
Utemiștii—agitatori 
pentru transformarea 

socialistă a agriculturii

Proletari din toate țările» uniți-vă !
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ÎN PRIMUL volum din cu
noscuta operă a Iul Mihalț 
Șolohov „Pămînt desțele

nit**, Intîlnîm figura plină de 
viață a unui comsonrollst, Va- 
nia Naidenov, luptător dîrz 
pentru întărirea colhozului din 
Gremeacii-Log.

Fără vorbe mari, apropiat 
de fiecare dintre oamenii cu 
care stă de vorbă, Vania Nai
denov „face minuni". Despre 
el se spune că „ar povesti oa
menilor tot felul de basme“. 
Dar Naidenov Judecă adînc 
„basmele" acestea. El nu năs
cocește faptele și întîmplările 
pe care Ie povestește oameni
lor, ci le întemeiază pe ade
vărul vieții, face din ele chei 
potrivite pentru a deschide 
mintea și inima celor cu care 
discută. Intră în fiecare casă 
cu zîmbetul pe buze, nu se 
sfiește să stea la masă cu oa
menii — chiar dacă uneori nici 
nu-i poftit — ascultă cu aten
ție spusele lor și, la rîndul 
lui, vorbește chibzuit, adînc 
convins de adevărul și drep
tatea lui.

Sub îndrumarea organizații
lor de partid, utemiștii și ti
nerii din satele patriei noa
stre iau parte la munca po
litică pentru a convinge ță
ranii muncitori ca, pe baza 
liberului consimțămînt, să se 
unească în diferite forme de 
cooperare în producția agrico
lă. Putem spune că au cres
cut și muncesc acum Naide- 
novi și în satele noastre. Oare 
nu poate sta alături de eroul 
lui Șolohov tractoristul Gri- 
gore Cercelaru de la gospodă
ria de stat Turceni, regiunea 
Craiova? El a lămurit pe cîți- 
va țărani muncitori să se în
scrie în întovărășire. Cîtă 
străduință, cîtă stăpînire de 
sine, cîte ocoluri chiar n-au 
trebuit, pînă cînd i-a smuls 
de sub influența chiaburilor... 
Uneori, părea că totul e de
geaba, că oamenii nu vor și 
pace. Dar Cercelaru nu s-a 
descurajat, nici nu și-a pier
dut răbdarea. Și, în ciuda chia
burilor, munca lui a fost, pînă 
la urmă, încununată de suc
ces.

...Sau agronomul de sector 
Virgil Demian și pontatorii 
Iulian Deli și Iosif Posman 
de la S.M.T.-Carei n-ar putea 
sta alături de Naidenov ? Ca 
să închege două tarlale de 
cîte 26 hectare, prin unirea 
păm'nturilor unor țărani mun
citori din Moftinu Mare, ei 
au petrecut multe zile în sat. 
au umblat din casă în casă, 
explicînd oamenilor foloasele 
muncii mecanizate pe întin
deri mari de pămînt, fără ha
turi.

Posibilitățile organizațiilor 
de bază U.T.M. de a munci 
pentru transformarea socia
listă a agriculturii sînt largi 
și metodele care le stau la 
îndemînă — multiple. De cu- 
rînd, studentul Constantin E. 
Popescu de la Institutul A- 
gronomic din București a tri
mis ziarului nostru o scrisoa
re prin care-și exprimă bucu
ria că părinții lui s-au înscris 
în gospodăria colectivă nou 
înființată în satul său. El a 
scris de asemenea părinților 
săi, i-a felicitat cu acest pri
lej și le-a promis că se va 
întoarce să lucreze ca ingi
ner agronom în gospodărie. 
Mulți tineri de la orașe — 
elevi, studenți, muncitori etc. 
ale căror familii se află la 
sate, se bucură cînd părinții 
sau rudele lor pășesc pe calea 
socialismului. Dar, așa cum 
tinerii de la sate se strădu
iesc să-și convingă mai întîi 
părinții și rudele să intre în 
gospodăria colectivă sau în 
întovărășire, n-ar putea să 
facă și ei ? Să trimită de 
pildă, scrisori celor apropiați, 
să-i îndrume să intre în for
mele socialiste de cooperare 
in producție.

Organizațiile de bază 
U.T.M. sătești pot organiza 
mai multe vizite ale tinerilor 
țărani muncitori în gospodă
riile colective sau pot ve
ghea ca programele prezentate 
de echipele artistice să răs
pundă cerințelor muncii de 
transformare socialistă a a- 
griculturii.

Bucurîndu-se în permanen
ță de îndrumarea organizații
lor de partid, organizațiile 
de bază U.T.M. trebuie să 
dea cea mai mare atenție ini
țiativei locale, formelor de 
asociere și într-ajutorare în

muncă ala țăranilor munci
tori.

Bineînțeles că realizările 
utemiștilor și tinerilor luptă
tori pentru transformarea so
cialistă a agriculturii în 
țara noastră se datorează 
conducerii și îndrumării pri
mite de ei, de organizațiile de 
bază U.T.M., din partea orga
nizațiilor de partid. In unele 
locuri, la S.M.T.-Balta Albă 
din regiunea Galați, de exem
plu, organizațiile de partid 
înființează brigăzi mixte de 
agitație, formate din comu
niști și utemiști. Ca să desfă
șoare muncă de agitație pen
tru gospodărie colectivă, în
tovărășire sau altă formă de 
cooperare în producția agri
colă, utemistul de la țară 
n-are însă de ce să aștepte 
încadrarea lui într-o brigadă, 
ci poate — ba are chiar da
toria — să desfășoare o acti
vitate permanentă pe acest tă- 
rîm, indiferent de locul unde 
muncește.

In curînd vor începe lucră
rile agricole de primăvară. 
Tractoriștii se vor răspîndi 
In satele din raza S.M.T.. 
ului, colectiviștii, întovărășiți!, 
toți țăranii muncitori vor ieși 
pe ogoare. In aceste condiții, 
munca pentru transformarea 
socialistă a agriculturii nu 
numai că nu trebuie să slă
bească, dar are toate condiții
le pentru a se intensifica. A- 
Iături de tarlaua mare a gos
podăriei colective, un țăran 
muncitor cu gospodărie indi
viduală lucrează petecul său 
de pămînt. Utemiștii pot să-i 
atragă atenția asupra deose
birii între felul cum muncește 
el și felul în care se muncește 
în gospodăria colectivă. Nu 
se poate ca țăranul muncitor 
să nu-și dea seama de supe
rioritatea gospodăriei colecti
ve — și în repeziciunea cu 
care se execută lucrările, și în 
calitatea lor.

Tractoristul care lucrează 
pe o tarla formată din pă- 
mînturile mai multor țărani 
muncitori cu gospodărie indi
viduală, poate să le arate a- 
cestora foloasele pe care le-ar 
avea dacă și-ar uni definitiv 
terenul, dacă l-ar munci în 
comun. Cea mai bună metodă 
de convingere este desigur 
executarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate cu trac
torul.

Potrivit condițiilor și locu
lui de muncă, organizațiile 
de bază U.T.M. de la sate au 
datoria ca încă de pe acum să 
discute cum vor munci în 
campania de primăvară, cum 
o vor folosi pentru intensifi
carea muncii de agitație în 
scopul transformării socialiste 
a agriculturii. Sub îndruma
rea organizației de partid, or
ganizația de bază U.T.M. își 
poate fixa obiective precise 
ale muncii, astfel ca eforturile 
tuturor utemiștilor să fie în
dreptate spre unul și același 
tel.

Așa, de pildă, dacă e vorba 
de atragerea de noi membri 
în întovărășire, este bine să 
fie atrași, în primul rînd, acei 
țărani muncitori ale căror pă- 
mînturi se află la marginea 
tarlalei întovărășirii. Organi
zațiile de bază U.T.M. din în
tovărășiri pot de asemenea 
să desfășoare o largă acțiune 
în mijlocul întovărășiților 
pentru ca aceștia să-și aducă 
tot pămîntul în întovărășire. 
O astfel de acțiune nu este 
prea grea, întrucît agitatorii 
au la îndemînă exemple grăi
toare despre superioritatea în
tovărășirii, reieșite din com
pararea recoltelor obținute de 
întovărășiți pe tarlaua lucrată 
în comun cu cele obținute pe 
pămînturile din afara întovă
rășirii.

Munca de agitație pentru 
transformarea socialistă a a- 
griculturii are posibilități 
largi de desfășurare, iar o- 
biectivele ei sînt multiple. 
Apropiindu-se simplu de oa
menii cu care stau de vor
bă, ocolind cuvintele mari, 
discutînd cu fiecare țăran 
muncitor lucrurile care-1 inte
resează cel mai mult, fiind 
sincer și deschis, fiecare ute- 
mist de la sate poate „face 
minuni“ în direcția atragerii 
celor ce muncesc pe ogoare pe 
făgașul socialismului, aseme
nea lui Vania Naidenov, com- 
somolistul din „Pămînt des
țelenit".

„Scînteia tineretului"
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Tntîlnirile tovarășilor Iosif 

Chișinevschi și Alexandru 

Moghioroș cu alegătorii
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Candidații F. D. P, in mijlocul alegătorilor
întîlnirea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
cu alegătorii din circumscripția electorală 

orășenească nr. 373 București
Ieri a avut loc în sala Giulești 

întîlnirea alegătorilor din circum
scripția electorală orășenească nr. 
373 cu candidatul lor în alegerile 
de deputați în sfaturile populare, 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al C C. al 
P.M.R.

Ca adevărați stă.pîni ai țării, 
care știu că de activitatea lor, 
de participarea lor la conducerea 
treburilor obștești, depinde în cea 
mai mare măsură buna gospodă
rire a raionului, alegătorii au luat 
cuvîntul în număr mare, făcînd 
numeroase propuneri și critici 
constructive pentru îmbunătățirea 
activității sfatului popular pe 
toate tărîmuri’.e.

Cartierul Grivița a cunoscut din 
plin pe vremea regimului bur- 
ghezo-moșieresc viața grea și lip
sită de bucurii a maselor munci
toare exploatate. Greu lovit de 
urgia războiului, cartierul a 
renăscut la o viață nouă în anii 
regimului democrat popular.

In adunare s-a arătat că în anii 
cincinalului au fost pavate și 
electrificate în raionul Grivița 
Roșie zeci de străzi, s-au amena
jat mai multe parcuri și zone verzi. 
Pe 1 ngă numeroasele locuințe 
individuale construite cu credite 
de la stat, s-au ridicat în 1955 
7 blocuri muncitorești în care s-au 
mutat 245 familii. S-au clădit 2 
școli noi, teatrul în aer liber „N. 
Bălcescu“ cu o capacitate de 2000 
de locuri, cinematograful „înfră
țirea între popoare“ etc. S-a 
dezvoltat mult rețeaua sanitară, 
numărul paturilor de spital fiind 
aproape dublu față de 1950. In 
cuprinsul raionului au fost înfiin
țate 476 unități ale comerțului de 
stat și cooperatist, rețeaua comer
cială crescînd fată de anul 1950 
cu 206°/o.

Numeroși alegători s-au oprit 
asupra problemelor gospodărești 
edilitare. Tov. Maria Niculescu, 
gospodină, a arătat că atît din 
cauza neglijenței unor locatari 
cît și din cauza lipsei de grijă a 
sfatului popular, multe imobile 
sînt prost întreținute, unele a- 
jungînd chiar în paragină. S-a 
cerut ca sfatul popular să asigure 
un control mult mai serios asu
pra calității reparațiilor la imobi
lele naționalizate. O serie de ce
tățeni au cerut sfatului popular 
să se îngrijească de pavarea și. 
electrificarea unor străzi, de in
troducerea gazului metan în lo
cuințe, construirea unei băi popu
lare, prelungirea liniei tramvaiu
lui 6 și sporirea numărului de 
vagoane.

Mai mulți vorbitori au făcut 
propuneri privitoare la asigurarea 
unui mai mare sortiment de 
mărfuri în magazine. Tov. Ion 
lliescu, strungar la Complexul 
Grivița Roșie, a arătat că mai 
ales acum, cînd vor apare pe pia
ță legumele proaspete, sfatul 
popular va trebui să controleze 
serios cum sînt aprovizionate uni
tățile Aprozar și cum acestea 
deservesc pe cumpărători.

Cu multă tărie au criticat tov. 
Elena Rotaru, lucrătoare la 
O.C.L. Pîine, Ion Georgescu, mon- 
tator la Complexul „Grivița Ro
șie" și alții faptul că sfatul popu

lar și unitățile comerciale nu se 
ocupă cu seriozitatea cuvenită de 
educarea lucrătorilor din comer
țul de stat, de eliminarea din rîn- 
durile lor a acelor elemente ne
cinstite, care se dedau la hoții și 
tot felul de afaceri. Vorbitorii au 
propus să se organizeze un mult 
mai intens control obștesc al ce
tățenilor asupra felului cum se 
desfășoară deservirea cumpărăto
rilor în magazine.

Alegătorii au dat o mare aten
ție problemelor vieții culturale din 
cartier, făcînd propuneri pentru 
satisfacerea în mai bune condiți- 
uni a nevoilor culturale crescînde 
ale populației. Tov. Georgeta Un- 
gureanu a arătat că în cartier se 
simte nevoia înființării unei noi 
biblioteci. Ea a propus ca chiar 
lîngă podul Grand, pe un teren 
actualmente viran, să se con
struiască un club cu bibliotecă și 
sală de cinematograf.

Tov. Hartt Mihal, inginer, a 
propus ca clubul Grivița Roșie să 
desfășoare activitate și în rîndu- 
rile populației din cartier, nu nu
mai în rîndurile ceferiștilor și fa
miliilor acestora.

Din cele spuse de alegători a 
reieșit cu putere rolul deosebit de 
însemnat pe care l-a jucat în ob
ținerea tuturor realizărilor din 
raion munca însuflețită a mase
lor de cetățeni. Alegătorii circum
scripției orășenești 373 și-au ex
primat hotărîrea de a sprijini și 
de aci înainte din tot sufletul ac
țiunile viitoare ale Sfatului Popu
lar.

Primit cu aplauze prelungite a 
luat cuvîntul tovarășul Gh. Gheor. 
ghiu-Dej, care a arătat că desfă
șurarea campaniei de alegeri 
oglindește creșterea conștiinței 
maselor, a interesului lor pentru 
conducerea treburilor de stat. 
Participarea activă a maselor, 
faptul că peste 1,700.000 cetățeni 
au luat parte la adunările pentru 
propunerile de candidați că la în- 
tîlnirile candidaților cu alegă
torii au participat peste 6.000.000 
cetățeni și peste 510.000 au făcut 
diferite propuneri, sezisări, critici, 
și-au luat angajamentul de a spri
jini munca viitorilor deputați — 
toate acestea sînt o vie expresie 
a democratismului orînduirii noa
stre de stat, a unității indestruc
tibile dintre partid, guvern și po
por, a legăturilor tot mai strînse 
dintre sfaturile populare și oa
menii muncii.

Referindu-se în continuare la 
bilanțul înfăptuirilor maselor 
populare din țara noastră, prilejuit 
de Congresul al Il-lea al partidu
lui, vorbitorul a subliniat succese
le obținute în realizarea primului 
plan cincinal și a planului de e- 
lectrificare, marea dezvoltare 
a industriei grele și în primul 
rînd a industriei constructoare de 
mașini, rezultatele bune obținute 
în creșterea producției agricole, 
dezvoltarea sectorului socialist al 
agriculturii.

A crescut simțitor nivelul de 
trai al populației muncitoare; da
torită măsurilor partidului și gu
vernului, cu toate greutățile în-

tîmpinate, s-a îmbunătățit apro
vizionarea orașelor și satelor, au 
fost asigurate rezervele pentru o 
circulație tot mai intensă a măr
furilor necesare populației. S-a 
consolidat moneda națională, spo
rește puterea de cumpărare a leu
lui pe măsura creșterii producti
vității muncii și reducerii prețu
lui de cost, condiție a scăderii 
treptate a prețurilor. A crescut 
salariul real al muncitorilor, se 
va mări de la 1 aprilie, cu sume 
de la 160 la 350 lei lunar, salariul 
cadrelor didactice din învățămîn- 
tul elementar și mediu, se va îm
bunătăți salarizarea militarilor.

La realizările obținute de po
porul muncitor o mare contribu
ție au adus în toate regiunile sfa
turile populare. De pildă, în 
București, în ultimii trei ani, sfa
tul popular a creat noi unități ale 
industriei locale, a extins conduc
ta de apă potabilă și rețeaua e- 
lectrică, a contribuit la construi
rea de spitale și policlinici, a mă
rit rețeaua comercială etc.

Arătînd că oamenii muncii au 
pornit cu însuflețire la realizarea 
Directivelor noului cincinal, tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej a spus :

Să avem în vedere, tovarăși, că 
Congresul al 11-lea al partidului 
a arătat deschis în fața poporului 
întreg că în activitatea noastră e- 
conomică sînt nu numai mari vic
torii și realizări, ci și lipsuri se
rioase. în special, Congresul a a- 
rătat că multe greutăți economice 
pe care le simțim încă în gospo
dăria statului și în gospodăria 
noastră personală ar fi fost înlă
turate iar nivelul de viață al oa
menilor muncii ar fi fost mult mai 
ridicat, dacă muncitorii, inginerii, 
ministerele și organele de partid 
ar fi dat o mult mai mare aten
ție creșterii productivității mun
cii și scăderii prețului de cost. 
Ceea ce a frînat aprovizionarea 
și mai bună a populației munci
toare cu obiecte de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, obiecte gospodărești, 
mobile și articole alimentare, ceea 
ce a determinat ca reducerile de 
prețuri să nu fie mai mari și mai 
dese, e faptul că productivitatea 
muncii nu a crescut în măsură 
corespunzătoare, că prețul de cost 
a scăzut insuficient iar calitatea 
multor produse e încă nesatisfăcă
toare.

Concentrarea eforturilor spre ri. 
dicarea rapidă a productivității 
muncii și spre scăderea continuă 
a prețului de cost este lucrul cel 
mai important în momentul de 
față. După unele calcule, fiecare 
procent de creștere a productivi
tății muncii în industrie dă o pro. 
ducție suplimentară în valoare 
de circa 450 milioane lei anual. 
Cîte haine și ghete, cîtă carne și 
zahăr, cîte case de locuit nu s-ar 
putea pune în plus la dispoziția 
populației, din fiecare asemenea 
procent 1

Constatînd o oarecare înceti
neală în creșterea sectorului so
cialist din agricultură Congresul 
partidului a trasat sarcina des
fășurării unei mai largi munci po- 
litico-organizatorice în rîndul ma
selor de țărani muncitori pentru 
cooperativizarea agriculturii, în. 
cît sectorul socialist să ajungă 
precumpănitor ca suprafață și 

(Continuare în pag. 3-a)

Întîlnirea tovarășului Chivu Stoica cu alegătorii 
din circumscripția electorală orășenească nr. 133

Alegătorii din circumscripția 
electorală orășenească nr. 133 
București s-au întîlnit cu tovară
șul Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, candidat al acestei circum
scripții.

în marea sală de sporturi a 
Asociației „Recolta“ se aflau nu
meroși muncitori de la marile uzi. 
ne „23 August“ și „Republica", 
puternice unități ale industriei 
grele, de la Filatura Romînească 
de Bumbac, intelectuali, funcțio
nari, meseriași, gospodine, oameni 
vîrstnici și tineri.

Tovarășul Constantin Cristei, 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular raional, a vor
bit despre noile construcții care 
s-au ridicat în raionul 23 August 
— mîndrie a Capitalei — despre 
înfăptuirile de ordin edilitar, sani
tar, cultural, care au fost cu pu
tință datorită sprijinului larg pe 
care cetățenii l-au dat sfatului 
popular.

Cetățenii veniți la adunare, în- 
fățișînd aspectul nou, astăzi de 
nerecunoscut al raionului lor, au 
dezbătut numeroase probleme gos
podărești care își cer rezolvarea, 
au exprimat în spusele lor bucu
ria de a trăi în regimul de demo
crație populară, chezășie a drep
turilor și libertăților lor cetățe
nești.

Muncitorul Vasile Omocea, de 
la uzinele „Republica“, a arătat 
că muncitorii, inginerii și tehni
cienii din uzină și-au îndeplinit 
angajamentele luate în cinstea 
alegerilor și că ei vor continua 
să muncească cu același elan pen
tru a da țării cantități tot mai 
mari de tuburi de bună calitate. 
Legătura de nezdruncinat din
tre partid, guvern și popor — a 
arătat vorbitorul — întărește în
crederea cetățenilor în succesele

București
pe care poporul romîn le va 
obține șl pe viitor în construcția 
socialistă.

Referindu-se la grija partidului 
pentru asigurarea unor condiții 
nune de viață pentru cetă
țenii raionului, prin construirea 
de blocuri muncitorești, vorbito
rul a arătat că mai există totuși 
organe care controlează superfi
cial calitatea lucrărilor de con
strucții. El a propus înființarea 
unor unități ale comerțului de 
stat, canalizarea străzii Coacăze
lor, nivelarea și curățarea terenu
lui din mijlocul cvartalului de 
blocuri noi.

Gospodina Elena Țurea, a a- 
mintit realizări ca parcul de cul
tură șl odihnă „23 August“, sta
dionul și teatrul în aer liber, 
blocurile muncitorești din cartie
rul 23 August și de pe străzile 
Maior Ion Coravu și Victor Mânu, 
care umplu de mîndrie inimile ce. 
tățenilor acestui raion al Capita
lei. Toate aceste realizări trebuie 
să constituie pentru cetățenii ra
ionului un stimulent în munca pe 
care sînt datori s-o continue în 
vederea unor noi acțiuni gospodă. 
rești — a spus vorbitoarea.

Ea a dat sugestia ca, în ju
rul unui bazin existent în par
cul de cultură și odihnă, să se 
împrejmuiască o porțiune de te
ren care, amenajată cu bănci, lea- 
găne și plaje de nisip, ar asigura 
copiilor condiții igienice de dez
voltare.

Muncitorul turnător Ștefan Zib. 
țer, de la uzinele „23 August", 
a vorbit despre succesele pe care 
muncitorii din atelierul de turnă
torie le-au obținut în cinstea ale
gerilor. Echipa sa a realizat an
gajamentul luat cu 3 zile înainte 
de termenul stabilit. Vorbitorul a 
subliniat apoi faptul că munci
torii din atelierul în care lucrea
ză cred că direcția întreprin-

derii trebuie să ia de îndată 
măsurile necesare pentru aplica
rea imediată a hotărîrilor celui de 
al 2-lea Congres al P.M.R. pri
vind creșterea productivității 
muncii, prin folosirea pe scară 
tot mai înaltă a tehnicii noi.

Asociindu-se altor propuneri 
făcute în adunare, Ștefan Zibțer 
a cerut la rîndul său studierea 
posibilității de înființare a unui 
nou cinematograf sau teatru, crea, 
rea de noi magazine în blocurile 
23 August și înzestrarea parcu
lui de cultură și odihnă cu o sta
ție de radioficare.

Inginerul Mircea Stoian, a vor
bit despre dezvoltarea în ultimii 
ani a școlii elementare nr. 52. El 
a evidențiat faptul că această 
dezvoltare se datorește în bună 
parte și comitetului de părinți. 
Comitetul de părinți, ca și cadrele 
didactice, au însă nevoie de spri
jinul sfatului popular pentru re
zolvarea unor probleme privind 
școala.

Muncitoarea Valeria Matei, 
șefă de brigadă la F. R. B., a 
vorbit cu mîndrie despre succe
sele obținute de colectivul între
prinderii. Ea a subliniat că fe
meile din țara noastră au astăzi 
la muncă egală salariu egal, sa 
bucură de drepturi cetățenești de
pline, de grija atentă a regimului 
democrat popular.

Muncitoarele mai vîrstnice de 
la F.R.B. — a spus Valeria Ma
tei — știu că asemenea realizări 
ca staționarul, creșa și căminul 
pentru copii, căminul pentru tine
rele fete și altele nici nu puteau 
fi visate pe timpul orînduirii ca
pitaliste.

Dr. Maria Foglu, medicul șef 
al raionului, a arătat că în anul 
1955 s-a realizat o mai trainică 
colaborare între organele sanitare

(Continuare tn pag. 3-a)

Întîlnirea tovarășului dr. Petru Groza 
cu alegătorii din circumscripția electorală 

regională nr. 73 Hunedoara
Alegătorii din circumscripția 

electorală regională nr. 73 Hune
doara s-au întîlnit vineri după a- 
miază, în sala „Filimon Sîrbu“ 
din Deva cu candidatul lor în 
alegeri, tovarășul dr. Petru Gro
za, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale.

In sală se aflau sute de mun
citori, țărani muncitori, funcțio
nari, intelectuali din orașul Deva 
și din împrejurimi.

Adunarea a foșt deschisă de 
tov. Dumitru Dejeu, președintele 
Comitetului Executiv al sfatului 
popular regional.

Tov. Ion Hențiu, vicepreședinte 
al sfatului popular orășenesc, a 
vorbit despre o seamă de reali
zări din orașul Deva, obținute de 
sfatul popular cu sprijinul cetățe
nilor.

In cadrul întîlnirii cu candida
tul lor, mulți alegători au înfăți
șat rodnica activitate a sfaturilor 
populare din regiunea Hunedoara 
în domeniul dezvoltării economiei 
locale și culturii.

In ultimii cinci ani, cu ajutorul 
activ al oamenilor muncii che

mați să participe la conducerea 
treburilor obștești, au intrat în 
funcțiune 112 unități ale indus
triei locale între care două fa
brici de cărămizi, o fabrică de ți
gle, două fabrici de preparate de 
carne, un combinat alimentar, o 
fabrică de pîine, o fabrică de 
gheață etc. Valoarea producției 
globale realizată în anul 1955 de 
întreprinderile industriei locale 
din regiune depășește suma de 
960 milioane lei. Pentru aprovizio. 
narea populației din regiunea Hu- 
nedoara, numai în ultimii trei ani 
s-au înființat 599 de unități co
merciale de stat și cooperatiste.

Lumina culturii se răspîndește 
tot mai mult în satele și orașele 
regiunii Hunedoara. Copiii au la 
dispoziție 674 de școli elementare 
și de 7 ani, față de 589 cîte exis
tau la începutul cincinalului. 
Funcționează 17 școli medii, față 
de 8 cîte erau în 1951. Numărul 
elevilor a crescut în ultimii cinci 
ani cu aproape 10.000. Aproape 
toți neștiutorii de carte au învă
țat să scrie și să citească. In ul
timii ani, s-au construit 21 de că

mine culturale, numărul acestora 
ajungînd azi la 497.

Amintind cu îndreptățită mîn
drie de realizările obținute de sfa. 
turile populare, vorbitorii au fă
cut totodată propuneri pentru îm
bunătățirea activității organelor 
locale ale puterii de stat.

Dr. Ioan Moza, directorul spi
talului unificat din Deva, a vor
bit despre grija partidului și gu
vernului pentru ocrotirea sănătă
ții oamenilor muncii. In trecut în 
regiunea Hunedoara nu existau 
case de naștere. Astăzi acestea 
sînt în număr de 46. A crescut 
simțitor numărul paturilor din spi
tale. Vorbitorul a propus printre 
altele să se mărească numărul 
locurilor în spitalul de copii din 
orașul Deva.

Aurelia Szabo, gospodină, a 
arătat că în orașul Deva sînt 
construcții printre care cea a 
Teatrului de vară, neterminate. 
Aceste lucrări trebuie terminate 
cît mai curînd. De asemenea, vor
bitoarea a criticat faptul că în
treprinderea de industrie locală

(Continuare tn pag. 3-a)

A apărut în limbile: rusă, romînă, franceză, germană, engleză 
și spaniolă :

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară"!

București, Organ al Biroului Informativ 
al partidelor comuniste și muncitorești.
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Succesele
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru). Feroviarii de la atelierele 
C.F.R. ,,Gheorghe Apostol“ din 
Galați s-au străduit să obțină noi 
realizări în cinstea alegerilor. 
Astfel, secția comenzi diverse a 
avut tn ultimele zile o depășire 
de plan de 33 la sută.

S-au evidențiat tn mod deose
bit muncitorii din brigada con
dusă de comunistul Gheorghe 
Macovei care au depășit sarcinile

feroviarilor
de plan cu 376 la sută. Brigada 
mixtă de tineret condusă de to
varășul Ionel Burlacu din secția 
mecanică, organiztndu-și bine 
munca, șl-a depășit norma cu 
250 la sută.

In secția turnătorie, cele mai 
frumoase rezultate le-a obținui 
tînăra miezuitoare Florica lovu 
care a depășit norma de lucru cu 
81 la sută.

Cu deosebită însuflețire

Deschiderea expoziției 
de artă plastica indiană

Strungarul Nicolae Cioba — propus de curînd candidat F. D. P. 
în alegerile de deputați în sfaturile populare — este bine cunoscut 
de muncitorii fabricii de strunguri „Iosif Rangheț“ Arad pentru 
rezultatele pe care le dobîndește în producție și pentru grija cu 
care crește viitoarele generații de strungari ai fabricii.

In aceeași fabrică muncește și fiul său, frezorul Dumitru Cioba. 
El vrea să-și însușească și meseria tatălui său — strungăria. Și 
adesea îl vizitează ascultîndu-i cu atenție sfaturile. lată-i în foto
grafie — tatăl și fiul, controlînd calitatea unui ax proaspăt 
strunjit
UU..A- : ... ... - Foto» L WEISS

ORAȘUL STALIN (de la co
respondentul nostru). La fabrica 
de tricotaje „Agnita“, în cinstea 
alegerilor, munca se desfășoară 
cu deosebită însuflețire.

Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute în ultimele zile de 
secția a 3-a care a dat cu 119 la 
sută mai multe produse peste pre
vederile planului. Erna Herman, 
candidati « FJ).P„ șl-a realizat

planul în proporție de 233 la 
sută.

In această fabrică sînt mulți ti
neri muncitori care vor vota pen
tru prima oară. Utemiștii Nicolae 
Nicula, Elena Hoisan, Aurelia 
Bordea, Maria Kletter și Ecate- 
rina Szarvas au dobîndit impor
tante realizări în cinstea impor
tantului eveniment de la 11 
martie, ,

Vineri la amiază a avut loc în 
sala Dalles, sub auspiciile Insti- 
tului Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, vernisajul 
Expoziției de artă plastică india
nă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. M. Roșianu, pre
ședintele Institutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea.

Expoziția de artă plastică in
diană pe care o deschidem astăzi 
— a spus vorbitorul — constituie 
un eveniment deosebit, o expresie 
a dezvoltării relațiilor culturale 
și prietenești dintre Republica' 
Populară Romînă și Republica 
India. Poporul nostru se intere
sează și nutrește multă simpatie 
pentru succesele remarcabile ob
ținute de poporul și guvernul in
dian în dezvoltarea vieții sale 
economice, sociale și culturale în 
perioada care a trecut de la pro
clamarea republicii.

Sîntem convinși — a spus în 
încheiere vorbitorul — că această 
expoziție va constitui un aport 
prețios la lărgirea cunoștințelor

noastre despre arta poporului in
dian.

Sculptorul Boris Caragea, mae
stru emerit al artei, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
R.P.R., a făcut apoi o scurtă pre
zentare a străvechii sculpturi, pic
turi și arhitecturii indiene.

A vorbit după aceea artistul 
plastic indian B. C. Sanyal.

A urmat apoi vizitarea expozi
ției.

Expoziția de artă plastică in
diană cuprinde 165 lucrări re- 
prezentînd o parte din creațiile 
artei plastic^ indiene din timpu
rile cele mai îndepărtate și pînă 
în prezent. Ea conține exemplare 
deosebit de interesante de sculp
tură, lucrări în bronz și picturi 
miniaturi. Ele dau posibilitatea 
cunoașterii particularităților unui 
gen de artă originală, prin bogă
ția, eleganța, finețea culorilor și 
exactitatea executării detaliilor, 
îmbinarea redării realiste a vieții 
înconjurătoare cu minunatele tra
diții formate de secole dă operelor 
prezentate o deosebită valoare.

(Agcrpres),
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Tinerețea Parîngului
Adeseori pe cremeni și pe granit de 

stîncă 
iau cale-n munte, spre Paring mă sui, 
și-n urma mea rămîne prăpastia adîncă 
și coama brazilor lucind verzui.

Tăcerile din preajmă vorbesc și înfioară, 
eroziunea vremii prinde glas, 
și învibrări tăcute de tainică vioară:
— Privește, parc-ar spune, ce-a rămas !

Privesc. Tăria stîncii vigoare-n jur 
împarte,

un vîrf împunge cerul, ascuțit, 
și vîrful are cremeni neroase

și muchii cu tăișul de cuțit.

Și
nesparte,

Mileniile oarbe cînd pe aici trecură 
din el ne-nduplecat cu dinții-au tras, 
ci dinții lor sălbatici 11 s-au tocit în 

gură,
Parîngul insă tînăr a rămas.

Șl tinerețea dură în preajmă și-o emană 
statornic în tărie și semeț.
Eroziunea toată nevolnică-i ș! vană, 
la ea se uită numai cu dispreț.

De aceea-1 urc pe muchii, m-apuc vîrtos 
de cremeni, 

și-atunci Cînd stau pe sttnca lui plecat 
m-aș vrea cu tinerețea Paringului 

asemeni, 
milenii fără număr să străbat

Fiorul veșniciei îmi năvălește-n vine 
puteri din milenare roci eu string 
și parcă simt Paringul cum se 

strecoară-n mine 
șl capăt tinerețe de Partng.

Ioana Zamfir>X --------------------------- -

Y Stelele
:Y
,y Le privești în fiecare seară, 

Te-nfioară strălucirea lor.
,0 Azi îți place una, mîine alta, 
jv Rînd pe rînd le chemi stăruitor..
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Stai cu ochii ațintiți la una, 
Visător, sorbind-o cu privirea. 
Noaptea-ntreagă o privești într-una, 
Dar la ziuă-și pierde strălucirea.

Și atunci deodată-ncepi să fluieri: 
„Asta-i stea ? O biată scînteioară... 
Steaua dragă-adevărata stea 
O s-o aflu negreșit diseară“

Strălucesc în ceruri mii de stele 
Strălucirea lor ades te-mbată 
Uneia să-i porți mereu credință 
N-ai să fii în stare niciodată-..

Negoifă Irlmie

$ Turnătorul
a Din universul 9ău incandescent
a Culege forma noilor modele.
Y Roiește-n jur puzderie de stele
Y Cu licăritul viu și transparent.

a Un alchimist bătrin îmi pare-acum,
Y Topind mereu oțelul în cuptoare
Y Cu bulgării de aur rupți din soare
Y Și îmi apare-n față ca și cum
Y Lumina lor sclipește-n ochi la el
Y Și-n braț îi curg torente de oțel.

Y Ca o statuie-n bronz a-ncremenit
0 Privind cum vîlvătăile-șl fac jocul. 
0 l-ar da dreptate chiar lui Heraclit 
0 Punînd la baza lumii și el focul.

0 Cu gîndul dus la zile viitoare,
y Tot universul său nemărginit
0 El îl topește zi de zi-n cuptoare
0 Și-l toarnă în tipare de granit

'•ChOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOChOOOOOO'OOOOOOOOOOOOc'

Mi-a căzut un fulg 
în palmă

Iubito, mi-a căzut un fulg în palmă, 
Și parcă-n mînă aș opri o stea.
Și-mi pare că înaltul tot se darmă
Cu toată avuția-n palma mea.

Și parcă tu gingașă-mi stai în mînă 
Zîmbind așa cum numai tu o știi, 
Tu — mîndra anotimpilor stăpînă,
Tu — care-n orice clipă-aș vrea să vii

Și să-mi surizi din nou strălucitoare
Și iarăși să mă scald în ochii tăi 
Și, înecat în ploaia lor de soare,
Să fiu mai pur ca-n ziua mea dintâi.

Acum am să adorm cu tine-n minte, 
Cu fulgul cărui poate-i sînt călău, 
Și-n somnul lin, gingaș să mă alinte 
In viers duios de leagăn — chipul tău.

Căci astăzi mi-a căzut un fulg în palmă 
o stea 
se darmă 
mea.

Și parcă-n mînă aș opri 
Și-mi pare că înaltul tot 
Cu toată avuția-n palma

Constantin llie

Mă iubea și pe
mine...

Mă iubea și pe mine un moșneag.
odată, 

Intr-un sat depărtat, răvășit peste 
dealuri. 

Moșneagul era blînd, avea o fată 
Și-un rîu pe-aproape mormăia-ntre 

maluri.

Drag îmi era la ei, zarea era largă, 
încețoșați munții străluceau, departe. 
Inima îmi bătea gata să se spargă 
Și nimeni nu se gîndea la moarte...

Pe moșneag îl Iubeam ca pe tata mare 
Și mierea albinelor lui tare era dulce. 
Dar mai dulce era fugara sărutare 
Cu care mă zăpăcea fata

cînd pleca să se culce !

Odihnitor zumzăia stupul pe-aproape 
Și-albinele gingașe îmi furau vederea. 
Dar glasul fetei cu-nvăluiri de ape 
îmi răpea, tainic, din suflet puterea.

...Astăzi pe deal bate vîntul într-una 
Aceeași lună trece peste casă.
Dar moșneagul și fata s-au dus pe 

totdeauna
Ca o amintire frumoasă.

Moșneagul a murit 
Fata s-a măritat 

Cu un flăcău harnic 
De la ei din sat.

Timpul a vrut așa; poate c-a făcut
bine, 

Dar din cînd în cînd amintirea mă cată, 
Că-ntr-un sat depărtat mă iubea

și pe mine 
Un moșneag care-avea tare multe albine 
Și, din păcate, o singură fată!

Tinerețe, vers 
neregulat...

Tinerețe, vers neregulat
In fierbinte bronz înscris de daltă, 
Năvălești asupră-mi ne-ncetat 
Așteptări și visuri laolaltă!

Tinerețe, vers imens ce spargi 
De pe file strimtele chenare, 
Fericiți cei cu plămînii largi 
Ce te pot striga în gura mare!
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Din lanțul de măsuri ce tre
buie aplicate pentru sporirea 
producției agricole, folosirea se
mințelor din soiuri selecționate 
constitue o verigă principală.

Transformarea socialistă a a- 
griculturii, trecerea de la mica 
gospodărie individuală la gospo
dăriile mari socialiste, înzes
trate cu mașini moderne, avînd 
suprafețe întinse de teren și po
sibilități largi de aplicare a mă
surilor agrotehnice avansate, a 
impus scoaterea din cultură a 
soiurilor locale nerentabile și în
locuirea lor cu soiuri ameliorate, 
productive și de calitate supe
rioară. Experiențele executate au 
stabilit că soiurile ameliorate dau 
o producție cu 10-20% mai 
mare decît producția dată de so
iurile locale.

Institutul de cercetări agrono
mice, prin stațiunile sale exte
rioare, bazîndu-se pe rezultatele 
obținute prin executarea experien
țelor cu o durată de 4-5 ani sau 
chiar mai mulți, a stabilit soiu
rile cele mai productive, la prin
cipalele plante de cultură pe zone 
naturale.

Pentru cerealele de primăvara, 
experiențele făcute la stațiunea 
noastră au stabilit următoarele; 
grîul de primăva.ă dă producții 
cu 50 la sută și chiar mai mici 
decît cele ale griului de toamnă. 
Exemplul cel mai bun îl avem 
în anul 1955 cînd, deși a 
vegetat foarte bine, producția 
griului de primăvară a fost la 
stațiune de 900 kg. la hectar, a- 
dică mai mică decît jumătatea 
producției dată de griul de 
toamnă. Din acest motiv, se 
recomandă ca el să fie cultivat 
pe suprafețe mici, în scopul 
asigurării cu un fond de semințe

TULCEA (de la 
corespondentul nos
tru). — Tulcea se 
transformă mereu, 
devenind un impor
tant centru indus
trial de prelucrare 
a bogățiilor anima
le și vegetale din 
Delta Dunării.

Construirea unei 
noi fabrici de con
serve de pește a 
înzestrat orașul cu 
încă o puternică

unitate industrială. 
N-a trecut multă 
vreme de cînd a 
fost pusă in func
țiune fabrica și 
colectivul ei a și 
început să obțină 
succese importante. 
Muncitorii fabricii 
cunosc deja bine 
mașinile și Ie folo
sesc rațional ca
pacitatea. Mecani
cul utemist Anton 
Lambangiuc, lu-

crînd la ștanțatul 
cutiilor pentru con
serve (fotografia 
1) a depășit planul 
cu 10.000 de cutii.

La una din ma
șinile de închis 
cutii lucrează tine
rele Tudorița Ca
zacioc, Irina Cutov 
și Cristina Radion 
(fotografia 2). Ele 
își depășesc nor
mele cu 35—45 la 
sută.

Noi întovărășiri agricole în regiunea Bacău
BACAU (de la corespondentul 

nostru). De curînd, în sa
tul Iugani, raionul Zeletiin, 71 de 
familii de țărani muncitori au 
constituit întovărășirea agricolă 
„Victoria socialismului“, cu o 
suprafață de 84,40 hectare pă- 
mînt. Ca președinte al întovără
șirii a fost ales țăranul muncitor 
Dănilă I. Vasile, fruntaș al recol

telor bogate din comună. Intovă. 
rășirea din Iugani este una dintre 
cele mai mari întovărășiri din re
giunea Bacău.

In aceeași zi s-a inaugurat și 
întovărășirea din satul Mărgineni 
raionul Piatra Neamț. In această 
întovărășire 29 de familii de ță
rani muncitori vor lucra în co
mun 20,43 hectare teren.

Ne însușim documentele 
Congresului al II-lea al P*M.R.

O inițiativă demnă de urmat
La fabrica de hîrtie „1 Septembrie“ din Bușteni, regiunea 

Ploești, un mare număr de utemiști și tineri studiază docu
mentele celui de-al II-lea Congres al P.M.R.

Pentru ca toți tinerii să cunoască hotărîrile Congresului, stu
diul se face atît în cadrul învățămîntului politic, cît și pe grupe 
și brigăzi.

Din inițiativa comitetului de partid și a comitetului U.T.M. 
a fost înființat la clubul întreprinderii un punct de consultații 
unde propagandiștii de partid și de U.T.M. dau lămuriri și expli
cații suplimentare pentru ca documentele să fie cunoscute 
profund. în această muncă s-au evidențiat propagandiștii C. 
Matei, I. Meseanu, Gh. Găgenel, Sonia Vișan și Aurora Inacu.

Corespondent 
M1RCEA BEJAN

La clubul cooperativei
Cursul seral de la cooperativa „Moțul“ din Baia de Cris este 

condus de Lucian Alexa. El este de trei ani propagandist și 
a dobîndit o bună experiență în această muncă. In cadrul 
cursului s-au predat 6 lecții, iar acum se studiază documentele 
Congresului al doilea al P.M.R. Propagandistul explică pe înțe
lesul tuturor istoricele hotărîri ale Congresului și te arată ce 
sarcini le revin lor pentru traducerea în viață a acestor hotărîri.

Lecțiile se țin Ia clubul cooperativei. Tinerii vin aici cu dragă 
inimă și deseori au loc discuții interesante. Tot aici ei ascultă 
emisiunile de radio, citesc ziare, cărți etc.

Mulți tineri cursanți ca Petru Todică, Iosif Dobner, Martin 
Ștefan pun mult suflet nu numai în pregătirea politică, dar și în 
producție, depășindu-și planul.

Corespondent
CORNEL TUDORAN

Numai sămînță de calitate
destinat să acopere unele supra
fețe de teren rezervate griului de 
toamnă, care au avut pierderi din 
cauza gerului sau secetei din 
cursul toamnei și iernii. Soiul 
cel mai indicat este soiul Lut 62 
obținut în U.R.S.S. și soiul 
I.C.A.R. 142 obținut la Institutul 
de cercetări agronomice. In Do- 
brogea, pe litoralul Mării Negre, 
dau rezultate bune populațiile lo
cale de grîu arnăut.

Cultura orzului de primăvară 
este mult răspîndită în regiunea 
noastră. Soiurile de orz umblă
tor pot fi semănate cu bune re
zultate și primăvara, cînd se ob
țin producții egale sau aproape 
egale cu cele obținute la orzul 
propriu-zis de primăvară. Semă
nat primăvara, se coace cu cî- 
teva zile mai tîrziu decît soiu
rile de orzoaică.

în ceea ce privește ovăzul. în 
regiunea noastră a fost răspîndit 
pînă în ultimii ani soiul Cenad 
88. înlocuirea lui cu soiul Tg. 
Frumos 9 s-a făcut pe baza rezul
tatelor obținute la Stațiunea Măr. 
culești, într-un ciclu de experien
țe de 5 ani care au arătat că el 
dă față de soiul Cenad 88 cu 7— 
17% mai mult

După grîul de toamnă, porum 
bul ocupa în regiunea noastră cea 
mai mare suprafață. în afara 
populațiilor locale, soiul cel mai 
răspîndit și cel mai indicat este 
soiul I.C.A.R. 54. A fost creat la 
secția de ameliorare a plantelor 
din I.C.A.R. dintr-o populație lo
cală de dinte de cai. Este un soi

cu o perioadă lungă de vegetație 
(135-155 zile). Are o creștere vi
guroasă, Înstărește foarte puțin 
și e rezistent la cădere. Este un 
soi bun pentru hrana animalelor 
și pentru industrie. In anul 1955 
a întrecut producția tuturor soiu 
rilor cu care s-a experimentat la 
stațiunea noastră. Soiul I.C.A.R. 
54 este înmulțit la stațiunea Măr- 
culești pe toată suprafața desti
nată culturii porumbului. Produc
ția medie pe întreaga stațiune a 
fost de 4200 kg. boabe la hec
tar, iar pe unele parcele (10-20 
hectare) s-au obținut producții de 
5300 kg. boabe la hectar. Tot în 
această regiune este indicată pro. 
ducerea și folosirea seminței hi
bride între soiul Dobrogean și so
iul I.C.A.R. 54. Soiul Dobrogean 
este un soi care se cultivă cu 
bune rezultate în Dobrogea. Hi
bridul obținut între aceste soiuri, 
verificat în stațiunea Mărcu- 
Iești a dat, față de alte combina
ții hibride, cele mai bune rezul
tate. El a depășit producția soiu
lui I.C.A.R. 54 cu 9 la sută.

Pentru floarea-soarelui, soiul 
cel mai indicat este soiul Jdanov 
8281 obținut în U.R.S.S. La sta
țiunea Mărculești, acest soi a fost 
introdus în anul 1947, cînd a în 
locuit soiul romînesc Măslinica, a 
cărui producție a depășit-o în fie
care an cu 10-12 la sută. Are un 
conținut mare de ulei, pînă la 58 
la sută, în miez și un procent 
destul de mic de coji.

In afară de soiul cultivat, ob
ținerea de recolte mari depinde

într-o mare măsură și de însuși
rile seminței. O sămînță curată, cu 
bobul mai plin si mai greu și cu 
o putere de înco.țire bună, asigură 
în fiecare an sporuri însemnate de 
recoltă. Curățirea semințelor îna
inte de semănat este absolut obli
gatorie, avînd în vedere faptul că 
de această lucrare este legată 
obținerea unor semănături lipsite 
de buruieni. Curățirea semințelor 
de corpuri străine se face cu tri- 
oare și selectoare care, pe lîngă 
îndepărtarea impurităților din să
mînță, mai fac și sortarea semin
ței după greutate, mărime și uni
formitate.

O altă măsură ce trebuie ne
greșit aplicată este tratarea se
minței înainte de semănat, cu 
scopul de a o feri de atacul di- 
feriților dăunători. Tratarea griu
lui împotriva mălurei se face cu 
prafuri recomandate și puse la 
dispoziția țăranilor muncitori de 
Ministerul Agriculturii cum sînt: 
ceretanul, ceresanul, abavitul 
etc. Doza obișnuită de tratare este 
de 200 g. praf la 100 kg. boabe, 
Tratarea se face în butoaie spe
ciale, în care încap circa 30—50 
kg. sămînță și în care se ames 
tecă sămînță cu praful respectiv 
timp de 10—15 minute.

Orzul trebuie tratat contra tă
ciunelui zburător și a tăciunelui 
îmbrăcat. Tratamentul contra 
tăciunelui zburător se face cu apă 
caldă. Sămînță se pune în saci 
făcuți dintr-o pînză mai rară, care 
nu se umplu mai mult de jumă
tate, apoi se introduc în căzi de

lemn cu apă călduță unde se țin 
4 ore. Operația aceasta are ca 
scop să se favorizeze dezvolta
rea ciupercilor din boabele ata
cate. După aceasta, sacii se scot 
și se introduc în alte vase, cu apă 
fierbinte, unde se țin 10 minute 
Sămînță trebuie să fie mereu a 
mestecată în sac, ca să pri
mească peste tot aceeași tempera
tură. Din apă caldă, sămînță se 
trece în apă rece, apoi se întinde 
în strat subțire pentru uscare.

Tăciunele îmbrăcat al orzului se 
tratează după același procedeu 
ca și mălura griului.

Ovăzul se tratează contra tă
ciunelui zburător și a tăciunelui 
îmbrăcat. Ambele feluri de tăciu
ne se combat prin tratamentul cu 
formol. Tratarea seminței de ovăz 
se poate face prin trei metode: 
metoda cufundării, metoda cu 
fundării urmată de sudație și me
toda stropirii urmată de sudație 
Metoda cea mai ușor de executat 
este ultima (prin stropire). Să- 
mî-nța de ovăz se întinde într-un 
strat de 20 cm. grosime și se 
stropește cu o soluție făcută din 
tr-un litru de formol la 80 litri 
apă. Pentru 1000 kg. de ovăz sînt 
necesari 40 litri soluție. După 
stropire se strînge grămadă, se 
acoperă cu prelate sau saci îm 
bibați într-o soluție de un litru 
formol la 300 litri apă și se lasă 
așa 4 ore. După 4 ore, se iau pre
latele și ovăzul se întinde pentru 
uscare.

Pentru combaterea tăciunelui 
porumbului, se recomandă dezin-

Candidatul nostru
Martie 1954. Munții de zăpadă 

clădiți de cele două viscole îm- 
pînzeau încă Bărăganul. In a- 
ceste zile, un grup de patruspre
zece mecanici, motoriști, strun
gari, lăcătuși — tineri și vîrst- 
nici — părăseau pentru un timp 
halele uzinei „Mătyăs Răkosi“ din 
Capitală.

— Pleci și tu, Petre ?
— Da.
— Și unde, măi ?
— La S.M.T. Lehliu...
Trenul se adinei în zare. Mun

citorii pășiră în stațiune.
De la bun început, ei știau că 

aci reparațiile sînt rămase cu 
mult în urmă.

— Tovarășe, ce-i cu motoarele 
acestea demontate? întrebă Pe
tre.

— Eh I ce să fie... Ne tot în- 
vîrtim în jurul lor și... nu mai 
răzbim să le asamblăm, răspunse 
cu greu careva.

Specialiștii, cum erau numiți 
de către gazde toți cei patruspre
zece muncitori, se împarțiră pe 
echipe și începură de îndată mun

ca. Ei cerură tovarășilor din 
uzină să le fabrice piesele de care 
aveau nevoie. Lucrară neobosiți. 
In două săptămîni toate tractoa
rele erau reparate.

într-una din seri, Petre Marin 
scria celor de acasă :

— Aci am dat peste multe 
greutăți. Insă, hotăriți, le-am în
vins. La 25 martie, ultimul trac
tor a părăsit stațiunea. Acum lu
crăm la secerători'.e-legători și 
la batoze.

Pe vreme de arșiță dogoritoare, 
sau pe furtună — oricînd — tî- 
nărul mecanic motorist Petre Ma. 
rin cutreiera cîmpurile, reparînd 
micile defecțiuni ivite la tractoa
re. N-a părăsit lucrul nici o zi.

Un an mai tîrziu, în iarna ani
lor 1954—1955 a participat la re
parații făcînd lucrări principale 
cum ar fi linia de arbore, șlefui
rea și montarea supapelor, regla
rea distribuției etc.

Anul trecut, prin august, direc. 
torul îl întîmpină vesel :

— Tovarășe Petre, am o veste 
mare...

— Ce veste? se miră el,
— Ești numit maistru principal 

cu reparațiile !...
Așadar, răspunderea i se înze

cise. Tînărul acesta mărunțel nu 
se pierdu. Cu aceeași modestie, 
rîvnă și pricepere, mereu în 
mijlocul mecanizatorilor, ajutat 
îndeaproape de comuniști, el în
drumă în așa fel munca îneît 
acum, la începutul lui martie 1956, 
toate tractoarele-s gata să por
nească în campanie.

...Viața lui Petre Marin este 
mult mai bogată, preocupările și 
realizările sale sînt mai numeroa. 
se. Despre toate au vorbit meca
nizatorii și țăranii muncitori, a- 
tunci cînd l-au propus candidat 
F.D.P. în circumscripția electo
rală regională nr. 18 — Lehliu.

— Candidatul nostru, spun ei, 
este un om de nădejde. II cu
noaștem bine, ne-am convins de 
aceasta. Acum, la 11 martie, îi 
vom da cu încredere și bucurie 
votul...

MIHAIL BOTAREANU

Activistul utemist
„Sînt de meserie strungar în 

fier. Ucenicia am făcut-o ani de 
zile aici în Arad, la patron. în 
1944 am fost primit în U.T.C. și 
din anul 1950 sînt activist. Can
didat în alegerile de deputați în 
sfaturile populare m-au propus 
tovarășii mei de muncă — activul 
U.T.M. al orașului Arad“.

Mi-am notat cuvînt cu cuvînt 
aceste sumare date biografice iar 
la sfîrșitul lor am scris: Komlodi 
Ladislau — prim secretar al co
mitetului orășenesc U.T.M. Arad.

A plecat de la strung în urmă 
cu 5 ani și a îmbrățișat, la che
marea partidului, munca de acti
vist.

II cunosc mulți dintre tinerii 
din oraș și mai ales utemiștii. 
Pentru fiecare își găsește vreme 
să discute, să-i îndrume. Nu de 
mult, de exemplu, un secretar de 
organizație de secție U.T.M. de 
la uzinele de vagoane „Gheorghi 
Diimitrov“ și anume Bulza Sever 
de la secția boghiuri, l-a rugat pe 
primul secretar al comitetului o- 
rășenesc să treacă și pe la secția 
lor...

— Uite, Bulza dragă, e bine ca 
voi să vă preocupați mai mult de 
felul în care își desfășoară activi
tatea brigăzile. Să aibă planuri 
mai concrete. Și uite cum... Apoi, 
să facem ca membrii brigăzii să 
se ajute mai mult unii pe alții.

Au discutat așa mai multă 
vreme.

— Tovarășe Komlodi, sînt 
bucuros că am discutat toate as
tea cu dumneata. Cînd o să tre
ceți data viitoare pe la noi, veți 
vedea că muncim mai bine.

La preschimbarea documentelor

U.T.M. și-a făcut mulți prieteni. 
Unul din aceștia este strungar la 
fabrica „Iosif Rangheț“.

— Ce-mi spui dumneata, to
varășe, de tăierea rapidă a meta
lelor ? Dumneata ești activist și 
n-ai de unde să te pricepi în me
seria mea. La strungul meu nu 
se poate aplica așchierea rapidă...

Intr-o zi, Komlodi trecu prin 
secția unde muncește tînărul care 
se plîngea de mașina sa. Și vă. 
zîndu-1 că se necăjește cu o piesă, 
îl întrebă :

— Care-i baiul, meștere ?...
— Ce să-i faci. Oțelul e prost.
Komlodi se apropie de strung 

și privi cuțitul.
— Polizorul unde-4 aveți ?
— Colo, arătă tînărul puțin ne

dumerit.
După ce ascuți cuțitul, îl prin

se din nou în suport, privi dese
nul piesei, potrivi metalul, reglă 
turațiile, adîncimea și începu să 
strunjească jiiesa.

Tînărul ramase mut. Nu știa 
ce să zică. Cînd Komlodi termi
nă piesa de strunjit, o luă în mî. 
nă și i-o întinse tînărului strun
gar:

— Să știi că-i frumoasă me
seria asta. Păcat însă că cuți
tele nu vor să se ascută singure.

Tînărul înghiți în sec.
— Să mergi la maistru să-l 

rogi să-ți dea un cuțit cu plă
cuță dură. Iar la bibliotecă să 
cauți o cărțulie care vorbește de 
Bîkov-Bortkevici.

Acest strungar tînăr vine acum 
mai des la primul secretar... Și 
amîndoi discută ca doi prieteni.

L-am cunoscut pe Komlodi și 
în alte împrejurări.

Gospodăriile de stat din îm
prejurimi duceau lipsă de brațe 
de muncă la strînsul recoltei. Ac
tivul comitetului orășenesc îm
preună cu primul secretar au 
mobilizat tinerii la acțiunea de 
muncă voluntară pentru sprijini
rea acestora. Și alături de tineri, 
la G.A.S.-Aradul Nou, la recol
tatul fasolei, porumbului, muncea 
și primul secretar.

Komlodi a fost propus candidat 
al F.D.P. pentru circumscripția e- 
lectorală orășenească nr. 92 Arad.

*

In anul 1942 Komlodi era încă 
copil. Intr-una din zilele dinain
tea lui 1 Mai, tatăl său l-a luat 
de mînă și i-a dat o însărcinare: 
Sburda seara pe străzi și cînd nu 
era observat de nimeni, arunca 
între sîrmele de telefon și cele 
de curent electric stegulețe roșii 
legate cu o ață și o pietricică la 
capăt. Pietricica ajuta să le poa
tă arunca, iar ața se prindea de 
sîrme. Și de 1 Mai au fluturat pe 
multe străzi, agățate de sîrme, 
stegulețe roșii...

Acum e propus candidat în ale
gerile de deputați. Și acolo unde 
va fi ales, alături de ceilalți de- 
putați va lupta cu toate forțele 
sale tinerești ca orașul Arad să 
fie tot mai frumos, iar viața lo
cuitorilor săi tot mai îmbelșu
gată.

E un crez, pe care comunistul 
Komlodi Ladislau nu-1 va des- 
minți.

C. BUCUR 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ pentru regiunea 
Timișoara

Inginerul
A trecut aproape un an și ju

mătate de cînd pe poarta uzi
nei „înfrățirea“ din Oradea a 

intrat pentru prima dată ingine
rul Vasiile Bologan, proaspăt ab
solvent al Institutului Politehnic 
din Timișoara. Privirile sale au 
cuprins atunci toată întinderea 
uzinei și cu răsuflarea întretăiată 
el a ascultat zgomotul neîntrerupt 
ce se auzea de la secția forjă. 
Și-a aruncat apoi privirea spre to
varășul care-1 însoțea prin uzină 
și-i spuse parcă fără sa vrea :

— Aici voi da primul examen 
practic de inginer.

însoțitorul său se opri locului 
și foarte mirat de cele auzite în
trebă curios :

— Cum, dvs. nu sînteți încă 
inginer ?

— Nu prea — îi răspunse tî-

fectarea seminței înainte de se
mănat cu aceleași substanțe fo
losite pentru tratarea griului con
tra mălurei.

Directivele Congresului partidu
lui cu privire la cel de al doi
lea cincinal prevăd obținerea în 
1960 a unei cantități de 15 mi
lioane tone cereale. In sprijinul 
realizării acestei cifre, stațiunile 
experimentale agricole au sarcina 
să producă și să pună la dispo
ziția unităților agricole socialiste 
și a țăranilor muncitori cu gos
podărie individuală cantități mari 
de semințe de soi. Datorită semin
țelor de soi livrate de stațiunea 
noastră și ajutorului primit de la 
cercetătorii din stațiune, gospo
dăriile colective din Ogoarele, Pe- 
rișoru, Ștefan cel Mare, Ceacu, 
Călărașii Vechi și altele au obți
nut producții sporite la principa
lele culturi. Pentru campania de 
primăvară din anul acesta, sta 
țiunea experimentală. Mărculești 
livrează peste 500 tone semințe 
dintre care 350 tone sămînță de 
porumb. Multe gospodării colecti
ve, printre care cele din Perișoru, 
Ogoarele și Ștefan cel Mare vor 
însămînța în acest an numai cu 
semințe de soi. De asemenea, sta
țiunea va da țăranilor muncitori 
cu gospodării individuale, contra 
schimb, 70 tone sămînță de soi, 
dintre care 3 tone sămînță de po
rumb hibridă.

Cercetătorii stațiunii noastre 
sînt hotărîți să sporească, prin 
munca lor, ajutorul pe care-1 dau 
pentru dezvoltarea și întărirea 
sectorului socialist al agricultu
rii în scopul obținerii unor pro
ducții din ce în ce mai bogate.

Ing. CLEMENȚA MICLEA 
cercetător principal la Stațiu
nea experimentală agricolă 

Mărculești
Laureată a Premiului de Stat

secției
nărui zîmbind. Adică sînt, căci 
am terminat institutul, dar ve
deți dvs., adevăratul examen, 
cel practic, îl voi trece aici în 
uzină.

Abia acum înțelesese însoțito
rul său despre ce este vorba și 
și-a zis pentru sine că „va fi un 
examen greu“.

Intr-adevăr, munca încredin
țată tînărului inginer nu era u- 
șoară. Secția forjă, al cărui șef 
avea să devină, nu-și realiza sar
cinile de plan. Slaba organizare 
a muncii influența în mod nega
tiv îndeplinirea planului de pro
ducție.

Începutul i-a dat mult de 
lucru. Lipsa unei experiențe 
practice se simțea. Cu țoate 

acestea el nu s-a descurajat. A 
adunat comuniștii secției, frunta
șii în întrecerea socialistă, oa
meni cu o bogată experiență în 
muncă și le-a cerut sfaturi. Mun
ca trebuia îmbunătățită cu orice 
preț. Și el și-a dat seama că fără 
ajutorul colectivului nu va reuși.

Muncitorii din secție l-au aju
tat. i-au sprijinit toate inițiativele. 
Nu peste mult timp, în secție au 
luat ființă brigăzi în fruntea că
rora au fost numiți forjori pri- 
cepuți. Țînînd seama de 'faptul că 
majoritatea muncitorilor din sec
ție erau tineri, au fost organizate 
cursuri de minim tehnic, de care 
tînărul inginer se ocupa perso
nal, predînd lecții și arătînd

practic felul în care trebuie să se 
muncească. Ajungînd la conclu
zia că muncitorii secției trebuie 
să cunoască operațiile în între
gime, el a organizat munca în 
așa fel, îneît toate brigăzile au 
trecut cîte o lună sau două pe la 
fiecare loc de muncă. Paralel cu 
această măsură au fost extinse o 
serie de metode înaintate de 
lucru, printre care și metoda Vo- 
roșin.

Prima mulțumire pe care a a- 
vut-o tînărul inginer a fost aceea 
că, după măsurile luate, secția pe 
care o conduce a început să-și 
realizeze planul zilnic și chiar 
să-l depășească.

IA nsă acesta n-a fost decît 
începutul. El și-a îndreptat 
atenția mai departe spre re

zolvarea unor noi probleme.
Pentri^ el secția forjă a devenit 

locul cel mai drag. De multe ori 
îl poți auzi vorbind cu căldură : 
„Aici mi-am dat primul examen 
practic“...

Tocmai pentru faptul că, aici, 
inginerul utemist Vasile Bologan 
a reușit să-și dovedească price
perea și conștiinciozitatea în 
muncă, cetățenii circumscripției 
electorale regionale nr. 87 Ora
dea, l-au propus drept candidat 
al F.D.P. în alegerile de deputați 
în sfaturile populare.

DUMITRU G1ȚA

In prezent secțiile de votare din întreaga țară sînt amenajate 
cu febrilitate. în clișeu exteriorul unei secții de votare din raionul 
L V. Stalin din București.

»»Scìntela tineretului“
Pag. 2-a 10 martie 1956



9

LA 11 MARTIE - ALEGERI DE DEPUTATI IN SFATURILE POPULARE
Candidaci F. D. P. în mijlocul alegătorilor

Întîlnirea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej cu alegătorii 
din circumscripția e ectora ă orășenească nr. 373 București

întîlnirea tovarășului Iosif Chișinevschi
cu alegătorii din circumscripția electorală regională nr. 7 Iași

(Urmare din pag, l-a) 

producție-marfă Realizarea pînă 
în 1960 a unei producții agricole 
anuale de cel puțin 15 miiioane 
tone cereale va da posibilitate a- 
provizionării tot mai bune a popu. 
lației, creării stocurilor necesare 
pentru export, asigurării suficien
te cu materii prime a industriei 
alimentare.

Subliniind în continuare rolul 
deosebit de însemnat al sfaturi
lor populare în rea'izarea sarci
nilor trasate de Congresul parti
dului. vorbitorul a arătat că din 
partea sfaturilor populare se cere 
mai multă inițiativă și spirit de 
răspundere în gospodărirea regiu
nilor și în dezvoltarea economiei 
locale — mai ales pe calea va 
lorificării resurselor locale — în 
rezolvarea problemelor sanitare 
și culturale locale.

Atenția comitetelor executive 
să fie îndreptată nu spre întoc
mirea de directive, note, adrese și 
rapoarte, ci spre organizarea ac
tivității practice a maselor; nu 
amînarea de pe o zi pe alta a 
cererilor justificate ale cetățeni
lor. nu uși închise sau nejustifi
cate amînări ale audientelor soli
citate, ci un contact strîns cu ce
tățenii, urechea plecată la glasul 
cetățenilor și rezolvarea opera
tivă și competentă a problemelor 
cu ajutorul direct al acestora. 
Nimic nu restrînge și nu denatu
rează mai mult activitatea sfatu
lui popular ca birocratismul — 
iar strîngerea legăturilor cu ma
sele este calea sigură de stîrpire 
a acestei neghine.

Trebuie să ne descotorosim —

întîlnirea tovarășului Chivu Stoica 
cu alegătorii din circumscripția electorală orășenească 

nr. 133 București
(Urmare din pag, l-a)

și celelalte, secții ale sfatului 
popular. Organele sanitare au 
primit un ajutor substanțial în 
acțiunea de prevenire a epide
miilor prin lărgirea rețelei de ca
nalizare și a conductei de apă po
tabilă.

în continuare ea a făcut o serie 
de propuneri pentru dezvoltarea 
rețelei sanitare si edilitare din 
cartier.

Primit cu vii aplauze a luat 
apoi cuvîntul tovarășul Chivu 
Stoica. Vorbitorul a subliniat mi
siunea de onoare și de înaltă răs
pundere a deputatului de tip nou 
— slujitor al poporului

El trebuie să se afle în perma
nență în mijlocul alegătorilor 
care i-au acordat încrederea, »
să le cunoască nevoile și cerințele, 
să se sfătuiască cu ei, să desfă
șoare o largă muncă colectivă pe

întîlnirea tovarășului dr. Petru Groza 
cu alegătorii din circumscripția electorală raională 

nr. 73 Hunedoara
(Urmare din pag. I-a)

„1 Mai“ din Deva produce o se
rie de bunuri de larg consum de 
calitate inferioară și a cerut sfa
tului popular orășenesc să ia 
măsuri pentru îmbunătățirea pro
duselor.

Maria loan, muncitoare la în
treprinderea regională edilitară, a 
propus să se amenajeze în Deva 
un parc pentru copii mici.

Ioan Munteanu, de la coopera
tiva meșteșugărească „Progresul“, 
a propus să se amenajeze în ora
șul Deva o casă a pionierilor și 
un complex sportiv.

Armin Gali, protesor la Școala 
elementară cu limba de r edare 
maghiară, a vorbit despre marile 
realizări ale puterii populare în 
domeniul învățămîntului pentru 
minoritățile naționale, arătînd că 
în țara noastră copiii, aparținînd 
tuturor naționalităților, au asigu
rat dreptul la învățătură în limba 
maternă.

Arghir Gros, membru al înto
vărășirii agricole „Drumul socia
lismului“ din cartierul Viile Noi, 
a propus printre altele construi
rea unei noi școli în cartierul lor.

Primit cu vii aplauze a luat 
apoi cuvîntul tovarășul dr. Petru 
Groza.

Vorbitorul a arătat că pe me
leagurile hunedorene s-au obți
nut numeroase realizări care vor
besc despre ritmul viu al dezvol- 

a subliniat tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej — de numeroase „dis
poziții“ și „măsuri" care au creat 
o centralizare excesivă și care 
contribuie ca sfaturile populare 
să fie nevoite să aștepte „de la 
centru“ fonduri și materiale ne
cesare chiar pentru unele lucrări 
mai mici de gospodărie comu
nală privind apa, canalizarea, 
pavajele, salubritatea și altele. 
Trebuie lărgită competența comi
tetelor executive ale sfaturilor 
populare și dezvoltată la maxi
mum inițiativa lor, astfel ca ele, 
pe baza cunoașterii situației lo
cale, să poată acționa cu efica
citate, luîndu-și răspunderea în 
fața cetățenilor și a statului pen
tru aprobarea proiectelor și devi
zelor. utilizarea fondurilor și rea
lizarea în bune condiții a lucră
rilor.

Sfaturile populare trebuie să 
se ocupe mai mult de îmbunătă
țirea aprovizionării, mai ales prin 
folosirea deplină a posibilităților 
locale, creînd zone de aprovizio
nare cu legume și zarzavaturi în 
jurul orașelor, stimulînd gospo
dăriile colective din apropiere în 
producția de legume, lapte, ouă. 
Cu spirit gospodăresc, inițiativă și 
perseverență, sfatul popular al 
Capitalei să sprijine cultivarea 
de legume și zarzavaturi pe te
renurile repartizate muncitorilor, 
să dezvolte industria locală.

Ocupîndu-se apoi de problema 
spațiului locativ, ridicată de ce
tățeni în convorbirile cu candi- 
dații, vorbitorul a arătat sarci
nile însemnate trasate de Con
gresul partidului în domeniul 
construcției de locuințe, subli

tărîm obștesc, antrenîndu-i în 
toate acțiunile gospodărești me
nite să îmbunătățească condițiile 
de viață ale populației. Deputatul 
trebuie să dezvolte în rindurile 
alegătorilor săi o înaltă conștiință 
cetățenească, să contribuie cot la 
cot cu ei, cu sprijinul sfatului 
popular, la rezolvarea tuturor pro
blemelor de interes obștesc.

Vorbitorul a arătat că proble
mele ridicate de cetățenii circum
scripției electorale sînt o expresie 
a năzuințelor justificate a oame
nilor muncii de a dezvolta reali
zările obținute sub conducerea 
partidului în ridicarea nivelului 
de trai, de a trăi din ce în ce mai 
bine. Țara noastră disnune de 
toate condițiile pentru a asigura 
poporului un înalt nivel de trai. 
In primul plan cincinal a fost 
creată o industrie puternică, o 
bază tehnico-economică solidă 
care ne dă putința să luptăm cu și 

tării acestei regiuni în anii pu
terii populare. Vechile uzine si
derurgice au fost renovate și me
canizate. La Hunedoara și Calan 
au intrat în funcțiune cele mai 
mări furnale ale țării. La Hune
doara s-au construit o termocen
trală, prima baterie a uzinei 
cocso-chimice și fabrica de aglo
merare a minereului. A fost mo
dernizată preparația de cărbune 
de la Lupeni, iar în curînd, la 
Uricani se va deschide o mină 
nouă. în ultimii ani, în regiunea 
Hunedoara au fost construite lo
cuințe muncitorești pe o supra
față de aproape 460.000 m.p.

In satele regiunii Hunedoara 
au luat ființă pînă acum 44 de 
gospodării agricole colective, 121 
întovărășiri agricole și 114 înto
vărășiri zootehnice. Cele 13 
S.M.T.-uri din regiune au pus la 
dispoziția țărănimii muncitoare 
mașini agricole cu ajutorul că
rora se obțin producții sporite.

Toate realizările care se văd 
azi nu numai în regiunea Hune
doara — a spus vorbitorul — ci 
pretutindeni, în fiecare colț al 
minunatei noastre patrii, se dato- 
resc înțelepciunii cu care partidul 
și guvernul conduc oamenii mun
cii pe calea unei vieți din ce în 
ce maî bune. 

niind necesitatea folosirii com
plecte și raționale a mijloacelor 
repartizate, a sporirii numărului 
de construcții prin posibilitățile 
locale, în afara fondului centrali
zat, a bunei întrețineri a fondului 
existent de imobile — bun a,l 
poporului, al fiecăruia dintre ce
tățeni.

Referindu-se la problemele ri
dicate de cetățeni, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a propus ca su
gestiile, observațiile și criticile 
făcute de cetățeni să fie studiate 
de viitorul sfat popular, care să 
întocmească pe baza lor un plan 
de măsuri practice.

Arătînd că la alegerile de la 
11 martie cetățenii trebuie să a- 
leagă ca deputați oameni compe- 
tenți, gospodari harnici și devo
tați poporului muncitor, vorbito
rul a subliniat că deputatul tre
buie să promoveze tot ceea ce 
este nou și progresist în activi
tatea sfatului popular și la locul 
lui de muncă în producție, să dea 
socoteală maselor de activitatea 
sa și să caute să descopere și să 
aplice mereu noi forme de atra
gere a maselor la conducerea tre
burilor obștești. El trebuie să fie 
în mijlocul oamenilor muncii, să 
le cunoască nevoile, să rezolve 
problemele împreună cu ei. să 
simtă răspunderea pentru man
datul încredințat, să fie un slu
jitor credincios al poporului 
muncitor, să-și desfășoare acti
vitatea pe linia trasată de ale
gătorii care i-au încredințat man
datul.

în încheiere, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a vorbit despre 
uriașa însemnătate a dezbaterilor 

mai mult succes pentru o viață 
îndestulată și cultă. Partidul, care 
nu cunoaște un țel mai înalt de- 
cît făurirea fericirii poporului, ne 
învață că ridicarea continuă a ni
velului de viață stă în primul 
rînd în mîinile celor ce muncesc, 
în munca creatoare a poporului.

Cel de al doilea Congres al 
partidului a trasat în fața oame
nilor muncii din țara noastră un 
măreț program de construcție so
cialistă. Documentele Congresului 
au subliniat ca o sarcină centrală 
lupta pentru o înaltă productivi
tate a muncii, pentru reducerea 
continuă a prețului de cost. 
Aceasta este calea sigură pe care 
trebuie să pășim pentru ca popu
lația să primească produse mai 
multe și mai ieftine, pentru ca 
viața orașelor, raioanelor și re
giunilor țării să cunoască o con
tinuă dezvoltare și înflorire.

In încheiere, vorbitorul a su
bliniat că este în propriul interes 
al oamenilor muncii din acest

în lumina hotărîrilor Congre
sului al Il-lea al P.M.R., sfaturilor 
populare le revine sarcina de a 
contribui activ la dezvoltarea in. 
dustriei locale, de a descoperi și 
valorifica resursele locale de ma
terii prime, de a organiza din ce 
în ce mai bine comerțul, trans
porturile etc. Transformarea so
cialistă a agriculturii pune de a- 
semenea sarcini importante în 
fața sfaturilor populare.

Vorbind despre legătura cu 
masele a sfaturilor populare, to
varășul dr. Petru Groza a arătat 
că în această legătură stă izvo
rul succeselor, că aceasta este 
miezul rezolvării problemelor. 
Mentalitatea veche care arăta că 
totul trebuie înfăptuit de sus tre
buie îngropată. Ceea ce am făcut 
pînă acum se datorește faptului 
că ne-am dat osteneala să lichi
dăm vechile obiceiuri, să întărim 
colaborarea, să apropiem cetățe
nii de sfaturile populare.

Pentru a se înfăptui realizări 
cît mai mari în regiune este ne
cesar ca inițiativa creatoare a 
maselor să se manifeste puternic. 
Sînt lucruri mari care se pot în
făptui în regiune. Hunedoara este 
una din regiunile cele mai bo
gate ale țării. Ca aceste bogății 
să fie puse în valoare este nece
sar să se dezvolte inițiativa ma
selor. 

și hotărîrilor pline de înțelepciune 
ale Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. Nu încape îndoială că 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, călăuzit de nemuritoarele 
învățături ale marelui Lenin și 
strîns unit în jurul Comitetului 
său Central leninist, va conduce 
poporul sovietic la îndeplinirea 
cu succes a hotărîrilor Congresu
lui, în interesul obținerii unor noi 
și mărețe victorii în opera de 
construire a comunismului în 
Uniunea Sovietică, al dezvoltării 
colaborării frățești între țările 
socialiste și al prosperității po
poarelor lor, al apărării și întări
rii păcii în lumea întreagă.

Poporul romîn. conștient de 
faptul că sub conducerea P.M.R. 
și a guvernului țara noastră a 
devenit o forță activă în lupta 
pentru pace, este hotărît să pă
șească înainte, neabătut, pe a- 
ceastă cale. Dîndu-și votul candi- 
daților F.D.P. milioanele de oa
meni ai muncii își vor rosti încă 
odată aprobarea Țață de această 
politică de pace.

Campania pentru alegerile de 
deputați în sfaturile populare a 
unit și mai strîns întregul popor 
romîn în jurul forței sale condu
cătoare — Partidul Muncitoresc 
Romîn. Alegerile și activitatea 
noilor sfaturi vor trebui să ducă 
la o nouă consolidare a puterii 
populare, la întărirea și înflorirea 
mai departe a patriei !

întîlnirea s-a încheiat în acla
mațiile entuziaste ale participan- 
ților pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central, 
pentru victoria în alegeri a Fron
tului Democrației Populare.

raion ca în uzinele raionului, ca și 
în întreprinderile din întreaga 
țară, să se militeze neobosit pen
tru utilizarea deplină a tehnicii 
și introducerea tehnicii noi, pen
tru extinderea metodelor fruntași
lor, pentru o ordine și o disciplină 
exemplară în producție în vederea 
îndeplinirii mărețelor sarcini ale 
celui de al 2-lea plan cincinal.

Cuvintele vorbitorului, urmărite 
cu un deosebit interes de asi
stență, au fost deseori întrerupte 
de puternice aplauze și ovații în 
cinstea partidului — cîrmaciul în
țelept al poporului pe drumul vie
ții sale noi.

întîlnirea alegătorilor cu can
didatul lor, desfășurată într-o 
atmosferă plină de însuflețire, a 
constituit o puternică dovadă a 
atașamentului oamenilor muncii 
față de politica partidului și gu
vernului, a unității de nezdrun
cinat dintre partid, guvern și 
popor.

(Agerpres)

Tovarășul dr Petru Groza a 
vorbit apoi despre necesitatea în
ființării unui complex sportiv și a 
realizării diferitelor lucrări de in
teres cetățenesc.

Alături de activitatea economi
că, sfaturile populare trebuie să 
dea o atenție deosebită dezvol
tării activității culturale. în fie
care oraș /i sat trebuie să se cre
eze condiții materiale optime în 
vederea bunei desfășurări a învă
țămîntului. activității cultural-ar- 
tistice de mase.

Participarea masivă la alegeri 
— a spus vorbitorul — va con
stitui o nouă afirmare a voinței 
de pace a poporului nostru împo
triva acelora care încearcă să îm
piedice mersul înainte al patriei 
noastre. In ziua de 11 martie, 
cetățenii regiunii Hunedoara și 
ai întregii țări vor vota cu hotă- 
rîre pentru pace, pentru socia
lism.

La sfîrșitul întîlnirii, tovarășul 
dr.'Petru Groza s-a întreținut în
delung cu alegătorii săi. Cei pre- 
zenți au făcut o caldă manifes
tație pentru victoria în alegeri a 
candidaților Frontului Democra
ției Populare, pentru noi reali
zări pe drumul ridicării continue 
a nivelului de trai material și cul
tural al celor ce muncesc.

(Agerpres)

Joi după amiază la Teatrul Na
țional din Iași a avut ioc întîl
nirea alegătorilor din circumscrip
ția electorală regională nr. 7 cu 
candidatul lor în alegerile de la 
11 martie, tov. Iosif Chișinevschi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., secretar al C.C. 
al P.M.R.

La întîlnirea cu candidatul 
F.D.P. au venit peste 1.200 de ce
tățeni ai lașului — ceferiști de 
la atelierele „Ilie Pintilie“, texti- 
liste, oameni de știință, artă și 
cultură, funcționari, gospodine, 
studenți.

întîlnirea a fost deschisă de tov. 
Dumitru Gheorghiu, prim secre
tar al Comitetului regional Iași 
al P.M.R., care a vorbit despre 
dezvoltarea multilaterală pe care 
a luat-o în anii puterii populare 
regiunea Iași. Cunoscută in tre
cut mai ales prin orașul Iași — 
vechi centru al culturii, al știin
ței romînești, regiunea a devenit 
în anii de democrație populară o 
regiune agro-industrială în con
tinuă dezvoltare Potențialul ei e- 
conomic a sporit simțitor prin con. 
struirea și darea în funcțiune a 
noi unități industriale impor
tante — fabrica de rulmenți din 
Bîrlad, fabrica de antibiotice, 
noua filatură a fabricii „Țesă
tura“ din Iași, prin lărgirea 
capacității de producție a între
prinderilor existente și prin dez
voltarea sectorului socialist al a- 
griculturii.

Industria și-a sporit de la un 
an la altul producția, slujind cu 
tot mai multă competență lupta 
pentru ridicarea necontenită a ni
velului de trai material și cultu
ral al celor ce muncesc. Orașul 
Iași, lovit atît de mult de război, 
își schimbă înfățișarea continuu 
prin sprijinul partidului și gu
vernului, prin munca harnică a 
locuitorilor lui. In orașul și re
giunea Iași au fost ridicate în 
primul plan cincinal 24 de blocuri 
muncitorești și un mare număr 
de locuințe individuale. In anii 
care urmează, suprafața locativă 
se va mări simțitor ca urmare a 
sporirii fondurilor de investiție.

Ieșenii se prezintă la alegerile 
de deputați în sfaturile populare 
cu succese remarcabile pe tărîmul 
artei, științei și culturii. In ora
șul Iași și-a început activitatea 
Filiala Academiei R.P.R., au luat 
ființă încă două teatre, sînt în 
curs de. amenajare muzeele Pala
tului Culturii dat în folosință nu 
de mult, se organizează Opera de 
stat și se amenajează clădirea 
pentru Filarmonica de stat „Mol
dova“.

Rețeaua școlară a regiunii a 
fost mărită, nurnărînd astăzi 1289 
de unități; numărul studenților 
a crescut la peste 7.500. Cu spri
jinul maselor de cetățeni, sfaturile 
populare au înfăptuit un mare

Întîlnirea tovarășului Alexandru Moghioroș cu alegătorii din 
circumscripția electorală nr. 1 a Regiunii Autonome Maghiare

în sala mare a Palatului Cul
tural din Tg. Mureș, numeroși a- 
legători s-au întîlnit miercuri cu 
tovarășul Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, candidat 
al F.D.P. în circumscripția elec
torală nr. 1 a regiunii Autonome 
Maghiare.

Deschizînd adunarea, tov. Bugyi 
Pal, președintele comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al Re
giunii Autonome Maghiare, a a- 
mintit cîteva din cele mai de sea
mă construcții industriale ridicate 
în ultimii 2—3 ani în regiune: 
filatura de in din Gheorghieni, ca
riera de exploatare a ligniților de 
la Vîrghiș, fabrica de biscuiți In
dustria locală, care cunoaște o 
deosebită înflorire în această re
giune, s-a lărgit în ultimii ani cu 
încă 53 de unități. Numeroși ale
gători au arătat că datorită poli
ticii înțelepte a partidului și gu
vernului, datorită activității rod
nice a sfaturilor populare și spri
jinului de care s-au bucurat ele 
din partea maselor, de la alege
rile din 1953 și pînă astăzi în 
regiune au fost obținute impor
tante realizări.

Muncitorul Marton Geza a vor
bit despre realizările obținute de 
colectivul fabricii „Encsel Mauri- 
ciu" Capacitatea creatoare a mun. 
citorilor — înăbușită de regimurile 
trecute — este oglindită prin 
faptul că în fabrică se produc a- 
cum pentru prima oară în țara 
noastră 8.646 de repere, piese de 
schimb pentru industria textilă.

Vorbitorul a arătat însuflețirea 
cu care muncitorii fabricii luptă 
pentru traducerea în viață a Di
rectivelor celui de al II-lea Con-, 
greș al P.M.R. cu privire la 
al doilea plan cincinal, care 
deschid fiecărui om al muncii 
perspectiva de ,a-și ridica nivelul 
de trai, de a crește odată cu în
florirea întregii țări.

Muncitoarea fruntașă Kelemen 
Rozalia de la fabrica „Ludovic 
Minschi“ a vorbit despre dreptu
rile largi acordate femeilor de 
regimul democrat-popular, despre 
contribuția lor la activitatea ob
ștească și în producție.

Numeroșii alegători care au luat 
cuvîntul au subliniat că întărirea 
prieteniei frățești dintre oamenii 
muncii romîni și maghiari din re

volum de lucrări edilitare care au 
contribuit la îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale oamenilor mun
cii.

Adîncul democratism, libertatea 
deplină a fiecărui cetățean al pa
triei noastre de a-și spune liber, 
deschis, părerile în cele mai di
verse probleme ale treburilor 
statului a reieșit cu putere în e- 
vidență din cuvîntul alegătorilor.

Alegătorii Constantin Pîntea, 
rectorul Institutului Agronomic, 
dr. Oscar Franke, rectorul Insti
tutului de Medicină, Tiberiu Gol- 
goțiu, prorectorul Institutului Po
litehnic și Leo Bartfeld, prorecto
rul universității „Al. I. Cuza", au 
înfățișat dezvoltarea pe care a 
luat-o învățămîntul superior în 
anii democrației populare, în acest 
vechi centru cultural. în toate in
stitutele au luat ființă noi facul
tăți care au înlesnit apropierea 
mai mult a învățămîntului supe
rior de nevoile practice ale econo. 
miei naționale O mare realizare 
în dezvoltarea învățămîntului su
perior din Iași o constituie con
struirea Institutului agronomic. 
Numărul studenților a crescut con
tinuu. La Institutul politehnic, de 
pildă, numărul studenților a cres
cut în anii primului cincinal de 
12 ori față de 1938. Numărul bur
selor a crescut în proporții ne
maicunoscute în regimurile bur- 
ghezo-moșierești.

Vorbitorii au subliniat necesi
tatea reutilării laboratoarelor cu 
aparatură modernă, au făcut pro; 
puneri menite să îmbunătățească 
condițiile de cazare și masă ale 
studenților și s-au angajat să 
lupte în permanență pentru ridi
carea nivelului și calității învăță
mîntului.

Emil Bordeianu, cazangiu la a- 
telierele C.F.R. „Ilie Pintilie“ a 
arătat elanul cu care ceferiștii au 
întîmpinat alegerile de deputați 
în sfaturile populare. In toate sec
țiile atelierelor, planul de produc
ție a fost îndeplinit și depășit și 
s-au făcut mari progrese în ridi
carea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost. El a pro. 
pus să se acorde o mai mare a- 
tenție reparării și întreținerii stră
zilor din cartierul Ilie Pintilie, să 
se aprovizioneze magazinele cu 
produse industriale și alimentare 
variate, cerute de sezon, iar trans
portul în comun să fie folosit.mai 
rațional.

Directorul Teatrului Național 
din Iași, Traian Ghițescu, a ară
tat că întregul efort al colectivu
lui de actori tineri și vîrstnici 
este îndreptat spre apropierea cît 
mai mult a spectacolelor de via
ță, spre ridicarea calitativă a 
spectacolelor. El a cerut deputa- 
ților care vor fi aleși la 11 mar
tie să acorde mai mult sprijin în 
întreținerea atentă a acestui lă
caș de cultură.

giune, însuflețiți de țelul comun 
al construirii socialismului în Re
publica Populară Romînă, este 
rodul politicii naționale marxist- 
leniniste, promovată cu consecven
ță de partidul nostru, de regimul 
democrat-popular.

Tov. Ioan Căliman, directorul 
adjunct al întreprinderii regionale 
de industrie alimentară, a vorbit 
despre entuziasmul cu care oame
nii muncii romîni și maghiari din 
Regiunea Autonomă Maghiară, 
într-o strînsă colaborare frățeas
că, au întîmpinat alegerile de de- 
putați în sfaturile populare.

„Dîndu-ne votul cu încredere 
candidaților F.D.P. — a spus vor. 
bitorul — vom vota cu toții pen
tru înflorirea regiunii și întregii 
noastre patrii, pentru construirea 
socialismului, pentru pace“.

Scriitorii Kovacs Gyorgy și 
Su'to Andras, laureați ai Premiu
lui de Stat, Tompa Miklos, maes
tru emerit al artei din R.P.R.. 
directorul Teatrului Secuiesc de 
Stat, au vorbit despre viața cul
turală în plin avînt a Regiunii 
Autonome Maghiare și despre u- 
nele probleme ale literaturii și 
dramaturgiei în limba maghiară 
din țara noastră. Scriitorul Suto 
Andras a scos în evidență da
toria intelectualilor de a sprijini 
mai activ munca sfaturilor popu
lare pentru răspîndirea culturii în 
cele mai largi straturi ale poporu. 
lui. Munca noastră culturală — 
a spus vorbitorul — trebuie să 
aibă ca obiectiv combaterea mani
festărilor naționalist-burgheze, a 
separatismului cultural, cunoaște
rea de către oamenii muncii de 
naționalitate maghiară a minuna
telor comori ale culturii poporului 
romîn

Dr. Spielmann Iosif, conferen
țiar la Institutul medico-farma- 
ceutic, a vorbit despre dezvoltarea 
învățămîntului și a rețelei sani
tare în regiune Vorbitorul a ară
tat că zilele acestea au început 
lucrările de construcție ale noului 
cămin studențesc din Tg. Mureș 
care va avea 350 de locuri.

Au mai luat cuvîntul Kiirti Iosif, 
directorul filialei Băncii R.P.R., 
Timar Bela, președintele coopera
tivei meșteșugărești „Lemn-mobi- 
lă“, Albert Sarosi, fruntaș în pro
ducție la fabrica „Simo Geza“,

Evocind starea de înapoiere în 
care erau ținute femeile în trecut, 
Ana Beraru, muncitoare la fabri
ca „Țesătura“ Iași, a vorbit cu 
emoție despre drepturile largi de 
care se bucură femeile în țara 
noastră, despre grija partidului și 
guvernului pentru ocrotirea vie
ții mamei și copilului. Ea a ară
tat că sfaturile populare trebuie 
să dea dovadă de mai multă ini
țiativă în mobilizarea femeilor Ia 
diversele acțiuni de înfrumuse
țare a orașului și a chemat fe
meile din orașul Iași să sprijine 
pe deputății noi aleși pentru o 
mai bună gospodărire a ora
șului.

Gospodina Maria Gheorghiu, 
ceferistul Constantin Bostan, 
studentul Cornel Sturzu, dr. Io- 
sif Goldemberg și alți alegători 
au propus sfaturilor populare să 
se ocupe mai mult de curățenia 
orașelor, antrenînd în această ac
țiune mase cît mai largi de ce
tățeni. Realizînd o participare 
activă a maselor la treburile ob
ștești, organele locale ale puterii 
de stat pot să folosească mai 
economic fondurile alocate, ast
fel ca din aceleași sume să 
poată fj rezolvate cît mai multe 
din propunerile făcute de alegă
tori.

Primit cu vii aplauze, a luat 
apoi cuvîntul tov. Iosif Chi
șinevschi. După ce a arătat 
sprijinul multilateral acordat de 
partid și guvern regiunii Iași, 
ca și celorlalte regiuni ale țării, 
și succesele obținute sub condu
cerea partidului de oamenii 
muncii în dezvoltarea economică 
și culturală a regiunii, vorbitorul 
a subliniat că fiecare deputat 
trebuie să-și pună întreaga sa 
pricepere și putere de muncă în 
slujba ridicării activității sfatu
rilor populare la nivelul sarcini
lor construirii socialismului. De
putății trebuie să considere ca o 
datorie de cea mai mare răspun
dere atragerea maselor cît mai 
largi la rezolvarea treburilor de 
interes gospodăresc, asigurînd în 
acest fel o legătură indisolubilă 
între organele locale ale puterii 
de stat și masele largi de cetă
țeni.

în continuare, tov. Iosif Chi
șinevschi a vorbit despre uriașa 
importanță a creșterii productivi
tății muncii și reducerii prețului 
de cost, chezășia ridicării nivelu
lui de trai, material și cultural 
al celor ce muncesc, a întăririi 
continue a statului democrat- 
popular. Populația regiunii Iași, 
harnică și pricepută, care a în
fruntat atîtea greutăți pricinuite 
de război, este capabilă să facă 
mai mult pentru ridicarea pro
ducției și productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, îmbu
nătățirea calității produselor în 
industrie, agricultură, transpor

Kibedi Kalman, de la fabrica 
„Encsel Mauriciu“ și alții.

Vorbind despre realizările gos
podărești ale Sfatului popular al 
orașului Tg. Mureș, ei au relevat 
totodată o serie de probleme e- 
dilitare de a căror rezolvare vor 
trebui să se îngrijească deputății 
ce vor fi aleși la 11 martie, spri
jiniți de cetățeni.

Primit cu vii aplauze, a luat 
apoi cuvîntul tovarășul Alexan
dru Moghioroș.

Regimul democrat-popular, la 
făurirea căruia au participat activ, 
alături de poporul romîn, minori
tățile naționale — a arătat vor
bitorul — a pus capăt rușinoasei 
politici de asuprire națională. In 
anii puterii populare, în lupta și 
munca comună pentru construirea 
socialismului, s-a cimentat prie
tenia frățească de nezdruncinat 
cMntre oamenii muncii romîni și 
cei ce aparțin minorităților națio
nale. Rod al politicii naționale 
leniniste a partidului este și crea
rea Regiunii Autonome Maghiare.

Tov. Al. Moghioroș a subliniat 
mai departe că partidul și guver
nul se preocupă în mod deosebit 
de dezvoltarea economică și cul
turală a regiunilor pe care bur
ghezia le-a ținut în stare de îna
poiere, printre care se numără și 
Regiunea Autonomă Maghiară,

Astfel, în cursul primului cinci
nal, în Regiunea Autonomă Ma
ghiară au luat ființă 13 între
prinderi industriale noi. A fost 
construită și a intrat în funcțiune 
termocentrala „Steaua Roșie" din 
Sîngeorgiu de Pădure. Industria 
forestieră, specifică regiunii, a 
luat o mare dezvoltare. Mecani
zarea a pătruns pînă în exploa
tările forestiere cele mai înde
părtate. A luat ființă în regiune 
cea mai mare fabrică de mobile 
din țară, fabrica „Simo Geza“. 
Au fost create întreprinderi noi, 
ca fabrica de praf de lapte de la 
Remetea, fabrica „Encsel Mauri
ciu" din Tg. Mureș și altele.

Tov. Al. Moghioroș a subliniat 
de asemenea realizările din Re
giunea Autonomă Maghiară în 
domeniul agriculturii, industriei 
locale și în sectorul sOcial-cul- 
tural.

Pentru înflorirea economico-cul. 
turală a acestei regiuni — a ară
tat în continuare vorbitorul — 

turi etc. Documentele celui de al 
2-lea Congres al P.M.R. consti
tuie un îndreptar prețios în lupta 
oamenilor muncii pentru îndepli
nirea înainte de termen a celui 
de al doilea plan cincinal, pen
tru traducerea în practică a sar
cinilor care reies din directivele 
Congresului privind transforma
rea socialistă a agriculturii. Cu
vîntul alegătorilor, angajamente
le pe care și le-au luat, izvorîte 
dintr-un adînc patriotism, de
monstrează convingerea fiecăruia 
că cu cît succesele industriei vor 
fi mai mari, cu cît se va obține 
o producție mai mare la hectar, 
cu atît posibilitatea satisfacerii 
necesităților oamenilor muncii 
vor fi mai largi, cu atît statul 
democrat popular va deveni mai 
puternic. Pentru aceasta este ne
voie să se folosească cu pricepe
re inițiativa și experiența mase
lor largi muncitoare. Sfaturile 
populare au datoria să.și creieze 
active largi de cetățeni — ingi
neri, medici, muncitori, profesori, 
gospodine—buni gospodari, comi
tete de străzi și alte forme con
crete de mobilizare a cetățenilor 
la conducerea și gospodărirea o- 
rașelor și satelor.

Vorbitorul a arătat însemnăta- 
tea istorico-mondială a celui 
de-al 20-lea Congres al P.C.U.S. 
în lupta popoarelor pentru pace, 
democrație și socialism, subli
niind că hotărîrile Congresului 
constituie un tezaur nesecat de 
învățăminte pentru poporul nos- 
tru în opera de construire a so
cialismului.

în încheiere, tov. Iosif Chiși
nevschi a arătat că partidul și 
guvernul au acordat și acordă și 
pe mai departe o grijă deo
sebită pentru repartizarea ra
țională a forțelor de producție 
pe întregul cuprins al țării. 
Pe această linie partidul și gu
vernul au sprijinit și sprijină ri
dicarea economică a regiunilor 
rămase în urmă. Problema apro
vizionării cu apă potabilă a ora
șului Iași va fi rezolvată. Pentru 
aceasta s-au alocat fondurile ne; 
cesare. Masele largi de cetățeni 
sînt gata să participe cu entu
ziasm la această importantă lu
crare. Vorbitorul a criticat între
prinderile de construcții locale și 
unele sfaturi populare pentru in
suficienta preocupare față de efec
tuarea la timp și în bune condi
ții a lucrărilor de construcții.

Cei prezenți și-au exprimat con
vingerea că noile organe alese 
pentru care își vor da votul 
cu deplină încredere la 11 mar
tie își vor îndeplini cu cinste sar
cinile de conducători ai treburi
lor obștești și s-au angajat să 
participe activ la acțiunile în
treprinse de sfaturile populare.

(Agerpres)

statul democrat-popular a prevă
zut pentru cel de al doilea plan 
cincinal investiții de peste
l. 600.000.000 lei. Va fi instalată 
linia electrică de înaltă tensiune ce 
va lega termocentrala de la Sîn
georgiu de Pădure cu raioanele 
Odorhei și Miercurea Ciuc; va lua 
ființă o fabrică de instrumente de 
precizie și aparate optice, vor fi 
date în folosință studioul regional 
de radio și un nou cinematograf, 
se va construi un nou cămin stu
dențesc etc. Va fi de asemenea 
intensificată exploatarea lignitului, 
va crește volumul producției de 
cărămizi presate, țigle, olane, var 
gras, preparate de carne și altele. 
Prin noi construcții suprafața de 
locuit se va mări cu încă 30.000
m. p.

Vorbind apoi despre lipsurile 
ce s-au manifestat în munca sfa
turilor populare, tovarășul Ale
xandru Moghioroș a arătat că ele 
vor trebui să organizeze cu pri
cepere inițiativa gospodărească a 
maselor, să stimuleze acțiunea 
pentru înfrumusețarea orașelor și 
satelor, să considere ca o obliga
ție de prim ordin mobilizarea ce
tățenilor la înflorirea economică 
și culturală a raioanelor și ora
șelor.

Sîntem datori — a spus în 
continuare vorbitorul — să lup
tăm fără cruțare împotriva pur
tătorilor naționalismului și șovi
nismului — manifestări ale ideo
logiei claselor exploatatoare — 
care încearcă să folosească aceste 
arme otrăvite pentru a izola pe 
conaționalii lor de lupta unită a 
poporului muncitor. Să întărim 
prietenia de nezdruncinat între 
oamenii muncii romîni și cei a- 
parținînd minorităților naționale.

Prezentîndu-ne în fața urnelor 
— a spus în încheiere tov. Ale
xandru Moghioroș — să votăm 
pentru sporirea și consolidarea 
marilor cuceriri ale poporului 
nostru, pentru realizarea sarcini
lor celui de al doilea plan cinci
nal, pentru politica partidului de 
construire a unei vieți fericite po
porului muncitor, pentru pace și 
socialism.

(Agerpres)

,,Scìntela tineretului“
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N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov 
vor sosi în Anglia la 18 aprilie
MOSCOVA 9 (Agerpres). *- 

TASS transmite:
După cum s-a mal anunțat N. 

A. Bulganin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. șl 
N. S. Hrușciov, membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., au acceptat invitația Iul 
sir Anthony Eden, primul minis-

tra al Marii Britanii, de a vizita 
in primăvara acestui an Regatul 
Unit

In prezent de comun acord s-a 
stabilit că N. A. Bulganin șl N. 
S. Hrușdov vor sosi tn Marea 
Britanie la 18 aprilie și vor 
mine acolo 10 zile.

ră-

———■La un deceniu
Scrisoare din Berlin

X3OO«OÖ©<

Dragi prietini din Romtnla,

de la întemeierea F.D.J

Hotărîrile de la Bandung 
la baza politicii Indoneziei

DECLARAȚIA LUI
PARIS 9 (Agerpres). — TASS 

transmite:
După cum transmite corespon

dentul din Djakarta al agenției 
France Presse, Aii Sastroamid- 
fojo, lider al partidului națio.nal 
din Indonezia, care a fost tn-

SASTROA MIDJOJO
sărcinat cu formarea noului go
vern, a declarat că va acorda cea 
mai mare atenție hotărîrilor a- 
doptate la conferința de la Ban
dung. Aceste hotărîri, a spus el, 
vor sta ta baza politicii externe 
a viitorului său guvern.

gu-

Dulles primit la Delhi de un ministru
1și numeroși...

Secretarul de stat al S.U.A., 
John Foster Dulles, 
India. Primirea rare i s-a făcut 
pe aeroportul Palam a fost mal 
mult dectt glacială. Dulles nu a 
fost tnttmpinat dectt de un mi
nistru și alte oficialități și de un 
important serviciu de ordine care 
avea menirea nu de a stăvili ac
cesul populației, căci nu putea fl 
vorba de așa ceva, nefiind de 
față dectt notabilitățile amintite, 
ci de a face față eventualelor 
manifestații ostile secretarului de 
stat al S.U.A.

La sosire, Dulles a făcut cores
pondenților de presă o scurtă 
declarație în care a recunoscut 
divergențele existente între S.U.A. 
și India. El a refuzat să răspundă 
întrebărilor despre lucrările se- 
aiunii S.E.A.T.O.

Imediat după sosirea sa, Dulles 
a avut o convorbire de trei ore șt 
jumătate cu premierul Indiei, 
Nehru.

Una dintre cele mai subtile 
modalități de a critica poziția a-

vizitează
merlcană la conferința 
raci a fost găsită de 
zentant al Ministerului 
Externe al Indiei. Sub pretextul 
vizitei pe care o va face Ince- 
pînd de mîine ministrul de Ex
terne al Franței în India, acesta 
a salutat declarațiile lui Pineau 
subliniind faptul că acestea sînt 
în antiteză cu politica externă a 
S.U.A. și Marii Britanii. Scoțînd 
în relief acele pasagii din decla
rațiile lui Pineau care se referă 
la pactul de la Bagdad și la po
litica de coexistență pașnică cu 
Uniunea Sovietică, el și-a expri
mat satisfacția pentru faptul că 
Franța, procedînd în mod „în
țelept și civilizai" nu a interve
nit prea insistent în problema 
Kașmirului, nu a făcut nici o de
clarație asupra teritoriului Goa 
șl nu a participat la manevrele 
militare ale S.E.A.T.O.". Nu este 
greu de ghicit cărei țări l se con. 
testă aici aproape direct „înțelep
ciunea" șl „civilizația".

de la Ca- 
un repre- 
Afacerilor

Pe marginea dezbaterilor
din Adunarea Naționala Franceză

PARIS 9 (Corespondentul „A- 
gerpres“ transmite) :

Opinia publică franceză a ur
mărit cu îngrijorare dezbaterile 
de joi din Adunarea Națională 
în cadrul cărora o serie de de
putați de dreapta și extremă 
dreaptă — purtători de cuvînt 
ai cercurilor colonialiste — au 
cerut guvernului să promoveze în 
Algeria o politică de forță și să 
elaboreze imediat planul în ve
derea desfășurării unui război to
tal în această țară.

Cercurile democratice din 
Franța consideră că nici decla
rațiile făcute în Adunarea Națio
nală de unii din reprezentanții 
guvernului nu au corespuns aș
teptărilor poporului francez care 
dorește soluționarea imediată pe 
cale de tratative a problemei al
geriene. Cuvîntarea ministrului 
rezident în Algeria, Robert La
coste, a decepționat în general 
pe cei care cer ca guvernul să 
adopte o hotărîre clară în favoa
rea încetării ostilităților în Al
geria. Ziarul „Liberation“, în edi
torialul său. își exprimă neliniștea

fată de felul în care a vorbit 
Lacoste arătînd că declarațiile a- 
cestuia reprezintă „un pas înapoi 
nu numai fată de discursul de 
Învestitură al primului ministru 
Guy Mollet ci și față de celelalte 
declarații ale șefului guvernului“.

„Liberation“ scrie că un punct 
de vedere realist și conștient de 
interesele concrete ale Franței 
nu exclude „acceptarea unei pro
ceduri excepționale“, dar cere ca 
această procedură să ducă la „în
cetarea războiului și la tratative 
care să stabilească legăturile po
litice, juridice și culturale care să 
unească Algeria de metropolă“.

★
Vineri după amiază Adunarea 

Națională Franceză a continuat 
dezbaterile cu privire la proiectul 
de lege al guvernului Guy Mollet 
prin care acesta cere împuterni
ciri speciale în Algeria.

Dezbaterile vor continua în 
cursul nopții, urmfnd să ia sfîr- 
șit în zorii zilei, după o nouă 
precizare a poziției guvernului pe 
care o va face Guy Mollet. Votul 
de încredere va avea loc la înce
putul săptămînii viitoare.

Acord comercial între U.R.S.S. și Yemen
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite : In urma trata
tivelor dintre reprezentanții Mi
nisterului Comerțului Exterior al 
U.R.S.S. și reprezentanții guver
nului regalului Mutavvakili din 
Yemen, care s-au desfășurat în 
Yemen în spiritul înțelegerii de
pline. la 8 martie s-a semnat în 

orașul Carro un acord comercial 
între U.R.S.S. și regatul Mutav
vakili din Yemen.

Uniunea Sovietică va livra Ye
menului diferite utilaje, mașini 

------ *------
HOTARIREA C C. AL P.C.U.S. 

Ș! A CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au adoptat o hotărîre cu privire 
la problema Statutului Artelului 
agricol și a dezvoltării continue 
a inițiativei colhoznicilor în orga
nizarea producției colhoznice și 
în conducerea treburilor artelului, 
precum și cu privire la problema 
avansului lunar cuvenit colhozni. 
cilor și a retribuirii suplimentare 
a muncii în colhozuri.

agricole, materiale de construcții, 
produse petrolifere, făină, orez, 
zahăr și alte mărfuri.

Yemenul va exporta în U.R.S.S. 
cafea, fructe uscate, piei 
alte mărfuri exportate 
obișnuit de Yemen.

crude și 
în mod

Zlua de 7 martie 1956 a con
stituit pentru membrii organiza
ției noastre — „Tineretul Liber 
German" (F.D.I.), pentru între
gul tineret iubitor de pace din 
Germania o zi de sărbătoare. In 
această zi, organizația noastră a 
împlinit zece ani. Tineretul de 
pe toate meleagurile republicii 
noastre a tnttmpinat cu un bogat 
bilanț în muncă și activitate săr
bătoarea de 7 martie.

Dar, nu numai tineretul a trăit 
bucuria acestui eveniment. Comi
tetul Central al Partidului Socia
list Unit din Germania a dăruit, 
de curind tineretului republicii 
noastre un dar prețios. Este vor
ba de rezoluția: „Tineretului 
toată inima și tot ajutorul nos
tru". Nici tovarășilor din apara
tul de stat și din activul orga
nizațiilor de masă nu le-au scă
pat acest eveniment de seamă 
al organizației noastre: în a- 
ceastă săptămînă, denumită a ti
neretului (4—II martie), ei stau 
de vorbă cu tinerii, ascultă do
rințele șl criticile tinerilor, expun 
măsurile luate pentru asigurarea 
progresului material șl cultural 
al tineretului etc. Astfel, pre
ședintele Carcerei Populare a 
primit tn tot cursul după-amiezii 
de 6 martie pe tinerii șl tinerele 
din orașul Leipzig.

înainte de a continua această 
scrisoare, trebuie să vă mărturi
sim nemărginita bucurie față de 
sosirea oaspeților dragi de pes
te hotare cu prilejul zilei de 7 
martie printre care și reprezen
tanții tineretului din Romînia.

Vouă, iubiți prieteni romîni, 
la fel ca șl celorlalți tineri din 
lumea întreagă dornici de pace 
și progres vă trimit un cald sa
lut cu prilejul aniversării unui 
deceniu de la întemeierea „Tine
retului Liber German". Folosesc 
acest prilej pentru a vă relata 
cîte ceva despre organizația 
noastră. Cu siguranță că cunoș
tințele voastre despre „Tineretul 
Liber German sînt legate de 
numeroase amintiri, de steagu
rile albastre, de cel de al trei
lea Festival Mondial al Tinere
tului de la Berlin, de viața și 
activitatea tineretului din Ger
mania democrată etc.

Astăzi doresc însă să vă fac 
cunoștință mai îndeaproape cu 
.Tineretul Liber German". Atunci 
cînd în martie 1946 s-au pus ba
zele organizației „Tineretul Liber 
German", a fost depusă o muncă 
susținută și obținute o serie de re
zultate pe linia creșterii unui ti
neret nou.

După zdrobirea fascismului 
hitlerist de către glorioasele Ar
mate Sovietice tn primăvara lui 
1945, tînăra generație din țara 
noastră care fusese mult timn în
șelată, tîrîtă în prăpastia războiu
lui, era complect dezorientată, 
nu-și găsea locul în acel haos pro
vocat de măcel. Dar. iată că. în 
acele vremuri, cînd mulți se în- 
doiau că tineretul educat în spi
rit hitlerist va putea fi cîștigat 
pentru o operă 
moașă si mai 
glasul Partidului Comunist Ger
man care, prin tovarășul Walter 
Ulbricht, a declarat:

„Avem încredere că tineretul 
german, cu ajutorul experienței 
antifasciștilor, va învăța din ca
tastrofa tn care Hitler a zvtrllt 
Germania". Și astfel, a început, 
la îndemnul partidului, activita
tea tinerilor antifasciști în Ger
mania răsăriteană. Tineretul a 
răspuns apoi chemării de a se 
înrola tn comitetele antifasciste 
de tineret create în iulie 1945.

Condiții materiale insuporta
bil de grele, o luptă ideologică 
ascuțită — iată ce caracteriza a- 
cele vremuri. Tinerii patrioți au 
biruit însă greutățile justificînd 
încrederea care li s-a acordat de 
către partid. Un an mai tîrziu, 
aproape 200.000 de tineri s-au 
unit tn cadrul „Tineretului Li
ber German", organizația unică

de tineret, cuprinztnd toate pătur 
rile democratice ale acestuia.

Izvoarele luptei, ale țelurilor 
înalte pentru realizarea cărora a 
luat ființă F.D.I. se află încă 
tn anii cînd tineretul muncitor 
începuse să lupte împotriva ex
ploatării nesățioase șl mereu 
crescînde a capitalismului, împo
triva mutilării sufletului tînăru- 
lui german de către militarismul 
prusac.

Izvoarele „Tineretului Liber 
German" își au obîrșia tn faptele 
eroice ale Uniunii Tineretului 
Comunist din Germania, în ac- 
țiunile antifasci-Je ale tineretu
lui, care urmtnd indicațiile ne
uitatului Ernst Thălmann a lup
tat cu curaj împotriva exploa
tării și nedreptății, împotriva 
fascismului șl războiului.

Izvoarele „Tineretului 
German" își au obîrșia în 
neînfricată, dusă ptnă la

Liber 
lupta 

sacrl-

Cu ajutorul Partidului, tinerii 
au obținut dreptul de vot de la 
18 ani, astfel că, încă tn 1947, 
peste 2000 de tineri au intrat tn 
organele locale și de centru ale 
conducerii statului.

Zeci de mii de copii de mun
citori au intrat tn universități, 
școli secundare șl profesionale. 
„Tineretul Liber German" a ob
ținut mari realizări în organiza
rea timpului liber. „Tineretul Li
ber German" a făcut cuno
scute tinerilor operele scrii
torilor clasici germani și ale 
scriitorilor progresiști germani și 
din alte țări. Peste tot au luat 
ființă coruri, echipe de jocuri 
șl dansuri populare. Datorită 
activității șl sprijinului „Tine
retului Liber German" tn vederea 
ridicării nivelului cultural al ti
neretului, s-au putut dezvolta 
tinere talente artistice ca: Lau- 
reații Premiului Național Stephan 
Hermlin, Andre Asriel și Kuba;

Constructori al R. D. Germane, tineri plini de viață, fericiți — 
lată ce exprimă această fotografie făcută cu ocazia unei în
truniri a F.D.J. la Erfurt.

nouă, mai fru- 
bună, a răsunat

ficlu a unor eroi tineri al rezis
tenței din anii fascismului, ca 
Konrad Blenkle, Katja Niederkir- 
chner, Walter Husemann, Arthur 
Bccker, Grefe Walter și mulți 
alții.

Ei au pregătit — alături de 
tovarășii lor mal vtrstnici 
luptă, în întunecata noapte a 
toriel germane, cînd milioanele 
de tineri germani au fost induși 
în eroare pentru a da foc Eu
ropei — ziua luminoasă ce ur
ma să vie într-o Germanie nouă, 
pe care a întrezărit-o Ernst 
Thălmann.

în sfîrșit, izvoarele „Tineretu
lui Liber German" își au obîrșia 
tn experiența și învățămintele 
luptei de decenii a mișcării ti
neretului muncitpresc german, 
care ne învață că : niciodată tî- 
năra generație germană nu mai 
trebuie să devină victima ten
dințelor profitoare ale imperia
liștilor, a șovinismului, a politicii 
aventuriste, a junkerilor și mili- 
tariștilor prusaci I

Să deschidem acum o 
pagină din cartea istoriei 
deceniu a ..Tineretului 
German".

Primul parlament al 
a avut loc în 1946 la Branden
burg.

Aici au fost proclamate cele 
patru drepturi de bază ale tine
retului : dreptul de a participa 
la viața politică, dreptul la mun
că, la cultură și la distracții.

Aceste drepturi au constituit 
programul de luptă în jurul că
ruia s-au unit în anii următori 
milioane de tineri. Pentru reali
zarea lor, tinerii au participat 
activ la înfăptuirea reformelor 
democratice — condiția primor
dială pentru obținerea celor pa
tru drepturi de bază ale tine
retului.

de 
is-

nouă 
de un
Liber

F.D.I.,

Popoarele arabe își apără independenta
DAMASC 9 (Agerpres).—TASS 
Potrivit relatărilor presei re

gele Iordaniei Husein a împuter
nicit pe primul ministru Er-Rifai 
să ia legătură cu guvernul englez 
pentru a-i adua» la cunoștință că 
Iordania doreș’.e și anuleze tra
tatul anglo-iordanian din anul 
1948 și să încheie un alt tratat 
care să corespundă statutului de 
independență al Iordaniei.

AMMAN 9 (Agerpres).— Pri
mul ministru al Siriei, Said El 
Ghazzi, a sosit vineri în capitala 
Iordaniei, Amman, venind de la 
Cairo unde participă la conferința 
șefilor statelor arabe. (După cum 
se știe, această conferință nu și-a 
încheiat încă lucrările).

Agențiile de presă anunță că 
premierul sirian va înmîna rege
lui Iordaniei. Husein, un mesaj

care conține propunerea Egiptu
lui, Siriei și Arabiei Saudite de a 
acorda Iordaniei un ajutor fi
nanciar. Acest ajutor urmează să 
înlocuiască subvenția 
pînă acum Iordaniei 
Marea Britanie pentru 
rea Legiunii arabe.

——«------

Colonialiștii la

...Bîrna din propriii oohi

acordată 
de către 

întreține-

lucru...

Laureațil Premiului Goethe, Fritz 
Höft și Paul Wiens; Laureatul 
Premiului Fontane, Manfred Grüt- 
tner; Laureatul celui de al pa
trulea Festival Mondial Armin 
Müller și alții.

In zilele noastre, toți tinerii 
și toate tinerele Republicii con
sideră drept ceva cu totul obiș
nuit ca cele patru drepturi de 
bază să fie cuprinse în Constitu
ție. Avem astăzi peste 8.000 de 
tineri deputați, peste 90.000 de

tlnerl decorați cu ordine de stat 
șl laureați premiului național, 
eroi al muncii, activiști șl peste 
200.000 de tineri și tinere care 
poartă cu mîndrie insigna „Frun
taș la învățătură".

In prezent, noi ne străduim să 
facem viața noastră de organiza
ție cit mal plăcută, mai atractivă.

A cunoaște lumea și a putea 
privi tn fondul tuturor lucrurilor 
este dorința vie a fiecărui om. 
Pentru aceasta, noi organizăm 
conferințe cu teme multilaterale, 
ca de pildă : „De ce nu pot ca
pitaliștii trăi fără muncitori, dar 
muncitorii pot trăi fără capita
liști ?", „Cînd vor înflori pe 
coasta Mării înghețate tranda
firii ?", „De cînd este cîntață 
dragostea ?“, „Cum trebuie hră
nit un nou-născut" etc.

în fiecare lună, secțiile „Ti
neretului Liber German" organi
zează o seară culturală. Sini 
discutate cu acest prilej teme ca : 
„Omul învinge natura", ,.învă
țăm să ne cunoaștem si să ne 
iubim patria", „Tineretul Liber 
German este șl organizația ta de 
tineret" și altele.

Deoarece tineretul ar voi să 
capete răspuns la toate între
bările, noi îl invităm la reuniuni 
mai mari, unde oameni de știin
ță, scriitori șl activiști ai Uniunii 
de tineret le dau răspunsul cerut.

Flecare ttnăr are preocupările 
sale. Șl tocmai din acest motiv, 
cercurile și colectivele se înmul
țesc. Numeroși tineri rămîn le
gați prin prietenie cu tovarășii 
lor de joacă șl de școală, cu care 
locuiesc pe aceeași stradă. De 
cele mal multe ori, ei doresc 
să-și petreacă timpul liber îm
preună. Pentru acest scop, noi 
am creat șl creăm comitete de ti
neri pe străzi și înființăm cît mai 
multe cluburi ale tineretului.

Dragi prieteni din Republica 
Populară Romînă!

V-am prezentat ptnă acum 
doar cîteva aspecte din activita
tea noastră. Veți înțelege desigur 
că trebuie depusă o muncă tot 
mal susținută și mai bună pentru 
a ridica activitatea noastră la 
un nivel corespunzător cerințelor 
vieții tineretului. Activiștii „Ti
neretului Liber German" stnt ho- 
tărtțl să răspundă cu cinste 
dorințelor tinerilor noștri.

Cu salutări călduroase, 
EDITH BRANDT 

secretar al Comitetului Centra! 
al „Tineretului Liber German“

Jocurile Mondiale Universitare de iarnă
PE PATINOARUL 

TORWAR

VARȘOVIA 9 (Agerpres). —
P.A.P. transmite:

In seara zilei de 8 martie pe 
patinoarul Torwar din Varșovia 
au început întrecerile de patinaj 
artistic din cadrul celei de a 
Xl-a ediții a Jocurilor Mondiale 
Universitare de iarnă. In prima 
zi s-au disputat probele impuse 
rezervate femeilor. Cel mai bun 
rezultat a fost obținut de pati- 
natoarea austriacă Sonia Mușii 
care conduce în clasament cu 
486,4 puncte. Pe locul doi se află 
Jurek (R. P. Ungară) cu 468,5 
puncte, iar locul trei a revenit 
sportivei cehoslovace Hlavacikova 
cu 434,3 puncte.

în competiția de hochei pe 
gheață s-a disputat pe același pa
tinoar meciul dintre echipele stu
dențești ale U.R.S.S. și R. P. Po
lone. Hocheiștii sovietici au pres
tat un joc excelent, obținînd vic
toria cu scorul de 12—2 (2—1 ; 
7—1 ; 3—0). Pentru echipa
U.R.S.S. au marcat Dokmentov 
(3), Abikiașov (3), Lialoșin (2), 
Sokolov (2), Feodorov și Karav- 
din.

LA ZAKOPANE
ZAKOPANE. — Probele de schi 

din cadrul celei de a Xl-a edi
ții a Jocurilor Mondiale Univer

sitar« de lamă au eontinuat vP 
nerl dimineață în stațiunea da 
aporturi de la Zakopane.

Cele două probe, fond, 10 km. 
femei și sărituri de pe trambulină 
pentru combinata nordică, au fost 
urmărite cu un interes deosebit 
de miile de amatori de sporturi 
de iarnă și turiști veniți în loca
litate. Concursurile au fost domi
nate de studenții sportivi sovie
tici care au demonstrat o înaltă 
măiestrie înregistrînd rezultate re. 
marcabile. Cursa de fond 10 km. 
femei s-a încheiat cu victoria stu
dentei Kaleste cu timpul de 41’46’’. 
De remarcat că ea a fost urmată 
în clasament de coechipierele sale 
2. Poligarfova 42’22” ; 3. Nedve- 
deva 43’44” ; 4. Arhimova 44”28” ; 
5. Druspezkova 44’36”.

O mare mulțime de spectatori a 
asistat la proba de sărituri pen
tru combinata nordică. Lupta pen
tru victorie a fost extrem de in
teresantă șl s-a desfășurat la un 
înalt nivel tehnic, socotind că 
trambulina mică nu permitea lan
sări pentru obținerea unor sări
turi mai lungi.

Victoria a fost cucerită da 
schiorul sovietic Feodorov cu 
209,9 puncte. Cea mai bună sări
tură a sa a fost de 60 m. Pe locu. 
rile următoare s-au clasat Roj 
Gosienica (R. P. Polonă) — 197,3 
puncte și Dadej (R. P. Polonă), cu 
179,6 puncte.

Turneul de șah de la Dresda

V. Ciocîltea din nou victorios
DRESDA 9 (Agerpres). — 

prin telefon:
Șahistul romîn Victor Ciocîl

tea continuă să se afirme în tur
neul internațional de la Dresda. 
El l-a învins în runda a 8-a pe 
cunoscutul șahist maghiar Bilek, 
iar în runda a 9-a a cîștigat în 32 
mutări la danezul Andersen, des- 
fășurînd un joc combinativ ma
gistral.

După 9 runde Ciocîltea se află

în fruntea clasamentului, cu 7 
puncte. Locul doi este ocupat de 
marele maestru sovietic Averbach 
cu 61/« puncte și o partidă între
ruptă iar locurile 3-4 de Pach- 
man și Holmov cu 6 puncte și o 
partidă întreruptă.

Astăzi se joacă partidele între
rupte. Duminică turneul se reia 
cu runda a 10-a în care Cioc’l- 
tea va întîlni la masa de joc 
Mohlberg.

Azi pe stadioanele Giulești 
și Locomotiva P.T.T.

In preajma tratativelor
Guy Moi!et-Eden

cu 
în

Sezonul oficial de fotbal se va 
inaugura duminică 18 martie, 
cînd se vor desfășura primele 
jocuri ale campionatului cate
goriei A.

In aceste zile echipele partici
pante își continuă cu intensitate 
pregătirile pentru a se prezenta 
în cea mai bună formă. Astăzi 
în capitală și în mai multe orașe 
din țară vor avea loc o serie de 
jocuri amicale foarte interesan
te. Cu începere de la ora 16 pe 
stadionul Giulești echipa campi-

oană a țării. Dinamo București 
va întîlni echipa Locomotiva G.i- 
vița Roșie. De la aceeași oră pe 
stadionul Locomotiva P.T.T. ama
torii de sport pot urmări întîl- 
nirea dintre echipa deținătoare a 
cupei R.P.R. C.C.A. și echipa 
Progresul F. B.

In țară vor avea loc următoa
rele partide : Orașul Stalin : Di- 
na-mo—Flacăra Cîmpina ; Arad : 
Flamura Roșie — Știința Timi
șoara ; Oradea : Progresul—Ști
ința Cluj; Constanța: Locomotiva- 
Flacăra Ploești.

Informații

PRAGA. — La 8 martie a avut 
loc la Praga în sala „Smetana“ 
un concert al Orchestrei filarmo
nice cehe și corului ceh, dirijate 
de Constantin Silvestri, Maestru 
Emerit al Artei din Republica 
Populară Romînă, laureat al 
Premiului de Stat. S-a interpretat 
Marea Messă în do-minor de Mo- 
zart.

CARACI. — Selwyn Lloyd, mi
nistrul Afacerilor Externe al An
gliei a părăsit orașul Caraci, unde 
a participat la recenta sesiune a 
Consiliului S.E.A.T.O . El a ple
cat la Bagdad unde va conferi 
cu Nuri Said, primul ministru al 
Irakului.

<• 
<•

Ziarul parizian „Franc-Ti- 
reur“ publică un articol intitu
lat „Anticolonialismul S.U.A “ 
și în care ia în derîdere de. 
clarațitle anticolonialiste ale 
unui senator american, amin
tind unele lucruri neplăcute 
„prietenilor“ de peste ocean. 
In articol se spune :

„Senatorul american John 
F. Kennedy a declarat zilele 
acestea că S.U.A. ar trebui să 
ceară Angliei și Franței să 
„lichideze“ coloniile pe care 
le au :

„Este de o importanță vi
tală, a declarat acesta, ca a- 
liații noștri să fie informați 
că vom sprijini toate popoare
le care doresc să fie indepen
dente, deoarece absența unei 
luări de poziție împotriva co
lonialismului va însemna pen
tru noi o pierdere de preș- 
tigiu".

Această poziție 
listă o aprobăm, 
esență, ea este un lucru no
bil. Nu facem însă nici un fel 
de aluzii la conductele de 
petrol...

Din nenorocire pentru pres
tigiul mentorilor noștri anti- 
colonialiști de peste Atlantic, 
recent în Guatemala s-au pe
trecut anumite întîmplări. Și 
pentru prestigiul bunilor noș
tri mentori, în ceea ce pri
vește independența popoarelor 
de culoare, există, printre al
tele, povestea neplăcută cu 
studenta negresă Autherine 
Lucy, dată afară, în ciuda ho- 
tărîrii tribunalului, de la Uni
versitatea din Alabama.

Bunul senator Kennedy vede 
foarte bine paiul din ochii mi
cilor săi alîați însă nu vede 
bîrna din propriii săi ochi...“

anticolonia- 
deoarece în

<•

<•

NICOSIA 9 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press anunță că 
autoritățile britanice din Cipru au 
arestat vineri la amiază pe arhie
piscopul Makarios unul din con
ducătorii m'șcării ciprioților pen
tru dreptul la autodeterminare. 
El urmează să fie deportat îm
preună cu episcopul Kiprianos, 
din Kerinia și a'.ți lideri ai miș
cării cipriote spre „o destinație 
necunoscută“.

Corespondenții de presă consi
deră că deportarea lui Makarios 
trebuie pusă în legătură cu refu
zul acestuia de a accepta propu
nerile guvernului britanic de a a- 
corda Ciprului dreptul la autogu
vernare 
situația

menținîndu-i-se de fapt 
de colonie.

★
cum scriu ziarele, floteleDupă 

americană și engleză din Marea 
Mediterană au primit ordin să in
tensifice patrulările în apropierea 
litoralului răsăritean al Mării 
Mediterane și să viziteze mai des 
porturile arabe și israeliene. Pe 
de altă parte, S.U.A. și Anglia 
intenționează să-și întărească for
țele militare din această regiune.

Ziua de duminică nu va fi o 
zi obișnuită în calendarul diplo
matic englez. La invitația lui E- 
den, șeful guvernului englez, la 
Londra sosește Guy Mollet, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Franței.

Din relatările presei străine re
iese că vizita lui Guy Mollet la 
Londra nu este un simplu act 
protocolar. Ea a fost determinată 
de criza existentă în relațiile din
tre puterile occidentale și în spe
cial de criticile la adresa politicii 
îxterne occiden
tale formulate 
în ultimul timp 
de mînlstrul A- 
facerilor Exter. 
ne al Franței, 
Christian Pineau.

în ultimul timp, în relațiile din
tre puterile occidentale s-au pe
trecut fapte care dovedesc că 
continuarea promovării faimoasei 
„politici atlantice" nu este com
patibilă cu interesele naționale ale 
țărilor din occidentul Europei. 
Cercurile cele mai largi ale opi
niei publice din ccc'dent, pe baza 
experienței proprii, înțeleg că nu
mai o politică de colaborare in
ternațională corespunde interese
lor lor celor mai vitale. In acest 
sens, în discursurile unor oameni 
de stat occidentali s-au făcut au
zite critici la adresa politicii „de 
pe poziții de forță“ preconizată 
cu mult zei de Difles și de alți 
adepți ai „războiului rece“. Cuvîn. 
tarea ministrului afacerilor exter
ne al Franței, Pineau, în fața clu
bului presei anglo-americane a 
constituit tocmai o expresie a 
faptului că principiile colaborării 
internaționale, care se afirmă din 
ce în ce mai mult, nu pot fi igno
rate.
Ziarul „News Chronic’e“, referin- 

du -se la această declarație, a 
scris: „Cînd Pineau vorbește în 
spiritul neutralismului, aceasta în
seamnă că el recunoaște forța a- 
cestei mișcări în Franța. Declara
ția lui Pineau a răsunat ca un 
avertisment pentru America : ță
rile vulnerabile ale Europei occi
dentale vor ca S.U.A. să adopte 
o poziție mai rezonabilă și mai 
constructivă în problema apropie
rii de Rusia". în cercurile diplo
matice anglo-americane o astfel 
de poziție a Franței nu se bucu
ră de sprijin.

Un alt motiv al tratativelor de 
la Londra trebuie căutat în pro
blemele Orientului Mijlociu. în 
ultimul timp, din declarafile re
prezentanților guvernului fran
cez, reiese că Franța nu aprobă 
crearea pactului de la Bagdad și 
politica Angliei și S.U.A. în O- 
rientul Mijlociu. Deși s-a raliat 
declarației de la Washington sem
nate de Eden și Eisenhower, 
vernul francez și-a exprimat 
meroase rezerve în legătură 
faptul că politica de presiuni
litare ar avea vreun efect față 
de problemele arabe.

în cercurile politice din Lon-

gu- 
nu- 
cu 

mi-

dra s-au făcut auzite remarci 
un accent de vădită enervare 
legătură cu criticile franceze. Di
plomația engleză este nemulțumi
tă că trebuie să lupte în proble
mele Orientului Mijlociu pe două 
fronturi — atît pentru a învinge 
ostilitatea țărilor arabe, cît și pen
tru a face față criticilor și lipsei 
de sprijin din partea unor țări 
occidentale. Totodată, din relată
rile presei engleze reiese că ia 
Londra se intenționează — în lu
mina recentelor eșecuri din Ori

entul Mijlociu 
— să se desfă
șoare o politică 
„mai susținută“ 
în această re
giune, în special

pe linia coordonării eforturilor 
tuturor puterilor occidentale.

Tratativele de Ia Londra au așa 
dar menirea de a „alinia în între
gime“ politica Franței Ia politica 
puterilor occidentale, de a exclu
de rezervele Franței față de po
litica Statelor Unite și Angliei în 
diferitele probleme internaționale.

Lucrul acesta survine într-o pe
rioadă în care criticile S.U.A. și 
Angliei la adresa Franței se țin 
lanț, în care Franța a fost ex
clusă din rindul puterilor occiden
tale în ce privește participarea la 
rezolvarea unor probleme interna
ționale ale politicii acestora în 
ansamblu. Nu se face nici un se
cret din faptul că Eden intențio
nează să „domolească" tendințele 
spre independență ale Franței 
pe planul politicii externe occiden
tale.

Convorbirile de la Londra nu 
constituie un faot izolat în ansam. 
blul convorbirilor dintre puterile 
occidentale din ultimul timp. La 
Caraci, în cursul sesiunii Consi
liului S.E.A.T.O., au avut loc nu
meroase întruniri neof ciale între 
miniștrii de Externe ai S.U.A., 
Angliei și Franței. In același timp, 
pozițiile pe care aceștia le-au a- 
doptat în cursul dezbaterilor nu 
au fost de natură să atenueze di
vergențele existente, ci dimpotrivă 
au dovedit că aceste divergențe 
sînt mult mai profunde, ele extin- 
zîndu-se asupra unui cerc larg de 
probleme. Tn general, elemenhil 
principal al acestor divergențe 
este acela că, în majoritatea ță
rilor din occidentul Euro~ei, po
litica care mizează pe blocurile 
militare este privită cu multă ne
încredere mai ales în condiții'e 
actuale, cînd o înțelegere reală 
între Est și Vest este posibilă și 
mai ales necesară.

Convorbirile de la Londra, în 
ciuda ecourilor optimiste ale co
respondenților presei străine, nu ar 
fi exclus să se termine doar cu 
unele aprecieri foarte generale, 
fără adoptarea unor hotărîri con
crete. Tendința invincibilă a opi
niei publice din toate țările de a 
găsi mijloacele cele mai nimerite 
pentru triumful spiritului tratati
velor este mult mai puternică de- 
cît toate combinațiile de culise ale 
politicii occidentale.

S. VERONA

Pionierii din Capitală au primit 
vineri după amiază în Palatul lor 
vizita delegațiilor de femei de 
peste hotare care au luat parte la 
sărbătorirea în țara noastră a zi
lei de 8 Martie.

Printre oaspeți se afla șl 
Liubov Timofeevna Kosmode
mianskaia. Viața și faptele eroice 
ale copiilor ei, Zoia și Șura, re
prezintă pentru toți cei aflați aici, 
ca și pentru toți tinerii din patria 
noastră, o adevărată călăuză în 
viața lor, în munca lor viitoare de 
cefățeni ai patriei. Iată de ce în- 
tîlnirea cu mama celor doi eroi, 
care reprezintă o adevărată pildă 
de dragoste pentru patrie, pentru 
toți tinerii, a însemnat un mo
ment de mare importanță în via
ța pionierilor.

★
Delegațiile de femei de peste 

hotare venite în țară cu pri
lejul Zilei de 8 Martie au făcut 
în cursul dimineții de vineri o vi
zită la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej".

Delegațiile de femei au vizitat 
cantina, clubul, căminul și creșa 
întreprinderii. Aici copiii muncito
rilor au făcut o caldă primire 
prezentînd un scurt program ar
tistic.

L. T. Kosmodemianskaia a urat 
copiilor să devină cadre de nă
dejde ale construcției vieții noi.

★
La Casa Ziariștilor din Capi

tală, în față a numeroși ziariști, 
artiști plastici și alți oameni de 
artă și cultură, artiștii plastici in
dieni B. C. Sanyal și H. A. Ga- 
de, oaspeți ai țării noastre, au 
vorbit despre „Arta poporului in
dian“.

H. S. Palta, reprezentantul mi
nistrului Republicii India la Bucu
rești a înfățișat dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre poporul 
indian și poporul romîn.

Expunerile au fost ascultate cu 
viu interes de cei prezenți.

★
Vineri dimineața au părăsit Ca

pitala îndreptindu-se spre Mos
cova acad. Grigore Moi sil și ing. 
Victor Toma, șef de sector la in
stitutul de Fizică al Academiei 
R.P.R., care, la invitația Acade
miei de Științe a U.R.S.S., vor 
participa la conferința despre 
„Căile de dezvoltare ale construc
ției sovietice de mașini și aparate 
matematice“.

Cronică
Printr-un decret al Prezidiului al R.P.R. în Republica Democrată 

Marii Adunări Naționale, tov. Io- Germană în locul tov. Gheorghe 
sif Puvac a fost numit ambasa- Stoica care a primit o altă în- 
dor extraordinar și plenipotențiar sărcinare. (Agerpres).

SPECTACOLELE DE AZI
TEATRE : Boema — Teatrul 

de Operă și Balet al R.P.R.; Re
vizorul: Teatrul Național „1. L. 
Caragiale" (sala Comedia); Cita
dela sfărimată: Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (sala Studio); 
Casa cu trei fete: Teatrul de 
Stat de Operetă; Să nu spui vor
bă mare și Un capriciu: Teatrul 
Municipal; Ani de pribegie: Tea
trul Tineretului; Nora: Studioul 
actorului de film Constantin Not- 
tara; La ora 6: Teatrul Armatei 
(sala Magheru); Impărătița lui 
Machidon: Teatrul Armatei (sala 
13 Septembrie); Se caută urgent 
un Shakeaspeare: Teatrul Munci
toresc C.F.R. Giulești; Frații Liu 
(ora 16): Teatrul Țăndărică, An
samblul de păpuși (sala Orfeu); 
Călătorie pe note: Ansamblul de 
estradă al R.P.R.; Dansați cu noi: 
Ansamblul de estradă al R.P.R 
(sala Dalles); Romanțe și cîntece 
populare romînești: Ansamblul 
Sfatului Popular al Capitalei; 
O seară la Varșovia (oremieră) 
cu circul de stat din Republica 
Populară Polonă: Circul de stat.

CINEMATOGRAFE : Drum pe
riculos — Patria; Matrozul Cijik: 
Magheru, Elena Pavel; Vaga

bondul (seria II-a), complectare 
La noi Ia Todirești: V. Roaită, 
T. Viadimirescu, Miorița, Moșilor, 
1 Mai; Accidentul: Republica, 
București; O noapte pe Mont 
Blank: Volga: Furtuna Echinoc
țiului: înfrățirea între popoare, 
Al. Popov, Popular, Gh. Coșbuc; 
Star fără voie: Central, Filimon 
Sîrbu; Vagabondul (seria I-a) : 
Victoria, Libertății, Bcleslaw B.e- 
rut; O călătorie în epoca preisto
rică: Maxim Gorki, Timpuri Noi; 
Domnișoara de Scuderi : Grivița; 
La revedere, domnule Grock: Cul
tural; Melodia pierdută — 8 Mar
tie; Intr-o primăvară la Buda
pesta: Unirea; Stele pe aripi și 
Pagini din lupta partidului: C. 
David; Rio Escondido: Al. Sahia; 
Fanfan la Tulipe: Flacăra; Elixi
rul dragostei: Carpați, Arta; Nea
mul Jurbinilor: Munca; Tata, 
mama, bona și eu: 23 August; 
Fata mexicană: Donca Simo; 
Examen de maturitate: Ilie Pin- 
tilie; Jan Hus: M. Em’nescu; 
S-au cunoscut într-o trăsură : 
8 Mai; Altura: N. Bălcescu; N-a 
dansat decît o vară: Rahova; 
Submarinul 323: Olga Bancic ; 
Pe aripile cîntului: Aurel Vlaicu.
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