limba romînă. Cînd o 
ascult ia întotdeauna note de doi. 
Păcat, sînt convinsă că ea poate 
învăța. Este inteligentă, dar le
neșă" — încheie profesoara cu 
amărăciune în glas. Profesoara 
de matematici, tovarășa Vasilica 
Budur, se plînge mereu de indis
ciplina care domnește în clasele 
a V-a și a Vil-a la orele ei. Ii 
povestise că Barbu Vasile dintr-a 
Vll-a mănîncă în timpul orei 
și nu-i atent la lecții, iar Tudor 
Gheorghe din clasa a V-a se 
plimbă prin clasă de la o bancă 
ia alta și distrage atenția celor
lalți elevi de la explicații.

Emilia Istrate a stat de multe 
ori de vorbă cu elevii de care se 
plîngeau mai des profesorii, i-a 
„prelucrat“, arătîndu-le că nu fac 
bine ceea ce fac și i-a sfătuit 
să-și schimbe comportarea.

Unii dintre ei își luau în urma 
acestor discuții angajamentul că 
vor fi disciplinați și vor învăța, 
dar angajamentul se respecta 
două trei zile și apoi era uitat cu 
desăvîrșire. Iată de ce se necăjea 
instructoarea superioară de pio
nieri de la Școala elementară de 
7 ani din comuna Băneasa-Giur- 
giu, Emilia Istrate. In cele din 
urmă si-a dat seama în ce consta 
greșeala ei ; încercase singură 
să-i facă pe elevii leneși și indis- 
ciplinați să învețe și să fie cu
minți. A hotărît să antreneze ac
tivul pionieresc, colectivul să-i 
tragă la răspundere pe cei leneși, 
chiulangii și indisciplinați.

★

O melodie cristalină a umplu! 
sala :

Cortina sus, cortina sus
Căci multe noi avem de spus.. 
Cortina s-a dat încet laoparte 
pe scena căminului cultural a 

apărut 
tație a 
muna 
din cei

Sala căminului cultural era pll-

și
brigada artistică de agi- 
Școlii elementare din co- 
Băneasa-Giurgiu, formată 
mai buni pionieri.
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Soooooooooooooooooooooooooc?

din film

face insă ochii mari doar 
această pricină ci și pen- 
că timp de mal multe 
el, frizerul îngtmfat și cu

O scenă
e părere aveți de extra
ordinara asemănare în
tre cei doi bărbați din

fotografie ? Unul din ei chiar 
pare a fi tare mirat de a- 
ceastă izbitoare coincidentă. 
Nu 
din 
tru 
zile
ifose Franz Blume, care-i face

— Dar dumneata în cît timp 
crezi că s-a realizat ?

— Eu, ce să spun 1...
— Cu 48 de minute mai repede 

— a precizat brigadierul, consul- 
tîndu-și din nou ceasul.

Adică aproape ca și tn zilele 
călduroase.

L-am întrebat pe brigadier cum 
de s-a reușit să se obțină , scurta
rea timpului de Introducere și ex
tragerea garniturii cu atîtea zeci 
de minute. Explicația primită mi-a 
arătat că acest lucru se dato- 
rește în primul rînd folosirii e- 
lementelor micii mecanizări.

— Numai lucrul cu ajutorul 
cleștelui Zalchin ne ajută să re
ducem aproape la jumătate tim
pul necesar înșurubării sau de- 
șurubării unei prăjini, ori în tim
pul unui marș aceste operații se 
execută de zeci, chiar poate de 
sute de ori.

Și acesta nu e singurul exem
plu în ce privește reducerea tim
pilor realizați în diferitele ope
rații.

In acest timp, cobora din vîr. 
ful turlei tînărul Ioniță Dobrin. 
N-am văzut în el nimic care să-1 
deosebească de ceilalți tineri din 
brigadă. N-am văzut nimic de
osebit în afară de faptul că fața 
lui, aproape învinețită de ger, 
era luminată de un zîmbet abia 
schițat în colțul buzelor, și ele 
de altfel înghețate.

— Nu ți-a fost frig, Ioniță ? 
l-a întrebat unul din sondori.

— Ba da, răspunse el.
ȘI, domol, se îndreptă spre 

nul dintre calorifere pentru a 
încălzi.

TEOFIL SILVB 
corespondentul „Scînteii tine

retului’’ pentru regiunea Craiova

u.
se

pionieresc 
cu vîntul

nă de lume. Au venit elevii, pă. 
rinții lor și nici chiar bătrînii sa
tului nu s-au îndurat să stea 
acasă în duminica aceea.

După ce un membru al brigăzii 
a vorbit despre scopul adunării, 
micii „artiști" au cîntat în cin
stea elevilor fruntași la învăță
tură Elena Cernea, Valentina Chi- 
riac, Maria Năstase, Gheorghe 
Mohor, Vasilica Popescu și Mi. - 
hai Ene. „Cîntec be întrecere“ și 
„Cîntecul șoferului“. -*

Programul brigăzii a continuat 
cu un cîntec satiric la adresa lui 
Barbu Vasile care mănîncă în tim
pul orelor și nu-i atent la lecții. 
Barbu Vasile s-a înroșit p-înă în 
albul ochilor. N-a scăpat nici 
Anica Defta, cea cu notele de doi 
Ia romînă, și nici Tudor Gheor
ghe care se plimbă prin clasă în 
timpul orelor de clasă.

Apoi s-au transmis știri inter
ne în care se vorbea despre în- 
tîmplări din școală’ și ghicitori 
la care răspundeau elevii din 
sală.

Programul s-a încheiat. Spec
tatorii au răsplătit pe micii ar
tiști amatori prin ropote puter
nice de aplauze.

★
Profesoara Ioana Dlmancea a 

ieșit de la ora de limba romînă 
emoționată și veselă :

— „V-am spus eu că Defta este 
inteligentă ? Ei, aflațl că azi a 
luat nota 4 la limba romînă. Și-a 
făcut și temele pe care le avea 
pentru acasă“ —• a anunțat ea 
pe cei prezenți în cancelarie.

Aceasta a fost prima victorie, 
după ce colectivul și-a spus - cu
vîntul împotriva codașilor și in- 
disciplinaților.

După cîteva zile, a adus și pro
fesoara de matematici vești bune: 
Barbu Vasile nu mai mănîncă 
gutui în timpul orelor, iar Tudor 
Gheorghe stă cuminte în bancă.

Veștile bune se înmulțeau Ma
joritatea elevilor criticați s-au în
dreptat. Situația la învățătură și 
disciplină s-au îmbunătățit mult.

Forța colectivului e mire și co
lectivul Școlii elementare din co
muna Bănoasa Giurgiu și-a spus 
răspicat cuvîntul.

ANA CARANFIL 
corespondentul „Scînteii 
tineretului" pentru regiu

nea București

STAR FĂRĂ VOIE"

necazuri simplei și drăguței 
lui logodnice Isolde Sturm, 
s-a complăcut tn situația de 
a fi luat drept un foarte 
popular actor de cinema pe 
nume Gănther Kolmin. S-a 
răsfățat tn fața personalului 
unui elegant hotel dintr-o sta
țiune climaterică, a acceptat 
atenția deosebită a publicului 
și curtea unei tinere blonde 
platinat ce se omoară după 
„star-uri". Vă dați seama ce-a 
ieșit cînd lucrurile s-au lă
murit.

Dar Franz Blume n-a rămas 
doar rușinat de pe urma a- 
cestei istorii, tnttmplările prin 
care a trecut l-au făcut să 
înțeleagă la ce e bună modes
tia și cum o autentică evi
dențiere nu e posibilă dectt 
datorită meritelor personale și 
nu acoperirii cu calitățile al
tora. Tocmai acest lucru ni-l 
transmite convingător noul 
film al studiourilor „DEFA"- 
Berlin „Star fără voie", care 
rulează In Capitală.

Reușita filmului stă intre 
altele și în iscusita folosire a 
tehnicii cinematografice, care 
— prin trucaj — a permis fo
losirea aceluiași interpret în 
două roluri.

De acest lucru vă poate 
convinge și fotografia de mai 
sus. Atît Franz Blume cit și 
Gunther Kolmin sînt inter
pretați de una și aceeași per
soană : actorul Werner Pe- 
ters, laureat al Premiului de 
Stat, care s-a impus deja i 
spectatorilor noștri prin re
marcabila sa creație din fil
mul „Supusul".

Filmul „Star fără voie" 
oferă publicului multe mo
mente distractive în tovărășia 
unor cineaști talentați,

S. V.
■ i» —mu



Candidații F. D. P. în mijlocul alegătorilor Cum se votează
întîlnirea tov. Emil Bodnăraș cu alegătorii din orașul Cîmpulung

SUCEAVA — Sute de cetățeni 
din orașul Cîmpulung, alegători 
din circumscripția electorală re
gională nr. 7 Suceava s-.au întâl
nit miercuri seara în sala de 
festivități a școlii medii mixte cu 
candidatul propus de ei în alege
rile de la 11 martie, tovarășul ge
neral de armată Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R,, prim vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri.

In cadrul întâlnirii au fost dis
cutate numeroase probleme de in
teres obștesc privind înflorirea 
orașului Cîmpulung și a regiunii 
Suceava.

Așa după cum au arătat nu
meroși alegătqri, în orașul și re
giunea Suceava s-au făcut pași 
mari pe calea dezvoltării econo
mice, sociale și culturale. In re- 
fiune s-au ridicat noi întreprin- 

eri industriale, combinate fores
tiere moderne, uzine textile, fila
turi de bumbac sau cânepă. între
prinderi metalurgice și de in
dustrie alimentară și s-a mărit 
numărul mijloacelor de transport. 
Numai în anii 1953—1955 pentru 
dezvoltarea economică a regiunii 
Suceava s-au făcut investiții în 
valoare de 350.000.000 lei. sumă 
care depășește cu mult cheltuie
lile făcute în zeci de ani pe 
timpul regimului burghezo-moși'e- 
resc. înzestrarea cu utilaje noi a 
întreprinderilor, munca plină de

elan a oamenilor a făcut să 
crească simțitor valoarea globală 
a producției. Agricultura regiunii 
Suceava este călăuzită astăzi pe 
un făgaș nou.

In regiune sînt 369 de goș.po. 
dării agricole colective și întovă
rășiri agricole, precum și 115 a- 
sociații de producție agricolă. Da. 
torită dezvoltării sectorului socia
list al agriculturii și îndrumării 
țărănimii muncitoare cu gospo
dării individuale, volumul pro
ducției agricole a crescut simți
tor și S-a dezvoltat sectorul zoo
tehnic.

Ca o caracteristică a creșterii 
buneistărj a populației este și 
dezvoltarea comerțului care în 
ultimii doi ani a pus în vînzare 
un volum sporit de mărfuri. Sa
tele și orașele regiunii se înfru
musețează continuu. Se ridică 
noi construcții de locuințe, mereu 
mai multe sate sînt luminate 
electric, se înfăptuiesc noi lucrări 
de interes obștesc. In ultimii ani 
s-au ridicat 16.276 locuințe indi
viduale, dintre care multe pe 
baza creditelor acordate de stat. 
Un număr de 30 de sate au fost 
electrificate. In doi ani s-au în
ființat peste 100 de școli și mai 
multe unități sanitare. Oglindind 
îmbunătățirea nivelului de trai, 
excedentul natural al populației 
depășește procentul mediu pe 
țară.

In satele și orașele regiunii 
se dezvoltă activitatea culturală. 
In regiune sînt astăzi 736 că
mine culturale și 763 biblioteci. 
Echipele artistice din regiune au 
prezentat în anul trecut 35.000 de 
spectacole la care au luat parte 
2 milioane de spectatori.

Toate aceste cifre și fapte sînt 
mărturii ale vieții noi în regiu
nea Suceava.

Vorbind cu mîndrie despre rea
lizările înfăptuite în țiltimii ani 
numeroși alegători și-au spus cu
vântul în problemele de interes 
obștesc făcînd. propuneri pentru 
îmbunătățirea activității sfaturi
lor populare, pentru ridicarea ni
velului material și de trai al 
populației.

Luînd cuvîntul dr. Boris Dimov 
a arătat sprijinul pe care sfatul 
popular al orașului Cîmpulung 
l-a acordat îmbunătățirii asisten
tei sanitare. Dacă în trecut în 
oraș erau doar 4 medici și un spi
tal cu numai 60 de paturi, acum 
asistența sanitară este asigurată 
de 33 de medici și unități sanitare 
care totalizează 331 de paturi. 
Spitalele și policlinicile sînt în
zestrate cu aparate moderne, atît 
în oraș, cît și în raion. Față de 
cerințele sporite ale populației, 
vorbitorul a cerut sprijinul sfatu
lui popular pentru lărgirea spita
lului existent.

CU

P.rof. Nicolae Sturza, directorul 
centrului școlar silvic din Cîmpu
lung, a subliniat bunele condiții 
de învățământ create pentru elevi 
prin construcția unei clădiri mo
derne pentru acest centru școlar.

Mai multi alegători participanți 
la discuții au făcut o serie de 
propuneri pentru realizarea unor 
lucrări de interes obștesc. Astfel, 
muncitorul forestier Zaharia 
Gîscă a propus construirea unei 
pasarele peste calea ferată, iar 
gospodina Elena Balaș, țăranul 
muncitor Ion Țimpău, funcționara 
Taisa Rîmniceanu și alții au pro
pus indiguirea pe unele porțiuni 
a albiei unor pîraie care trec prin 
oraș.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Emil Bodnăraș.

Vorbitorul a arătat că toate 
realizările abținute în dezvolta
rea vieții economice, sociale și 
culturale înfăptuite în ultimii ani 
se datoresc avîntului maselor de 
oameni ai muncii care sprijină cu 
toate puterile lor partidul și gu
vernul țării. Sfaturile populare 
înfăptuiesc azi pe plan local, po
litica regimului ae democrație 
populară. Pentru îmbunătățirea 
activității lor pe viitor este ne
cesar ca organele locale ale pu. 
terii de stat să acorde o mai 
mare atenție organizării și dez
voltării economiei locale, să mo

bilizeze pe oamenii munci! în 
lupta pentru creșterea productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calitativă a 
produselor. Centralismul excesiv 
a făcut din unele sfaturi populare 
organe de evidență economică și 
nu organizatoare ale producției 
locale. Vorbitorul a subliniat de 
asemenea necesitatea îndrumării 
unui număr mai mare de tineri 
din regiunea Suceava către munci 
productive.

Răspunzând propunerilor făcute 
de alegători pentru înfrumuseța
rea orașului, tov. Emil Bodnăraș 
a arătat necesitatea unui plan de 
sistematizare a orașului la alcă
tuirea căruța să ia parte nu nu
mai specialiști, ci și întreg sfa
tul popular și oameni care iubesc 
orașul. Aceasta este prima sar
cină pentru ca orașul Cîmpulung 
să șteargă cu desăvârșire pece
tea înapoierii moștenite din 
trecut.

Alegătorii și-au manifestat în
delung dragostea față de Parti
dul Muncitoresc Romîn și guver
nul țării a cărui politică este pusă 
în slujba înfloririi patriei și fău
ririi unei vieți îmbelșugate pen
tru toți cei ce muncesc, hotărârea 
de a munci pentru traducerea în 
viață a hotărârilor celui de al 
II-lea Congres al P.M.R.

Întîlnirea tov. Miron Constantinescu alegătorii din Baia Mare
BAIA MARE — Miercuri după 

amiază, în sala Teatrului de stat 
din Baia Mare, alegătorii circum
scripției electorale regionale nr. 
1 s-au întîlnit cu tov. Miron 
Constantinescu, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.R., 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P.R., candi
dat al F.D.P. în alegerile de 
deputați în sfaturile populare.

întîlnirea s-a transformat într-o 
consfătuire de lucru. înfățișând 
realizările obținute alegătorii au 
discutat totodată cu candidatul 
lor metodele cele mai bune de 
gospodărire și înfrumusețare a 
orașului, de îmbunătățire conti
nuă a nivelului lor de trai.

Orașul Baia Mare a cunoscut 
în anii regimului democrat-popu
lar transformări adînci. S-a dez
voltat mult industria, bazată pe 
bogatele resurse de minereuri din 
regiune. In oraș au luat ființă în 
anii primului cincinal numeroase 
întreprinderi noi, iar cele existen
te și-au lărgit mult capacitatea 
de producție.

Pentru muncitorii din orașul 
Baia Mare s-au construit 37 de 
blocuri cu 589 de apartamente. 
In momentul de față sînt în con
strucție alte 20 de blocuri noi cu 
232 de apartamente. Peste 160 
de muncitori și-au construit case 
pe baza ajutorului acordat de 
către stat, iar alți 460 de mun-

citori șl-au construit case din ve
nituri proprii. S-au construit de 
asemenea o policlinică modernă, o 
areșă și un cămin de copii, o 
școală elementară, teatru de vară, 
piața I. C. Frimu, clubul muncito
resc, complexul școlar de la Tă
tari, arena sportivă și altele. In 
ultimii 5 ani în oraș s-au exe
cutat din fondul centralizat al 
statului precum și cu sprijinul ce
tățenilor pavaje, finisări de dru
muri, reparații capitale la străzi 
etc., în valoare totală de aproape 
15.000.000 lei. S-a construit o 
uzină de apă, iar rețelele de dis
tribuire a apei au crescut cu 7 
km. In orașe se lucrează intens 
la extinderea rețelei electrice,

O mare dezvoltare a luat co
merțul socialist. în anii cincina
lului au luat ființă 133 de noi 
unități comerciale, Muncitorii din 
oraș au primit anul trecut față 
de 1950 cu 337 la sută mai multe 
alimente, cu 223 la sută mai 
multe produse industriale cu 167 
la sută mai multe legume și fruc
te. ■

Analfabetismul este pe cale de 
dispariție. începând din acest an 
s-a introdus în oraș învățămîntul 
obligatoriu de 7 ani. Muncitorii 
din oraș au astăzi la dispoziție 
un teatru de statlcu o secție ro- 
mînă și una maghiară, o orches
tră simfonică și un mare număr 
de echipe artistice.

Tînărul Ștefan Bank, fruntaș în 
producție Ia uzinele „Gh. Ghear- 
ghiu Dej“ după ce a arătat rea
lizările obținute în cartierul Hod- 
von a vorbit despre unele lucrări 
urgente care pot fi executate cu 
sprijinul larg al maselor de oa
meni ai muncii: extinderea re
țelelor de apă potabilă și electri
citate, repararea drumurilor.

Mulți alegători printre care 
Sigismund Lengyel, Nicolae Ro
man și alții au vorbit despre ne
cesitatea unei bune întrețineri a 
locuințelor, proprietate obștească, 
prin colaborarea dintre sfatul 
popular și locatari.

Alegătorii au arătat că, cu 
toate realizările obținute, ritm,ul 
de construcție al locuințelor mun
citorești nu corespunde încă ce 
rințelor și posibilităților existente.

De asemenea, ei au propus gră
birea captării gazelor care ieș pe 
coșurile de la secțiile metalurgice 
și chimice ale uzinelor „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ și „1 Mai".

Unii alegători printre care Ele
na Conz de la uzina „Gh. Gheor
ghiu-Dej“, inginer Gavrilă Lupșa 
de la întreprinderea „Petre Gheor. 
ghe“ au vorbit despre necesitatea 
perfecționării metodelor de mun
că și îmbunătățirea continuă a 
procesului tehnologic în întreprin
deri.

Alegătorii s-au angajat să spri-

jine deputății pe care-i vor alege 
la 11 martie pentru traducerea în 
viață a măsurilor discutate, pen
tru construirea socialismului în 
țara noastră.

A luat apoi cuvîntul tov. Mi- 
ron Constantinescu. Vorbitorul a 
subliniat importanța deosebită a 
hotărârilor celui de al II-lea Con
gres al P.M.R., măreț program 
de construire a socialismului în 
patria noastră. In îndeplinirea 
sarcinii fundamentale a celui de 
al doilea plan cincinal, făurirea 
economiei socialiste unitare, oa
menii muncii din regiunea Baia 
Mare sînt chemați la o muncă 
rodnică în toate sectoarele eco
nomiei naționale.

Tov. Miron Constantinescu a 
arătat marile perspective de dez
voltare a industriei chimice în 
țara noastră, care este foarte bo
gată în materiile prime necesare 
acestei industrii. Aceste materii 
prime nu sînt încă folosite la 
nivelul cerut. Uzinele „Gh. Gheor. 
ghiu-Dej“ din Baia Mare de pil
dă, care și-au îndeplinit planul 
cincinal în 3 ani și 8 luni, desfă
șoară un proces tehnologic încă 
nesatisfăcător. Inginerii și tehni
cienii pot obține, chiar cu utila
jele existente, un randament mai 
bun, o extracție mai bună.

Tov. Miron Constantinescu a 
subliniat apoi marea importanță

a ridicării productivității muncii, 
reducerii prețului de cost și creș
terii rentabilității întreprinderilor.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de 
dezvoltarea sectorului socialist al 
agriculturii, subliniind necesitatea 
unei munci susținute pentru crea
rea de gospodării colective și în
tovărășiri, pe baza liberului con
simțământ, a unei atenții mai mari 
față de formele simple de coope
rare în muncă. Gospodăriile agri
cole de stat și S.M.T.-urile tre
buie să-și îmbunătățească activi
tatea.

Regiunea Baia Mare va cunoaș
te în anii viitori o puternică dez
voltare. O nouă conductă de gaz 
metan va deservi regiunea Baia 
Mare. Se vor construi locuințe 
muncitorești noi, orașul se va dez- 
volta din toate punctele de ve
dere. Trebuie acordată încă o 
atenție mai mare problemelor gos. 
podărești ale orașului. Deputății, 
împreună cu alegătorii, pot rezol
va o serie de probleme importan
te.

In încheierea cuvîntării sale, 
tov. Miron Constantinescu a sub
liniat importanța istorică mon
dială a celui de al XX-lea Con
gres al P.C.U.S., arătînd că lu
crările lui constituie și un bogat 
izvor de învățăminte în munca 
de construire a socialismului în 
țara noastră.

întîlnirea tov. Petre Borila cu alegătorii din Orașul Stalin
ORAȘUL STALIN - Miercuri 

după arrjiază alegătorii din cir
cumscripția electorală regională 
nr. 1 Stalin s-au întîlnit cu can
didatul lor în alegerile de la 11 
martie, tovarășul Petre Borilă, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
a! P.M.R., prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

In sala „Maxim Gorki“ din O- 
rașul Stalin, unde a avut loc în
tîlnirea se găseau peste 1.000 de 
alegători. Printre ei erau meta- 
lurgiști de la uzinele de tractoa
re „Ernst Thälmann", care în 
cinstea alegerilor au dat peste 
plan în luna februarie 8 tone de 
oțel lichid și 20 tone piese de 
schimb pentru tractoare, de la u- 
zinele „Steagul Roșu" care în 
primele 5 zile ale acestei luni au 
dat peste plan cu 50 la sută mai 
multe piese pentru autocamioane, 
muncitori de la fabrica „Temelia“, 
care în cursul lunii februarie au 
dat patriei 2.300 tone ciment de 
bună calitate peste plan, textlliști 
de la fabrica „Partizanul Roșu" 
care în luna trecută au produs 
peste prevederi stofă pentru 5.400 
costume bărbătești, muncitori, in-, 
gineri și funcționari din alte în
treprinderi ale acestui important 
centru industrial al țării care au 
repurtat însemnate succese în cin. 
stea alegerilor de la 11 martie,

profesori și studenți ai institutelor 
tehnice din localitate, medici, oa
meni de artă, gospodine.

Au luat cuvîntul numeroși ale
gători. Cu simțământul de stăpîni 
ai țării, ei au vorbit despre nu
meroasele realizări obținute în 
regiunea Stalin în anii primului 
nostru cincinal Totodată ei au 
arătat unele lipsuri care mai dăi
nuie în activitatea organelor lo
cale ale puterii de stat, făcînd 
propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii lor.

Alegătorul Ion Ionescu, tehni
cian la uzinele „Steagul Roșu" a 
arătat că extinderea rețelei de 
apă și gaz metan, noua fabrică de 
pîine, amenajarea marelui frigider 
cu o capacitate de 150 de vagoa
ne la abatorul central, amenaja
rea pieței centrale și extinderea 
rețelei de unități comerciale de 
stat, pavarea a numeroase străzi 
și multe altele, se numără prin
tre realizările obținute de sfatul 
popular la propunerea și cu spri
jinul cetățenilor.

Alegătorul Ilie Micu, șeful sec
torului oțelărie de la uzinele de 
tractoare „Ernst Thälmann“, a 
arătat că muncitorii de pe locul 
său de muncă, care în anii pri
mului nostru cincinal au sporit 
producția de oțel de 6 ori și ju-

mătate, au fost fruntași și în mun
ca obștească.

Gospodina Elena Blănaru a a- 
rătat că femeile din țara noastră 
aleg astăzi și sînt alese, parti
cipă activ la viața politică, ob
ștească a tării-

Alegătorul Ion Vintilă, directo
rul O.C.L. Alimentara, a arătat 
că în cursul primului cincinal re
țeaua de magazine alimentare de 
stat din regiune a crescut cu 224 
unități noi, iar volumul desfaceri
lor cu 158 la sută. El a cerut 
sprijinul sfatului popular pentru 
dotarea unităților alimentare cu 
frigidere și cîntare automate și a 
subliniat că trebuie acordată pe 
viitor o mai mare atenție educă
rii vânzătorilor pentru o deservire 
cît mai bună a publicului consu
mator.

Alegătorul Otto Liebhart, di
rectorul liceului german din lo
calitate, a arătat că regimul de
mocrat-popular a asigurat și mi
norității naționale germane, ca 
și tuturor minorităților naționale 
din țara noastră, depline libertăți 
cetățenești, posibilitatea dezvoltă
rii unei bogate culturi naționale.

Au mai luat cuvîntul alegătorii 
ing. Silviu Crișan, profesor la 
Institutul de mecanică din locali
tate Nina Kiss membră a Comi-

siei de femei a sfatului popular 
orășenesc și alții.

In cuvîntul său, tovarășul Pe
tre Borilă a arătat că poporul 
nostru muncitor, întîmpină alege
rile de deputați în sfaturile popu
lare în condițiile creșterii avîntu
lui creator în muncă pentru duce
rea la îndeplinire a istoricelor 
sarcini trasate de cel de al II-lea 
Congres al P.M.R.

In munca de construire a so
cialismului în țara noastră, a su
bliniat în continuare vorbitorul, un 
uriaș rol mobilizator îl au Docu
mentele și hotărârile de importanță 
istorică mondială ale Congresului 
al XX-lea al P.C.U.S.

In continuare, vorbitorul s-a 
ocupat de unele probleme ale dez
voltării vieții economice și cultu
rale ale regiunii Stalin. In cursul 
cincinalului, în regiune au fost 
construite întreprinderi industriale 
noi și au fost mult dezvoltate în
treprinderile existente, astfel că 
producția globală a industriei a 
crescut de 2,5 ori.

întreprinderile regiunii Stalin 
au fost înzestrate cu multe uti
laje noi de înaltă tehnicitate. Ca 
urmare, o serie de întreprinderi 
aplică metode tehnologice înain
tate. Folosirea utilajului și a noi
lor metode, creșterea productivi
tății muncii și scăderea prețului

de cost, nu sînt pe măsura posi
bilităților existente.

In dezvoltarea agriculturii re
giunii o mare importanță o are 
constituirea a 162 gospodării a- 
gricole colective, 121 întovărășiri 
agricole și zootehnice și 81 aso
ciații simple, care fac dovada fo
loaselor cooperării în agricultură 
prin recoltele bogate obținute.

Paralel cu dezvoltarea economi, 
că se dezvoltă și viața culturală 
a regiunii. De pildă, numărul 
școlilor elementare, de 7 ani și 
medii a crescut în cincinal cu 213.

Tovarășul Petre Borilă a arătat 
apoi unele realizări importante 
obținute de sfaturile populare din 
regiune cu sprijinul cetățenilor în 
gospodărirea orașelor și comune
lor : îmbunătățirea simțitoare a a- 
limentării cu apă la orașe, extin
derea rețelei de gaz metan, re
facerea și întreținerea drumurilor 
și podurilor.

In 1955 spațiul locativ în ora
șele regiunii s-a mărit cu 125.000 
m.p. față de 1950.

In încheiere, tovarășul Petre 
Borilă a arătat că deputății sfa
turilor populare ce vor fi aleși la 
11 martie vor obține, cu sprijinul 
oamenilor muncii, noi realizări 
însemnate pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de cel de al II-lea 
Congres al P.M.R.

Întîlnirea tov. Leonte Răuțu cu alegătorii din orașul Turda
CLUJ — Alegătorii din orașul 

Turda, regiunea Cluj, s-au în
tîlnit cu tov. Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C. C. al P.M.R., candidat 
în alegerile de la 11 martie în 
circumscripția electorală regiona
lă nr. 85 Cluj.

La adunarea cetățenească ce a 
avut loc cu această ocazie, alegă
torii au vorbit despre realizările 
din Turda și despre nevoile gos
podărești ale orașului. In anii re
gimului de democrație populară, 
la Turda au fost construite fabri
ca „Silica" ,o fabrică de pre
fabricate pentru construcții, o fa
brică modernă de pîine, o moară 
sistematică. Totodată s-a mărit 
capacitatea de producție a uzine
lor chimice, a fabricii de ciment, 
a fabricii de sticlă, a fabricilor 
„Electroceramica“, „Proletarul“, 
„Hor.ja, Cloșca și Crișan" etc. în 
anii primului cincinal producția 
globală a întreprinderilor din 
oraș a sporit de 2,3 ori. Referin- 
du-se la realizările obținute în 
scopul ridicării nivelului de trai 
al celor ce muncesc, vorbitorii 
au arătat că au fost construite în 
Ultimii ani 12 blocuri muncito
rești cu 98 de apartamente și 249 
locuințe individuale. Au luat fiin
ță în același timp o policlinică, 5

staționare, o baie populară etc. 
In oraș au fost deschise noi școli, 
așezăminte de cultură, creșe, că
mine etc. Cu sprijinul cetățenilor, 
în anii primului cincinal au fost 
pietruite și pavate peste 65.000 
m.p. de străzi, au fost refăcute 
trotuare pe o suprafață de aproa
pe 20.000 m.p. și s-au plantat 
mii de pomi și arbuști ornamen
tali.

In regiunea Cluj s-au înălțat 
în anij puterii populare 20 de 
întreprinderi industriale noi, iar 
alte 24 s-au reconstruit, dezvol
tat și dotat cu utilaj modern. Ca 
urmare numărul muncitorilor in
dustriali a crescut în anii pri
mului cincinal cu aproape 40 la 
sută. Pe tărâm cultural, la Cluj 
au luat ființă numeroase institu
ții ca filiale ale Academiei 
R.P.R., ale institutelor științifice 
și ale uniunilor de creație. Pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
locuit s-au construit la orașe lo
cuințe cu o suprafață de 84.000 
m.p.

„Realizările obținute în regiu
nea Cluj—a spus alegătorul Ioan 
Soita, directorul fabricii „Electro
ceramica“ — au putut fi obți
nute datorită faptului că oame
nii muncii din țara noastră tră
iesc liberi, conduși de partidul

nostru spre țelul măreț al con
struirii socialismului. Mulți ale
gători, printre care Ion Mojdovan 
muncitor la fabrica de ciment 
„Victoria socialistă“, Kovacs 
Francișc pensionar din cartie
rul Oprișani și Ioan Briciu, de la 
uzinele chimicei au vorbit despre 
unele lipsuri din munca sfatului 
popular orășenesc Turda. Parti- 
cipanții la adunare au făcut nu
meroase propuneri pentru îmbu
nătățirea activității sfatului 
popular orășenesc, pentru noi în
făptuiri obștești. Alegătorul Va- 
sile Chișu, muncitor la fabrica 
de sticlă, a propus să se con
struiască un dig pentru a împie
dica revărsarea Arieșului, gospo
dina Maria Moceanu, a propus 
să se deschidă în oraș noi uni
tăți de desfacere ale comerțului 
de stat, iar alegătoarea Elena 
Herman a propus să fie canali
zate unele străzi. Numeroși ale
gători au vorbit despre succesele 
cu care colectivele întreprinderi
lor întîmpină alegerile de la 11 
martie și au asigurat pe candi
datul F.D.P. de sprijinul lor în 
diferitele acțiuni ale sfatului 
popular în scopul dezvoltării și 
înfrumusețării orașului lor.

A luat apoi cuvîntul tovarășul

Leonte Răutu, care a scos în e- 
vidență entuziasmul cu care în
tregul nostru popor muncitor în
tîmpină alegerea deputaților în 
sfaturile populare. Vorbind des
pre mărețul program de con
struire a socialismului în țara 
noastră, trasat de cel de al 2-lea 
Congres al P.M.R., tov. L. Răutu 
a subliniat sarcinile sfaturilor 
populare în dezvoltarea econo
miei și culturii. Propunerile și 
(sugestiile făcute de alegători 
trebuie studiate cu multă aten
ție, iar la realizarea lor este 
necesar să participe activ masele 
de cetățeni.

Deputaților ce vor fi aleși la 
11 martie le revine sarcina să 
mobilizeze în jurul acțiunilor ini
țiate de sfatul popular mase largi 
de cetățeni, stimulînd inițiativa 
creatoare a oamenilor muncii, în
tărind hotărîrea lor de a partici
pa la conducerea treburilor de 
stat și obștești. Noii deputați 
vor sprijini traducerea în viață 
a propunerilor privind termina
rea grabnică a construcției Tea
trului de Stat din Turda, con
struirea unei școli în cartierul 
Oprișani etc.

Partidul clasei muncitoare a- 
cordă o mare atenție creșterii ni

velului de trai al celor ce mun
cesc, îndeplinirea acestei sarcini 
este strîns legată de lupta mun
citorilor, tehnicienilor, ingineri
lor și funcționarilor pentru creș
terea productivității muncii, pen
tru întărirea disciplinei în mun
că, pentru scăderea prețului de 
cost. Ridicarea nivelului de viață 
stă în puterea poporului și e ca
pabil să o facă prin creșterea 
productivității muncii în între
prinderi prin dezvoltarea secto
rului socialist în agricultură, prin 
evitarea risipei etc. Avem datoria 
să producem mărfuri care să sa
tisfacă pe cumpărători — măr
furi frumoase, de bună calitate, 
ieftine. Pentru aceasta trebuie li
chidate lipsurile ce se mai mani
festă în unele întreprinderi.

în încheiere tov. Leonte Răutu 
a vorbit despre importanța na
țională și internațională a ale
gerilor de la 11 martie. Parti
ciparea masivă a poporului la a- 
legeri va însemna o victorie a 
forțelor păcii.

Participanții la adunare și-au 
manifestat atașamentul față de 
partid și guvern și dorința de a 
sprijini cu forțe sporite activi
tatea sfatului popular în vederea 
continuei înfloriri a orașului.

Alegătorul intră cu buletinele de vot tntr-una din cabi
nele libere. Pentru a vota pe candidatul F.D.P., alegătorul 
lasă neatins numele acestuia care se găsește înscris pe 
flecare buletin de vot. El împăturește tn patru bule
tinele, unul cîte unul, cu ștampila de control tn afară.

★—

Alegătorul se legitimează tn fata comisiei secției de 
votare cu buletinul de Identitate sau cu altă dovadă 
prin care i se poate stabili identitatea. După ce se con
stată că este trecut pe lista de alegători, el primește 
buletinele de vot.

XCTUAUTATFA

Vizitele unor delegații 
de femei care se află 

în Jara noastră
Delegația femeilor sovietice 

care participă la sărbătorirea zi
lei de 8 Martie și-a continua. v.i 
cursul zilei de joi vizitele în Ca
pitală.

A. G. Tukanova șl S. S. Ghi- 
levskaia au vizitat maternitatea 
Polizu, unde au fost întîmpinate 
de prof. dr. Eugen Aburel, direc
torul centrului de obstetrică și 
ginecologie și dr. Eugenia Ma- 
teescu, directoarea maternit. li.

Tot în cursul dimineții, A. G. 
Tukanova a făcut o vizită la Mi
nisterul Culturii unde a fost pri
mită de tovarășii Constanța Cră
ciun, ministrul Culturii și Con
stantin Prisnea, prim locțiitor al 
ministrului.

L. T. Kosmodemianskaia și 
S. S. Ghilevskaia au vizitat Școa- 
la medie mixtă nr. 28 unde e- 
levii le-au făcut o caldă primire.

Cu acest prilej L. T. Kosmode
mianskaia a vorbit elevilor des
pre viața și lupta lui Zoia și 
Șura, cei doi copii ai săi, care 
au luptat cu vitejie pentru apă
rarea pămîntului patriei dragi. 
Vorbitoarea a transmis salutul 
școlarilor sovietici și le-a urat 
spor la învățătură pentru ca să 
devină constructori ai unei vieți 
tot mai bune în țara lor.

In numele pionierilor și ute- 
miștilor din cadrul școlii medii 
mixte nr. 28, eleva Nadejda 
Răutu din clasa Vl-a, a oferit 
în dar mamei eroilor Uniunii 
Sovietice, Zoia și Șura Kosmode
mianskaia, cravata ei de pionier. 
De asemenea, tovarășa Georgeta 
Ganea a oferit daruri și flori 
oaspeților din partea comitetului 
de sprijin al părinților.

★
Delegația de femei din R.S.S. 

Moldovenească condusă de Nata
lia Filipov-na Pisarenko și dele
gația de femei din R. P. Bulgaria 
condusă de Țonca Lilova Todoro- 
va au vizitat joi dimineața ma
ternitatea Polizu.

Tot în cursul dimineții, cele 
două delegații de femei au vizi
tat expoziția „Lupta femeii pen
tru pace, drepturi și fericirea co
piilor“.

Plecarea la New York 
a reprezentantului 

permanent al R.P.R. la O.N.U.
Miercuri a părăsit Capitala, 

plecând spre New York, la sediul 
Organizației Națiunilor Unite, re. 
prezentantul permanent al R.P.R. 
la O.N.U. Atanase Joja.

La plecare, în Gara de nord, 
tov. A Joja a fost salutat de to
varășii N. Cioroiu, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe, I. 
Gh. Maurei, membru al Prezidiu
lui Academiei R.P.R., A. Lăză- 
reanu, directorul Direcției orga
nizații internaționale din Mu 
misterul Afacerilor Externe, și alțf 
funcționari superiori ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

$ 
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Alegătorul introduce tn «mă buletinele de vot împă
turite.

Alegătorii din București votează pentru alegerea de 
deputați în sfatul popular al raionului de oraș și tn sfa
tul popular al orașului. In acest scop, fiecare alegător 
primește două buletine de vot: unul cu dunga galbenă 
(pentru raionul de oraș) și unul cu dunga roșie 
(pentru oraș).

Alegătorii din comunele subordonate sfaturilor popu
lare ale raioanelor orașului București votează și pentru 
alegerea de deputați în sfatul popular comunal, primind 
pentru aceasta și un buletin de vot cu dunga albastră.

Alegătorii din orașele de subordonare regională (reșe
dințele de regiuni și orașele Arad, Btrlad, Piatra-Neamț, 
Satu Mare, Turda, Turnu-Severin, Brăila, Hunedoara, Me
diaș, Sibiu, Reșița, Lugoj, Botoșani, Buzău, Focșani, 
Giurgiu, Roman, Techirghiol, Tîrgoviște, Vasile Roaită) 
votează pentru alegerea de deputați în sfatul popular al 
regiunii și 
alegătorul 
buletin de 
buletin de

Alegătorii din orașele de subordonare raională și 
comune votează pentru alegerea de deputați în sfatul 
popular al regiunii, în sfatul popular al raionului și în 
sfatul popular al comunei (sau al orașului de subor
donare raională). In acest scop alegătorul primește trei 
buletine de vot și anume: un buletin de vot cu dunga 
roșie (pentru regiune); un buletin de vot cu dunga 
galbenă (pentru raion) și un buletin de vot cu dunga 
albastră (pentru comună sau pentru orașul de subordo
nare raională).

în sfatul popular al orașului. în acest scop, 
primește două buletine de vot și anume; 
vot cu dunga roșie (pentru regiune) și 
vot cu dunga galbenă (pentru oraș).

Au primit Steagul roșu 
de producție

în aula Universității „Bolyai" 
din Cluj, a avut loc de curînd, 
festivitatea decernării Steagului 
roșu de producție de întreprindere 
fruntașă pe ramură acordat de 
C.C. al Sindicatului muncitorilor 
din Industria ușoară și de Mi
nisterul Industriei Ușoare, uzi
nelor „Ianoș Herbak“ din Cluj 
pentru realizările obținute în cel 
de al doilea semestru al anului 
1955.

La festivitate au luat parte 
tov. dr. Petru Groza. președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R.P.R., Ștefan Simion, loc
țiitor al ministrului Industriei U- 
șoare, precum și numeroși condu
cători ai fabricilor de încălțăminte 
care au participat la consfătuirea 
pe țară ținută la uzinele „Ianoș 
Herbak“.

Cu acest prilej, tov. Nicolae 
Goldberger, directorul uzinelor 
„Ianoș Herbak“ a arătat că în 
cel de al doilea semestru al anu
lui trecut, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de la această mare 
întreprindere au îndeplinit și de
pășit prevederile planufui la pro
ducția de încălțăminte.

Felicitîndu-i pe muncitorii uzi
nelor pentru distincția primită, 
tov. Ștefan Simion, locțiitor al 
ministrului Industriei Ușoare, 
le-a urat noi succese în muncă. 
Numeroși muncitori care au luat 
cuvîntul s-au angajat să mun
cească cu avînt sporit pentru a 
dezvolta succesele obținute.

In încheierea festivității a fost 
prezentat un frumos program ar
tistic.

Informație
La invitația Institutului Romîn 

pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, miercuri seara a so. 
sit în Capitală, J. Malinowski, re
prezentant al Comitetului de co
laborare culturală cu străinătatea 
de la Varșovia. Oaspetele va avea 
în țara noastră un schimb de ex
periență și se va interesa de acti
vitatea instituțiilor culturale.

La sosire, în Gara de Nord, .1. 
Malinowski a fost salutat de re
prezentanți ai I.R.R.C.S.

Au fost de față reprezentanți al 
Ambasadei R.P. Polone din Bucu
rești.

,,Scìntela tineretului“
Pag. S-a 9 martie 1956 J



Liber

participat 
Federajiei

DELHI 8 (Agerpres). — TASS 
transmite: Dur>ă cum rela
tează ziarul „Hindustan Stan
dard“. tratativele care au avut 
loc între guvernul Indiei și spe-

Lucrările Adunării Naționale 
franceze

In cuvîptarea »a Robert La- 
coste, ministrul rezident în Alge
ria a pledat în favoarea mențl. 
nerli dominației franceze asupra 
Algeriei. Din expunerea lui La- 
coște a reieșit însă limpede am
ploarea pe care a luat-o lupta de 
eliberare a poporului algerian. 
Efectivele rebelilor (denumirea 
dată patrioților algerieni —N.R.) 
cresc în mod simțitor. Arătînd că 
la începutul mișcării luptau doar 
mici grupuri în timp ce astăzi 
s-au organizat unități întregi, La- 
coste a subliniat că este vorba de 
o luptă organizată.

In încheierea cuvîntării sale 
Lacoste a afirmat că pierderea 
Algeriei ar reprezenta pentru 
Franța pierderea prestigiului său 
internațional. După cuvîntarea lui 
Lacoste dezbaterile au fost între
rupte, urmînd să continue în 
cursul nopții. Pînă în momentul 
de față sînt înscriși la 
de vorbitori.

In cursul zilei de joi 
ga Franță au avut loc

desfășurat sub lozinca 
războiului și restabi- 

în Algeria". Mitinguri 
fel s-au ținut la Paris 
Toulouse și alte orașe

PARIS 8 I Agerpres). — Joi 
după amiază au început în Adu
narea Națională Franceză dezba
terile în legătură cu proiectul de 
lege prezentat de guvernul Guy 
Mollet, prin care acesta cere drep
tul de a Ina în Algeria, pe bază 
de decrete o serie de măsuri eco
nomice și administrative, precum 
și împuterniciri speciale în vede
rea unor „măsuri excepționale“ 
printre care instituirea stării de 
asediu. In legătură cu acest pro
iect, guvernul a anunțat că va 
cere vot de încredere. Dezbaterile 
sînt programate să dureze două 
zile.

Dezbaterile au fost deschise la 
ora 14 G.M.T. de președintele A- 
dunării, Le Troquer. Primii au 
luat cuvîntul raponorii comisiilor 
parlamentare ai Afacerilor In
terne, Apărării și Finanțelor.

In cadrul discuțiilor generale 
pe marginea proiectului guverna
mental, au luat cuvîntul depu
tatul Dronne (republican social, 
fost gaullist) care a criticat vio
lent acordul încheiat de Franța 
cu guvernul morocan prin care 
Marocul își recapătă indepen
dența. Dronne a afirmat că situa, 
ția din Maroc precum și cea din 
Tunisia vor influența pe alge
rieni. Dronne a preconizat măsuri 
drastice în Algeria.

Deputatul poujadist Le Pen, 
care a luat apoi cuvîntul, s-a de
dat la provocări împotriva grupu. 
rilor de stìnga din Adunare, în 
primul rînd împotriva comuniști
lor. Le Pen a cerut în fond in
stituirea unei dictaturi militare în 
Algeria. Un deputat socialist s-a 
ridicat atunci amintindu-i lui Le 
Pen că „în timpul campaniei elec
torale poujadiștii nu au avut cu
rajul să formuleze asemenea solu
ții pentru Algeria“. In încheierea 
cuvîntării sale, Le Pen a afirmat 
că „Adunarea Națională trebuie 
făcută răspunzătoare“ pentru 
prăbușirea imperiului colonial 
francez.

Declarația lui Eisenhower
WASHINGTON 8 (Agerpres). 

In cadrul conferinței de presă 
de la 7 martie,, i s-au pus pre
ședintelui Eisenhower o serie de 
întrebări în legătură cu scrisoa
rea de răspuns adresată lui N. A. 
Bulganin.

Referindu-se la situația din 
Orientul Mijlociu, președintele 
Eisenhower a declarat că el con. 
sideră că Organizația Națiuni
lor Unite trebuie să ia fără în- 
tîrziere măsuri în legătură cu si
tuația încordată din această re- 
gitine, iar Israelul și lumea arabă 
trebuie să accepte să îndepli
nească prevederile armistițiului 
stabilite de Organizația Națiuni
lor Unite. Totodată, Eisenhower 
a reamintit de tratativele pe care 
le-a avut cu Eden la Washing
ton și de faptul că în cursul a- 
cestor tratative Anglia și S.U.A. 
au declarat că sînt fidele decla
rației tripartite din 1950, (care 
constituie, după cum se știe, o 
încercare de a rezolva problemele 
Orientului Apropiat fără parti
ciparea țărilor din această re
giune — N.R.)

După cum a declarat în con
tinuare președintele, el consideră 
că în prezent lumea a început 
să-și dea seama că un război 
global devine în fond de necon
ceput și că el (Eisenhower) cre
de că pacea 'nestabilă sau răz.

boiul rece vor evolua într-o altă 
direcție.

Referindu-se la necesitatea re. 
vizuirii politicii externe a S.U.A. 
în legătură cu „noua politică 
sovietică“, Eisenhower a spus că 
această politică determină S.U.A. 
să revizuiască cei puțin acea 
parte a politicii sale externe care 
este legată de problemele econo
mice. S.U.A., a spus Eisenhower, 
trebuie să elaboreze o politică 
mai suplă în domeniul economic, 
iar guvernul și senatul trebuie să 
studieze amănunțit toate aceste 
probleme.

Trecînd la problema lărgirii 
comerțului dintre Est și Vest, 
Eisenhower a spus că timpurile 
se schimbă și că S.U.A. își 
schimbă poziția în măsura în 
care aceasta le permite să fie 
convinse că securitatea Occiden
tului nu va fi prejudiciată,

Eisenhower a repetat încăodată 
că starea sănătății îi permite 
să-și pună pentru a doua oară 
candidatura la postul de pre
ședinte și că el a informat pe de
plin poporul american în această 
problemă.

Referindu-se la candidatura 
pentru postul de vicepreședinte, 
Eisenhower a spus că nu are de 
făcut observații critice 
lui Nixon și că îi lasă 
să hotărască singur 
viitorului său.

Colaborare rodnică
cialiști sovieticî cu 
construirea unei uzine 
gice la Bhilai s-au 
succes.

cuvînt 30

In întrea- 
mitinguri

De la PrezIdluJSovletulul Suprem al U.R.S.S.

Decret cu privire la reducerea 
zilei de muncă

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS transmite: La Moscova a 
fost dat publicității Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la reducerea zilei de muncă pentru munci
tori și funcționari sîmbătă și în zilele din ajunul sărbătorilor. 
Textul Decretului este următorul:

Incepînd din 10 martie 1956 se stabilește pentru muncitorii și 
funcționarii Întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor ziua de 
muncă redusă cu două ore față de cea normală, adică ziua de 
muncă de șase ore sîmbăta și In zilele din ajunul sărbătorilor.

Sărbătorirea zilei de 8 Martie 
la Moscova

Adunarea festivă cu prilejul zilei de 8 Martie

la adresa 
libertatea 
problema

privire la 
metalur- 

încheiat cu

care s-au 
„încetării 
lirii păcii 
de acest 
Marsilia,
ale Franței,

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 martie a 
avut loc o adunare a organizații
lor de partid, sovietice și obștești 
din Moscova împreună cu repre
zentanți 
consacrată Zilei Internaționale a 
Femeii

In sala
U.R.S.S. s-au adunat femei frun
tașe din orașul și regiunea Mos
cova —- inovatoare din fabrici și 
uzine, colhoznice, activiste pe tă- 
rîm politic, social și științific, in
ginere, artiste, profesoare. Acti
vitatea lor este multilaterală, pro
fesiile lor sînt variate. Pe toate 
însă le unește dragostea fierbinte 
față de patrie, năzuința de a o 
face și mai puternică și mai mi
nunată.

Asistența a întîmpinat cu

ai armatei sovietice.

Teatrului Mare al

încheierea lucrărilor sesiunii
CARACI 8 (Agerpes). — La 

8 martie au luat sfîrșit la Caraci 
lucrările celei de a doua sesiuni 
a Consiliului pactului agresiv al 
Asiei de sud-est (S.E.A.T.O.). La 
lucrări au participat miniștrii A- 
facerilor Externe și expert» rnili- 
tari și economici ai S.U.A., An
gliei, Franței, Australiei, Noii 
Zeelande, Taylandei, Pakistanului 
și Filipinelor, țări participante la 
S.E.A.T.O.

Comunicatul final dat publici
tății după 
conferinței, 
vistă a 
S.E.A.T.O. 
catul final 
meniul“ guvernelor membre „ a 
S.E.A.T.O. la ideea consolidării 
păcii și libertății, din el reiese 
clar că în perioada următoare se 
va accentua politica agresivă, 
care periclitează securitatea in a- 
ceastă regiune. Astfel în comuni
cat se vorbește despre „necesita, 
tea creării și menținerii“ unor 
„factori puternici de descurajare 
a agresiunii..." — limbaj folosit 
pentru a desemna sporirea efecti-

închiderea lucrărilor 
face o trecere în re- 

scopurilor pactului 
Deși formal comuni- 
se referă la „atașa-

velor militare și a numărului ba
zelor agresive în această regiune.

Textul comunicatului reafirmă 
scopurile colonialiste ale pactului 
S.E.A.T.O. ca instrument îndrep
tat împotriva mișcării de elibera
re națională din Asia precum și 
împotriva acelor țări care procla- 
mă o politică de strictă neutrali
tate pe plan internațional și care 
au refuzat să adere la S.E.A.T.O. 
Astfel, se face o largă publicitate 
„luptei și pe viitor împotriva 
subversiunii“ afirmații prin care 
organizatorii occidentali ai pactu
lui S.E.A.T.O. îmbracă intenții 
lor de a folosi forța armată pen. 
tru amestecul în afacerile interne 
ale diverselor țări asiatice.

Comunicatul prevede printre 
altele crearea unui secretariat 
permanent cu sediul la Bangkok, 
precum și crearea unui „grup 
permanent de lucru" format din 
ofițeri superiori ai fiecărei țări 
membre, care de 
tui statul major 
tului S.E.A.T.O.

Se prevede în
constituirea unui centru la Bang-

fapt va consti, 
militar al pac-

același timp

înaplauze îndelungate apariția 
prezidiul adunării festive a lui 
N. A. Bulganin, L. M.. Kagano- 
vici, G. M. Malenkov,i A. I. 
Mikoian, V. M. Molotov, M. 
Pervuhin, M. Z. Saburov 
Suslov, K. E. Voroșilov, 
Jukov, E. A. Furțeva, 
Aristov, N. I. Beliaev, 
Pospelov.

Adunarea a fost deschisă 
Z. V. Mironova, vicepreședintă a 
Comitetului executiv al Sovietului 
din Moscova.

Răsună trompetele. Pionierii au 
venit să salute mamele și suro
rile lor mai mari.

In încheiere, participanților la 
reuniunea festivă le-a fost pre
zentat noul spectacol al Teatru
lui Mare al " 
„Laurenția"

M. 
G. 
A. 
P.

G.
A. 
K.
B. 
N.

de

;ru-
U.R.S.S. — baletul 

de A. Krein.

S. E. A. T. O.
kok pentru problemele preîntîm- 
pinării „activității comuniste".

Comunicatul proclamă necesi
tatea „înlesnirii unei activități 
deosebite în domeniul economic" 
și numirea unei persoane oficiale 
care să aibă această misiune. In 
această ordine de idei, comuni
catul final își exprimă adeziunea 
la politica „de ajutor" a Statelor 
Unite pentru străinătate.

Din relatările agențiilor de 
presă reiese că proclamarea în 
comunicatul final a politicii de 
intensificare a „ajutorului ecorjo- 
mic" este menită să întărească 
forța militară agresivă a țărilor 
membre în pactul S.E.A.T.O. A- 
genția United Press arăta — ci
tind exemplul Pakistanului — că 
ajutorul acordat acestei țări „va 
fi însoțit de o sporire simțitoare 
a ajutorului militar occidental și 
a livrărilor imediate de armament 
și echipament militar...“

Sesiunea Consiliului S.E.A.T.O 
a confirmat că înjghebarea blocu
rilor militare și amenințarea pă. 
cii și securității în Asia rămîne 
încă elementul principal al poli
ticii externe a puterilor occiden
tale

(Urmare din pag. l-a) 

tre Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii.

Despre însemnătatea zilei de 8 
Martie — Ziua Internațională a 
Femeii — a vorbit tov. Alice Să- 
vulescu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., membră în 
Prezidiul Comitetului Femeilor 
Democrate din R.P.R.

întreaga omenire progresistă 
— a spus vorbitoarea — sute 
de milioane de femei din lumea 
întreagă sărbătoresc astăzi 
8 Martie — Ziua Internațională 
a Femeii — zi de luptă pentru 
pace, solidaritate și prietenie. Pe 
deasupra frontierelor, în ciuda 
depărtărilor, femeile își întind 
mîinile formînd o forță uriașă 
care joacă un rol important în 
viața popoarelor și care aduce o 
contribuție de seamă la cauza 
păcii, libertății și progresului.

împreună cu toate popoarele, 
femeile care știu din proprie ex
periență că războiul aduce neno
rocire, distrugerea căminelor și 
a milioane de vieți, se ridică cu 
hotărîre mereu crescîndă pentru 
a nu îngădui dezlănțuirea unui 
nou război de către cercurile a- 
gresive imperialiste. Niciodată 
n-a răsunat mai puternic glasul 
sutelor de milioane de oameni de 
diferite categorii sociale, credințe 
și convingeri politice, cerînd res
pectarea și apărarea dreptului la 
viață al omului, a conștiinței și 
onoarei popoarelor, cerînd pace 
și securitate colectivă, coexisten
ță pașnică și colaborare între 
state cu sisteme sociale diferite, 
condamnarea hotărîtă a pregăti
rilor războiului atomic, dezarma
re, destinderea încordării interna
ționale. Forțele păcii au crescut 
considerabil în lumea întreagă. 
Ele se bizuie pe puternicul lagăr 
mondial al păcii, democrației și 
socialismului care reprezintă o 
cucerire istorică a întregii ome
niri progresiste.

împreună cu întregul popor ro- 
mîn — a spus în continuare 
vorbitoarea — femeile din țara

noastră își înzecesc eforturile în 
lupta pentru pace. Dragostea 
maternă, dragostea pentru patria 
noastră liberă și independentă, 
este o uriașă forță vie.

Anul acesta — a sptis apoi vor. 
bitoarea — ziua de 8 Martie gă
sește poporul nostru angajat cu 
toate forțele sale în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor celui de al 
doilea plan cincinal. 8 Martie se 
desfășoară în atmosfera puterni
cului avînt politic și în producție, 
cu care oamenii muncii întîmpină 
apropiatele alegeri de deputați în 
sfaturile populare. Congresul al 
2-lea al P.M.R. a deschis larg 
perspectiva unui viitor luminos, 
pentru o puternică dezvoltare a 
economiei naționale, pentru ridi
carea necontenită a nivelului de 
trai material și cultural al oame. 
nilor muncii.

In continuare tov. Alice Săvu- 
lescu a vorbit pe larg despre ma
rile drepturi și libertăți acordate 
de regimul democrat popular fe
meii, despre participarea ei activă 
la viața politică, obștească a 
țării.

Asigurăm partidul — a spus în 
încheiere vorbitoarea că vom fi 
și de aici înainte demne de grija 
încrederea și prețuirea sa, că nu 
ne vom cruța forțele pentru conti
nua întărire a patriei noastre, a 
regimului democrat-popular, a în
tregului lagăr al socialismului și 
păcii. Aceasta va fi contribuția 
noastră cea mai de preț la lupta 
pentru triumful cauzei păcii, pen
tru fericirea copiilor.

A luat apoi cuvîntul Ana Ghe- 
nadievna Tukanova, conducătoa
rea delegației femeilor sovietice, 
care după ce a felicitat femeile 
din țara noastră cu prilejul zilei 
de 8 Martie a dat citire salutului 
adresat de Comitetul antifascist 
al femeilor sovietice.

„Comitetul antifascist al fe
meilor sovietice — se spune în 
salut — transmite cu prilejul zilei 
de 8 Martie, Ziua Internațională 
a Femeii, tuturor femeilor din Re
publica Populară Romînă, cele 
mai sincere șl cordiale felicitări.

Femeile sovietice, însuflețite de 
Istoricele hotărîri ale celui de al 
20-lea Congres al Partidului Co
munist, depun toate eforturile 
pentru îndeplinirea noului plan 
grandios de construcție a econo
miei naționale. Azi, de ziua soli
darității internaționale a femeilor 
din toate țările, sîntem cu toată 
inima alături de voi, dragi surori.

Ne exprimăm sincera bucurie 
față de minunatele realizări ale 
femeilor romîne care în anii pu
terii populare au devenit o mare 
forță și sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn participă ac
tiv la construcția societății noi, 
socialiste, și-și educă cu dragoste 
copiii în spiritul păcii și prieteniei 
între popoare.

Vă dorim din tot sufletul noi 
succese în munca nobilă pentru 
binele minunatei dv. patrii.

Vom apăra împreună cauza pă
cii, progresului și socialismului.

Trăiască prietenia indestructi
bilă dintre femeile romîne și fe
meile sovietice 1“

Au mai rostit cuvinte de salut 
Natalia Filipovna Pisarenko, con. 
ducătoarea delegației de femei din 
R.S.S. Moldovenească, Bodony 
Pallne, conducătoarea delegației 
de femei din R. P. Ungară șl 
Țonca Lilova Todorova, conducă
toarea delegației de femei din 
R. P. Bulgaria.

Adunarea a hotărît în unanimi
tate trimiterea unei telegrame Co. 
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a unui me
saj către Federația Democrată 
Internațională a Femeilor.

Adunarea festivă s-a încheiat cu 
un bogat program artistic la care 
și-au dat concursul baletul An
samblului de cîntece și dansuri al 
C.C.S. laureat al Premiului de 
Stat, baletul Ansamblului de cîn
tece și dansuri al M.A.I., corul 
de copii al Radiodifuziunii romî
ne, Arta Florescu, artistă emerită 
a R.P.R. și Garbis Zobîan, soliști 
ai Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R. Crimhilda Cristescu, lau
reată a Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Varșovia, (Agerpres)

(SPORT)
Cum să ne pregătim pentru alergările pe feren variat

Sfaturi pentru participanții la „Crosul 1 Mai“

Reacție în cercurile 
parlamentare din India

DELHI 8 (Agerpres). - TASS 
transmite : Discursurile rostite de 
șefii unor delegații la sesiunea 
Consiliului S.E.A.T.O.. care s-a 
deschis la 6 martie la Caraci, 
precum și cererea Pakistanului ca 
S.U.A., Anglia și Franța să spri- 
jine poziția sa în problema Kaș
mirului, au stîrnit o reacție furtu
noasă în cercurile parlamentare 
ale Indiei. Aceasta și-a găsit ex- 
presie în dezbaterile pe marginea 
proiectului de buget, care au avut 
loc la 6 martie în Camera su
perioară a parlamentului indian 
— în Consiliul statelor. Atît re
prezentanții partidului Congresul 
național indian, cît și cei ai parti. 
delor de opoziție, au cerut luarea 
unor noi măsuri în vederea dez
voltării industriei de apărare, a- 
vînd în vedere primejdia crescîn- 
dă pe care o constituie pactele 
militare pentru India.

Declarația conducătorului statului Kașmir
NEW DELHI 8 (Agerpres). - 

Luînd cuvîntul In cadrul Adunării 
Legislative a Kașmirului la 7 
martie, conducătorul statului Kaș 
mir — Sadar I Riisat-Karan- 
Singti, a subilinat legăturile exis
tente Intre acest stat și India. 
„Țările mari și mici din lume, a 
declarat Karan Singh, își dau tot 
mai bine seama de legăturile in
destructibile care există între po
porul nostru și India, precum și 
de viitorul fericit pe care îl asi
gură statului nostru alipirea la

India, ca parte integrantă a Re
publicii India. Noi împărtășim cu 
mîndrie măreția la care a ajuns 
India sub conducerea lui Jawa
harlal Nehru.

Vorbind despre vizita conducă
torilor Uniunii Sovietice, N. A. 
Bulganin și N. S. Hrușciov în 
Kașmir, Karan Singh a declarat • 
„Noi acordăm o importanță deo
sebită declarațiilor făcute în țara 
noastră de către acești distinși 
oaspeți, deoarece ele reafirmă 
principii care sînt scumpe acestei 
Adunări“,

Marionetele din Vietnamul de sud 
vor să adere la S. E. A. T. O.

SAIGON 8 (Agerpres). - Răs- 
punzînd la întrebările unui co
respondent al agenției Associated 
Press, Vu Vao Mau, ministrul 
Afacerilor Externe al Vietnamu
lui de sud, a declarat la 7 martie 
că guvernul Vietnamului de sud 
vrea să adere la S.E.A.T.O. „în 
calitate de partener activ“.

La întrebarea dacă Vietnamul 
de sud a adresat o cerere de a fi 
admis în S.E.A.T.O. sau dacă 
va adresa o cerere oficială după 
ce secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles, va vizita Saigonul săptă- 
mîna viitoare. Mau a răspuns că 
aceasta este „un secret diplo
matic“.

Duminica trecută a început în 
întreaga țară prima etapă a 
popularei competiții de masă 
campionatul republican de cros 
„Să întîmpinăm 1 Mai“.

Ca în fiecare an, întrecerile de 
cros stîrnesc un interes deosebit 
în rîndurile tineretului din țara 
noastră, fiind exercițiul cel mai 
accesibil pentru oricine vrea să 
practice un sport. Alergările pe 
teren variat trebuie să stea la 
baza pregătirii fizice a tuturor 
sportivilor, întrucît pe lîngă do- 
bîndirea rezistenței necesară în 
orice ramură de sport se mai dez
voltă și alte calități fizice (înde- 
mînare, forță) și moral-volitive 
(voința, dîrzenia, perseverența).

O deosebită importanță, din 
punct de vedere al întăririi să- 
nătății, o constituie faptul că a- 
lergarea pe teren variat se des
fășoară în mijlocul naturii care 
contribuie în mod direct la căl<- 
rea fizică a organismului și la 
mărirea capacității funcționale a 
organelor vitale.

Este cunoscut faptul că niciun 
antrenament nu poate fi început 
fără încălzirea organismului. A- 
cest lucru e necesar pentruca or
ganismul să facă legătură între 
starea de repaos și efortul intens 
la care va fi supus în timpul 
alergării de antrenament sau 
concurs.

Prin urmare încălzirea este un 
fel de pregătire a organismului, 
folosind în acest scop mișcări ca : 
mers vioi, alergare ușoară, sprin- 
turi lansate și diferite exerciții 
de gimnastică.

Nu este deloc indicat să te 
prezinți la concurs fără încăl. 
zire.

Primele antrenamente se vor 
face pe trasee ușoare, terenuri ne
tede. Pe măsură ce se progresează 
se vor căuta trasee mai grele cu 
terenuri moi, obstacole multe, se 
va corecta pasul de alergare pro
priu zis precum și pasul adaptat 
condițiilor speciale ale terenului. 
Cînd alergi la deal folosește pasul 
mărunt și repede așa cum îl fo
losește maestrul sportului Dinu 
Cristea, ținînd cont în același 
timp și de poziția corpului care 
trebuie să fie aplecat înainte. 
Alergarea la vale o faci atingînd 
solul mai întîi cu călcîiul urmînd 
după aceea să faci rulajul labei 
piciorului fără o împingere ener
gică cu vîrful, deoarece poți pier
de foarte ușor controlul vitezei 
de coborîre. Pe arătură aleargă 
de-a lungul brazdelor, iar prin 
nisip cu pași scurți și repezi.

Fiecare începător trebuie să 
evite alergarea cu piciorul arun
cat mult prea înapoi ca și aler
garea cu genunchii ridicați în 
față, cu capul lăsat pe spate, cu 
coatele în sus și făcînd oscila, 
ții laterale care provoacă obosea
la timpurie a organismului. De 
multe ori se face greșeala de a 
se alerga cu batista la gură, fapt 
ce nu permite introducerea în or
ganism a oxigenului în bune con- 
dițiuni și nici eliminarea totală a 
bioxidului de carbon. Este nece
sar ca începătorii, să se obișnu. 
iască a inspira aerul prin nas și 
a-1 expira prin gură.

Să vedem acum ce este „punc
tul mort", care apare la alergă
tori sub forma unei respirații a- 
normale șt uneori sub formă de 
sufocare, ca rezultat al unui efort 
prea mare. Odată cu apariția a- 
cestei stări alergătorul simte că 
se moleșește, se îngălbenește, 
transpiră din abundență, i se u- 
sucă gura și devine greoi în aler
gare. In acest sens e bine să 
știm că numai o activitate mus. 
culară excesivă poate da naștere 
acestei stări fiind totodată gră
bită și de cauza diferiților factori 
psihici caracteristici în aștepta
rea plecării, frica de adversar, 
lipsa de încredere în forțele pro
prii. „Punctul mort" mai apare 
la alergători și atunci cînd aceștia 
nu-și dozează rațional eforturile. 
Pentru învingerea acestui „punct 
mort“ se cere o planificare aten
tă a antrenamentelor cît și o do
zare judicioasă a efortului pe în
tregul traseu. In momentul apari
ției „punctului mort" în cursă, 
este bine să încetinești ritmul 
alergării și să faci respirații pro
funde, convins fiind că după tre
cerea acestei stări, care este de 
scurtă durată poți să continui a- 
lergarea în bune condiții.

Reșpectînd aceste reguli șl 
muncind cu perseverență tinerii 
alergători pot fi siguri că rezul
tatele nu vor întîrzia să apară; 
drumul spre măestria sportivă le 
va fi deschis.

CONSTANTIN GRECESCU 
maestru a! sportului, campion 

și recordman al R.P.R.

Cum va fi primit Dulles în India

Ședința festivă de la Berlin 
consacrată celei de a X-a 
aniversări a constituirii 

Uniunii Tineretului Liber 
German

BERLIN La 7 martie a a- 
vut loc Ia Berlin o ședință 
festivă consacrată celei de a 
10-a aniversări a constituirii 
Uniunii Tineretului I 
German (U.T.L.G.).

Asistența a intîmpinat cu 
aplauze furtunoase apariția 
lui Wilhelm Pieck, președin
tele R. D. Germane, J. Dieck- 
mann, președintele Prezidiu
lui Camerei Populare, H. 
Matern, membru al Biroului 
Politic al C.C, ai P.S.U.G., 
P. Scholz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, E. Correns, 
dintele Consiliului 
Frontului Național 
niei Democrate

La ședință au 
reprezentanți ai 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, Uniunii Internaționale a 
studenților, delegația U.T.C.L. 
din Uniunea Sovietică în 
frunte cu V. E. Seiniciastn'i, 
secretar al C.C, al U.T.C.L. 
din Uniunea Sovietică, dele
gații de tineret din Republi
ca Populară Chineză și din 
alte țări de democrație 
Iară, reprezentanți ai 
nizațiilor de tineret din 
ța, Italia, Danemarca, 
vegia, Olanda, Austria, Elve
ția, Suedia, Luxemburg.

Participanții la ședință au 
chemat tineretul din întreaga

preșe- 
Naționa! al 
al Germa-

popu- 
orga- 
Fran-

N or

lume Ia unitate în lupta pen
tru pace, democrație și so
cialism.
Kim Ir Sen salută călduros 

conferința studenților 
din Asia șl Africa

PHENIAN După cum a- 
nunță agenția Centrală Tele
grafică Coreeană, președintele 
Comitetului Internațional 
pentru pregătirea conferinței 
studenților din țările Asiei 
și Africii, J. Geoltom, a a- 
dresat premierului Kim Ir Sen 
o scrisoare în care îi cere 
să-și exprime părerea în le
gătură cu această conferință 
care se va ține la 5 mai la 
Bandung, Indonezia. Premie
rul Kim Ir Sen a declarat că 
salută călduros „organizarea 
unei adunări pentru prietenia 
și solidaritatea studenților 
din Asia și Africa în mo
mentul în care popoarele din 
această parte a lumii ridi- 
cîndu-se la luptă pentru inde
pendență națională și împo- 
iriva colonialismului. parii 
cipă activ la acțiunea pentru 
pace în întreaga lume și pen
tru prietenia între popoare“. 
El a adăugat că este bucuros 
că la această conferință au 
fost invitați delegați ai stu 
denților din R.P.D. Coreeană

Studenții canadieni doresc 
să cunoască viața studenților 

sovietici
OTTAWA La 3 martie, la 

invitația organizațiilor stu
dențești de la Universitatea

McGill din Montreal, D. S. 
Cinvohin, ambasadorul URSS 
in Canada, a ținut un referat 
cu tema „Invățămlntul 
perior în U.R.S.S.“. 
ții au manifestat un 
teres față de referat.
a putut cuprinde pe toți cei 
care doreau să-l asculte. După 
prezentarea referatului a 
rulat un film despre Univer
sitatea de stat
A

sù- 
Studen- 
viu in
sala nu

din Moscova.
a Comitetului 
Federației 
democrat

In- 
loc 

Co-

3-a plenară 
Național al 
Tineretului 
din întreaga Chină

PEKIN (Agerpres).
China Nouă transmite: 
tre 2 și 5 martie a avut 
cea de a treia plenară a 
mitetului național al Federa
ției Tineretului Democrat din 
întreaga Chină. Plenara a 
arătat că principalele sarcini 
ale tuturor organizațiilor 
Federației constau în întări
rea continuă a unității tine
retului chinez și în mobili
zarea lui la participarea ac
tivă la construirea socialis. 
mului și transformările so
cialiste din China.

Plenara a subliniat că Fe
derația Tineretului Democrat 
din întreaga Chină va întări 
și pe viitor relațiile de prie
tenie cu tineretul democrat 
din toate țările.

Plenara a adoptat 
rîrea de a convoca la 
n prima jumătate a 
1957 cel de al treilea
greș al Federației Tinereții 
lui Democrat din întreaga 
Chină.

hotă- 
Pekin 

anului
Con-

DELHI 8 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că 
partidul socialist național indian 
a pregătit o manifestație „cu dra
pele negre“ cu prilejul sosirii la 
9 martie la Delhi a secretarului 
de stat Dulles. Partidul socialist 
indian a adresat un apel membri 
lor parlamentului, cerîndu-le să 
boicoteze recepțiile și ceremoniile

organizate cu prilejul vizitei se
cretarului de stat american.

Partidul socialist național in
dian a luat aceste măsuri în 
semn de protest împotriva comu
nicatului publicat de Dulles și 
Cunha, ministrul de externe al 
Portugaliei cu privire la Goa. și 
în care acest teritoriu indian era 
calificat pămînt „portughez“.

KIEV. — în după amiaza zilei 
de 7 martie, H C. Hansen și per
soanele care îl însoțesc au vizi
tat capitala Ucrainei

PARIS. — După cum anunță 
corespondentul din Rabat (capi 
tala Marocului) al agenției 
France Presse, sute de persoane 
originare din zona spaniolă a Ma. 
rocului au organizat acolo la 7 
martie o demonstrație, cerînd 
crearea unui stat marocan unit 
și independent

GENEVA. — La 6 martie. Con. 
siliul administrativ al Organiza
ției Internațonale a Muncii 
(O.I M.) a început discutarea 
uneia din cele mai importante 
probleme de pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni — problema cu 
privire la reducerea duratei tim 
pului de lucru. Sesiunea a con
tinuat discutarea acestei proble
me în ședința din 7 martie.

PARIS. — După cum relatează 
agenția France Presse, posturile 
de radio pakistaneze au anunțat 
că în dimineața de 8 martie, șa 
hui Iranului împreună cu soția 
sa au sosit la Caraci.

DJAKARTA. — După cum a- 
nunță agenția Associated Press, 
la 8 martie președintele Indone-

ziei. Sukarno, a însărcinat cu for
marea noului guvern al Republi 
cii Indonezia pe Aii Sastroamid 
jojo, lider al partidului național.

După cum se știe. Partidul Na
țional a ocupat primul loc în ale
gerile parlamentare de la sfîrșitul 
anului trecut, avînd în 
lament 57 de mandate.

GENEVA. — Presa 
a anunțat rezultatele 
ale alegerilor pentru 
Municipal din orașul Basel De
putății din partea Partidului so 
cial democrat și Partidului Muncii 
au întrunit respectiv 11.594 și 
5084 din numărul total de 39.480 
voturi.

ROMA. — în Sicilia se inten
sifică mișcarea țăranilor pentru 
împărțirea pămînturilor aparți- 
nînd marilor latifundiari. La 6 
martie, peste 2.000 de țărani din 
comunele Randazzo, Malotto și 
Brente (provincia Catania), au 
ocupat păminturi ale ducilor 
Brente.

BELGRAD. — La 7 martie au 
fost semnate la Belgrad acordu
rile cu privire la comunicația poș 
tală, telegrafică și telefonică în
tre Iugoslavia și Polonia.

La jocurile mondiale
ZAKOPANE (de la trimisul 

nostru special C. ROMAN). — 
Zakopane renumitul orășel polo
nez este acoperit tot mai mult de 
zăpadă. In ultimele 24 de ore. 
stratul de zăpadă a crescut cu 
un metru. Orășelul este în fier
bere. Ai impresia că te afli Intr-un 
tlrg din (ara molilor tn zi de săr
bătoare.

Intllnești munteni Imbrăcați în 
țesături de cele mai nuanțate cu
lori și sportivi îmbrăcați tn va
riate costume de iarnă.

Discută prietenește, studenții 
austriaci, romîni, bolivieni. Pe 
străzi se înșiră sănii cu zurgălăi. 
Peste tot vezi mici magazine pli
ne cu obiecte — amintiri. Dar 
cea mai puternică amintire care 
continuă să stăruie tn mintea tu
turor celor prezențt la Zakopane,

universitare de la Varșovia și Zakopane
este festivitatea de deschidere a 
Jocurilor.

...O mantie abundentă de ză
padă acoperă Zakopane, concu- 
rînd parcă tn vastitate cu renu
mita ceață londoneză. In urmă 
cu puține zile, tn munții Tatra o 
avalanșă masivă, cea mai puter
nică avalanșă din ultimii ani, a 
creat mari greutăți care sînt pe 
cale de a fi înlăturate...

■■•La orele 6 seara întregul oră
șel se afla pe drumurile ce duc 
înspre stadionul de iarnă. Stadio
nul devenise o adevărată feerie 
de lumini. Zăpada cădea la ne- 
sfîrșit...
Drapelele naționale apar puternic 

luminate. Și iată schiorii. Co
boară cu viteză de pe platforma 
trambulinei cu torțe aprinse și cu 
drapelele celor 17 țări partici
pante.

Urmează cuvîntul de deschidere 
Aooi noaptea se transformă In zi 
cu ajutorul rachetelor colorate 
lansate tn înălțimea cerului.

Așa a început întîlmrea stu
denților și a tinerilor sportivi, 
prieteni din 4 continente. în nu
mele păcii și prieteniei /

Azi dimineață s-a desfășurat 
cursa de fond 30 km Pe primul 
loc s-a situat studentul sovietic 
Anatoli Zeliuhin.

*
In întrecerile de ieri sportivii 

romîni au avut rezultate meri
torii.

Magdaîena Marotlneanu s-a 
clasat pe locul doi la slalom spe
cial femei, iar El. Epurau pe locul 
7. — Manole Aldescu s-a clasat 
pe locul 5 la 30 km Tn proba de 
slalom special bărbați N. Pan- 
drea a ocupat locul 6.

Conferința de presă organizată de Comitetul olimpic romîn
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noul par-

elvețiană 
definitive 
Consiliul

In numărul trecut al ziarului 
nostru relatam despre declarația 
tov S Barany, privitoare la cea 
de a 16-a olimpiadă din Austra
lia.

Ieri a avut loc o conferîjplȘ de 
presă organizată de Cfwietul 
olimpic romîn. la care au parti
cipat ziariști din Capitală și re
prezentanți ai presei străine In 
cadrul conferinței, reprezentanții 
presei au aflat despre pregătirile 
pe care le fac sportivii romîni în 
vederea Jocurilor Olimpice de 
vară de Ia Melbourne. Cu acest 
prilej au luat cuvîntul tov. Alex. 
Siperco președintele Comitetului 
olimpic romîn și tov. S. Barany 
director în C.C.F.S , care au ex
pus problemele mai importante 
privind pregătirea, deplasarea și 
participarea delegației R P.R ’a 
Jocurile Olimpice din acest an.

Țara noastră va fi reprezentată 
la aceste jocuri de aproximativ 80 
sportivi la disciplinele : atletism, 
înot, polo, pentatlon modern, ca

notaj academic, caiac-canoe, tir. 
scrimă, box, lupte, gimnastică, 
haltere, precum și ia întrecerile 
olimpice de călărie care vor avea 
locja Stockholm. Loturile vqr fi 
alcătuite în funcție de realizarea 
normelor olimpice stabilite pentru 
fiecare ramură de sport.

In cadrul pregătirilor, sportivii 
vor fi verificați cu ocazia diferi
telor Intîlnirî internaționale per
fectate în acest sens. Cităm pe 
cele mai importante dintre aceste

întîlniri: ATLETISM: R.P.R —Ita
lia (în iunie în Italia) ; R.P R_— 
Franța (în septembrie la Paris); 
și R.P.R.—Norvegia (în octom
brie la București); CĂLĂRIE: 
concurs în Elveția, POLO: 
R.P.R.—Italia (în mai în Italia) ; 
HALTERE : campionatele europe, 
ne (în iunie în Finlanda) ; BOX: 
R-P.R.—R Cenoslovacă (în iunie 
în R. Cehoslovacă) ; GIMNASTI
CA : R.P.R —R.P.F. Iugoslavia 
(în aprilie la București).

Rectificare
în ziarul nostru de ieri. nr. 

2131, din vina tipografiei, în 
articolul „La Melbourne — locul 
de întîlnire al sportivilor lumii“ 
pagina a IV-a s-a strecurat o 
greșeală.

Primele rînduri ale paragrafu
lui al treilea se vor citi corect 
astfel: „Atenția delegației a fost

atrasa în special de drumul difi
cil dintre București—Melbourne. 
Pînă la Roma se ajunge relativ 
ușor. In schimb, drumul Roma— 
Sidney durează în mod normal 
trei zile complecte și 0 noapte, 
dintre care 53.13 ore de zbor și
27,15 ore escale

STAS - 3452 - 62

sau repausuri".


