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In dimineața acestei zile, 
alegătorii se vor îndrepta că
tre secțiile de votare. A sosit 
ziua așteptată a alegerilor de 
deputați în sfaturile populare. 
Este un moment deosebit în 
viața patriei. Cetățenii au 
chibzuit îndelung asupra ce
lor ce vor gospodări trebu
rile obștești în anii următori. 
A fi gospodar al orașelor și 
satelor patriei nu-i o treabă 
ușoară. Cinstea aceasta impli
că răspunderi însemnate și 
acestor răspunderi sînt capa
bili să le facă față numai cei 
harnici și cu tragere de ini
mă. Ori tocmai aceștia, gos
podarii harnici și cu tragere 
de inimă, sînt candidații 
Frontului Democrației Popu
lare.

încrederea în candidații 
Frontului Democrației Popu
lare nu este întîmplătoare, ci 
se bazează pe o adîncă cu
noaștere a realității vieții 
noastre noi. Privim în jur și 
sezisăm cu ușurință uriașele 
transformări petrecute. Romî- 
nia de azi nu se mai asea
mănă cu cea din trecut. Pu
terea populară, înțeleaptă 
conducere a partidului au 
făcut ca în viața noastră să 
intervină schimbări structura
le. Inițiativa, aptitudinile și 
talentele maselor populare au 
fost puse în valoare. Bazîn- 
du-se pe sprijinul întregului 
popor muncitor, partidul con
duce cu înțelepciune măreața 
operă de construire a socia
lismului.

Mergi prin satele șî orașele 
patriei. Dacă ai mai fost prin 
locurile acelea, constați schim
bările. Dacă nu ai mai fost 
ți le vor spune localnicii. Noi 
uzine, termocentrale, instituții 
de cultură, spitale și materni
tăți, drumuri și șosele — 
toate acestea au devenit fapte 
obișnuite ale vieții noastre, 
înainte cu ani un drum nou 
construit însemna un adevărat 
eveniment. Pe atunci con
strucția unui drum, a unui 
spital sau a unei școli — erau 
obiecte de demagogie politi
cianistă. Se apropiau alege
rile, se aduceau care cu pie
triș ; treceau alegerile, carele 
cu pietriș dispăreau. La ale
gerile următoare mascarada 
se repeta. Și viața celor 
mijiți se scurgea neschim
bată.

Au apus vremurile acelea. 
Nevoile maselor au încetat de 
a fi prilejuri de demagogie 
pentru politicienii burghezi. 
Deputății sfaturilor populare, 
fii ai clasei muncitoare, țără
nimii muncitoare și ai inte
lectualității legate de popor, 
cunosc și înțeleg preocupările 
maselor, cerințele lor. Legă
tura cu masele este baza ac
tivității sfaturilor populare, 
chezășia tuturor succeselor

lor. Activitatea de p’nă acum 
a organelor locale ale pute
rii de stat a demonstrat 
că numai folosind în mod 
just inițiativa maselor, soli- 
citînd ajutorul lor, sfaturile 
populare pot să-și ducă la în
deplinire sarcinile. O deose
bită atenție trebuie arătată 
inițiativei tineretului. Tînăra 
generație constituie un nese
cat izvor de harnici gospo
dari ai treburilor publice. A- 
vîntul tineretului, aptitudinile 
sale trebuie folosite din 
plin. Lucrul acesta l-au înțe
les alegătorii și astfel pe bule
tinele de vot întîlnim astăzi 
numele multor candidați ti
neri. încrederea ce li s-a ară
tat acestor tineri nu va fi în
șelată. învățătoarea Ioana 
Bădescu din comuna Vînători, 
regiunea Galați, a mai fost 
deputată. Această utemistă a 
dat dovadă de un spirit or
ganizatoric deosebit, mobili- 
zînd pe țăranii muncitori Ia 
construirea unei noi școli în 
satul Odaia Manolache ca și 
în organizarea activității cul
turale. Tînăra scriitoare Gica 
Iuteș este și ea propusă pen
tru a doua oară candidată. 
Cărui fapt se datorește aceas
ta ? Răspunsul este unul sin
gur: sîrguința de care au dat 
dovadă în activitatea ob
ștească.

Intîlnirile dintre candidați! 
Frontului Democrației Popu
lare șl alegători au ilustrat 
pe deplin caracterul profund 
democratic al sistemului nos
tru electoral. In cadrul aces
tor întîlniri, alegătorii au dat 
dovadă de un ascuțit spirit 
critic, scoțînd la iveală o sea
mă de neajunsuri din activi
tatea unor deputați și a unor 
organe ale puterii de stat. 
Alegătorii au reamintit can
didaților lor că cerințele față 
de cei aleși sînt mari și că 
prevederile sistemului nostru 
electoral stabilesc controlul 
alegătorilor asupra activității 
deputaților. Deputatul este 
răspunzător in fața celor ce 
l-au ales și dacă nu cores
punde cerințelor poate fi 
revocat.

Conștiința răspunderii ce a- 
pasă pe umerii lor a fost do
vedită de candidații Frontu
lui Democrației Populare. Nu 
puține au fost cazurile cînd 
în răstimpul dintre două în
tîlniri cu alegătorii, o seamă 
de cerințe ale cetățenilor au 
fost satisfăcute. în faptul a- 
cesta trebuie să vedem o măr
turie a grijii față de nevoile 
maselor, față de problemele 
pe care acestea le ridică.

In întreaga țară au a- 
vut loc peste 160.000 în
tîlniri între candidații F.D.P. 
și alegători la care au luat 
parte peste 6.000.000 cetățeni.

prilejuit 
dragos- 
față de 
nostru

Aceste adunări au demonstrat 
din plin atașamentul maselor 
populare față de politica par
tidului. Peste 510.000 departi- 
cipanți Ia adunări au luat cu- 
vîntul și au făcut numeroase 
propuneri menite să ducă la 
aplicarea hotărîrilor celui de 
al doilea Congres al partidu
lui. Campania electorală a 
fost un minunat prilej pentru 
desfășurarea unei temeinice 
munci politice de masă în 
scopul antrenării întregului 
popor muncitor ia lupta pen
tru realizarea mărețului pro
gram de activitate pe care-1 
constituie hotărîrile Congre
sului partidului.

înt lnirile dintre conducă
torii partidului și ai guver
nului și alegători au 
calde manifestări ale 
tei celor ce muncesc 
partid, îndrumătorul
înțelept, organizatorul tuturor 
victoriilor noastre. Ele au de
monstrat cu vigoare unitatea 
de nezdruncinat dintre partid, 
guvern și popor, marea forță 
vitală a orînduirii democrat- 
populare.

Pășim astăzi în fața urne
lor. Pe buletinele de vot sînt 
înscrise numele candidaților 
Frontului Democrației Popu
lare. Acești candidați sînt oa
meni încercați în luptă și în 
muncă, oameni ce și-au dove
dit prin fapte meritele lor. In- 
tîlnim printre ei muncitori 
fruntași — inovatori ai pro
ducției, țărani muncitori — 
maeștri ai recoltelor bogate, 
oameni ai științei și culturii, 
activiști de partid, de stat și 
ai organizațiilor obștești; în
tîlnim printre ei tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei.

Lor le dăm votul cu încre
dere. Ii votăm avînd vii în 
fața ochilor minunatele reali
zări ale regimului de demo
crație populară. îi votăm a- 
vînd deplină încredere în rea
lizările ce se vor înfăptui în 
anii celui de al doilea cincinal.

Votul dat candidaților Fron
tului Democrației Populare 
este un vot dat luptei pentru 
socialism și pentru pace. Vo
tăm pentru apărarea fericirii 
noastre și pentru înfăptuirile 
ce vor urma. Votăm pentru 
întărirea patriei, pentru con
solidarea regimului de demo
crație populară, pentru victo
ria politicii partidului.

In această zi trebuie să ne 
îndeplinim datoria 
de a participa Ia 
transformăm acest 
într-o sărbătoare a
popor. Cu toții la vot I

Trăiască victoria în alegeri 
a Frontului Democrației Popu
lare 1

patriotică 
vot. Să 

eveniment 
întregului

„Scînteia tineretului“
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de pe ogoare
La telefon a venfit coresponden

tul nostru pentru regiunea Timi
șoara.

— Aici Timișoara I Notați că 
sîmbătă, 20 de familii de țărani 
muncitori din comuna Cadar, ra
ionul Gătata și-au unit cele 100 
ha. de pămînt formînd o gospo
dărie agricolă colectivă. In ace
eași zi au mai luat ființă încă 4 
gospodării agricole colective în 
comuna Sacoșul Mare, raionul 
Lugoj; comuna Fizeș, radonul Gă- 
taia ; satul Checheș, comuna Se- 
caș, raionul Lugoj și comuna Mă
năstirea, raionul Gătaia. Colecti
viștii din Mănăstirea și satul Che
cheș au denumit gospodăriile lor 
„11 Martie“. Numărul țăranilor 
muncitori care în aceste zile s-au 
unit în gospodării agricole co
lective este de 93 familii cu 576 
ha. In aceste zile au mai luat 
ființă și două întovărășiri agrico
le în comuna Pecica, raionul Pe- 
cica și în Mîderat, raionul Arad.
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Bilanț bogat de realizări
Ajun de alegeri. Telefonul redacției a sbîrnîit neconte

nit. Din toate colțurile țării primeam vești. Și fiecare veste 
pomenea de realizări închinate zilei de azi — ziua alegeri
lor de deputați în sfaturile populare. . ....

Dăm cuvîntul cîtorva din cei ce au vestit redacției bi
lanțul de realizări ale oamenilor muncii.

Un director de fabrică la telefon
— „Scînteia tineretului" ? Vă 

vorbește Alexașco Gheorghe. di
rectorul fabricii de piese de 
schimb C.F.R. „Gh. Apostol" din 
Galați. Vreau să vă comunic cl- 
teva date: bilanțul nostru In 
cinstea alegerilor. Vă voi relata 
faptele oarecum sec. dar cred că 
ele vorbesc de la sine

In procesul de producție turnă
torii Săvinuță Ion. Arhire Panaît. 
Pricop Mihai și alții din brigada 
tovarășului Țigănuș Stan, au ob
ținut tn cinstea alegerilor de de
putați în sfaturile populare, e- 
laborarea în bune condițiuni teh
nologice a 15 șarje de fontă. In 
cinstea zilei de II Martie, ute 
mistele lovu Florica și Gherman 
Cristiana din brigada lui Țigă
nuș Stan au confecționat

Orașul Victoria comunică«*«
— Redacția ? La telefon com

binatul I. V. Stalin din orașul 
Victoria I Sînt Oană Constantin 
responsabilul brigăzii de tineret 
nr. 2 din secția 14. Vreau să vă 
comunicăm cîteva din realiză
rile obținute de brigada noastră 
în cinstea alegerilor de deputați 
în sfaturile populare.

— Spune tovarășe Oană !
— Brigada noastră a întîmpi- 

nat alegerile cu deosebite rezul
tate în muncă. La o consfătuire 
de producție care a avut loc la 
începutul acestei luni noi am 
chemat la întrecere toate brigăzi
le din secție. Atunci brigada pe 
care o conduc s-a angajat ca, 
prin luarea unor măsuri de îmbu
nătățire a procesului de produc
ție, să depășească zilnic planul 
cu 38%.

In cele opt zile productive din 
luna aceasta noi am reușit să

mai

îndeplinim angajamentul luat, de
pășind chiar realizările brigăzii 
fruntașe pe 
condusă de 
Begu.
- Vrei să 

vinte despre
— Cel mai bătrin in brigadă 

este tovarășul Marin lână. El ne 
învață mereu să fim harnici și 

se mîndrește cu noi.
Maria Voilă deși uneori 

tînguiește din cauza unor greu
tăți întîmpinate în muncă se 
străduiește și reușește să ob
țină rezultate frumoase.

Ion Curea este exemplu de dis
ciplină. Vorbește puțin însă face 
mult.

Aceștia sînt doar cîțiva din 
membrii brigăzii pe care o con
duc. Ei se mîndresc de mai mul
te luni cu titlul de fruntași în 
producție.

combinat, brigadă 
utemistă Aurelia

ne spui cîteva cu- 
membrii brigăzii ?

se

în ajun de alegeri la Sighișoara
SIGHIȘOARA (de la trimisul 

nostru).
Secția de votare nr. 3 din Si

ghișoara devenise un veritabil 
șantier. Localul clubului C.F.R. 
a fost transformat cu repeziciune 
în secție de votare. Transforma
rea s-a făcut văzînd cu ochii, 
datorită îndemînării unui grup de 
elevi ai școlii metalurgice din 
oraș, îndrumați de tov. Vasile 
Claud, președintele comisiei de 
votare.

Sala clubului a devenit o sec
ție de votare cu masă pentru co
misie, urnă. încă o urnă mai 
mică volantă și zece cabine de 
vot. Acum secția este gata să 
primească oaspeții — oamenii 
muncii care la 11 martie vor 
alege deputății în sfaturile popu
lare.

Oaspeții acestei secții sînt în 
majoritate muncitori ceferiști, ță
rani din cătunul Viilor, sau din 
Milhom și muncitori ai fabricii de 
faianță. Candidații pe care îi vor 
vota ei sînt bine cunoscuți din 
munca lor de zi cu zi ca și din 
întîlnirile pe care le-au avut cu 
alegătorii.

Oare mai este nevoie să li se 
vorbească de tov. Margareta Du- 
ner, de Ilonca Rodo sau de Nico- 
lae Dudenco? Fără îndoială că 
nu, deoarece nu odată fiecare 
dintre acești tovarăși s-a străduit 
din răsputeri pentru a se achita 
cît mai bine de sarcinile încredin
țate.

Alegătorii o cunosc pe Marga
reta Duner, directoarea întreprin
derii „6 Martie“ pe Ilonca Rodo, 
o muncitoare harnică, fruntașă în 
producție tot în această întreprin. 
dere și pe Nicolae Dudenco unul 
dintre cei mai 
locomotivă.

Aceștia sînt 
dații cărora 
din Sighișoara 
cu toată încrederea.

Printre alegătorii care în ziua 
.alegerilor vor păș.i pragul acestei 
secții de votare sînt și ceferiștii, 
fruntași în producție. Radu Pa- 
vel, mecanic de locomotivă și 
Ion Cîmpeanu, șef de echipă la 
secția 12 întreținere, fruntașii re
coltelor bogate — întovărășiții 
Mihai Tăbărenu și Toader Mol-

dovan etc. Ziua alegerilor va 
fi prilej de sărbătoare deo-potrivă 
pentru candidați ca și pentru a- 
legători. De aceea, la secția de 
votare nr. 3 vor veni în tot 
cursul zilei echipe de cîntece și 
dansuri care vor prezenta pro
grame artistice.

buni mecanici de

trei dintre candi- 
astăzi alegătorii 
le vor da votul

Victorii 
în muncă

multe miezuri de bună calitate 
pentru toți saboții de frină și 
pentru cuzineții de osii tip U.4, 
depășind astfel sarcinile de plan 
cu un procentaj intre 16—81 la 
sută. La secția comenzi diverse 
și piese de schimb brigada de lă
cătuși condusă de tovarășul Mar- 
covici Gheorghe a obținut o depă
șire a sarcinilor de plan cu un 
procentaj de 376 la sută. Nici 
tovarășii sudori Taradenco Ale
xandru și Verdeș Emil nu s-au 
lăsat mai prejos în muncă în in- 
tlmpinarea alegerilor. Ei au 
înregistrat o depășire de plan 
între 250—430 la sută. La secția 
mecanică lucrează brigăzile de 
tineret, conduse de tovarășii Bur- 
lacu ionel și Bînzaru. In cinstea 
alegerilor de deputați în sfaturile 
oopulare membrii brigăzilor, au 
obținut depășiri de plan ce 
variază între 150—300 la sută.

Cu asemenea realizări colecti
vul de muncă de la fabrica de 
piese de schimb C.F.R. „Gheor
ghe Apostol" din Galați se pre
zintă în fața urnelor pentru a a- 
lege deputății în sfaturile popu
lare.

Din Cluj am primit un telefon : 
ni se vesteau victoriile în muncă, 
obținute în cinstea alegerilor. Iată 
știrea :

In cinstea alegerilor de depu
tați în sfaturile populare în nu
meroase întreprinderi din regiu
nea Cluj s-a intensificat între
cerea socialistă. La „Industria 
Sîrmei" din Cîmpia Turzii mun
citorii de la oțelăria Siemens 
Martin și-au depășit sarcinile de 
plan cu 33%, iar cei de la oțe
lăria electrică cu 38%.

Intr-o singură zi de muncă, 
colectivul atelierelor C.F.R. 16 fe
bruarie din Cluj a depășit planul 
de producție pe întreprindere cu 
86%. In mod deosebit s-a remar
cat secția turnătorie, care a rea
lizat două planuri de producție. 
Alături de muncitori ca Ștefan 
Molnar, Deak Vasile și alții, ute- 
mistele L. Minerva și Kereji lulia 
din secția fierărie sudură au rea
lizat o depășire de normă de 
96% înlrecînd pe mulți din cei 
mai buni membri ai secției.

Succese importante au obținut 
și muncitorii de la fabrica de 
confecții „Varga Cătălin“ și alții.

Siderurgiștii Hunedoarei
Trimisul nostru la Hunedoara 
comunicat telefonic redacției: 
Siderurgiștii hunedoreni au în

chinat realizările in muncă sărbă
torii alegerilor de deputați in sfa
turile populare.

Străduințele lor sporite au 
avut drept rezultat victorii deose
bite. S-a elaborat la oțelăria Sie
mens Martin 10 șarje rapide. Cea 
mai mare producție de oțel au 
realizat-o oțelarii cuptorului nr. 3. 
Dar nu se poate să nu amintim și 
succesele pe care le-au obținut și 
ceilalți oțelari. De pildă, brigada 
de tineret pe care o conduce tină- 
rul Vaier Lăbuneț, candidat tn 
circumscripția electorală orășe
nească nr. 16 din Hunedoara și-a 
depășit sarcina de plan a cupto
rului cu 33 la sută. Un succes de 
seamă a fost înregistrat la furna
lul nr. 6 al cărui plan de produc-

a
fie pe un schimb a fost depășit 
cu 7,92 la sută.

La furnalele vechi planul de 
producție a fost depășit cu 17.96 
la sută. S-a evidențiat brigada de 
tineret condusă de Bistreanu 
Gheorghe care și-a depășit sarci
na de plan cu 19,68 la sută, bri
gada lui Jurca Simion de la furna
lul nr. 3 care a obținut o depă
șire a planului de 24 la sută și 
altele.

Votul nostru
de astăzi

In pagina 3-a:

Am poposit în raionul 1 
Mai la Școala pedagogică 
mixtă din strada Popa Rusu. 
Care dintre cei care au trecut 
prin băncile școlii nu au înti
părite pentru totdeauna în me
morie minunatele clipe dinain
tea sărbătorilor ? Aceeași at
mosferă am regăsit-o și aici. 
Notele de 4 și 5 care umplu în 
zilele acestea carnetele de stu
diu ale elevilor, freamătul tu
turor celor care se străduiesc 
să ornamenteze cit mai fru
mos școala, febrilele pregătiri 
in vederea întocmirii unui 
program artistic — totul îți 
vorbește în aceste zile de a- 
propierea unei sărbători dragi.

Orele 15,30. Clopoțelul a su
nat de mult. Profesorii își țin 
lecțiile. Alexandrina Spătaru 
este astăzi elevă de serviciu 
pe lingă secretariatul școlii. 
Intr-o asemenea treabă sînt 
clipe de răgaz In acest timp, 
utemistă Alexandrina Spătaru 
își pregătește lecția pe care 
o va ține la începutul săptă- 
minii viitoare la o școală ele
mentară tn cadrul practicii din 
anul IV. Acum, ea recitește o 
poezie a lui Alecsandri pe care 
o va memoriza împreună cu 
micuții elevi din clasa 11-a. 
Viitoarea învățătoare Alexan
drina Spătaru votează astăzi, 
alături de cei 40 de colegi din 
anul IV, pentru prima oară 
in viață...

Clopoțelul sună. Am intrat 
in sala de curs a anului IV 
băieți. Cînd am întrebat cîți 
tineri vor vota pentru prima 
oară au răspuns mai mult de 
20 de glasuri. Paul Bănică, 
Gheorghe Mandache, Gheor
ghe Pință, loan Gheorghe, 
Ștefan Rădoi, Ion Raicu, Stan 
Cătană, Ene Dumitru și mul
ți alții sînt deosebit de min
ări că a sosit ziua în care-și 
vor exercita pentru prima oară 
drepturile lor cetățenești. Am 
stat îndelung de vorbă. Mi-au 
vorbit despre intîlnirea din 
zilele trecute cu acad. prof. dr. 
N. Lupu, candidatul circum
scripției lor, despre munca de 
agitație dusă de ei în aceste 
zile în mijlocul cetățenilor din 
cartier.

A intrat profesorul de limba 
rusă. Elevii au trecut tn băn
ci. Pe unul din pereții clasei 
slnt scrise cu litere de-o 
șchioapă cuvintele unei lo- 
zinci-angajament: „Nici o 
notă sub 3".

începe recapitularea lecției 
predată tn ziua trecută. Răs
punsurile date denotă seriozi- 
tulea cu care s-au pregătit 
elevii in vederea acestei lecții. 
Pană Stan, care de-abia a îm
plinit 18 ani, un tinăr cu fața 
smeadă, cu privirea inteli
gentă, căruia colegii ii zic tn 
glumă „șeful căminului", con
versează în limba rusă cu pro
fesorul pe marginea unui 
text. Revine tn bancă cu zim- 
betul pe buze. In carnetul său 
a mai fost pus un „5". în luna 
martie a primit 2 de „4" și 3 
de „5". Intr-adevăr pentru 
Pană ca și pentru ceilalți co
legi, angajamentele luate tn 
cinstea alegerilor prind viață.

Astăzi, cei 40 de elevi ai 
școlii care vor vota pentru 
prima oară se prezintă cu mln- 
drie în fața urnelor. Viitorii 
învățători își vor da cu în
credere votul Frontului Demo
crației Populare, vor vota cu 
mtndrie pentru minunata pri
măvară a patriei.

„Vă iubesc, fiindcă îmi aduc aminte
de copiii mei...“

Ies în stradă, în jurul șco
lii pretutindeni verdeață; 
iată și copacii sădiți de mîi- 
nile copiilor. Și mi se pare 
că aud glasul Zoiei :

Teiul meu e al treilea să 
ții minte mamă.

L. Kosmodemianskaia
Unde merg atîția copii cu tram

vaiul 14 ? Dar bulevardul Ardea
lului de ce s-a umplut cu șiruri 
largi de pionieri ? E vreo zi în
semnată azi 9 martie sau la pa
lat în vreun cerc, să zicem de 
pildă cel de aeromodelism — se 
petrece ceva deosebit ?

In sala teatrului din Palatul 
Pionierilor nu mai e nici un loc 
liber. Totuși cei mici cu cravata 
roșie intră nerăbdători. Cum de 
există atîta spațiu în această 
sală ?

Copiii discută gălăgioși, sînt 
nerăbdători, au venit cu o oră 
mai înainte. Tovarășii de la cine
matografie își instalează reflec
toarele mari, întind cabluri groa
se. Fotoreporterii își pregătesc a- 
paratele.

Mulți oaspeți de seamă au vă
zut pereții aceștia largi, multe 
clipe de entuziasm și bucurie a 
cunoscut sala de teatru a purtă
torilor cravatei purpurii din Capi
tală. Azi însă vine un oaspete 
atît de neașteptat, îneît tot ce a 
fost aici emoționant poate să pă
lească. Numele oaspetelui din 
seara aceasta și-a găsit lăcaș în 
inima fiecărui copil.

Și freamătul sălii s-a transfor
mat deodată în aplauze și ovații.

Intîlnirea
cu

Liubovei Kosmodemianskaia 
pionierii din Capitală

S-a de brațe gin- 
lor a apărut

ridicat 
gașe. Și-n 
chipul de o 
re, încununată de un păr’ alb 
sclipitor; a sosit mama Zoiei.

După multe minute de entu
ziasm, zgomotul s-a curmat 
brusc. In fața megafoanelor de pe 
tribuna a apărut oaspetele drag

Se spune că dintre oameni cel 
mai frumos pot povesti scriitorii. 
Rar am auzit povestindu-se 
despre sufletul omului cu atîta 
gingășie ca în seara aceea. O 
mamă,.vorbea despre viața d*>  
jertfă a celor doi copii ai ei. Fru
mos mai știu grăi mamele despre 
copiii lor 1

Vocea Liubovei Kosmodemians
kaia e ușor tremurată. Povestea 
pionierilor lucruri pe care aceștia 
le cunoșteau bine, chiar foarte 
bine. Dar altceva este s-o auzi 
vorbind pe 
despre Zoia 
această 1 
bit i-a crescut, i-a îngrijit, _ . 
educat pe Zoia și Șura, ca ei să 
aibă un suflet atît de nobil îneît 
să poată aduce patriei jertfa cea 
supremă. Ea a trăit tragicul mor- 
ții celor doi copii ai ei, Eroi1 
Uniunii Sovietice.

Minunată diademă pentru o 
semenea mamă : modestia.

— Sînt 3 milioane de mame 
care și-au pierdut copiii ca mine— 
spune ea.

o mare 
mijlocul 
seninătate copleșitoa-

Liubov Timofeevna 
și Șura: Doar 

mamă cu părul al- 
......................., i-a

ai

a-

Povestea Liubov Timofeevna !
„A fost arsă, bătută, scoabă 

pe ger cu tălpile goale, tăiată cu 
fierăstrăul, dar Zoia a rămas 
fiică credincioasă patriei. Ea a 
strigat fasciștilor de sub spînzură- 
toare : „Mă spînzurați, dar eu 
nu sînt singură I Sîntem două 
sute de milioane și pe toți n-o să 
ne spînzurați I Voi fi răzbunată!“ 

...De cîte ori nu m-a întrebat 
Șura : „Mamă, cum îți închipui 
tu ziua Victoriei ?“ El ar fi vrut 
să vadă ziua aceasta la Moscova. 
La 30 aprilie am plecat cu avio
nul spre Königsberg să aduc la 
Moscova corpul lui Șura. La 6 
mai, Șura a fost înmormîntat în 
cimitirul Novodevice. In fața 
mormîntului Zoiei se înalță o 
nouă movilită de pămînt. Ca și 
în viață, erau acum din nou îm
preună.

Lucrul acesta s-a petrecut cu 
3 zile înainte de victorie...“

Ne vorbea Liubov Kosmode
mianskaia : „Se spune că există 
o dreptate în lume. Fratele ei a 
plecat să-și răzbune sora. A 
luptat de mult ori cu fasciștii din 
unitatea care a ucis-o pe Zoia“.

Da, scumpă Liubov Kosmode
mianskaia există o 
dreptate. Fratele și-a
sora, iar mama îi răzbună pe cei 
doi copii ai ei. V-am auzit glasul 
tremurat la Paris și la Pekin, în 
capitalele atîtor țări. Cuvintele

dumneavoastră despre Zoia și 
Șura, cuvintele unei mame care 
și-a pierdut copiii în război, au 
oțelit atîtea inimi în lupta pen
tru pace I

Salutîndu-i pe pionierii din Ca
pitală, mama Zoiei le-a spus:

— Pe copiii din țara voastră 
îi simt parcă ar fi copiii din 
țara mea. Vă iubesc, fiindcă la 
orice vîrstă sînteți, îmi aduc a- 
minte de copiii mei. Văd în fața 
mea ochii sclipitori ai Zoiei cînd 
depunea jurămîntul și stătea în 
fața drapelului lui Lenin.

Nu știu dacă s-a mai auzit 
despre o mamă care să iubească 
atit de mult copiii. Și nu știu dacă 
s-a mai auzit despre o mamă 
care să aibă atîția copii. Ne spu
nea Liubov Timofeevna că pri
mește multe, multe, scrisori de 
peste tot globul. In plicuri gă
sește cîte odată și fotografii. Sînt 
fotografiile copilașilor ce poartă< „ . . .. ... cețgțenj aj

Zoiei copii-
numele Zoiei. Mulți 
globului dau numele 
lor lor.

asemenea 
răzbunat

★
— Teiul meu e al 

ții minte mamă
Ținem minte soră dragă și iu

bită. Teiul crește viguros la Mos
covă, cum cresc jertfa și pilda 
inimii tale mari, în sufletul 
nostru, al tuturor.

Vor ține minte și generațiile de 
mîine că teiul al treilea e al tău, 
sădit de mîna ta, Zoia.

treilea, să

ȘTEFAN HALMOȘ
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Bănulnd că vreau să scriu 
despre munca ei ca deputat, 
scriitoarea Gica Iuteș m-a 
rugat insistent să n-o prezint 
ca pe un erou de basm, care 
din cîteva lovituri răpune ba
laurul cu șapte capete și 
schimbă fața locurilor într-o 
clipă. Deci, las basmele în 
seama ei, că le scrie frumos 
— și vreau să consemnez că 
și-a început activitatea în- 
tr-un mod destul de banal. 
Intr-o zi, a vizitat-o un ce
tățean cu falca umflată — și 
tare mînios. „N-avem dentist 
în cartier. Zi-mi, ce să fac?“. 
Cum nu se pricepea să scoa
tă măsele, l-a îndreptat la uri 
dentist, apoi s-a dus repede 
să ceară înființarea unui dis
pensar... Două vecine s-au 
luat la harță pentru tln apar
tament, dar, în loc să-și smul- 
gă părul, au alergat la ea să 
vadă de partea cui e drep
tatea... Directorul școlii ele
mentare nr. 9 s-a grăbit 
să-i ceară sprijin în proble
me de educație. Astfel, Gica 
Iuteș a făcut cunoștință cu 
niște copilandri care vînau 
becurile cu praștia, stricau 
rondurile de flori și fugeau 
de școală mîncînd pămîntul. 
Povestea cu copiii i-a dat 
multă bătaie de cap și așa, 
pornind de la acele întîm- 
plări, s-a gîndit să scrie o 
carte. Acum, „Praștia năzdră
vană“ are mulți cititori iar 
copiii cu pricina s-au cumin
țit, poate chiar înainte de-a 
o citi. De altfel, copiii o sim
patizează deosebit și vin me
reu să le dea cărți. Ea nu 
zice nu, deși presimte că n-o 
să le mai vadă. Băieții ci
tesc, dau cărțile altora — și 
tot așa, pînă li se pierde ur
ma. Mă rog, chiar și depu
tății au necazuri. Important e 
că zece, douăzeci de copii au 
citit... Odată, cînd avea de 
lucru pînă peste cap, i-a pi
cat plocon o gospodină. „Ia 
miroase matale carnea asta... 
Așa-i că-i stricată? Hai cu 
mine la Obor, să-i prindem 
pe ăi de-și bat joc de oa
meni“... Așa, pe nesimțite,

Muncitor harnic, gospodar priceput
femei s-au întîlnit pe 

După ce și-au dat cu- 
bineți, au pornit im- 
spre piață discutînd:

oo

Două 
stradă, 
venitele 
preună

— Știi, e vorba ca și tro
tuarele străzilor care duc spre 
piață să fie asfaltate.

— De unde știi ? întrebă 
cealaltă,

— Am fost la întîlnirea cu 
candidatul circumscripției e- 
lectorale nr. 41 din oraș.

— Și cine e candidatul ?
— Tovarășul Luca Ion de la 

întreprinderea „Cloșca“.
— Tot el ? Să știi că omul 

acesta face treabă. Și rîndul 
trecut cînd a fost ales depu
tat s-a îngrijit mult de tre
burile orașului.

— Mie, îmi spui ? Păi pia
ța asta mare, amenajarea a- 
leilor parcului, 
orașului și cîte 
fost înfăptuite 
său ?

radioflcarea 
altele nu au 
cu sprijinul

★
Ion Luca este

a căutat să-și însușească me-
turnător. El

o o

o

Satul Odaia Manolache. De 
aici, se văd ’nșirate casele ca 
niște mărgele. Iată școala și 
biserica construită incă acum 
o sută și ceva de ani. Iar aici 
case noi, construite în anii a- 
ceștia și cîte una chircită, 
aplecată într-o rînă, arătîn- 
du-și parcă bătrînetea.

In sat locuiesc 380 de fa
milii. Deși acest număr nu 
este atît de mare, satul e 
destul de vechi. Numele lui 
îți amintește de anii grei și 
negri ai trecutului.

Astăzi, în acest sat țăranii 
muncitori își construiesc o 
viață nouă. Gospodăria agri
colă colectivă se întărește și 
se dezvoltă. Intovărășiții, ur- 
mînd exemplul colectiviștilor, 
au obținut și ei recolte bo
gate.
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desen de TI A PELTZ

situa
la u- 
cinci 
după 

mereu 
drept

Gica Iuteș a început să pă
trundă viața de fiecare zi a 
celor din jur și a înțeles răs
punderea pentru înfrumuseța
rea ei. Uneori, a trebuit să 
alerge multă vreme, pentru 
lucruri destul de mărunte. 
Așa, i-au spus oamenii că o 
străduță nu-i luminată de cine 
știe cînd. Rezolvarea 
ției i s-a părut floare 
reche. Era vorba de 
becuri. Și, totuși, abia 
vreo două luni, fiind 
trași de urechi, cei în 
s-au gîndit să repartizeze 
pentru strada cu pricina trei 
becuri (nu cinci, doamne fe
rește!). Așadar, hărțuiește-te 
iar și convinge-i pe birocrați 
că mai e nevoie de două 
becuri. Altădată, a fost mare 
încurcătură cu un zid dărî- 
mat. Deputata a sezisat
I.G.L.-ul  odată, de două ori, 
de zece ori. Văzînd că aștep- 
tarea-i zadarnică, a trimis o 
telegramă: „Veniți urgent, au 
sărit lupii gardul și au mîn- 
cat toate speranțele". Cine 
știe ce s-o fi înt'mplat dar 
chiar a doua zi, au venit trei 
vlăjgani care se omorau cu 
lucrul — și oarecum neobiș
nuit — și-au cerut și scuze 
pentru întîrziere. Intîmplări 

bine și să fie 
grăitor pentru

seria cît mai 
un exemplu 
tovarășii săi.

Oamenii își aduc aminte 
de primele cricuri romînești 
executate pentru autocamioa
nele S.R.-101. Era întîia ex
periență mai deosebită. Toți 
erau neliniștiți. Oameni, de 
obicei voioși și gălăgioși, tă
ceau. In mintea fiecăruia se 
născuse întrebarea: oare vom 
reuși într-adevăr2 Nu ne-om 
face de rușine? Ion Luca nu 
era însă neliniștit Sfătuin- 
du-se cu inginerii, studiind 
cu o săptămînă mai înainte 
desenele, a ajuns la concluzia 
că „se poate face treabă“.

Clipa cînd dopul de lut a- 
vea să fie spart, sosise. Strîn- 
gînd între buze chiștocul de 
țigară, comunistul Ion Luca 
sparse el singur dopul. Fon
ta năvăli, la început într-o 
fișie subțire ca o panglică, 
apoi din ce în ce mai groasă 
pe jgheab.

InDățătoarea
Utemista Bădescu Ioana a 

fost propusă din nou candi
dată a F.D.P. in comuna Vî- 

nători, regiunea Galați 

construirea unei școli noi. 
Acestea au fost discutate, dar 
nu se hotărîse nimic. Printre 
țărani umbla vorba că noua 
învățătoare vrea să se con
struiască o școală nouă.

Tn toamna aceea tînăra în
vățătoare a fost aleasă depu
tată în sfatul popular comu
nal. Acum trebuia să-și des
fășoare munca pe două tărî- 
muri: ca învățătoare și ca 
deputată. încrederea țăranilor 
muncitori atunci cînd și-au 
dat votul nu a fost înșelată.

De fiecare dată cînd se în- 
tîlnea cu țăranii muncitori 
discuta despre muncile ogo
rului, despre colectivă și mul
te alte treburi gospodărești 
din comună. încetul cu în
cetul tînăra învățătoare a 
reușit să-i convingă pe mulți 
țărani muncitori din circum
scripția ei electorală să intre 
în gospodăria colectivă ori în 
întovărășire.

In iarna anului trecut a 
organizat în cadrul căminului 
cultural un curs agro-zooteh- 
nic. Roadele acestui curs s-au 
văzut în toamna care a tre
cut cînd țăranii muncitori 
Sandu Patrichi, Costică Bî- 
lea, Marin Brînzoi și alții au 
obținut 2.800 kg. porumb boa
be la hectar și peste 2.000 
kg. grîu la hectar.

Insă activitatea deputatei 
utemiste nu s-a rezumat nu
mai la acestea. Dorința ei cea 
mai fierbinte era să vadă satul 
cu o școală nouă.

In sfîrșit, într-una din se
siunile sfatului popular s-a 
discutat și s-a hotărît, la in
sistența Ioanei Bădescu, con
struirea unei școli noi în sa
tul Odaia Manolache. In adu
narea cu obștea satului, tînă- 
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de acest fel—și bune și rele, 
s-au ținut lanț.

In cartier s-a pus proble
ma electrificării, apoi s-a ce
rut pavarea străzilor. De mul
te ori, întrerupînd un gînd, 
un capitol de carte, scriitoa
rea a luat-o din casă în casă, 
să îndemne oamenii la lucru. 
Acum au propus.o iar candi
dată în circumscripția oră
șenească 113. La întîlnirea pe 
care a avut-o de curînd cu ce
tățenii, a amintit doar în 
treacăt înfăptuiri de seamă 
din ultimii trei-patru ani, din 
raionul 23 August — cartie
rul muncitoresc Vatra Lumi
noasă, fabrica „Electro-apa- 
rataj“, fabrica „Ștefan Gheor- 
ghiu“, „Metalo-globus“, car
tiere întregi electrificate, 
124.000 m.p. jravaj — și atî- 
tea altele! Oamenii știu ce 
s-a făcut cu sprijinul lor și 
se bucură, iar deputata le-a 
cerut propuneri pentru viitor. 
Se cer noi rețele de gaz me
tan .biblioteci, repararea unor 
străzi...

Munca de deputat a ajutat-o 
pe scriitoarea Gica Iuteș să 
ia parte la viața de fiecare 
zi a oamenilor. Mi-a poves
tit o întîmplare frumoasă. 
Vizita mereu o tovarășă cu 
care se împrietenise. A aflat 
astfel că soțul ei o părăsise, 
în urmă cu 15 ani. Neavînd 
încotro, femeia s-a resemnat. 
A muncit cum a putut, și-a 
crescut fata, care acum e stu
dentă la Institutul de Agrono
mie... Nu cu multă vreme în 
urmă, într-o seară, cînd Gica 
Iuteș se afla în vizită, s-a pe
trecut un fapt, oarecum ne
obișnuit. Ușa s-a deschis în
cet — și în prag s-a arătat 
un bărbat între două vîrste, 
ținînd în mînă un buchet de 
flori. După 15 ani, omul se 
întoarce la casa lui.

Nu știu dacă întîmplarea 
aceasta are vreo legătură cu 
munca deputatei. Important 
e că Gica Iuteș cunoaște via
ța și fără îndoială viața va 
pătrunde tot mai mult în căr
țile ei...
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— Oalele de turnare mai 
aproape 1 rosti el.

Se umple prima oală cu 
fonta lichidă. Doi tineri o 
poartă spre forme. Se toarnă 
în formele gata pregătite. O 
piesă, două, trei...

S-au turnat multe piese. 
Cînd au fost desfăcute, ele 
nu prezentau nici un defect. 
Și peste puțin timp, după ce 
piesele au fost trimise uzine
lor „Steagul Roșu“ din Ora
șul Stalin, întreprinderea 
„Cloșca“ din Baia Mare a 
primit o scrisoare de felici
tare pentru calitatea pieselor 
executate și o nouă comandă 
pentru cîteva mii de cricuri. 
Cei de la turnătorie au fost 
evidențiați, iar Ion Luca a 
devenit fruntaș al întrecerii 
socialiste.

Acesta-i Ion Luca. Munci
tor harnic și gospodar price
put. De aceea candidatura lui 
se bucură de sprijinul alegă
torilor.

o

ION COSTAȘ

ra învățătoare a vorbit țăra
nilor muncitori despre con
struirea școlii prin autoimpu- 
nere, Cine putea să vorbească 
mai frumos decît învățătoa
rea ? Sătenii au înțeles-o.

S-a început construirea noii 
școli. Prin muncă voluntară 
au fost transportate materia
lele necesare construcției. 
Fiecare convoi de care ce 
mergea după materiale era 
însoțit de deputată. Și obți
nerea acestor materiale cerea 
multă bătaie de cap.

Cîte drumuri nu a făcut de
putata, prin vînturi și ploi la 
Brateș pentru țiglă, la Galați 
pentru ciment, gips, scînduri, 
cărămidă etc.

Insă spre bucuria tuturor, 
cînd a venit toamna școala a 
fost terminată. Are două săli 
destul de spațioase, cancela
rie și bănci noi, în care elevii 
pot învăța în cele mai bune 
condițiuni. Acum, cuvintele 
deputatei utemiste sînt ascul
tate cu deosebită încredere 
de către țăranii muncitori din 
sat. Cînd ea li s-a adresat 
cu propunerea să construias
că un pod pe rîul din mijlo
cul satului, toți au ieșit la 
muncă voluntară și podul a 
fost construit.

Cu multă sîrguință a mun
cit și pentru lichidarea ne- 
științei de carte.

Cu sprijinul organizației de 
bază U.T.M. tînăra deputată 
a reușit să antreneze tinere
tul spre a desfășura o vie 
activitate culturală. Căminul 
cultural are o echipă artisti
că de cîntece și 
mată din 33 de

★
Aceasta este 

Bădescu Ioana a 
tate am încercat 
sumar. Țăranii o 
toții pentru că și-a cîștigat 
încrederea lor.

IANCU TRIFAN

dansuri for
tineri.

învățătoarea 
cărei activi, 
s-o descriem 
vor vota cu

★
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Coiful țtîlnfel
șl tehnicii

Comanda 
de la distanță

...O învîrtitură de manetă și 
enormul stăvila'r oare zăgăzu- 
iește drumul apei spre turbinele 
centralei hidroelectrice, se ridică 
ușor de parcă oîteva sute de 
Herculi s-au opintit dintr-o 
dată cercînd să mute din loc 
uriașul scut...

...O învîrtitură de buton și a- 
vionul care se rotea în zbor li
niștit deasupra aerodromului 
pornește într-un picaj vijelios, 
de crezi că acum, acum se va 
face una cu pămîntul. Dar... o 
altă învîrtitură de buton și a- 
vionul se redresează lin.

Desigur că de multe ori v-ați 
întrebat cum se realizează ridi
carea stăvilarelor în centralele I 
hidroelectrice sau zborul a- I 
vioanelor fără pilot, și, răspun
sul n-a înt'rziat să vină: 
printr-o comandă de la dis
tanță.

Dar ce este „comanda de la 
distanță“ sau, cum i se mai 
spune, „telecomanda“ ?

Răspunsul la această întrebare 
îl dă S. D. K’ementiev în cartea 
sa „Comanda de la distanță", 
lucrare tradusă din limba rusă 
și recent apărută în colecția 
„Știința învinge" a Editurii Ți- 
neretului.

încă din primele pagini, auto
rul arată că telecomanda și au
tomatizarea sînt ramuri ale teh
nicii care studiază și aplică 
„metodele și mijloacele ce eli
mină munca fizică a omului, e- 
fectuată în cadrul controlului și 
comenzii proceselor tehnice". Se 
arată apoi în cadrul capitolului 
„Comanda de la distanță a ma
șinilor și mecanismelor" că „i- 
nima" unei instalații moderne 
de telecomandă este releul — o 
mică bară de fier prevăzută cu 
o înfășurare de sîrmă izolată.

Autorul prezintă apoi aplica
țiile telecomenzii, arătînd că nu 
există domeniu al activității 
umane în care ea să nu găseas
că aplicare. Pentru a ilustra a- 
cest lucru, sînt descrise pe în
țelesul tinerilor cititori instala
țiile de telemăsură și telecoman
dă ale centralelor hidroelectrice 
precum și instalațiile de teleco
mandă și telesemnalizare folo
site în transporturile feroviare 
și nautice.

Comenzii prin radio autorul 
îi rezervă un număr apreciabil 
de pagini, arătînd prin aceasta 
că astăzi tehnica nu se poate 
lipsi de aportul ei. Nave radio
ghidate, avioane radioghidate, 
proiectile radioghidate — iată 
numai cîteva din aplicațiile co
menzii prin radio.

Lectura cărții „Comanda de la 
distanță“ se face cu ușurință, 
autorul scriind o lucrare accesi
bilă tinerilor cititori care au o 
pregătire medie sau chiar mai 
puțin.

Fără îndoială că această carte 
va fi de un real folos maselor 
largi de cititori care doresc să 
cunoască cîteva din „tainele“ 
tehnicii moderne.

P. POSARU

oo
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Tradiții care se nasc

$

Un pionier a adus la re
dacție niște invitații. Colecti
vul unității de la școala ele
mentară 171 mixtă își sărbă
torea a 6-a aniversare și pof
tea la bucuria sa pe acei re
dactori cu inima destul de tt- 
nară ca să vibreze de emoție.

Am asistat la această săr
bătoare pe care pionierii au 
denumit-o simplu „Ziua uni
tății". E o tradiție care se 
naște. N-au fost, pînă acum, 
șase asemenea zile din ce în 
ce mai strălucitoare. Nu în
totdeauna au bubuit tobele și 
au chemat goarnele pe prie
tenii unității la bucuria gene
rală, la bilanțul succeselor. 
Dar nu-i nimic — asemenea 
zile vor mai fi.

In martie 1950, tn aceeași 
zi — tn 5 — tn cele 2 școli 
care învățau tn același local 
— 45 fete și 45 băieți — pri
mii pionieri au rostit angaja
mentul solemn. Era bucuria 
tntregului cartier de cefe
riști, a familiei Roșea și Ma- 
rietei Luca, a lui Florea Ni
colae și Petru Boroș și a 
multor altora dintre familiile 
primilor pionieri. Pe urmă, 
zilele s-au înșiruit cuminți 
pe file de calendar, aduetn. 
du-și fiecare partea: succese 
la învățătură, mici înfrîngeri, 
cîte o zi' deosebit de intere
santă. Pionierii învățau, 
strîngeau fier vechi, vizitau 
depoul de locomotive „Chivu 
Stoica", plantau puieți, se 
certau și se împăcau, dar — 
aceasta era esențialul — nu 
uitau nici o clipă că stnt pio
nieri. In acești ani aproxima
tiv 1.000 de pionieri au făcut 
parte din unitate; s-au 
schimbat și instructorii — 
dintre cei aliniați în fața 
drapelului tn martie 1950 nu 
mai e nimeni în școală. Și 
deși nimeni n-a mai putut re
constitui exact numărul și 
lista acestora, deși tn acele 
învolburate zile de început 
nimeni nu se gtndea la tra
diție și la urmași și deci nu 
lăsa nimic scris, fiecare a lă
sat tn urmă un semn al tre
cerii sale.

Acum, tn 1956, totul apare 
în altă lumină. Există, tn 
spate, sute de mici tradiții și 
obiceiuri, există un „obișnuit" 
și o grijă pentru cei care vor 
veni. Tovarășul instructor su
perior Marin Constantin șl

Grija pentru calitatea produselor

Utemista Crlstlna Rădu lescu laborantă la fabrica de biscuiți „Munca" din Constanța, 
dă dovadă în muncă de multă pricepere și de o grijă deosebită pentru calitatea produselor, 

lat-o in fotografie, ana lizînd produsele fabricii

Reducem timpul de descompunere 
și formare a trenurilor

Progresele realizate de căile 
ferate din țara noastră în anii 
puterii populare sînt mari și în
semnate.

In stații, depouri și ateliere, 
tehnica nouă a pătruns tot mai 
mult. Astfel, în anul trecut, în 
preajma celei de a Xl-a aniver
sări a eliberării patriei, în stația 
Ploești-Triaj a fost dată în ex
ploatare prima stație de triere 
mecanizată a trenurilor.

Prin introducerea trierii meca 
nizate a trenurilor, această ope
rație se face acum cu mai multă 
ușurință, prezentînd și o serie de 
alte avantaje In stația Ploești- 
Triaj operația de triere a unui 
vagon dura în medie 30—37 se
cunde Cu ajutorul acestui pro
cedeu aceeași operație durează 
acum doar 20—25 secunde. In 
urma aplicării trierii mecanizate 
a trenurilor se mărește conside
rabil capacitatea de lucru a sta
ției și aduce o însemnată contri 
buție la scăderea rulajului va
goanelor prin reducerea timpului 
de staționare. Prin sistemul de 
lumino-schemă necesar mane 
vrării macazelor, această operație 
se realizează cu o siguranță 
maximă, creîndu-se astfel posibi
litatea eliminării atingerii vagoa
nelor și a acostărilor lor prin 
mînuirea frînelor electropneuma- 
ti ce.

Prin mecanizarea lucrărilor la 
trierea vagoanelor în stația 
Ploești-Triaj, s-a realizat în 1955

colectivul de conducere al u- 
nității întreprind acum o ade
vărată muncă de cercetare 
istorică. Reconstituirea pri
melor carnete ale detașamen
telor, a faptelor mai însem
nate din viața unității nu este 
o treabă ușoară. Colectivul 
s-a hotărît să ceară ajutorul 
celor care știu mai multe. Va
lentina Rusu, studentă la In
stitutul de Medicină, și Ma- 
rieta Luca, studentă la Insti
tutul de Teatru „I. L. Cara- 

giale", au fost primii preșe
dinți ai unității și-și amin
tesc desigur multe fapte pe
trecute. Ele au promis bucu
roase pionierilor sprijinul lor, 
îndată ce munca la facultate 
le-o va permite.

Anul trecut s-a ținut pri
ma adunare a unității pen
tru sărbătorirea aniversării. 
O adunare simplă, gravă, ca 

o creștere a volumului de triere 
cu aproximativ 33 Ța sută față 
de 1954 cînd se lucra nemecani- 
zat.

Pentru ca procedeul de triere 
al trenurilor să dea rezultate 
din ce în ce mai bune, pe lîngă 
măsurile tehnido organizatorice, 
a fost necesară mbogățirea 
cunoștințelor profesionale ale 
personalului de serviciu. In acest 
sens, la cocoașa mecanizată a 
stației Ploești-Triaj s-a trecut 
la instruirea personalului la lo
cul de muncă de către tehnici
enii cu o înaltă calificare, tapt 
ce a determinat ca în prezent 
toți acei care lucrează aci să-și 
însușească tehnica nouă făcînd 
față cu succes sarcinilor ce le 
revin.

„Munca fără avarii și fără 
defectarea materialului rulant“ 
este lozinca care ne dă avînt în 
muncă. In această direcție au fost 
extinse metodele înaintate de 
lucru ca : metoda Crasnov-Con- 
juhari, metoda Covaliov și altele 
care ne sînt acum de un real aju
tor în muncă. Cu ajutorul lor, 
angajamentele luate cu cîtva 
timp în urmă au fost cu mult 
mai mari ca altă dată. De pildă 
tovarășii de la cocoașa mecani
zată Ploești-Triaj s-au angajat să 
sporească cu 1 la sută tonajul 
mediu la trenurile de marfă și să 
îmbunătățească cu 2 la sută re
gularitatea circulației.

o apăsată strîngere de mînă 
a unui bun tovarăș. Anul a- 
cesta „Ziua unității" a deve
nit o noțiune concretă pe care 
fiecare pionier se simte stă- 
pîn, un punct terminus al 
multor acțiuni interesante: 
un plan întreg de pregătire, 
mulți copii ocupați, multe ca
pete contribuind cu idei. La 
urmă s-a pornit la treabă. 
Teodor Leoparschi din clasa 
a Vl-a A. și Coca Tălmăcea- 
nu dintr-a VII-a C, au pri

mit sarcina să invite la adu
nare pe tovarășul Constantin 
larcovschi, fostul instructor 
superior. Au trebuit peripeții 
pînă cînd adresa a fost des
coperită, pînă cînd l-au găsit... 
Dar ce-ar putea fi prea greu 
pentru ei ? Gabriela Givală, 
Andrei Mihai și Victor Pă- 
duraru au alcătuit o comisie

Printre cel care au obținu 
succese în reducerea procesu 
lui tehnologic Ia triere sînt tova
rășii șefi de manevră lfrim Ilie, 
Lungu Constantin și Zamfir 
Tudor, operatorii utemiști Alecu 
Alexandru, Iancu V. Ion, Du
mitru C. Radu, Dineu Constan
tin și manevranții telefoniști 
Ion M. Gheorgbe II și Crăciun 
Nicolae.

Un deosebit interes pentru 
sporirea productivității muncii 
lor și-au dat tovarășii Alter 
Maier, Axinte Marin, Neagu 
Tănase (operatori la regulatorul 
de manevră) prin introducerea la 
timp a locomotivelor la mane
vrare și la triere și prin indica
rea precisă a liniilor.

Tovarășul Alter Maier și ute- 
mistul Alecu Alexandru, împreună 
cu ceilalți tovarăși care lucrează 
în complexul cocoașei mecanizate 
în tura 3 au reușit ca la sfîrșitul 
lunii ianuarie să obțină rezultate 
deosebite în munca de triere a 
trenurilor depășind sarcinile de 
plan cu 24 la sută. De asemenea 
utemistul Alecu Alexandru, lu- 
crînd adeseori la masa de co
mandă și executînd rapid co
menzile, a dat o contribuție în
semnată ca realizările să fie în 
lunile ianuarie și februarie mai 
mari decît sarcinile de plan.

Ing. FLORESCU CORNELIU, 
stația Ploești-Triaj

culturală care a pregătit pro
gramul artistic; Luciana Vlă- 
doiu, președinta unității, îm
preună cu președinții detașa
mentelor, au pregătit adunarea 
festivă. Părinții au pregătit 
bufet, au dat materiale pen
tru aranjatul sălii...

Parcă totuși nu era destul 
și atunci pionierii au stator
nicit cu curajul firesc al ex
ploratorilor de noi pămînturi 
încă o tradiție: a concursuri
lor tn cinstea „Zilei unității". 
Zeci de pionieri s-au încrun
tat gînditori deasupra tablei 
de șah și învingători au ie
șit Costinlu Iulian și lordă- 
nescu Gabriela; alții și-au 
încercat măiestria pe clapele 
pianului, dovedindu-se cei 
mai buni Paula Teodoriu, 
Georgeta loanovici. Emilia 
Tîmpeanu și Eugen Duțilescu.

Tot anul acesta, unitatea va 
trece primele nume în cartea 
de onoare : al Lucianei Vlă- 
doiu, al lui Eugen Duțules- 
cu și al Gabrielei Gioală. 
Inegalabilă mîndrie pentru 
acești copii și pentru cei care 
le vor urma exemplul, așa 
cum inegalabilă este și mîn- 
dria întregii unități pentru 
faptul că l-a revenit drapelul 
pionieresc coreean trimis pe 
adresa unității cu cea mai bo
gată activitate din țară.

Să mai vorbim despre alte 
tradiții care se nasc ? Mai 
sînt: locul I, pe raion, tn 
fiecare an la spartachiada 
pionierească, pasionantele a- 
dunări tematice, munca plină 
de voioșie la plantatul puie- 
(ilor... Mai bine, cîteva cu
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Excelenței sale

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a R. P. R.

Pentru amabilele felicitări șl 
urări pe care Excelența Voastră 
a binevoit să mi le adreseze cu 
ocazia instalării mele ca Preșe
dinte al Republicii, o rog să pri
mească sincerele mele mulțumiri 
și cele mai bune urări pentru fe
ricirea sa personală și pentru 
prosperitatea poporului romîn.

URHO KEKKONEN
Președinte al Republicii 

Finlandeze

ACTUA1ITATEA

Sosirea tovarășului 
Gh Apostol în Capitală

Sîmbătă după amiază s-a îna
poiat în Capitală tovarășul Gh. 
Apostol, membru în Biroul Politic 

al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului Ceptral al Sindicate

lor, conducătorul delegației sindi
catelor din R.P.R. care a făcut 
o vizită în R.P.F. Iugoslavia ca 
oaspete al Uniunii Sindicatelor 
din R.P.F. Iugoslavia și în Italia 
unde a participat la lucrările 
Congresului Confederației Gene
rale a Muncii din Italia.

La sosirea în Gara Băneasa, 
tovarășul Gh. Apostol a fost sa
lutat de tovarășii: Chivu Stoica, 

I. Chișinevschi, Al. Moghioroș, 
general de armată Emil Bodnăraș, 
Miron Constantinescu, P. Borilă, 
Al. Drăghici, N. Ceaușe'cu, D. 
Coliu, general colonel L. ^ălă- 

jan, Șt. Voitec, S. Bughici. J. 
Fazekaș, 1. Cosma, Grigore Preo
teasa, ing. Mihai Marin, precum 
și activiști ai Consiliului Central 
al Sindicatelor și ai Comitetelor 
Centrale ale Sindicatelor.

Au fost de față N. Vujanovici, , 
ambasadorul R.P.F. Iugoslavia 
la București și membri ai amba
sadei.

Deschiderea expoziției 
comemorative 

„Ion Georqescu★ **

★
Cu vreo trei ani în urmă pe 

drumul larg ce duce în sat 
venea o tînără cu două valize 
în mină. Era veselă. Dădea 
bună ziua la săteni și din 
cînd în cînd schimba valizele 
dintr.o mînă într-alta.

Cînd coborî în vale, în mij
locul satului, zări clădirea 
școlii, o clădire cam învechi
tă. Se opri locului, apoi intră 
în curte. Nu găsi pe nimeni, 
privi insă în clase pe geam : 
erau mici, cu bănci cioplite. 
Aici trebuia să-i învețe pe co
pii carte... Faptul că băncile și 
clasele școlii nu arătau prea 
bine n-o întrista pe t năra în
vățătoare Ioana Bădescu. Toa
te acestea se puteau schimba.

A început noul an de învă- 
țămînt. Utemista Ioana Bă
descu făcu cunoștință cu ele
vii și cu mulți dintre părinții 
lor. In scurt timp tînăra în
vățătoare deveni atît de cu
noscută, de parcă și-ar fi fă
cut pruncia în Odaia Mano
lache. Ținuse cîteva adunări 
în care a vorbit despre mer
sul treburilor la școală, des
pre purtarea elevilor, despre

Sîmbătă la amiază, 1a Gale
ria Națională din Muzeul de Ar- ’ 
tă al R.P.R., a avut loc deschi
derea expoziției comemorative 
„Ion Georgescu“, cu prilejul îm
plinirii a 100 de ani de la naște
rea celui mai mare sculptor ro
mîn din secolul trecut.

La festivitate au participat a- 
cademicienii Gh. Oprescu și J. Al. 
Steriadi, Ion Irimescu, secretar 
al Uniunii Artiștilor Plastici din 
R.P.R., M. H. Maxy, directorul 
Muzeului de artă al R.P.R., nu
meroși artiști plastici, critici de 
artă și alți oameni de cultură.

A fost de față artistul plastic 
sovietic V. N. Goreaiev, pictor 
caricaturist, membru în colegiul 
redacțional al revistei „Krokodil“.

vinte despre „Ziua unității". 
Poate că cel mai impresio
nant n-a fost nici careul, nici 
cuvîntările emoționante care 
se voiau festive, nici darul 
comitetului de sprijin — un 
aparat de radio — ci întîlni- 
rile intre oameni care au 
trăit împreună cele mai fru
moase zile ale copilăriei, au 
muncit cot la coi și pe care-i 
leagă sentimente comune. O- 
biectivul aparatului fotografic 
a surprins, tntr-un colț, un 
grup vesel: lulia Roșea, fostă 
trei ani președintă a unității, 
azi elevă la Școala medie de 
fete nr. 5 și instructoare su
perioară, Petre Boroș elev tn 
clasa a X-a la Școala medie 
de băieți nr. 3, tovarășul Con
stantin larcovski și Luciana 
Vlădoiu stau de vorbă. Au ce 
să-și spună.

In toată această sărbătoa
re a copiilor, tn carnavalul 
cu costume originale. tn 
snoavele spuse cu ttlc de la 
înălțimea unei scene imnro- 
vizate, în toată această at
mosferă de veselie, nimic ar
tificial. nimic nepotrivit. S-au 
simțit acasă și invitații care, 
la început. își căutau un colț 
pe lîngă ușă și s-au bucurat 
și ei pentru colectivul care-și 
întemeiase o tradiție. 4 ră
mas o singură întrebare, ne 
care n-aș pune-o aici dacă ea 
n-ar fi venit ne buze și alto
ra : de ce n-or fi venit oare 
să se bucure aici și tovarășii 
de la Comitetul raional U.T.M. 
Grivița Roșie ? Sînt dc-acum 
oare prea bătrîni ca să mat 
vibreze la asemenea emoții ?

ILEANA RACOV1ȚA



La secția strungărie-pompe din uzinele „Matyas Rakosy" 
zeci de strunguri mușcă în același ritm din metal. în secția 
aceasta, un tînăr voinic, cu păr bălai — cel din fotografia ală
turată — lucrează niște buloane:

— Pentru mine — răspunde utemistul Mihai Ștefan II — 
ziua de miine are un înțeles nou și chiar emoționant. De mîine, 
se chiamă, că eu particip la viața politică a țării, că sînt ce
tățean matur. Votez pentru prima oară. Am simțit o mare 
mîndrie cînd m-am văzut înscris în liste. M-am întors la 
uzină și mi-am luat locul în brigada noastră de utemiștl. Ală
turi de ei, am realizat și eu în cinstea alegerilor, a primului 
meu vot, peste 200 la sută.

Astăzi, pe întreg cuprin
sul fării, cetățenii patriei 
noastre votează in alegerile 
de deputafi in sfaturile 
populare. Alegerile sînt un 
prilej de sărbătoare pentru 
poporul nostru.

Tinerii își dau votul celor 
mai buni fii ai patriei — 
candidata F.D.P<

Ziarul nostru a întreprins 
o anchetă printre alegători 
de diferite profesiuni: La în
trebarea: „Pentru ce votezi astăzi ? — am primit răs
punsurile de mai jos date 
orespondentului nostru în 

clipa cînd reporterul foto
graf i-a înregistrat pe peli
culă.

Ferma experimentală Bâneasa este la capătul dinspre nord al 
Bucureștiului. Viața freamătă și în acest colțișor îndepărtat 
al Capitalei. într-unul din grajdurile fermoi l-am întîlnit pe 
utemistul Florea Buiac, îngrijitor fruntaș pe stațiune care la 
întrebarea noastră ne-a declarat :

— II cunoaștem pe candidatul nostru, tovarășul Strugaru 
Constantin, că-i de aci din fermă. Ne este drag omul acesta 
inimos și harnic la treabă, li dăm acum votul pentru a doua 
oară, l-am cerut la întîlnire să ni se înființeze magazine ali
mentare și textile, stație de radicficare, parc cultural-sportiv 
și altele. Candidatul fiind de aci, dintre noi, se va strădui să 
ne facă viața mai frumoasă.

Intr-un magazin, la ora prînzului este tot
deauna forfotă. Am găsit totuși o clipă de ră
gaz în care să stau de vorbă cu vînzătoarea 
Rozica Copaci, distinsă cu insigna de fruntașă 
în comerțul socialist, de la Magazinul Tinere
tului din str. N. Titulescu nr. 88.

— Un prețios ajutor ne sînt deputății sfatu
lui popular. Sprijinul lor îl vom simți și mai 
mult de acum încolo și vom ști să-l cerem. , 
De aceia cu toată încrederea voi da candidați- I 
lor F.D.P. primul meu vot.

Despre bucuria de a contribui la viața poli
tică a țării ne-a vorbit Elena Mihai, gospodi 
nă de pe b-dul 1 Mai nr. 313.

— Măria Tache, candidată, este o femeie des
toinică și pricepută. La întîlnirea cu ea, noi, 
femeile din cartierul acesta muncitoresc, i-am 
cerut o seamă de lucruri printre care gaz me
tan și solarii pentru copiii noștri. Ei, ca cei 
mai mici cetățeni ai patriei, au nevoie de 
soare, lumină, condiții sănătoase de joacă. Pen
tru sănătatea micuților noștri îi voi da votul.

în culisele studioului „C- Nottara“ l-am sur
prins pe actorul Ion Lucian în fața oglinzii 
punindu-și la punct ultimele detalii ale ma
chiajului. Binevoitor și amabil, cura îl știm, 
s-a oferit imediat să ne răspundă :

— Problema alegerilor este un lucru ce stă 
de mult în atenția conducerii teatrului nostru. 
S-au format colective de tineri actori, conduse 
de fruntașii scenei noastre, care s-au deplasat 
la Casele alegătorilor pentru a oferi spectacole 
cetățenilor veniți la întîlniri cu candidații. Ast
fel colectivul format din dana Gorea, V. Ver- 
bițchi, Valentina Cios, Tatiana Popa și alții 
avînd în frunte pe Ion Gheorghiu — laureat 
al premiului de stat, a prezentat spectacole cu 
subiecte electorale în raionul 1 Mai. în piesa 
aceasta „Patriotica Romînă“ interpretez ro
lul unui politician veros și lipsit de scrupule : 
Jcrj Onică Vlașca, deputat al mai multor par
tide și afacerist constant. Astfel am prilejul să 
pun față în față jalnica mascaradă a alegeri
lor din trecut, cu frumusețea simplă și cin
stită a alegerilor de astăzi la care îmi voi da 
și eu votul.

cu un „da“ 
Credem că

KW

Foto :

DUMITRU

F. DUMITRU

viitor a vieții culturale a orașului 
în planurile sfatului popular se 

i edificii culturale

In biroul secției de sta
re civilă al raionului Sta- 
lin, am asistat la o scenă 
deosebită.

In fața tovarășului 
Aurel Milea, șeful secției, 
ședeau doi tineri ce răs
pundeau emoționați la în
trebările lui 
abia șoptit,
este limpede: tinerii stu- 
denți Corina Negreanu și 
Eugen Pietrariu, se căsă
toreau. După felicitările 
de rigoare tinerii căsăto
riți ne-au declarat:

— Astăzi ne bucură 
nespus căsătoria noastră. 
De astă dată împreună 
vom vota candidații 
F.D.P., în numele drumu
lui nou ce ni se deschide 
în față...

La casa de creație de pe 
b-dul Magheru, în sălile lumi
noase, în atelierele de sculptură, 
peste tot, domnește liniștea ne
cesară creației artistice. Aci am 
întîlnit în fața unui șevalet, de 
pe pînza căreia ne privea un 
chip de țărăncuță pe pictorul 
Petre Bedivan.

— Pentru noi artiștii plastici, 
problema votului este o sursă 
inepuizabilă de Inspirație. Aci 
luăm cunoștință cu bucuria sin
ceră de a vota atît de bine ex
teriorizată în expresia omului, a 
cetățeanului indiferent de pro
fesie.

Ce alt subiect poate să ne vor
bească mai limpede despre drep
tul la viața politică, al omului 
simplu. Dar în secția de vot nu 
voi păși numai ca artist ci și 
ca cetățean...

\ fih
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în biblioteca de chimie a Institutului Politehnic^ un tînar student. 
— Novac Constantin din anul I — cerceta la o masă tratate volumi
noase.

— Eu sînt student venit din rîndurile muncitorilor. Statul nostru 
mi-a ofenit toate posibilitățile și condițiile pentru a mă pregăti te
meinic. Voi vota candidații F.D.P. avînd în ei deplină încredere.

Mai mult ofel să fiarbă în cuptoare, 
Mai mult țiței largi valuri foșnitoare — 
Mai mult cărbune cu sclipiri dp stele, 
Mai multe camioane pe șosele, 
Tractoare tot mai multe și mai bune, 
Să are-adînc cîmpiile străbune. 
Mai multe stofe bune, călduroase,

Mai multe valuri albe de mătase.

Din ape tot mai multă energie, 
Mai multe cărți, mai multă poezie,

Mai multă pîine aburind pe masă, 
Mai multă fericire-n orice casă.

ST. BANARU

In biroul primului-secretar al 
Academiei R.P.R. avea loc o 
consfătuire importantă. Oameni 
de știință veneau să ceară sfa
tul prețios al academicianului 
Ștefan Milcu. Profit nd de o 
clipă liberă ne-am adresat sa
vantului care ne-a declarat ur
mătoarele :

— Astăzi oamenii de știință 
nu se mai retrag în turnul de 
fildeș. Tot ceea ce gîndim, cer
cetăm și obținem nu este decît 
pentru binele omului. Prin a- 
ceasta, omul de știință coboară 
în viață și ia parte activă la 
lupta oamenilor pentru mai 
bine, pentru socialism.

Cercetările și descoperirile din 
domeniul sănătății omului obți
nute prin cele mai moderne 
procedee de către colectivul 
condus de mine, le închin a- 
cestui eveniment de seamă pe 
care-1 trăim cu toții: alegerile 
de deputați în sfaturile popu-

în sala Floreasca se desfășoară un meci in
teresant de tenis de masă între maestra eme
rită a sportului Ella Zelier și o tînără speranță 
a sportului de masă, Magyari Irma. După ct- 
teva minute de așteptare, la rugămintea noa
stră, tovarășa Ella Zelier ne-a declarat:

— Cu această victorie m-am clasificat pen
tru finala campionatului R.P.R. de tenis de 
masă. închin această victorie alegerilor de de- 
putați în sfaturile populare, alegeri în cadrul 
cărora îmi voi da și eu votul cu încredere can- 
didaților F.D.P.

La intersecția străzilor de lingă Podul lsvor 
o femeie îmbrăcată în uniformă de milițian 
conduce întreaga circulație. Discutînd am aflat 
astfel că se numește Maria Dobrescu și că 
de curînd s-a căsătorit. Dar cea mai mare pa
siune a ei rămîne totuși... circulația.

— Aștept cu nerăbdare alegerile de depu 
tați în sfaturile populare. Sînt convinsă că 
deputății, gospodarii cartierelor, mă vor ajuta 
în acțiunile întreprinse pentru reglementarea 
circulației pe străzi, pentru educarea și prote
jarea copiilor, și în alte lucruri.

Iată o profesie despre care nu s-au scris 
poezii și care în viața noastră este totuși ia 
fel de importantă ca multe altele. Tînăra în 
fața căreia ne-am oprit cu aparatul fotografic 
era Dumitra Suciu, dactilografă la sfatul popu
lar al Capitalei.

— Prin fața mea trec nenumărate hîrtii-re 
ferate, situații, proiecte — ce privesc dezvol
tarea în 
nostru, 
prevede înființarea a noi 
și educative în oraș. Asta mă bucură foarte 
mult și conștientă că acest lucru se va face 
în mare parte cu sprijinul deputaților, voi da 
cu încredere votul meu candidațîlor F.D.P. •
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Hotărîri importante adoptate 
de G G al P. G U. S.

și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

Presa sovietică publică notărîrile 
adoptate de C.C. al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
„Cu privire la Statutul artelului 
agricol și la dezvoltarea conti
nuă a inițiativei colhoznicilor în 
organizarea producției colhoznice 
și în conducerea treburilor arte
lului“, precum și „Cu privire la 
avansurile lunare pentru colhoz
nici și retribuirea suplimentară a 
muncii în colhozuri“.

Hotărîrea „Cu privire la Statu
tul artelului agricol și la dezvol
tarea continuă a inițiativei col
hoznicilor în organizarea produc
ției colhoznice și conducerea tre
burilor artelului“ subliniază că 
„Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S 
acordă o importanță primordială 
dezvoltării și întăririi pe toate 
căile a gospodăriei obștești a col
hozurilor, avîntului vertiginos al 
tuturor ramurilor producției agri
cole, pe baza ridicării continue a 
productivității muncii, a ajutoru
lui organizatoric și tehnic cres- 
cînd acordat colhozurilor de că
tre stat și a dezvoltării inițiativei 
colhozurilor și colhoznicilor în or
ganizarea și ducerea gospodăriei 
colective, potrivit condițiilor lo
cale“.

Trecînd în revistă succesele ob
ținute la sate sub conducerea 
Partidului Comunist și a Guver
nului Sovietic Hotărîrea subli
niază însemnătatea care a avut-o 
pentru întărirea orînduirii col
hoznice adoptarea Statutului mo
del al artelului agricol de către 
cel de al doilea Congres al col
hoznicilor. De la adoptarea statu
tului, se arată în hotărîre, au tre
cut peste 20 de ani. In acest ră
stimp s-au produs mari schimbări 
în viața satului colhoznic, a fost 
acumulată o experiență nouă, bo
gată, de construire a gospodăriei 
obștești cu multe ramuri. A cres
cut conștiința politică a țărănimii 
colhoznice ; țărănimea colhoznică 
înțelege mai bine interesele gene
rale de stat; alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime în care 
clasa muncitoare are rolul con
ducător, s-a întărit și mai mult. 
A fost creată o nouă bază teh- 
nico-materială a producției col
hoznice.

In țară a fost efectuată coma
sarea colhozurilor. Se înfăptuiesc 
măsuri importante de stat pentru 
sporirea cointeresării materiale a 
colhozurilor și colhoznicilor în 
dezvoltarea producției agricole. 
A fost introdus un nou sistem de 
planificare a agriculturii ; colho
zurilor li s-a dat posibilitatea de 
a-și planifica ele însele, pe baza 
sarcinilor de stat cu privire la 
volumul de producție-marfă, dez
voltarea întregii gospodării ob
ștești, potrivit condițiilor locale, 
pentru a obține o cantitate maxi
mă de produse agricole de pe fie
care 100 de hectare de pămint. cu 
consum minim de muncă și mij
loace pe unitate de produs.

In aceste condiții, cînd con
strucția colhoznică s-a ridicat pe 
o treaptă nouă a dezvoltării sale 
și colhozurile trebuie să rezolve 
noi sarcini pentru dezvoltarea 
continuă a producției agricole, 
statutul model al artelului agri
col nu mai cuprinde toate aspec
tele vieții și activității multilate
rale a colhozurilor și într-o serie 
de cazuri,îngrădește inițiativa lor 
în stabilirea unui sistem de du
cere a gospodăriei obștești care 
să corespundă cel mai bine con
dițiilor concrete de muncă ale 
colhozului.

Ținind seama de aceste schim
bări serioase în satul colhoznic 
— Hotărîrea constată că colho
zurile pot rezolva ele însele cu o 
mai mare independență decît 
pînă acum problemele vieții col
hoznice pornind de la interesele 
naționale ale statului, interesele 
obștești ale colhozurilor și inte

De la Ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: In zilele de 16 
și 22 februarie, domnul R. M. 
Darmanto. însărcinatul cu afa
ceri provizoriu al Republicii Indo
nezia în U.R.S.S., a remis Minis
terului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. următoarele note:

„însărcinatul cu afaceri al Re
publicii Indonezia asigură de res
pectul său pe Excelența Sa Mi
nistrul Afacerilor Externe al Uni
unii Republicilor Sovietice Socia
liste și, acționînd în conformitate 
cu indicațiile ministrului Afaceri
lor Externe al Republicii Indone
zia, are onoarea de a aduce la cu
noștința Excelenței Sale că trata
tivele olandezo-indoneziene care 
s-au ținut la Geneva cu începere 
de la data de 10 decembrie 1955, 
în scopul normalizării relațiilor 
dintre Republica Indonezia și Re
gatul Olandei s-au încheiat la 11 
februarie 1956 fără nici un rezul
tat.

Luînd în considerație faptul că 
prin intermediul reprezentanților 
săi în Organizația Națiunilor 
Unite, guvernul Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste a spriji
nit întotdeauna în această pro
blemă încercările Indoneziei de a 
reglementa problemele litigioase 
pe cale pașnică, ministrul Aface
rilor Externe Pi Republicii Indo
nezia se oensideră obligat de a 
înștiința Excelența Sa de dezno- 
dămîntul regretabil susmenționat, 
cu toate că delegația indoneziana 
a depus toate eforturile de a se 
ajunge la un acord.

însărcinatul cu afaceri al Re

„Scìntela tineretului“
Pag. 4-a 11 martie 1956 

resele personale ale colhoznicilor. 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. consideră ne
cesar să recomande colhozurilor, 
să le sfătuiască ca, pornind de la 
sarcina principală a asigurării 
unui avînt vertiginos al agricul
turii și creșterii animalelor, să 
complecteze și să modifice ele în
sele unele prevederi ale Statutu
lui adoptat de artelul agricol ți- 
nînd seama de condițiile locale, 
concrete ale colhozului.

La prezentarea de amenda
mente, modificări și complectări 
în Statutul artelului agricol, ar 
trebui să se țină seama de urmă
toarele :

Asigurarea, pe baza noului sis
tem de planificare a gospodăriei 
agricole a celei mai raționale fo
losiri a pămîntului repartizat col
hozurilor, ca principală bogăție a 
colhozului, folosirea complectă a 
mijloacelor de producție ale col
hozului și S.M.T.-ului, a forței 
de muncă, reducerea cheltuielilor 
bănești în natură șl în muncă 

neproductive și a cheltuielilor 
administrative; Pe baza celor de 
mai sus — o ridicare considera
bilă a productivității muncii col
hoznicilor și sporirea producției 
agricole, ca sursă principală de 
creștere a venitului gospodăriei 
obștești a colhozului și a bună
stării materiale a colhoznicilor . 
Stabilirea dimensiunilor parcele
lor de pe lingă casele colhozni
cilor, ținîndu-se seama de apor
tul adus în muncă de membrii 
apți de muncă ai familiei colhoz
nicului la gospodăria obștească 
a artelului. Totodată nu trebuie 
să se admită mărirea fondului de 
pămînt rezervat parcelelor de 
lîngă casă pe seama pămîntului 
obștesc al colhozului, ci, dimpo
trivă, să se tindă spre reducerea 
lui, deoarece folosirea pămîntului 
în gospodăria obștească cu Con
diția ca S.M.T.-ul să fie înzes
trat cu un mare număr de ma
șini și ca muncile să fie la un 
înalt nivel de mecanizare va fi 
incomparabil mai avantajoasă și 
colhoznicii vor obține în ultimă 
instanță un venit mult mal mare;

Stabilirea numărului de vite, 
în folosința personală a gospo
dăriei colhoznice, ținind seama 
de condițiile locale și avînd în 
vedere marile schimbări surveni
te în domeniul agriculturii în ul
timul timp;

Stabilirea unui minim obliga
toriu de zile-muncă pornind de 
la necesarul chelti^elilor de mun
că în gospodăria obștească a 
colhozului, precum și elaborarea 
unor norme de lucru și de apre
ciere a lucrărilor în zile-muncă, 
ținîndu-se seama de nivelul me
canizării și al randamentului 
efectiv atins de către colhoznicii 
care lucrează conștiincios, pre
cum și de necesitatea cheltuirii 
cu economie a zilelor-muncă;

Aplicarea pe toate căile a prin
cipiului cointeresării materiale a 
colhoznicilor în dezvoltarea pro
ducției obștești a colhozului.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. recoman
dă colhozurilor să stabilească 
tractoriștilor și celorlalți munci
tori din brigăzile de tractoare, 
care prestează o muncă perma
nentă în S.M.T.-uri și care tră
iesc în colhozuri, loturi pe lin
gă casă de dimensiunile stabilite 
pentru gospodăriile colhoznicilor

Statutul artelului agricol cu 
rectificările, modificările și com- 

plectările care i-au fost aduse, 
adoptat la adunarea generală a 
colhoznicilor și înregistrat la Co
mitetul Executiv raional este le
gea fundamentală a activității 
artelului agricol și respectarea sa 
este obligatorie pentru toți mem
brii colhozului respectiv. In în
cheierea Hotărî™ se arată că 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. cer să se ri
dice nivelul muncii politice și or
ganizatorice la sate, să se inten

publicii Indonezia profită de 
prilej pentru a asigura încă odată 
Excelența sa Ministrul Afacerilor 
Externe al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste de considera
ția sa deosebită.

Moscova 16 februarie 1956“,

„însărcinatul cu afaceri al Re
publicii Indonezia asigură de res
pectul său pe Excelența Sa Mi
nistrul Afacerilor Externe al Uni
unii Republicilor Sovietice Socia
liste și, acționînd din indicațiile 
ministrului Afacerilor Externe al 
Republicii Indonezia și referin- 
du-se la Nota sa din 16 februarie 
1956, cu numărul 1853, are onoa
rea de a comunica Excelenței Sale 
următoarele i

Acționînd în Interesele sale na
ționale în ansamblu și în intere
sul dezvoltării economice în spe
cial, guvernul Republicii Indone
zia a denunțat succesiv în zilele 
de 15 și 21 februarie 1956 relațiile 
sale contractuale cu Regatul 
Olandei înțelegînd prin aceasta 
că nu mai este legat de acordu
rile financiare și economice speci
ficate în statutul Uniunii.

însărcinatul cu afaceri al Repu
blicii Indonezia profită de prilej 
pentru a asigura încă odată Ex
celența Sa Ministrul Afacerilor 
Externe al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste de considera
ția sa cea mai înaltă.

Moscova 22 februarie 1956“

La 6 martie a.c., V. V. Kuzne- 
țov, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. l-a 
primit pe domnul R. M. Darmanto 
și l-a remis nota de răspuns a 
guvernului sovietic:

„MOSCOVA, 6 martie 1956.
Domnule însărcinat cu afaceri, 

am onoarea de a confirma primi

sifice activitatea creatoare a col
hoznicilor, să se pună în mișcare 
toate forțele și mijloacele agri
culturii socialiste și să se spo
rească răspunderea cadrelor noa
stre pentru situația în fiecare 
colhoz.

In Hotărîrea C.C. al P.C.U.S 
și a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. „Cu privire la avansurile 
lunare pentru colhoznici și retri
buirea suplimentară a muncii în 

colhozuri se constată că avansu
rile lunare pentru colhoznici con
stituie un stimulent important de 
ridicare a productivității muncii 
în colhozuri, face să crească rolul 
zilei-muncă și stimulează cointe
resarea colhoznicilor în dezvolta
rea gospodăriei obștești.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. consideră că 
în prezent, cînd au fost create 
condiții necesare pentru un avînt 
vertiginos al tuturor ramurilor 
producției colhoznice, colhozurile 
s-au întărit din punct de vedere 
organizatoric și au acumulat o 
experiență suficientă în condu
cerea gospodăriei colhoznice, nu 
mai sînt necesare sistemul și pro 
porțiile stabilite anterior de retri
buire suplimentară. Odată cu spo
rirea producției agricole și cu 
creșterea veniturilor colhozurilor 
crește nemăsurat de mult retribui
rea de bază a muncii colhoznici
lor. De aceea retribuirea supli
mentară trebuie să fie o formă 
de încurajare a răsplătirii pentru 
o muncă bună

In legătură cu aceasta C.C. al 
P.C.U.S și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au hotărît:

In vederea sporirii continue a 
cointeresării materiale a colhoz
nicilor în dezvoltarea gospodăriei 
obștești să se recomande colho
zurilor, la hotărîrea adunărilor 
generale, să dea co'hoznicilor lu
nar în decursul anului un avans 
în contul zilelor-muncă nu msi 
mic de 25 la sută din veniturile 
bănești obținute efectiv de la 
toate ramurile gospodăriei ob
ștești și 50 la sută din fondurile 
bănești obținute sub formă de a- 
vans potrivit contractărilor, achi
zițiilor și cotelor obligatorii de 
produse agricole.

La cererea colhozurilor, Banca 
de stat este însărcinată să treacă 
25 la sută din toate veniturile 
și 50 la sută din sumele obținute 
sub formă de avans în cadrui con
tractărilor achizițiilor și livrărilor 
obligatorii de produse, într-un 
cont curent special, din care 
banii pot fi cheltuiți de conduce
rea colhozului numai pentru plă - 
tirea de avansuri colhoznicilor și 
pentru retribuirea zilelor-muncă

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au obligat 
Ministerul Colectărilor, Ministerul 
industriei produselor de carne și 
lactate al U.R.S.S., Ministerul in
dustriei produselor alimentare al 
U.R.S.S și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum din 
U.R.S.S. să dea colhozurilor, în- 
cepînd din anul 1956, la cererea 
lor, avansuri bănești în proporție 
de 50 la sută din valoarea cerea
lelor, floarei soarelui și celorlalte 
culturi oleaginoase, a cartofilor, 
legumelor și cărnii, care urmează 
să fie predate statului in cadrul 
livrărilor obligatorii.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R S.S. recomandă 
colhozurilor să stabilească ele 
însele modalitățile și cuantumul 
plăților suplimentare în natură și 
în bani pentru brigăzi (echipe), 
colhoznici, care lucrează în dome
niul creșterii vitelor, pentru lu
crătorii din brigăzile de tractoare 
ale S.M.T.-urilor, pentru specia
liști și personalul de conducere 
din colhozuri, pentru depășirea 
planurilor de recoltă la hectar a 
culturilor agricole și a productivi
tății creșterii vitelor, elaborate și 
aprobate de colhozuri, ținind sea
ma de folosirea deplină a tuturor 
rezervelor existente.

rea notelor Dumneavoastră, din 
16 februarie, cu numărul 1853, 
și din 22 februarie, cu numărul 
1855, In care se anunță hotărîrea 
guvernului Republicii Indonezia 
de a înceta relațiile contractuale 
și de a anula acordurile finan
ciare și economice corespunză
toare cu Regatul Olandei și se 
specifică că aceste acțiuni ale gu
vernului Republicii Indonezia au 
fost întreprinse în interesul na
țional al Indoneziei în ansam

blu și in interesul dezvoltării eco
nomice în special.

Permiteți-mi Domnule însărci
nat cu afaceri, să vă asigur că 
Guvernul Sovietic împărtășește 

sentimentele și năzuințele poporu
lui indonezian pentru Întărirea 
independenței naționale a țării 
sale și pentru dezvoltarea conti
nuă a economiei ei naționale.

Cu stimă, 
V. MOLOTOV

---- «------
Plenara C. C.

al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

BELGRAD 10 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Tan- 
jug, la 13 martie va avea loc cea 
de a 6-a Plenară a Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. Pe ordinea de zi 
a Plenarei figurează următoarele 
probleme i

1. Problemele actuale ale Uni
unii Comuniștilor — raportor tov. 
Alexandr Rankovici; 2) Despre 
munca cu tineretul — raportor 
tov. Petar Stambolici; 3) Diverse.

Declarația lui V, A. Zorin,
ambasadorul

în R. F.
BONN 10 (Agerpres). — TASS 

transmite: După cum s-a aflat, 
V. A. Zorin, ambasadorul U.R.S.S. 
în Republica Federală Germană, 
a vizitat la 9 martie pe Hallstein, 
secretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe al R. F. Ger
mane, și a făcut o declarație în 
care se spune printre altele:

Cu prilejul tratativelor care 
s-au desfășurat la Moscova în 
vara anului 1955, delegația gu
vernamentală a U.R.S.S, a ridi
cat. după cum se știe, în fața de
legației R. F. Germane problema 
reîntoarcerii în patrie a cetățeni
lor sovietici strămutați care se 
află pe teritoriul Republicii Fede
rale Germane. La rîndul său, de
legația guvernamentală a R. F 
Germane a promis să sprijine re
zolvarea problemei repatrierii ce
tățenilor sovietici susmenționați 
în U.R.S.S

Din scrisorile pe care le pri
mește ambasada U.R.S.S. și au
toritățile competente din Uniunea 
Sovietică se știe că majoritatea 
cetățenilor sovietici care au fost 
smulși cu forța din patrie, de 
lîngă familiile lor și care se află 
pe teritoriul R F Germane sînt 
intr-o situație materială grea, nu 
au în permanență de lucru, nu au 
locuințe și mijloace de existență

Neavînd mult timp posibilita
tea de a stabili contactul cu am 
basada sovietică ei întîmpină di
ficultăți în încercările lor de a 
se repatria. Diferite organizații 
ostile de emigranți, create în la 
gărele pentru persoane strămu 
tate și în localitățile unde trăiesc 
aceste persoane, desfășoară o pro
pagandă deșănțată împotriva re-

Luni, vot de incredere 
în parlamentul francez

PARIS 10 Corespondentul 
Agerpres transmite : în noaptea 
de vineri spre sîmbătă, Adunarea 
Națională Franceză a continuat 
dezbaterile asupra împuterniciri
lor speciale cerute de guvernul 
Guy Mollet în vederea adoptării 
măsurilor excepționale in Algeria 
După ce au luat cuvîntul o serie 
de deputați de dreapta și extremă 
dreaptă, care s-au declarat aproa
pe toți în favoarea aplicării unor 
soluții „de forță" în Algeria, a 
trecut la tribună deputatul comu
nist Raymond Guyot, care a ex
pus punctul de vedere al grupu
lui parlamentar comunist. Vorbi
torul a arătat că partidul comu
nist nu a fost niciodată în favoa
rea acordării împuternicirilor spe
ciale întrucît a considerat că este 
mult mai bine ca Adunarea Na
țională să rămînă pe deplin stă- 
pînă asupra unor hotărîri care in 
tră în competența sa. „Avem 
toate temeiurile, a spus Guyot, să 
facem această precizare fiind 
vorba de o problemă gravă și 
complexă, fiind în joc interesele 
imediate și viitoare ale Franței“.

El a arătat că în primul rînd 
trebuie să se înceteze focul și a 
cerut guvernului să expună cu o 
mai mare claritate intențiile sale 
în această privință. Guyot a vor
bit despre posibilitatea de a se 
lichida politica din trecut și de a 
se adopta „o politică nouă cu a- 
devărat franceză“. „în acest scop 
a spus el, există forțele necesare 
în țară în toate regiunile de 
peste mări, în parlament, cu 
condiția ca toate partidele de 
stînga să acționeze în comun“.

Imediat după aceea a luat cu
vîntul Gtiy Mollet, președintele

Incordare în Cipru după deportarea 
arhiepiscopului Makarios

NICOSIA 10 (Agerpres). — 
Corespondentul din Cipru al A- 
genției Reuter relatează că știrea 
deportării arhiepiscopului Ma- 
kanios și a altor lideri politici din 
Cipru a stîrnit o adevărată explo
zie de indignare în rîndul popu
lației cipriote.

La Nicosia 3.000 de studenți 
greci au organizat vineri seara o 
puternică demonstrație. Manifes- 
tanții au scandat lozinci antibri- 
tanice în fața consulatului An
gliei și au atacat consulatul Sta
telor Unite.

In numele celor 400.000 de 
ciprioți de origină greacă, prima
rul orașului Nicosia a avertizat 
autoritățile britanice că „se în
șeală amarnic" dacă își închipuie 
că asemenea măsuri dictatoriale 
vor înăbuși lupta ciprioților pen
tru autodeterminare.

Tn fața indignării manifestate 
atît de opinia publică cît și de 
conducătorii tuturor partidelor 
politice din Grecia, primul mi
nistru grec, Karamanlis, a con
vocat încă în cursul nopții un 
consiliu extraordinar de cabinet. 
După ședința consiliului a fost 
dat publicității un comunicat în 
care guvernul grec își exprimă în 
termeni foarte tari nemulțumirea 
față de ultima măsură a autori
tăților britanice din Cipru. „De
nunțăm acest act nesăbuit în fața 
opiniei publice mondiale ca un 
act de violență inadmisibil și in
compatibil epocii noastre“ — se 
spune în comunicat.

Ministrul de externe al Greciei, 
Theotokis, a anunțat că guvernul 
grec a hotărît să recheme pe am
basadorul său Ia Londra și să 
adreseze un protest Consiliului 
de Securitate al O.N U. Pe de 
altă parte, Palamas, delegatul 
Greciei la O.N U., a fost însărci
nat să ridice din nou problema 
Ciprului în cadrul O.N.U.

Numeroase cercuri din Anglia 
au calificat noile măsuri ale auto
rităților britanice din Cipru drept 
o mare „gafă“ politică.

Clement Davies, liderul opozi
ției liberale, a declarat în legă-

U. R. S. Sf 
Germană

întoarcerii cetățenilor sovietici în 
patrie, îi molestează și îi terori
zează. Astfel cetățenii Akinșin, 
Zaitunov și mulți alții au fost 
molestați de membrii acestor or
ganizații.

Se cunosc, de asemenea, multe 
cazuri cînd cetățeni sovietici stră
mutați sînt deținuți în închisori 
și în lagăre pe teritoriul R. F. 
Germane. In ultima vreme amba
sada a primit 46 de scrisori din 
partea cetățenilor sovietici deți
nuți în închisori și care cer să 
fie repatriați. Pornind de la a-, 
ceasta și ținind seama de faptul 
că în lipsa reprezentanței diplo
matice sovietice pe teritoriul Ger
maniei occidentale. Uniunea So
vietică nu a avut mult timp po
sibilitatea să stabilească contact 
cu cetățenii sovietici strămutați 
și să le ia apărarea, ambasada 
U.R.S.S. cere Ministerului Aface
rilor Externe al Republicii Fe
derale Germane să sprijine':

1. — Obținerea listelor cetă
țenilor sovietici strămutați care 
locuiesc pe teritoriul R. F. Ger
mane, inclusiv cetățenii deținuți 
in prezent în lagăre și închisori

2. — Posibilitatea vizitării ce
tățenilor U.R.S.S aflați în lagăre 
?i închisori de către funcționarii 
ambasadei;

3. — Punerea în libertate a tu
turor cetățenilor sovietici deținuți 
în R.F.G și repatrierea lor în 
Uniunea Sovietică.

V. A. Zorin a prezentat de ase
menea secretarului de stat Hal
lstein lista celor 46 de cetățeni 
sovietici deținuți în închisorile 
din R. F. Germană, care cer să 
fie repatriați.

Consiliului de Miniștri. „Guver
nul, a precizat vorbitorul, deși 
este gata să restabilească ordi
nea, refuză să recurgă la repre
siuni generalizate“. Adresîndu-se 
direct deputaților poujadiști care 
au pledai în favoarea organizării 
unui război total în Algeria, Guy 
Mollet a subliniat că „misiunea 
Franței nu este să facă război. 
Am primit învestitura Adunării, 
a spus el, pentru a aduce pacea" 
Primul ministru a expus următoa
rea formulă care sintetizează 
punctul de vedere al guvernului : 
recunoașterea personalității alge
riene și menținerea legăturilor in
disolubile cu metropola. „Dacă se 
urmărește înlăturarea celor un 
milion de europeni din Algeria și 
crearea unui stat independent 
musulman, a spus Guy Mollet, el 
va fi făcut fără noi". La aceste 
cuvinte deputatul comunist Guvot 
a intervenit din banca sa decla- 
rînd „nimeni nu se gîndește la 
acest lucru". Cuvintele lui Guyot 
au fost primite cu aplauze de toți 
deputății comuniști și socialiști.

In continuarea cuvîntării sale, 
Guy Mollet a făcut unele decla
rații care au fost primite cu în
grijorare de cercurile de stînga

Cuvîntarea primului ministru 
a atins probleme foarte diferite 
asupra cărora fiecare grup parla
mentar urmează să-și spună cu- 
vîntul luni după amiază, cînd va 
avea loc scrutinul în legătură cu 
votul de încredere cerut de gu
vern pe marginea proiectului de 
lege privind măsurile excepțio
nale în Algeria.

Luni 12 martie guvernul va 
cere votul de încredere Adunării 
Naționale.

în

tură cu deportarea arhiepiscopu
lui Macarios : „Mi se pare un act 
de nebunie“. El a adăugat că 
luni va interpela pe primul mi
nistru în Camera Comunelor 
legătură cu această chestiune. A- 
genția Reuter subliniază că pro- 
plema Ciprului urmează să fie 
discutată miercurea viitoare în 
Camera Comunelor, guvernul ur- 
mînd să facă față unei moțiuni 
de neîncredere depusă de labu
riști. Reuter mai adaugă că opo
ziția poate cere o dezbatere ur
gentă pentru luni.

MOSCOVA — La 10 martie 
V. M. Molotov, prim vicepreședin" 
te al Consiliului de Miniștri și 
ministru al Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. l-a primit pe dl. Vin- 
cent Auriol, fost președinte al 
Republicii Franceze cu care a 
avut o convorbire.

PARIS — La 9 martie a avut 
loc la Paris o adunare a comu
niștilor din regiunea Parisului, 
consacrată rezultatelor Congre
sului al 20-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. In 
cadrul adunării a luat cuvîntul 
Jacques Duclos, secreta al C.C. 
al Partidului Comunist Francez. 
El a subliniat că lucrările Con
gresului al 20-lea al P.C.U.S. au 
o uriașă însemnătate internațio
nală.

NEW YORK — La 10 martie a 
avut loc la sediul Organizației 

Națiunilor Unite solemnitatea 
înălțării drapelelor celor 16 țări 
admise în O.N.U. în decembrie 
1955.

SOFIA — La 8 martie s-a des
chis la Belgrad cea de a 5-a șe
dință ordinară a Comisiei cen
trale mixte de frontieră bulgaro-

f s SS fS
JHSPME TINtPtTUl LUMII

u-oooooooooo ©©ooaoooooog

s Manifestație studențească^ 
8 înăbușită în sînge i 

8 VEH7 YORK 10 (Agerpres). g 
g — După cum relatează ziarul 8 
8 ,,New York Herald Tribune",« 
8 poliția din Caracas, capitala 8 
g Venezuelei, a înăbușit tn mod 8 
8 slngeros o manifestație a stu-1 
? deniilor, care a avut loc re- 8 
» cent în acest oraș. \ 8
8 Nemulțumiți de regulamen-| 
8 te le impuse Universității 8 
8 „Fermin Toro". studenfii au 8 
8 hotărît să organizeze o mani- | 
8 festafie de protest în fa(a Mi- 8 
8 nisterului Educației. La ieșirea 8 
? din incinta universității ei au g 
g fost atacați cu o deosebită 8 
8 furie de polițiști înarmați. 8 
§ Numeroși tineri au fost stră- g 
g punși cu baionetele, iar alții, 8 
8 care se refugiaseră pe aco-1 
| perișul universității, au fost o 
g aruncafi la pămînt. Mai mulfi 8 
8 studenți. printre care și o 8 
| fată de 17 ani. au fost uciși g 
8 iar peste 100 de studenfi au 8 
8 fost răniți. Guvernul a inter-1 
| zis publicarea numărului g 
8 exact al morfilor și rănitilor. 8 
8 Au fost operale arestări a-1 
8 tît în rîndul studenților de la g 
8 „Fermin Toro" cit și în rîn- 8 
8 dul studenfilor de la o altă 8 
| universitate, care și-au mani- g 
8 festat simpatia și solidarita- 8 
8 tea cu colegii lor.
| Tn urma acestor incidente, g 
8 școlile au fost închise.
?> oo oo oo oo oo oo oc oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo O

Poziția Afganistanului 
față de atitudinea 

S.E.A.T.O. în problema 
Paștunistanuiui

cu
KABUL 10 (Agerpres). 

TASS transmite : In legătură 
discutarea „problemei Paștunista
nuiui" la sesiunea Consiliului 
S.E.A.T.O., Ministerul Afacerilor 
Externe al Afganistanului a dat 
publicității o declarație în care se 
spune printre altele :

Problema Paștunistanuiui, pe 
care participanții la sesiunea 
Consiliului S.E.A.T.O. încearcă 
să o prezinte ca o problemă 
litigioasă între Afganistan și 
Pakistan, este legată în reali
tate de lupta paștunilor pentru 
independență, de lupta împotriva 
acțiunilor ilegale ale Pakistanu
lui care tulbură pacea și liniștea 
în această regiune a globului și 
care au dus la complicații în re
lațiile dintre Afganistan și Pa
kistan

In declarație se spune tn con
tinuare că Afganistanul sprijină 
poporul Paștunistanuiui, dată 
fiind înrudirea istorică care există 
între afgani și paștuni precum și 
în interesul menținerii păcii în 
această regiune. Afganistanul du
ce o politică de sprijinire a aspi
rațiilor juste și legitime ale po
poarelor din întreaga lume.

------ ».-----

Interviul lui Ollenhauer 
acordat ziarului „Politika"

BELGRAD 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarul „Politi
ka“ a publicat interviul acordat 
corespondentului de la Bonn al 
ziarului de Ollenhauer, președinte
le Partidului Social Democrat din 
Germania occidentală.

Ollenhauer a declarat că în pre
zent situația internațională gene
rală este de așa natură incit noi
le tratative diplomatice între Est 
și Vest au devenit mai reale de
cît erau imediat după conferința 
de la Geneva a miniștrilor Afa
cerilor Externe ai celor patru pu
teri.

După părerea lui Ollenhauer, 
în fața guvernului vest-german 
stau în prezent două chestiuni im
portante. In primul rînd — ce 
concluzii va trage din schimbările 
în situația internă și internațio
nală. In al doilea rînd — se va 
încadra oare guvernul vest-ger
man într-o discuție serioasă cu 
privire la posibilitățile schimbării 
politicii occidentale față de Uniu
nea Sovietică ?

Vorbind despre viitorul Germa
niei, Ollenhauer s-a pronunțat în 
favoarea continuării promovării 
de către guvernul de la Bonn a 
politicii de colaborare cu țările 
occidentale și în același timp tn 
favoarea ducerii de tratative cu 
Uniunea Sovietică.

Iugoslave pentru examinarea șl 
reglementarea incidentelor de-a 
lungul frontierei dintre cele două 
țări.

NEW YORk — Agenția Reuter 
anunță că 700 de parașutiști a- 
mericani de la baza americană 
Thule din Groenlanda se pregă
tesc pentru efectuarea unui 
„exercițiu de noapte implicînd 
simularea unui atac împotriva 
unei baze aeriene din Arctica“, 
într-un purict situa_ț la 1.500 de 
km. depărtare de

LONDRA. — La 
dat publicității un 
mun cu privire la 
vieto-japoneze. In 
arată că în ședința din 9 martie 
reprezentantul U.R.S.S., I. A. 
Malik, și reprezentantul Japoniei, 
S. Mațumoto, au continuat să 
discute pe articole proiectul tra

și 
a 

Polul Nord.
Londra a fost 
comunicat co- 
tratativele so- 
comunicat se

fătului de pace între U.R.S.S. 
Japonia. Următoarea ședință 
fost fixată pentru 13 martie.

DELHI — Guvernul indian a 
aprobat proiectul elaborat de spe
cialiști sovietici pentru construi
rea unei uzine metalurgice la 
Bhilai. Această construcție se va 
realiza în colaborare cu Uniunea 
Sovietică.

La Jocurile Mondiale Universitare
O medalie de aur

ZAKOPANE (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

După numeroase zile de ză
padă abundentă, timpul s-a 
schimbat simțitor. Munții înzăpe
ziți, zăpada care acoperă fiecare 
ramură de brad, echipamentul 
multicolor al concurenților, to
tul strălucește în lumina soarelui. 
După cum se vede, condițiile 
naturale au favorizat întrecerea 
studentelor la proba de fond 10 
km. A fost o întrecere pasionan
tă care s-a terminat cu...

„Ce vă pot spune despre 
mine ? Poate cîte ceva despre 
viața mea. Sînt născută la Le
ningrad. Am 26 de ani. Studiez 
la Institutul de Cultură Fizică 
din Leningrad. învăț bine. Prac-

Noutdți la
„Călătorie în necunoscut“

Tn multe după amieze, după 
concursuri, studenții sînt „liberi“. 
Pentru a-și folosi bine acest timp, 
sînt organizate zilnic excursii în 
împrejurimi, seri dansante, repre
zentații artistice cu programe de 
cîntece și dansuri muntene. Orga
nizatorii pregătesc pentru sfîrșitul 
jocurilor o surpriză plăcută: o că
lătorie in necunoscut, despre care 
se păstrează cea mai desăvîrșită 
tăcere.

Cea mai bună scrisoare

Biroul de presă al jocurilor a 
organizat un concurs intitulat: 
„Scrisoarea unui participant la

Interviu cu...
VARȘOVIA (prin telefon de la 

trimisul nostru special).
Hotelul „Warszawa" camera 

302. De data aceasta noi sîntem 
gazde. Oaspeții : trei reporteri 
de la gazeta studențească „Poli
tehnica" din Varșovia. Șeful sec
ției reportaj al gazetei, Lub Ște
fan, student al Facultății de Chi
mie, fotografiază. Apoi, oaspeții 
ne pun diferite întrebări. Cine 
sînt studenții noștri, ce părere 
avem despre organizare și cer 
autografe. Sofia Pișinsca, cel 
de-ai doilea reporter, ne roagă 
să transmitem studenților Insti
tutului Politehnic din București 
multe salutări din partea studen

ților facultăților Politehnicii var- 
șoviene. Ar dori să întrețină legă
turi de prietenie. Ce părere aveți, 
tovarăși de la politehnică?

La rîndul nostru am căutat să 
folosim prezența studenților po
lonezi. Le-am cerut și noi un in
terviu. Ce ne-au declarat? Stu-

Și... ultimele rezultate
In ziua a treia a competițiilor 

de schi din cadrul Jocurilor mon
diale universitare de iarnă s-au 
desfășurat probele de slalom uriaș 
și 15 km. fond pentru combinata 
nordică.

Tn cursa feminină, talentata 
sportivă cehoslovacă Merendova a 
repetat victoria din proba de sla
lom special ocupînd locul întîi cu 
timpul de l’54”3/10.

Reprezentanta noastră Elena 
Epuran s-a clasat pe locul 5 cu 
timpul de 2’03”5/10, reușind să 
întreacă numeroase concurente de 
valoare ca norvegiana Hoff, cla
sată pe locul 6, cu timpul de 
2’06”l/10.

Schiorul cehoslovac Stiechl a 
cîștigat proba rezervată bărbaților

Tiberiu Haraszfoși —
Ta sala sporturilor de la Flo- 

reasca a început sîmbătă seara 
desfășurarea întrecerilor finale 
din cadrul campionatelor republi
cane de tenis de masă pe anul 
acesta.

Titlul de campion în proba de 
simplu a revenit la această edi
ție tînărului jucător clujean Ti
beriu Harasztoși (Progresul) care 
la capătul unei lupte pasionante 
a reușit să-1 învingă cu 3—2

Intîlnîri amicale de fotbal
Echipele din campionatul cate

goriei A de fotbal au făcut sîm
bătă după amiază — la o săptă- 
mînă înainte de începerea sta
giunii oficiale pe anul 1956 — 
„repetiție generală“ susținînd în- 
tîlniri amicale.

Astfel, în Capitală, pe stadionul 
Giulești în fața a peste 10.000 da 
spectatori s-au întîlnit echipele 
Locomotiva București și Dinamo 
București. Intîlnirea a luat sfîrșit

Vizitele unor delegații de femei 
aflate în țara noastră

Sîmbătă după amiază delegația 
femeilor din R.S.S. Moldove
nească, însoțită de Stela Enescu 
președinta Comitetului Femeilor 
Democrate din R.P.R. și Dida Mi- 
halcea secretară a Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R. a 
făcut o vizită la Consiliul Gene
ral A.R.L.U.S.

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

Tn numele Consiliului Genera! 
A.RL.US membrele delegației au 
fost salutate de Octav Live- 
zeanu.

A vorbit apoi Ion Moraru care 
a făcut cunoscut oaspeților acti
vitatea A R L.U.S.-ului, legăturile 
rodnice de prietenie ce ne leagă 
de marele popor sovietic.

N. F. Pisarenko, conducătoarea 
delegației, a vorbit despre legătu
rile de prietenie care leagă popoa
rele sovietice de poporul romîn. 

tic schiul de la 6 ani. Este sufl- 
cient ?“.

Acesta a fost începutul inter; 
viului nostru cu Ana Kaalește, 
noua campioană mondială uni
versitară la cursa de 10 km. 
fond. Iată și alte cîteva lucruri 
despre deținătoarea unei medalii 
de aur. Ea a participat la Jocuri
le Olimpice de la Cortina d’Am- 
pezzo la cursa de 10 km. fond. 
Este o sportivă în adevăratul sens 
al cuvîntului. In afara schiului ea 
iubește atletismul. Și încă ceva: 
Ana Kaalește este una dintre stu
dentele sovietice care a trimis 
fetelor din lotul nostru vederi și 
felicitări de Ziua internațională 
a femeii.

Zakopane
cea de a XI-a ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare“. Aceste 
scrisori trebuie să exnrime im
presiile personale ale autorului 
în legătură cu actuala ediție a 
jocurilor. Concursul se anunță a 
fi disputat.

Expoziție studențească
In casa municipalității se află 

o expoziție studențească. Aici 
sînt expuse fotografii ale învin
gătorilor probelor edițiilor prece
dente ale jocurilor.

Sînt expuse de asemenea foto
montaje despre dezvoltarea spor
tului în Republica Populară Po
lonă. Expoziția este amenajată 
cu gust și se bucură de mulți vi
zitatori.

„Politehnica“
denții polonezi s-au pregătit te
meinic pentru jocuri. Au partici
pat recent la campionatele repu
blicane care au avut loc la Za
kopane între 5 și 9 februarie. 
Cîștigătorii au format selecționa
ta studențească. Ei sînt sportivi 
ai asociațiilor A.Z.S. (Asociația 
Studenților Polonezi „Sparta“) 
etc. Cei mai mulți sportivi stu
denți polonezi sînt din Cracovia, 
Varșovia etc. Opinia studenților 
reporteri de la politehnică este 
că studenții polonezi sînt bine 
pregătiți.

Intr-adevăr redactorii ziarului 
„Politehnica“ au avut dreptate. 
Studenții polonezi au obținut 
locuri bune la probele disputate 
pînă în prezent.

La plecare cei trei redactori 
ne-au reamintit:

— Nu uitați : studenții de la 
politehnică...

— Nu, nu am uitat.
C. ROMAN j

cu timpul de 2T2”2/10. Dintre 
sportivii romîni cel mai bine s-a 
comportat Gh. Cristoloveanu, cla
sat pe locul 6 cu timpul de 
2’18”.

Cursa de 15 km. fond pentru 
combinata nordică a scos în evi
dență pregătirea excelentă a 
schiorilor sovietici care au ocupat 
primele patru locuri. Nicolai Ani- 
kin a realizat cel mai bun timp : 
56’15". In urma rezultatelor înre
gistrate în proba de sărituri de 
la trambulină și 15 km. pe locul 
întîi la combinata nordică s-a cla
sat studentul sovietic Leonid Fe- 
dorov cu 449,9 puncte. Locul doi 
a revenit sportivului polonez Roj 
Gonsienica.

campion al R. P. R.
(13-21 ; 21-19 ; 22-20 ; 20-22; 
21—14) pe campionul de anul tre
cut Toma Reiter (Flamura Roșie).

O bună comportare a avut în 
cadrul concursului de simplu femi
nin tînăra Magyari Irma (Știința) 
care a eliminat pe Sari Szasz cu 
3—2. După o întrecere de bună 
valoare Magyari a cedat cu 1—3 
în semifinale în fața Ellei Zeller 
care va întîlni în finală pe maes- 
tra emerită a sportului Angelica 
Rozeanu.

cu o meritată victorie a echipe! 
ceferiste cu scorul de 4—2 (3—2).

Tot în Capitală pe terenul Lo
comotiva P.T.T. s-au întîlnit echi
pele C.C.A. și Progresul F. B. 
Victoria a revenit echipei C.C.A, 
cu scorul de 4—0 (1—0),

In țară s-au înregistrat prin
tre altele următoarele rezultate: 
Progresul Oradea—Știința Cluj 
2—2 Flamura Roșie Arad — 
Știința Timișoara 6—4 (3—3),

De asemenea membrele delega
ție au făcut o vizită la Sindica
tul muncitorilor din industria 
ușoară unde au fost primite da 
Maria Moraru, președintele Co
mitetului Central al Sindicatului 
muncitorilor din industria ușoară, 
de membre în Prezidiul Comite
tului Central și numeroase acti
viste. întrevederea a prilejuit un 
rodnic schimb reciproc de expe
riență.

*
Lucrătorii sanitari din cadru, 

spitalului de copii „Emilia Irza“ 
din Capitală au primit sîmbătă 
dimineața vizita delegațiilor fe
meilor din R. P. Ungară condusă 
de Bodonyi Pallne și din R. P. 
Bulgaria condusă de Ț. L. Todo« 
rova, care ne vizitează țara la in
vitația C.F.D.R. cu prilejul zilei 
de 8 Martie. j

’(Agerpres) 1
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