
Un vot pentru înflorirea patriei

I
DARCURGI CIFRELE 
p comunicatului privind 

rezultatele alegerilor 
de deputat! in sfaturile popu
lare ți in minte iți revin ima
ginile sărbătorești culese în 

ziua votului. Asocierea cifrelor 
și a acestor imagini este firea- 

< scă, perfect explicabilă. Cifrele 
; vin să reflecte în limbajul lor 
i sărbătoarea alegerilor din 11 
' martie. Numai un popor stăpîn 

pe soarta sa poate să trans- 
i forme ziua alegerilor intr-o zi 

festivă, de exprimare profundă 
i și sinceră a bucuriei și voii 

bune.
10.164.226 cetățeni și-au dat 

! votul candldaților Frontului 
Democrației Populare în ale
gerile pentru sfaturile populare 
regionale. Ei reprezintă 99,05 
la sută din numărul celor ce 
s-au prezentat In fața urne
lor. 99,05 la sută I Cifre la 
fel de impresionante s-au 

■ Înregistrat și în ceea ce
; privește alegerea deputaților
i in celelalte sfaturi populare.

Cnd cunoști nemărginita În
credere a poporului in partid 

■ și guvern, cînd cunoști atașa
mentul celor ce muncesc față 
de cauza construirii socialis
mului, cînd cunoști faptul că 
politica partidului exprimă in
teresele vitale ale oamerâlor 

; muncii, atunci înțelegi pe de- 
■ plin minunata semnificație a 
| rezultatului votului de dumi- 
• nică. Strălucita victorie în a- 
! legeri a Frontului Democrației 
" Populare demonstrează con- 
ț cludent marea forță vitală a 

orînduirii noastre democrat- 
' populare. Poporul și-a rostit 
* liber cuvîntul: 137.508 candi- 
; dațl ai Frontului Democrației 
, Populare au fost aleși deputați 

în sfaturile populare.
' Cei aleși să gospodărească 
; orașele și satele patriei sînt 

oameni în care poporul are 
încredere. Noii deputa(i și-au 
cîștigat merite în lupta pentru 
realizarea politicii partidului, 
pentru fericirea poporului. 
44.46 la sută din ei sînt mem
bri și candidați ai Partidului 
Muncitoresc Romîn, iar 55,54 
la sută sînt oameni ai muncii 
fără de partid. 25,59 la sută 
din aleși sînt femei. în rîndul 
noilor deputaji in sfaturile 
populare se găsesc numeroși 
reprezentanți ai minorităților 
naționale. Dintre deputății a- 
leși 85,99 la sută sînt de na
ționalitate romînă, kir 13.01 la 
sută fac parte din celelalte 
naționalități din R.P.R.

înșiruirea aceasta de ci- 
fre are valoarea unuia din 
cele mai convingătoare do
cumente asupra democra
tismului consecvent al sis- 

' ternului nostru electoral. 
Larga participare a mase
lor la pregătirea alegerilor, 
analiza exigentă, de multe 

i ori cu un ascuțit spirit cri
tic a activității organelor 

L--------------------------
Delegația 

guvernamentală romînă 
la funeraliile tovarășului 

Boleslaw Bierut
La Varșovia, la funeraliile to

varășului Boleslaw Bierut, prim 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, va 
participa o delegație guverna
mentală a Republicii Populare Ro- 
mîne.

Delegația este alcătuită din to
varășii : Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al
R.P.R. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., (șeful de
legației), losif Chișinevschi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M R., secretar al C ,C. al P.M.R., 
Emil Bodnăraș, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P.R., Ion Cozma, 
secretar al C.C. al P.M.R., Vasile 
Cristache, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim secretar al 
comitetului regional de partid 
Bucureștii Marin Florea Ionescu, 
ambasaau.ul R.P.R. în R. P. Po
lonă.

Stabilirea 
de relații diplomatice 

între R.P.R. și Birmania
Guvernul R.P.R. și Guvernul 

Uniunii Birmane, în dorința de a 
întări relațiile de prietenie între 
cele două țări, au hotărît să sta
bilească relații diplomatice între 
Republica Populară Romînă și 
Uniunea Birmană și să facă 
schimb de misiuni diplomatice.

------ *■------

Uzine electrice 
plutitoare

Recent, colectivul Șantierului 
naval din Tr. Severin, a primit 
sarcina să construiască uzine plu
titoare producătoare de energie 
electrică. Cu ajutorul lor se vor 
pune în mișcare mașinile și agre
gatele ce vor lucra in Delta Du
nării, la recoltarea mecanizată a 
stufului. Constructorii navali 
și-au luat angajamentul să ter
mine cu 15 zile mai devreme con
strucția primei uzine plutitoare.

Constructorii navali din Tr. 
Severin muncesc cu multă însu
flețire pentru a-și respecta an
gajamentul. în mod deosebit se 
evidențiază brigada condusă de 
candidatul de partid Gheorghe 
Bobocel, care dă zilnic cîte două 
norme.

La construcția acestor uzine 
plutitoare își aduce contribuția și 
colectivul fabricii „Electroputere“ 
din Craiova, care execută mași
nile și aparatajul electric. 

locale ale puterii de stat efec
tuată de către alegători, cerin
țele formulate fa{ă de candidați 
— toate acestea au arătat din 
plin că perioada electorală a 
fost o perioadă de intensă ac
tivitate politică a celor mai 
largi pături de cetățeni. Cu
vîntul alegătorilor a fost rostit 
deschis, fără opreliști; reali
zările erau lăudate, lipsurile 
și neajunsurile erau scoase Ia 
iveală cu curaj, cu dorința de 
a îndrepta lucrurile. Modul 
sărbătoresc în care s-au des
fășurat alegerile oferă o mă
sură a transformărilor petre
cute în țara noastră. Tocmai 
de aceea, în aceste zile este 
utilă o reamintire a ceea ce 
însemnau alegerile în trecut. 
Contrastele sînt pline de în
vățăminte, mai ales pentru ti
neret, care nu a cunoscut prin 
proprie experiență trecutul. In 
anul 1926, primăria Bucureștiu- 
lui a fost aleasă de... 3,8 Ia 
sută din numărul cetățenilor 
cu drept de vot. Din 210.000 
de bucureșteni care aveau 
drepturi electorale, în fața ur
nelor au putut păși de-abia 
8.079. Și astfel 3,8 la sută din 
alegători au „ales" pe primar 
și pe consilierii municipali. 
Dar cum se desfășurau aseme
nea „alegeri“ ? Un ziar al 
vremii arăta în martie 1926 : 
„în plasa Bran, falsificarea 
listelor electorale a atins cul
mea: cei mai mulți alegători 
au fost omiși de pe liste". In 
asemenea condiții nu era de 
mirare ca, într-o comună, o 
listă de candidați declarată 
învingătoare cu 212 voturi, să 
fie contestată de 245 alegători 
care au declarat în scris că 
au votat cu opoziția (caz pe
trecut în fostul județ Argeș).

Trecutul acesta a apus pen
tru totdeauna. Au dispărut 
vremurile cînd voința poporu
lui era falsificată, cînd un 
pumn de profitori ai muncii 
altora încercau să sugrume 
glasul celor mulți. Poporul 
nostru trăiește și muncește li
ber, stăpîn pe soarta sa, în
crezător în realizarea celor mai 
fierbinți năzuinți ale sale. Po
porul nostru este recunoscă
tor partidului pentru mărețele 
transformări petrecute în țara 
noastră și această recunoștin
ță și-o exprimă în primul 
rînd prin intermediul realiză
rilor pe frontul construcției 
pașnice. în lupta pentru în

Imagini din ziua alegerilor

Giurgiu — oraș vechi așezat pe malul Dunării. Oraș vechi, 
se spune. Realizările de aici înfăptuite de-a lungul primului 
nostru cincinal l-au înoit, l-au întinerit, l-au împrospătat, așa 
cum de mult o doreau oamenii locului. Oamenii au devenit 
mai veseli, mai însetați de viață. Chiar în fotografia noastră 
se poate vedea acest lucru. Tinerii pe care îi priviți aici, în- 
fierbîntați în ritmul unui dans național, sărbătoresc un eve
niment de seamă : ziua alegerilor. Aceasta s-a petrecut în fața 
secției de votare orășenești nr. 8.

La G.A.S. din comuna Popești-Leordenl sînt mulți tineri 
fruntași. Printre aceștia se numără și cei ce lucrează foarte 
mult și în timpul iernii: cei de la seră.

Pentru ca bucureștenii să poată avea zarzavaturi proaspete 
chiar și iarna, aici se duce o muncă intensă. Odată cu pri
mele semne ale primăverii, apar pe piață roșii, salată, castra
veți.

Unul dintre cei mai harnici tineri care muncesc aici, e și 
Nicolae Pușcașu.

Priviți-1 în fotografia noastră. Desigur, acum el nu e la 
seră. Astăzi votează pentru prima dată și se află în fața urnei.

E mîndru de acest lucru și înțelege că odată cu votul dat 
candidaților F.D.P., va trebui să muncească și mai mult și 
mai bine, pentru bunăstarea sa și a tuturor celorlalți.

făptuirea hotărîrilor Congresu
lui partidului, poporul nostru 
dă dovadă de multă hotărire 
și nu Iși precupețește efortu
rile. In această luptă un rol 
important au sfaturile popu
lare. Ele trebuie ca în regiu
nea, raionul, orașul sau comu
na respectivă să mobilizeze 
toate forțele pentru înfăptuirea 
politicii și măsurilor elaborate 
de partid. Sarcinile noilor de
pistați sînt uriașe. Sfaturile 
populare au datoria să acorde 
o atenție mai mare rezolvării 
concrete, operative și mai ales 
pe baza resurselor locale a 
problemelor de interes obștesc. 
Problemele economiei, proble
me complexe, trebuie să capete 
importanța cuvenită în activi
tatea sfaturilor populare. La 
rezolvarea diferitelor probleme 
este necesar să se asigure 
participarea celor mai largi 
mase. Sfaturile populare tre
buie pe viitor să stimuleze și 
mai mult inițiativa și energia 
uriașă a poporului, nesecat iz
vor de talente și aptitudini. 
Legătura cu masele este ga
ranția tuturor succeselor.

Tineretul este chemat să a- 
ducă un aport mereu crescînd 
la activitatea organelor locale 
ale puterii de stat. Tinerii de- 
putați trebuie să mobilizeze 
tineretul la acțiunile de gos
podărire a orașelor și satelor, 
la înflorirea activității cultu
rale, la îmbunătățirea muncii 
sfaturilor populare. Organiza
țiile U.T.M. au datoria să spri
jine concret și continuu acti
vitatea sfaturilor populare, să 
mențină o strînsă legătură 
cu acestea. în campania elec
torală, utemiști și organizații 
utemiste și-au luat angaja
mente privind sprijinirea mun
cii deputaților în sfaturile 
populare; îndeplinirea integra
lă a acestor angajamente con
stituie o îndatorire de onoare.

In ziua alegerilor poporul 
nostru și-a dovedit atașamen
tul față de partid votînd a- 
proape în unanimitate pe can- 
didații Frontului Democrației 
Populare. Votul acesta trebuie 
întărit prin susținerea perma
nentă a activității deputaților 
aleși în sfaturile populare. Să 
muncim împreună cu aceștia 
pentru înflorirea patriei, pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului, pentru pace și socia
lism.

Scînteia tineretului

Proletari din toate țările, uniți-vă !

infoia
retului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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In pragul unei noi campanii
Privind la suprafață nu vezi 

apropierea primăverii, n-o simți 
venind decît prin asemenea sem
ne : ziua se mărește, se urcă 
mercurul în termometru, pe cîmp 
se lățesc insule negre, în lunci 
miroase a verdeață proaspătă. 
Sînt însă locuri destule unde 
simți primăvara încă de la sfîr- 
șitul toamnei, căci problemele 
practice și atît de urgente ale pri
măverii se ridică ascuțit încă de 
atunci. Satele, gospodăriile de 
stat, S.M.T.-urțle sînt cuprinse 
de o nouă frămîntare : pregătiri
le pentru primăvară. Vai de cel ce 
nu știe să folosească iarna din 
plin. Primăvara nu-1 iartă I

La S.M.T. Cărei din regiunea 
Baia Mare, primele semne din 
natură ale primăverii au coincis 
cu altele, particulare specifice 
timpurilor pe care le trăim. Iată 
unul : echipele de agronomi de 
sector și pontatori alimentatori, 
echipe plecate pe teren în raza 
de activitate a S.M.T.-ului pentru 
încheierea contractelor de lucrări, 
s-au întors în stațiune. După cen
tralizarea tuturor datelor, tabele
lor și contractelor a reieșit că 
stațiunea are teren asigurat pen
tru 90 la sută din planul de lu
crări. De ce numai atît?

— înadins, spune directorul, 
tovarășul Sarkozi Ștefan și zîm- 
betul lui te descumpănește. Cum 
înadins? Există prin urmare in
tenția mărturisită de a nu se în
deplini planul ?

— Da’ de unde, lămurește tot 
el mai departe. Planul — avem de 
gind să-l și depășim. Dar avem 
și noi socotelile noastre. La Sa- 
nislău și Urziceni. două gospo
dării colective sînt pe cale să ia 
naștere. Trebuie să rezervăm forțe 
și pentru ele, nu-i așa ?

Prin urmare, țăranii muncitori 
de aici, din preajma Careilor, în
țeleg și ei să se pregătească în- 
tr-un chip nou pentru primăvară. 
In două comune din raza de ac
tivitate a S.M.T.-ului Cărei, Ciu- 
mești și Ghenei, s-au și constituit 
de curînd două gospodării colec
tive. Altele două, după cum a 
spus directorul, sînt în curs de 
organizare. La acest capăt de 
iarnă crește din ce în ce numărul 
țăranilor muncitori care pun ca
păt drumului vechi, împovărat de 
griji și necazuri, al petecului de 
pămînt „individual“, și cotesc cu 
hotărîre pe drumul larg al so
cialismului.

Cît despre cuvintele directoru
lui cu privire la depășirea planu
lui — care pot să pară, la prima 
vedere, oarecum lăudăroase — e 
de ajuns să asculți ce spun doi 
tractoriști — losif Mateș și Ni
colae Mateș — nu cei mai vechi 
și nici cei mai buni din stațiune :

— O jumătate de an, atît am 
lucrat pe tractor de cînd am 
terminat școala — spun ei. Din 
prima pînă în ultima zi — nicio
dată n-am rămas sub normă. Nu 
mai ținem minte cu cît anume 
ne-am depășit planul, dar în fie
care lună ne-au rămas cîte 1000- 
1200 lei în buzunar, după ce am 
plătit cantina...

Apoi cu ochi strălucitori de 
mîndrie:

— Colectiviștii din Berveni sînt 
mulțumiți de noi, chiar ne-au și 
lăudat. Abia așteptăm să ne suim 
din nou pe tractor. Am plănuit 

«

Către Ion cel mic
Ioane dragă, iar îți scriu
Plin de mîhnire și-ntristare. 
Nu! Nu-i bunica în sicriu.
Ci rana care-o știi mă doare.

Azi iar m-a alungat în sat 
ȘI două palme-avui drept plată 
C-am îndrăznit de-am întrebat: 
„Cînd ai de gînd să intri, tată ?“

Păi, spune tu : cît să aștept ?
Nu-i cea mai mare neghiobie 
Să ocolească drumul drept ?
Să-njure de gospodărie ?

Mă poartă rău ca pe-un hamal, 
Mă ia la lucru de la școală...

Noi nu avem decît un cal
Și curtea noastră pare goală.

Cînd i-amlntesc de tractoriști,
C-aș vrea și eu... și... iar mă-njură,
Vrea să mă-nscrie Ia baptiști 
Să-nvăț de rost sfînta scriptură.

Dar popă tractorist, nu știu, 
Poate prin alte părți să fie.
Acum închei că e tîrziu
Și nu mi-a mai rămas hîrtie.

Mi-i ciudă de-aș intra-n pămînt
Și să m-agăț de-o creangă-mi vine. 
Pe-acasă nu mai dau curînd 
Și-aștept răspunsul de la tine.

Să-ți fie, Petre, cu noroc,
Și la mai mare — vorba aia! 
Eu am trecut de mult prin foc 
Și-am îndurat destul bătaia.

II prindem poate pentru-o zi 
Să-l ducem ca să vadă bine, 
Și de-are cap s-o potoli 
Și-o să te ierte și pe tine.

Nu te mîhnl, nu fi prea trist, 
Că-mbătrinești de întristare. 
Vezi, tata-1 azi colectivist 
Dar tot nu și-a cerut iertare.

Vorbesc cu-ai noștri de pe-acum, 
Le spun eu toată tevatura.
Tu nu te lăuda pe drum,
Ci bine fă și ține-(i gura I

Bătrlnii ăștia-s cam rebeli
Și nu prea fac cum scrie-n carte.
Drept care putina s-o speli
Și să cam vii în astă parte.

Aici la noi ai unde sta! 
Vai cît de bine-mi pare mie ! 
Și tatăl tău pe urma ta 
Veni-va în gospodărie.

Cît despre ăia, cum le-ai zis ? 
Baptiști... sau... dracu să-i sărute! 
Eu, frate, nu-s prea tare-n scris 
Și-nchei și te aștept mai iute 1

*) Din volumul In pregătire „Orele 
ctntatulul cu copiii satului“.

Către Patru a lui Cumătru din satul fundătura

Discutînd Documentele
celui de al XX-lea Congres al P.C.U.S.

Colectivul uzinei „Dinamo” din Moscova și-a luat angaja
mentul să îndeplinească planul pe anul 1956 pînă la 25 de
cembrie. Iată un grup de muncitori din această uzină discu
tînd despre sarcinile ce revin uzinei în cel de al 6-lea plan 
cincinal.

Pelcz Ana au organizat o tarla 
de 36 hectare, precum și în alte 
comune.

După toate acestea, s-ar putea 
ajunge la concluzia că S.M.T. 
Cărei a știut să folosească din 
plin iarna pentru pregătirea pri
măverii. Mai este însă un aspect 
de mare importanță care nu poate 
fi trecut cu vederea : reparațiile 
tractoarelor și mașinilor agricole. 
La reparații, mulți mecanizatori, 
marea majoritate, muncesc cu 
hărnicie și pricepere. Meseriași 
buni și conștient! ca mecanicii de 
sector losif Medve și Nagy Abel, 
ca șefii de brigadă Petó Martin și 
Ioan Siket, ca tractoriștii losif 
Mateș și Nicolae Mateș — despre 
care am mai vorbit — și mulți 
alții au muncit și muncesc fără 
preget la reparații, de multe ori 
chiar fără să țină seama de 
timpul lor liber. Totuși, la 20 fe
bruarie stațiunea nu terminase 
încă reparațiile, mai avea în ate
lier, în diferite etape de lucru, 
încă 15 tractoare. Principalele 
cauze stau în lipsurile organizato
rice ale muncii : tărăgănarea 
terminării și utilării noului ate
lier (în care munca a putut în
cepe abia în jurul lui 20 ianuarie, 
in loc de 1 ianuarie), tărăgănarea 
procurării unor piese de schimb 
importante etc.

Toate acestea sînt chestiuni pe 
care conducerea stațiunii le cu
noaște, își dă seama de ele și va 
trage fără îndoială învățămintele 
care se impun. Principal este ca 
întreg colectivul S.M.T.-ului să 
înțeleagă bine sarcinile care-i 
stau în față și să lupte pentru În
deplinirea lor. Țăranii muncitori 
din gospodăriile colective, din în
tovărășiri și cei cu gospodării in
dividuale care și-au tarlalizat pă
mîntul, și-au arătat încrederea în
S.M.T. încheind contracte de lu
crări. Sarcina transformării so
cialiste a agriculturii cere ca a- 
ceastă încredere să fie întărită 
prin executarea la timp a unor 
lucrări de bună calitate.

Primăvara va dovedi că me
canizatorii de la S.M.T. Cărei știu 
să nu se oprească la jumătatea 
drumului.

B. CLATICI

ca anul acesta să merităm mai 
mult laudele...

E limpede... Directorul nu s-a 
lăudat. Cuvintele lui oglindesc 
doar hotărîrea nestrămutată a tu. 
turor tractoriștilor, răspunderea 
pe care o simt ei față de fiecare 
gospodărie colectivă și întovără
șire — nouă sau veche — față de 
fiecare țăran muncilor cu gospo
dărie individuală dintre cei care 
și-au tarla'.izat pămînturile.

Mecanizatorii de la S.M.T. Că
rei au mai lucrat și altădată pe 
pămînturile țăranilor muncitori cu 
gospodării individuale. Insă, deși 
uneori au reușit să convingă pe 
cîțiva țărani muncitori să des
ființeze haturile dintre proprietă
țile lor, munca mergea tare greu: 
cîteva hectare aici, alte cîteva 
mai departe, alte cîteva la 2-3 ki
lometri depărtare... Tractorul 
mergea în gol, pierdea timp, ar
dea motorină și uza piese fără 
nici un folos.

Din Documentele Congresului 
al II-lea al partidului, colectivul 
de conducere al S.M.T.-ului a 
știut să tragă concluziile necesare 
cu privire la tarlalizare. Cu aju
torul activiștilor comitetului raio
nal de partid munca de consti
tuire a tarlalelor a fost organi
zată și a pornit bine de la început. 
Agronomii de sector și pontatorii 
alimentatori cunosc comunele și 
satele în care au fost trimiși să 
muncească. Ei știu în ce locuri 
pot tractoarele să lucreze produc
tiv, rentabil. împreună cu paz
nicii cîmpeni din comune, ei au 
mers la fața locului, pe terenu
rile potrivite pentru munca cu 
tractoarele și au trecut într-un 
tabel numele tuturor țăranilor 
muncitori care au pămînturi în 
acel loc. Apoi, din casă-n casă, 
ajutați de organizațiile de partid 
și U.T.M., de sfatul popular comu
nal, au discutat cu țăranii mun
citori despre avantajele mecani
zării muncilor grele, ale desfiin
țării haturilor, convingîndu-i să-și 
unească pămîntul în tarlale. Așa 
s-a petrecut la Moftinu Mare, un
de agronomul de sector Virgil 
Demian și pontatorii Iulian Deli 
și losif Posman au organizat 
două tarlale de cîte 26 hectare, la 
Petrești unde Pelcz Francisc și

în toiul luptei 
pentru mai multe laminate

HUNEDOARA (de la corespon
dentul nostru). — Alături de fur- 
naliști și oțelari, laminoriștii corn- 
binatului „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ din Hunedoara transpun în 
fapte directivele Congresului al 
II-lea al Partidului, sporind ne
contenit producția de laminate. 
In primele 11 zile ale acestei luni, 
pe întreaga secție s-a produs cu 
9,7 la sută mai multe laminate, 
indicele de utilizare a agregatelor 
a fost îndeplinit în proporție de 
104 la sută depășindu-se în a- 
celași timp și indicele de producti
vitate a muncii, cu 13,43 la sută.

La obținerea acestor rezultate 
au contribuit din plin șl brigăzile 
de tineret. Astfel brigada de tine
ret condusă de laminoristul Țipel 
Nicolae a dat pînă în ziua de 12 
martie 643 tone de laminate peste 
plan, în loc de 500 tone cît se 
angajase să dea pe întreg trimes
trul. Rezultate frumoase a obținut 
și brigada de tineret a lamino- 
ristulul Sirețchl Vasile. Pînă la 
12 martie această brigadă a dat 
608 tone laminate peste plan, rea- 
lizînd astfel 108 tone laminate 
peste angajamentul luat pentru 
întregul trimestru.

•o* Ion Brad ?ooo<>cx>o<><><><>o^oo
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Vești din țara constructorilor 
comunismului

In zilele celui de-al 6-lea plan cincinal

Congresul al XX-lea al P.C.U.S. a aprobat Directivele cu pri
vire la cel de al 6-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anii 1956—1960.

Prezentul grafic demonstrează nivelul pe care-1 va atinge pro-< 
ducția sovietică de oțel în anul 1960 (in milioane de tone).

====s * * . ...

Recordul mondial al minerilor
Lucrătorii din minele, șantiere

le, uzinele, institutele de cerce
tări și din alte organizații și în
treprinderi ale industriei carboni
fere din regiunea Kemerovo s-au 
angajat să depună toate efortu
rile pentru ca să îndeplinească 
înainte de termen planul pe anul 
1956 — primul an al celui de-al 
6-lea plan cincinal.

Combina minieră a lui Iakov 
Gumennik este o mașină minu
nată. Cu ajutorul ei minerii mi
nei „Baidaevskaia“ au obținut 
succese deosebite. In cinstea ce
lui de-al XX-lea Congres al 
P.C.U.S. ei au stabilit unul după 
altul două recorduri de viteză 
la înaintare pe plan înclinat.

Mecanicii combinei Konstantln

Pe țărmul
Pe țărmul Oceanului înghețat 

de Nord se întind pămînturile 
colhozului „12 ani de la Revolu
ția din Octombrie“ din raionul 
Nijne-Kolîmsk. întunericul dens 
a[ nesfîrșitei nopți polare a în
văluit multă vreme totul în jur. 
Numai aurora boreală lumina 
din cînd în cînd calea crescăto
rilor de reni care-și mînau tur
ma, a vînătorilor care controlau 
capcanele, a pescarilor care pes- 
cuiau în copci.

De curînd însă, deasupra tun
drei polare a răsărit soarele. Șl 
deși ziua n-are deocamdată decît 
două ore, colhoznicii știu că 
noaptea polară s-a sfîrșlt.

Tinerii vînători polari lucrează 
cu mult elan. Ivăn Bereozkin a 
vînat 58 de vulpi polare de cali
tate superioară, depășindu-și pla
nul pe pătrar de peste cinci ori.

Dincolo de cercul polar mai 
este iarnă, însă în raioanele su
dice ale Iakuției se simte apro
pierea primăverii. Soarele se 
ridică cu fiecare zi deasupra ori
zontului, încălzind treptat pă
mîntul înghețat.

In pagina 2-a

„Gloduri și fapte 
tinerești” 
însemnări 

de la adunarea de 
alegeri a ulemiștilor 

de la ,,Armătura” 
București

Kovalciuc, Otto Foss, Anatoli 
Reiter s-au angajat să parcurgă 
în decurs de o lună o mie de me
tri liniari. Mecanicii s-au ținut 
de cuvînt. In luna februarie el 
au parcurs 1130 metri în galeria 
principală. O brigadă obișnuită 
de înaintare ar fi avut nevoie 
pentru acest lucru de vreo doi 
ani. Succesul deosebit al mineri-« 
lor constituie un nou record mon-i 
dial.

Ca răspuns la hotărtrlle celui 
de-al XX-lea Congres al P.C.U.S, 
brigada de combinerî de Ia pre-i 
gătiri condusă de Konstantln Ko-< 
valciuk s-a angajat ca să par-< 
curgă în luna martie 1200 metri 
liniari în galeria principală,

oceanului
In colhozul „Kalinln“ din raio

nul Kobiaisk pregătirile pentru 
începerea lucrărilor de primăvară 
sînt în toi.

In materialele Congresului al 
XX-lea al partidului s-a trasat 
următoarea sarcină: pe baza spo
ririi recoltei și a valorificării 
continue de noi pămînturi să 
se obțină pînă la sfîrșitul ce
lui de-al 6-lea cincinal o recol-i 
tă globală de cereale de 11 mi
liarde de puduri, — a spus la 
miting comsomoli.sta Maria Le-< 
vina. Și noi trebuie să ne adu-« 
cern contribuția la această impor
tantă operă a întregului popor.

Tinerii colhoznici muncesc cu 
mare avînt. Au fost scoase pe 
cîmp peste 1100 tone de gunoi, 
aproape pe întreaga suprafață a- 
rabilă au fost efectuate lucră
rile de reținere a zăpezii. Și cu
rățirea semințelor se desfășoară 
cu succes. Maria Levina, Evdo- 
kia Zaharova, Vasili Kobiakov 
și alți comsomoliști își îndepli
nesc normele zilnice în propor
ție de 125 la sută.
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procese verbale, se opresc 11 S
uneori și discută cu aprindere, \ LJ| IJ
cîte unui notează ceva ia 
carnețel, apoi reiau lectura 
pînă cînd altul descoperă 
ceva deosebit șl-i întrerupe șl pe ceilalți...

— Ascultați, băieți — ii se adresă Tudor Ion — 
eu îmi voi nota problemele sportive. Vedeți, și 
în grupe și în adunările de secție s-a discutat 
foarte mult despre sport Am fost foarte cri
ticați...

— Are dreptate Tudor, spuse un altul. Despre 
sport, despre cărți, despre comportarea tineri
lor, noi nu prea obișnuim să discutăm în adu
nări. Ne rezumăm doar să chemăm la comitet 
pe cîte unul care greșește, uneori mai rătă

cește la gazeta de perete cîte un articol despre 
sport și atît. In darea de seamă va trebui nea
părat să vorbim despre toate acestea.

— Totuși, despre producție vom avea de scris 
cel mai mult! Munca noastră se va putea veri
fica în primul rînd după producție. Este adevă
rat că avem realizări, dar nu ne putem ascunde 
în spatele lor. Va trebui să analizăm cu multă 
seriozitate și felul în care muncesc brigăzile și 
ajutorul pe care l-am dat direcțiunii pentru în
deplinirea planului.

— Mă gîndesc uneori — începu un alt băiat — 
că noi n-am arătat niciodată ce a făcut organi
zația pentru ca tineretul să se distreze mai bine, 
să citească mai mult; dacă vreți... ce am făcut 
ca să devenim oameni culți. Da, da, nu vă spe- 
riați. Chiar așa : ce-am făcut pentru ca toți tur
nătorii și strungarii, lăcătușii și tinerii de prin 
birouri să devină oameni culți, așa cum ne cere 
partidul...

— Eu nu vreau să vă împac, dar... As- 
eultîndu-vă, mă gîndeam că toți aveți drep

tate. Cum ne întocmim noi de obicei dările de 
seamă ? Ne adunăm comitetul și începem : o in
troducere care de fapt nu spune nimic, despre 
producție vorbim cel mai mult dar™ de ce să 
n-o recunoaștem, — vorbim doar la suprafață — 
șl la sfîrșit într-un capitol care la drept vorbind 
este cel mai mic și neînsemnat, amestecăm pro
blemele sportive cu cotizațiile, despre citirea căr
ților nici nu pomenim, mai adăogăm ceva des
pre învățămîntul politic și... gata. Totul presărat 
cu puțină autocritică și ne prezentăm In fața ute
miștilor I De aceea, cred că aveți dreptate. Să 
vorbim și despre sport și despre producție și des
pre cultură. Am văzut ce cere partidul de la noi. 
La Congresul al II-lea s-a arătat clar și cum 
a muncit tineretul pînă acum și cum va trebui 
să muncească de acum încolo 1

Toți îi ascultau pe Popa Constantin, secreta
rul comitetului U.T.M., cu atenție. Chiar dacă se 
exprimaseră mai stîngaci, de fapt, gîndeau la 
fel. Să abandoneze vechea schemă de întocmire 
a unei dări de seamă. Să vorbească despre oa
meni, despre felul în care au crescut în acest an

Pe marginea adunării 
de dare de seama și 
alegeri a organizației 

de bază U. T.M.
..Armatura -București

Vrem să știm
Vrum să știm. Această idee a 

fost exprimată sub diferite forme 
aproape de toți tinerii care au 
luat cuvîntul. Ei nu s-au arătat 
satisfăcuți de faptul că în darea 
de seamă se spune că 15 dintre 
ei urmează cursurile de minim 
tehnic, iar alții zece un curs su
perior de turnătorie organizat de 
Casa de cultură a sindicatelor. 
Restul ? Sînt aproape 115 tineri. 
Unii sînt meseriași buni, într-a
devăr, dar asta nu*i suficient.

„Se pune problema creșterii 
productivității muncii, a scăderii 
prețului de cost, a spus Nuță Du
mitru. Băieții studiază documen
tele Congresului partidului. Ei 
știu că și de la ei se cer eforturi 
serioase pentru ca, în aceleași 
condiții tehnice, cu aceleași ma
șini, să dea o cantitate mult 
mai mare de produse. In cele 
trei forme de învățămînt politic 
U.T.M. existente cît și în formele 
de învățămînt de partid pe care 
le urmează mulți dintre tineri, 
s-au discutat cu seriozitate pro
blemele ridicate de raportul C.C. 
al P.M.R. prezentat de tov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Con
gres. Lipsurile subliniate de Con
gres care au existat în creșterea 
producției industriale în primul 
plan cincinal și care au avut di
ferite forme de manifestare și în 
întreprinderea lor au fost anali
zate cu maturitate de utemiști. 
Se întîmplă rar, iar în ultimul 
timp nu a mai fost nici un tî
năr care să lucreze sub normă. 
„Pentru a fi la înălțimea cerin
țelor partidului nostru — a spus 
Pascu Sorel, un băiat înalt, cu 
trăsături frumoase — avem ne
voie și de pricepere și de expe
riența celor mai in vîrstă ; trebuie 
să învățăm de la aceștia“. Și pen
tru multe lucruri bune învățate 
de la ei băieții au știut să mul
țumească și tovarășului Trifan 
Nicolae, maistru la turnătoria 
mecanică, și tovarășului Bădilă

Ave
La club, cîțiva utemiști sțau 

Mi. Nimeni nu suflă o vor- 
structorul artistic — un ac

tor tînăr de la teatrul „C. 
ra“ — se uită plictisit pe fereas
tră.

„Da... Nu putem face
Dacă n-avem fete, nu putem pre
găti spectacolul. Doar nu vă vom 
îmbrăca pe voi în rochii și să lă-

Notta-

nimic.

aăm să vă crească părul...“
Gluma nu era prea izbutită, 

dar asta era realitatea. Le tre
buiau cîteva tinere pentru spec
tacolul pe care-1 pregăteau. Și 
„n-aveau“ I...

„Să aducem cîteva fete de la o 
altă fabrică“... încercă timid unul 
dintre băieți să schimbe atmos
fera. Iar ceilalți, agățîndu-se de 
această idee ca de un colac de 
salvare, se strînseră în jurul in
structorului și începură să discu
te cu aprindere...

„N-avem tinere !“. In comite
tul U.T.M. nu este nici o tînără, 
în brigada artistică de asemenea, 
nici la...

Asta să fie realitatea? Să ve
dem ce s-a spus în adunare:

„In darea de seamă nu s-a po
menit nimic de fetele din uzina 
noastră. De altfel, nu este prima 
oară cînd se „uită“ acest lucru. 
Vrem să muncim, dar nu primim 
sarcini. De ce oare ? Cînd intrăm 
prin ateliere, băieții rîd, ba cîte 
unii, ca cei de la turnătorie mai 
aruncă după noi și cu lopata"...

»»Scìntela tineretului“ 
Bag. î te mart* JAft

care s-a scurs, să nu ocolească aspectele mai 
spinoase din munca comitetului, pe scurt, darea 
de seamă să oglindfască viața clocotitoare a uzi
nei și a tineretului ei.

Cînd aceste lucrări au fost clarificate, băieții 
s-au apucat de treabă .și, la termenul stabilit, 
secretarul organizației a citit în fața adunării 
generale U.T.M., darea de seamă...

— Pămtntul este bun. Forma este reușită. 
Mai tndreptăm puțin și se poate începe turnarea.

Popa Constantin, Tudor Ion șl Frtncu Nico- 
lae slnt mulț urniți. Au făcut economie uzinei, 
înlocuind un nisip costisitor cu pămtnt obișnuit 
de turnat. Pro ductivitatea s-a mărit, calitatea 
nu suferă, iar ei au satisfacția unei idei îm
plinite

Dumitru, maistrul secției strun
gărie și multor alți vîrstnici.

„Cert e că și noi, nu întot
deauna ne purtăm- cu respectul 
cuvenit față de un muncitor 
vîrstnic — continuă Sorel. Poa
te că prin purtarea noastră fa
cem să se creadă cîteodată că pu
iul vrea să se arate mai deș
tept decît găina. Trebuie însă si 
vîrstnicii să ne sprijine mai mult. 
Mai sînt cazuri cind sîntem re
fuzați, cînd nu sîntem ajutați“.

...La strungărie venise o co
mandă de piese care se lucra 
greu, la care se pierdea mult 
timp. Tovarășul Feraru Marin, 
om în vîrstă și meseriaș cu ex
periență, a construit un dispozi
tiv care mărea cu mult produc
tivitatea muncii. După un timp, 
aceste piese i-au fost date și lui 
Sorel sa le lucreze. Tovarășul Fe
raru lucra la altceva 
dispozitivul era 
l-a rugat 
lui. I s-a 
brutal.

— Este
Mulți dintre utemiștii care au 

luat cuvîntul au arătat că ei nu 
vor putea face față sarcinilor tra
sate de Congres privind creșterea 
nivelului producției industriale, 
fără o creștere continuă a califi
cării lor profesionale, fără o ge
neralizare a experienței înaintate. 
In darea de seamă s-a arătat că 
68 de tiperi aplică metode noi 

la creș- 
norme 

sută la

atunci și 
nefolosit. Sorel 

frumos să i-1 dea și 
răspuns morocănos și

îdeea mea, n-o dau...

de muncă, ceea ce 
terea 
fiind 
sută.

In .
capabili, cu experiență, cu boga
te cunoștințe teoretice, care ar fi 
bucuroși să țină diferite confe
rințe tehnice, să organizeze con
sultații colective sau Individuale 
la cabinetul tehnic etc. Toate 
acestea sînt posibile și tinerii au 
arătat că se pot realiza.

producției, 
depășite cu

întreprindere

pllc-
să nu

a dus 
multe 
peste

sînt ingineri

— Aș vrea să spun un 
lucru, băieți. Mi s-a întîm
plat să aud pe cîte unul 
dintre voi, strungar sau 
turnător, spunînd: Nu-i 
tisitor ca toată viața ta
fii decît strungar sau turnător? 
Să nu profesezi decît o sin
gură meserie? Fiecare dintre noi 
am avut vîrsta la care am visat 
să descoperim cel puțin un conti
nent nou. Și tovarășul Bădilă, 
secretarul organizației de partid 
privi zîmbind tinerii din sală.

Dar băieții aceștia au o me
serie în care pot ajunge adevă- 
rați artiști. în uzină avem mun
citori în vîrstă ca : Noimaier Mi
hai de la turnătorie presă, ca lă
cătușul Florea Cristache, ca tov. 
Florea Vasile de la turnătorie- 
presă și alții, care sînt stimați șl 
respectați dq noi toți. Și aceasta 
riu numai pentru faptul că își de
pășesc norma, vin regulat la ser
viciu și dau produse de bună ca» 
iitate. Acestea de fapt nu sînt de
cît consecințele adevăratei cauze 
pentru care noi îi respectăm dar 
cauza este tocmai arta lor.

Și mulți dintre noi l-am invi
diat. Dar cine vă oprește să de- 
veniți și voi maeștri în meseria 
voastră 2 Tinerețea ? Zîmbiți ? 
Desigur este absurd. Atunci poa
te o înțelegere greșită a ceea ce 
înseamnă să trăiești tinerește ?

...La un bal sau pe stradă, tur
nătorul Lixandru Gheorghe se 
ține după fete, se-mbată, vorbeș
te murdar, se-ncurcă cu alții de 
teapa lui...

„Eh, odată eștî tînăr și tinere
țea trebuie trăită“, zice el. După 
ce ia salariul șapte zile nu mai 
dă pe la uzină. Lucrează după 
poftă. „Asta nu vreau și nu o 
fac“ și pleacă. „Vreau să-mi pe-

Putem produce mai mult
La un moment dat, în aduna

rea generală, întrebările nu se 
mai adresau numali comitetului, 
ci ș'i utemiștilor:

„Să ne spună Cergan Nelu, de 
oe brigada pe care o conduce 
muncește odată bine, iar altădată 
se lasă pe tînjeală ? — a între
bat utemistul Năvrăpescu Petre.

„De ce Bolboceanu Niculaie 
vine, pontează și pleacă ? Cu 
asemenea pameni ne putem în
deplini planul?" a întrebat al
tul. ■

„Tovarășul Tudor Ion e mul
țumit de activitatea postului ute- 
mfist de control al cărui respon
sabil e ? Contribuie postul la 
mărirea producției, la îmbunătă
țirea calității produselor noas
tre?” a întrebat tovarășul Tă- 
cincă.

Cîte unii au fost întrebați de ce 
lipsesc nemotivat, alții decedau 
rebuturi și nici unii, niei ceilalți 
nu s-au simțit în largul lor cînd 
au ajuns obiectul atenției gene
rale.

Asemenea întrebări, care por
neau ca săgețile din toate colțu
rile sălii, au făcut să se desprin
dă o ideie de mare valoare: 
Putem da produse mai multe, 
mai ieftine și de o calitate supe
rioară.

Despre această problemă a 
tratat și darea de seamă, au vor
bit și utemiștii Iată.

In darea de seamă s-a arătat 
ca o realizare faptul că brigada 
utemistă de la strungărie — 
brigadă fruntașă de multă vre
me — s-a clasat a IlI-a pe raion 
în ramura industriei grele.

„Dar de cînd ne putem mulțu 
mi doar cu atît ?” au protestat 
utemiiștii. „De ce din cele șapte 
brigăzi doar una e fruntașă și 
încă pe locul III. ?“

Asta nu înseamnă că celelalte 
brigăzi nu au rezultate frumoase. 
Dimpotrivă. Brigada de la turnă
toria mecanică își îndeplinește și 
depășește planul. In luna ianua-

rie a avut economîf în valoare de 
2780 lei. Dar nu i se pot ierta re
buturile. Și, de aceea, utemiștii 
au vorbit mai ‘mult despre ele 
decît despre realizări.

„In luna aceasta, am avut pla
nificat să facem 1500 reșouri ara
gaz, .începu tovarășul Nuță Du
mitru. S-a făcut totul și așteptăm 
lulelele pentru ca montajul să fie 
terminat. Și iată că ni le trimite 
turnătoria ; 1200 erau bișție, ’300 
rebuturi. Nu le-am aruneat, dar 
au mai necesitat trdi operații 
pentru a putea fi folosite. Cum 
putem noi scade prețul de cost 
dacă lucrăm în felul acesta ? La 
turnătorie se află și mulți ute
miști. Ei ce părere au ?“

La discuții s-au înscris și 
turnători. Unii au propus comi
tetului să se discute în mod spe
cial cu tinerii care dau rebuturi, 
alții au cerut comitetului să țină 
o legătură mai strînsă cu cadre
le tehnice din înteprindere, să li 
se ceară mai mult ajutor pentru 
munca tineretului.

De relevat este faptul că în 
adunare, cuvîntările utemiștilor 
nu se mărgineau la simple cons
tatări, ci se concretizau în propu
neri, una ma/i interesantă decît 
alta; unele priveau munca de 
perspectivă a organizației, altele 
puteau fi aplicate chiar a doua zi 
după adunare. N-au fost uitate 
nici consfătuirile de experiență 
cu brigăzi de tineret asemănă
toare, dar din alte înteprinderi, 
nici propunerile adresate direcți
unii de a se organiza mai bine 
munca în diferite sectoare. S-a 
vorbit și despre graficele brigăzi
lor, gazetele posturilor utemiste 
de control, folosirea satirei la 
adresa leneșilor și chiulangiilor.

...Le-a mers la inimă utemiști
lor cuvîntul directorului înteprin- 
derii. S-a simțit în ele dragoste 
pentru tineret, dar și răspun
derea pentru soarta uzinei și a 
muncitorilor ei.

„Eu cred că s-au spus puține

Arzătoare de aragaz fabricate la 
„Armătura“.

cuvinte de laudă la adresa ti
neretului nostru. Și ar fi meri
tat destule. Să vi-i înșir pe 
fruntași ? Ii cunoașteți cu toții. 
Un singur fapt ar spune mai 
mult decît cifrele și cîteva nume. 
In perioada mai grea din iarna 
asta, eram pe punctul de a opri 
producția la turnătorie din cauza 
greutăților de transport, precum 
și temperaturii scăzute, nefavo
rabilă turnatului. Nu se mai 
putea lucra. Dar ne-am gîndit să 
încercăm totuși. Ne-au sprijinit 
comuniștii. Utemiștii le-au urmat 
exemplul. Nu numai că n-au în
chis turnătoria, dar ... ne-am în
deplinit planul ca și cum nimic 
nu s-ar fi întîmplat.

Avem băieți buni. Se pot face 
multe cu ei. Dar pentru rebuturi 
nu trebuie lăudați. De aceea bine 
ați făcut că nu v-ați oprit la rea
lizări. Aveți dreptate. Putem pro
duce mai mult și maii 
pinde de noi“.

Cuvîntul unui nou venit
Livedea Ion este venit tn în

treprindere de puțin timp. Are 18 
ani și vrea să învețe meseria de 
turnător.

— Am de spus doar cîteva 
observații de-ale mele, de nou 
venit tn întreprindere. Avem 
tineri care lipsesc sau Intirzie de 
la lucru și organizația noastră 
nu s-a ocupat de ei. Au fost ti
neri care au venit tn stare de e- 
brietate tn întreprindere. E vorba 
de tov. Stan Mihai, Lăzăreanu 
Pompei și alții, care atunci cînd 
s-au dus să-și facă microradio- 
fotografia, au intrat în restaurant, 
s-au îmbătat, au venit după a- 
ceea tn uzină și au făcut scan
dal. Ce-am făcut noi, utemiștii ? 
Ne-am amuzat cînd s-au bătut, 
ne-am mulțumit să rtdem de ei, 
iar după aceea totul a fost dat 
uitării, ca și cum nimic nu s-ar 
fi întîmplat. De ce nu i-am aju
tat să se îndrepte ? De ce nu am 
arătat în fața întregului tineret 
urîțenia acestor fapte, în așa fel 
Incit noi, ceilalți, să ne putem 
feri atunci cînd am fi tentați ?

— Livedea are dreptate, a 
spus Păunescu Janina. Se în- 
tîmplă însă un lucru tare curios. 
Pe fiecare dintre noi ne revoltă 
sau ne doare cînd unul din secția 
noastră lipsește, cînd tnttrzie sau 
se comportă altfel decît ar tre
bui. Tovarășul Năvrăpescu a tn-

trebat comitetul astăzi ce măsuri 
a luat cînd Bolboceanu a venit la 
fabrică, a pontat și apoi a plecat. 
„Cu astfel de oameni nu ne pu
tem mtndri, nu ne putem înde
plini sarcinile": Și ate dreptate. 
Dar, atunci cînd s-a întîmplat 
faptul, a tăcut. Era oare mare 
lucru ca utemiștii din grupa 
U.T.M. respectivă să discute, 
5—10 minute după lăsarea lucru
lui fapta tovarășului Bolboceanu ? 
Cred că nu. Toți trebuie să luăm 
atitudine atunci cînd unul dintre 
noi greșește".

In adunare, utemiștii au mai 
ridicat o problemă: comportarea 
față de ceilalți tovarăși. „De ce 
oare acceptam noi a spus Li
vedea, ca din cauza unora ca 
Paron Constantin sau Procopiu, 
care înjură, vorbesc murdar cu 
oamenii din jur, cu fetele, să se 
spună despre băieții de la turnă
torie : „Eh, mahalagii ăia". Sînt 
cîțiva din aceștia. Dar noi toți, 
ceilalți, nu sîntem capabili să-i 
schimbăm ? De ce să trebuiască 
să roșim pentru purtarea lor 
Livedea se opri și se uită pe 
notițele din mină. Cînd m-am 
pregătit pentru ședință — con
tinuă el— m-am gîndit c-ar fi 
folositoare o adunare generală 
pe tema „Caracterul tînărului co
munist". Nu în general, ci dis- 
cutînd despre trăsăturile de ca
racter ale fiecăruia dintre noi.“

poate nopți de căutare 
chinuitoare, de îndoieli, 
de frămîntări, de o mun
că intensă, grea, pînăcînd 

lor s-a conturat, a prins

Tovarășul Bădilă Duminică este nu numai un maistru bun, 
ci un prieten apropiat tineretului gata oricînd să-1 ajute, așa 
cum se și vede din fotografia noastră.

muncim cu pasiune

VIAȚA ESTE FRUMOASĂ“

trec tinerețea". Și mai asvîrle o 
parte din ea pe bulevarde, pier- 
z*nd-o în beții, în acte huliganice.

Toate aceste lucruri le poate 
povesti cu lux de amănunte a- 
proape fiecare utemist din fabri
că. Dar la puțini le-a trecut prin 
cap că acest om mai poate fi 
învățat să vadă ce înseamnă

să-ți trăiești cu adevărat tinere
țea.

în darea de seamă se arată 
pe un ton laconic: „utemiștii 
Gheorghe D. Ion și Moțea Leo- 
nida, au confecționat au dispozi
tiv care a făcut ca productivitatea 
muncii la lucrarea pieselor pen
tru pompele B.K.F.-2 să crească 
cu 50 la sută“. Dar pînă aici, oa
menii aceștia s-au sbătut, au fost

m forțe suficiente
Și, Păunescu Janina se așeză a- putea vorbi și de o a treia rea

litate : nici fetele nu se înghesuie 
la activitatea obștească. Poate că

mărită pe scaun.
De obicei despre fete se rîde:

știi, vrea să se facă turnătoarei n-o fac tocmai' pentru că unii 
Și se mai vorbește despre fete băieți nu șe poartă prea tovără- 
atunci cînd se organizează reu- șește cu ele ? Nu știm. In orice
niuni tovărășești : n-avem pe cine caz, utemiștii, băieții și fetele de 
invita la dans ! la „Armătura“ pot rezolva a-

E o realitate că la „Armătura" 
muncesc puține fete. Dar mai 
există și o altă realitate : ele nu 
sînt antrenate la viața organiza
ției, nu întotdeauna se bucură de 
atenție și stimă țovărășească din 
partea multor băieți. Și s-ar mai

la „Armătura“
-ceasta problemă, ____ t

De altfel, nu numai cu privire sțră 1“ 
Ia fete au~ obiceiul unii utemiști 
să se văicărească: „N-avem ciul? 

'bun 1“, „N-avem cărți la biblio
tecă !“, „N-avem condiții șă 
participăm la spartachiada de

iarnă a tineretului 1“, „N-avem, 
n-avem 1“

„Să cerem comitetului de între
prindere, să apelăm la direcțiune, 
comitetul raional nu ne-a aju
tat“...

In adunare, utemiștii au arătat: 
„toate aceste văicăreli pot și tre
buie să dispară din munca noș-

ideia
formă, poate la prima vedere sim
plă, a dispozitivului realizat. 
Toată această muncă asiduă, toa
te aceste frămîntări nu i-ar fi in
teresat pe utemiști? Organizato
rul grupei U.T.M. de la strungă- 
rie ar fi putut foarte bine închi-

1 1

na o ședință de grupă acestui caz 
în care acești tineri 
tească cum au ajuns 
idee.

„Fiecare meserie în 
un izvor Inepuizabil 
noi, frumoase, — spuse în conti
nuare secretarul organizației de 
partid. Organizația U.T.M. trebuie 
să ajute însă tinerilor să vadă 
acest izvor. Și secretul descope
ririi lui constă în dezvoltarea la 
tineri a pasiunii față de mese
rie“.

să poves- 
la această

parte este 
de lucruri

— Cîți tineri știu să danseze ? 
Cei cîțiva membri ai comitetu

lui U.T.M. care se aflau în birou 
au ridicat din umeri, privindu-ne 
mirați.

— Nu știm.
— Dar poate cunoașteți cîți ti

neri știu să cînte, am insistat 
noi.

— Nu cunoaștem. Noi am dat 
o atenție deosebită problemelor 
de producție. Aici avem realizări 
destul de însemnate și dacă 
vreți...

— Bine, dar problemele mun
cii culturale, insistăm mai de
parte.

— Acolo, să vedeți avem unele 
lipsuri. Dar brigăzile de produc
ție de care ne-am ocupat...

....Am avut într-adevăr reali
zări frumoase în antrenarea tine
retului în îndeplinirea sarcinilor 
de plan — a spus în adunarea 
generală strungarul Gheorghe 
Marin. Dar lucrul acesta nu ne 
ocupă decît o parte din timpul 
nostru. Restul ? In restul timpu
lui, ce facem ? Nu toți știm să 
ni-1 organizăm. Se mai găsesc 
unii, și voi ați arătat în adunare, 
care consideră că frumusețea vie
ții constă în preocuparea pentru 
diverse nimicuri. în darea de 
seamă s-a arătat că în munca 
culturală si sportivă avem lip
suri. Dar ae ce ? Noi vrem să ne 
distrăm, să cîntăm, să dansăm, 
să cunoaștem mai mult. Viața

este frumoasă, mai ales atunci 
cînd ești tînăr".

„Terminăm lucrul și de multe 
ori unii nu știu încotro s-o a- 
puce. Cine răspunde pentru a- 
ceastă risipă ? Am vrea într-o 
după amiază să discutăm cu ti-

■ în anul care a trecut, din j 
rindurile utemiștilor patru ti-J 
neri au devenit membri de l 
partid, 14 candidați, iar trei j 
tineri și-au înaintat cererile j 
organizației de partid pentru J 
a fi puși în discuția adunării j 
generale.

B 32 de tineri slnt purtători J 
ai insignei G.M.A. gradul I, j 
iar 12 au obținut insigna j 
G.M.A. gradul II.

■ Aproape 60 la sută din j 
numărul utemiștilor din uzină j 
vizionează lunar, în colectiv, J 
spectacole de teatru și cine- j 
matograf.

J
neri dintr-o altă întreprindere, 
să vedem cum lucrează sau pur 
și simplu să stăm de vorbă. Ii 
este greu comitetului U.T.M. să 
organizeze asemenea întîlniri ?“.

„Sînt singurul care am citit 
toate cărțile pentru concursul 
„Iubiți cartea“, a spus Livedea.

„Dacă munca la bibliotecă mer
ge prost și nu putem să ne luăm 
cărți atunci dacă avem nevoie de 
ce nu o luăm noi sub patronaj? 
Găsim doi băieți pricepuți care să 
se ocupe cu schimbul de ea. Mulți 
dintre noi citim și avem nedu
meriri cîteodată asupra unei 
cărți, simțim nevoia s-o discutăm. 
N-am putea oare — continuă 
Gheorghe Marin — să facem un 
cerc de literatură ? Avem băieți 
care scriu. Și Livedea și Sorel 
și poate mai sînt și alții nedes- 
coperiți. Ar putea să citească în 
cercul nostru literar creațiile lor. 
Și dacă am ruga un student de 
la Filologie să se ocupe puțin de 
cercul nostru cred că nu ne-ar 
refuza“.

„De ce se organizează atît de 
rar reuniuni? — întreabă Cor
nel Ștefănescu.
„N-am putea organiza seri lite
rare, pline de surprize în care să 
invităm autorul cărții pe care-o 
discutăm ? Sau să nu ne mulțu
mim cu organizarea vizionărilor 
colective. Noi simțim nevoia să 
comunicăm impresiile noastre des
pre o piesă, un film, o operă. Zile 
in șir s-a discutat în uzină des
pre filmul „Vagabondul“. Aseme
nea discuții nu pot fi și organk 
zate” ?

adunare Ì

Bolboceanu Nico- 
>ae, In cttevd rin- 
duri, după ce a 
pontat a fugit de La 
fabrică și s-a dedi
cat unor preocupări 
..personale".

De aceea, utemiștii au cerut 
noului comitet mai multă Iniția
tivă, mai multă încredere în for
țele lor.

Livedea
Ștefănescu 
drăgostiți 
citească, vor să vadă cărțile iu
bite _ popularizate. Foarte bine! 
Să li se dea să facă vitrine cu 
cărți, recenzii, să organizeze cer
cul de citit literatură, serate lite
rare, conferințe.

Popa Constantin, Năvrăpescu 
Petre, Nuță Dumitru și alții 
sînt sportivi, au idei interesante 
cu privire la 
lui în uzină, 
să-i ajutăm

Tudor Ion 
sînt capabili , ___  ______
plinit: o brigadă artistică cu un 
repertorial îndrăzneț și plin de 
vervă, mereu nou.

Să învățăm să ne bizuim pe 
forțele noastre 1 Să nu așteptăm 
totul de-a gata. Să părăsim ve
chile tipare de muncă. Fiecare 
acțiune întreprinsă de organiza
ție să aducă ceva nou și inte
resant care să poarte amprenta 
Inițiativei și pasiunii noastre

Ion, Gheorghe Marin, 
Cornel și alții sînt în
de literatură, yor să

organizarea sportu- 
să ne bizuim pe ei, 
să facă treaba.
și încă mulți alții 

să-și vadă visul îm-

J~\espre Papa Ion nu s-a 
L/ vorbit în adunare. Slă

buț, timid, închis, tre
ce aproape neobservat. Prin 
ce se distinge totuși ? Nimeni 
n-ar putea spune precis. Cu 
toate că de la prima vedere 
te izbește un amănunt. Se ve
de de altfel și din fotografie: 
freza, gen „creastă de cocoș". 
Rar am întîlnlt o asemenea 
podoabă capilară la un tur
nător, De obicei, turnătorii te 
uitnesc prin alte calități. în
totdeauna înclini să admiri iu
țeala și indemînarea, pasiunea 
și gingășia, aș spune, cu ca- 
re-și modelează viitoarele lor 
creații. I-am văzut la lucru 
pe tovarășii de muncă ai lui 
Papa Ion. El se deosebea de 
ceilalți. Tntr-adevăr, punctual 
la serviciu, execută la timp 
lucrările încredințate, dar e 
uimitoare indiferența cu care 
muncește. Nu s-ar putea spu
ne că nu-și îndeplinește nor
ma. Dar n-are depășiri. Aceas
ta, cînd colectivul uzinei tintp 
de doi ani și-a îndeplinit pla
nul sistematic, la toți indicii.

Papa Ion își plătește regu
lat cotizațiile, participă la a- 
dunările U. T. M. Nimeni 
însă nu-și poate aminti să-l 
fi auzit vreodată luînd cuvîn
tul. Acest ttnăr inert ar ră- 
mtne complect necunoscut 
dacă n-ar exista freza. Ea l-a 
ajutat să iasă din anonimat.

în rest, e un utemist „obiș
nuit". Așa gtndesc probabil și 
membrii comitetului și ceilalți 
utemiști. în sinea lor, au sta
bilit că e un turnător medio
cru, față de activitatea ob
ștească e pasiv, de prieten nu 
ți-l poți alege pentru că n-ai 
avea prea multe de discutat 
cu el și nimeni nu și-a mai 
bătut capul cu un om atlt de 
..neînsemnat". De aceea, nici 
in adunare nu s-a vorbit des
pre el. Și totuși...

Șl totuși și Papa Ian, e tt
năr. Nu se poate ca singura 
lui pasiune tn viață să se re
zume la 
moț". Nu se poate ca la cei 
18—20 de ani cîți are să nu 
năzuiască 
mărturisit-o nimănui — spre o 
viață mai bogată tn conținut, 
mai cuprinzătoare. Cum este 
posibil ca un colectiv comu
nist — cu preocupări atlt de 
variate, ca al utemiștilor de la 
„Armătura" — să nu-și fi 
exercitat influența sa și asupra 
lui Papa Ion? Una din ex
plicații ar fi indiferența ute
miștilor față de Papa Ion și 
alții care-i seamănă. Dacă s-ar 
fi apropiat cu mai multă căl
dură și atenție de el, fără în
doială că ar fi reușit să-i tre
zească gustul pentru citit, 
pentru tehnica înaintată.

De multe ori, vorbim despre 
necesitatea muncii cu flecare

„impunătorul său

— chiar dacă n-a

ttnăr în parte, dar uneori a- 
cest lucru este înțeles îngust, 
doar în sensul repartizării me
canice a anu/nitor sarcini. Și, 
la adăpostul îndeplinirii for
male a acestei însemnate în
datoriri, se pierde din vedere 
esențialul: trebuie muncit dife
rit cu fiecare tînăr tn 
parte. Unuia e necesar 
să-i ajuți să-și dezvolte anu
mite însușiri, altuia să-i dove
dești că truda de a-și aranja 
o impecabilă „creastă de co
coș" nu poate fi scopul unei 
vieți, pe al treilea să-l dezveți 
de băutură.

Mai multă căldură și grifă 
tovărășească față de tineri și 
atunci nu vom mai avea „spec
tatori", ci numai constructori 
pasionați și activi ai vieții 
noastre noi.

1

★
Dacă s-ar sintetiza majoritatea 

discuțiilor din adunare s-ar ajun
ge la o singură frază spusă în» 
tr-un cor armonios de glasuri. 
„Vrem să trăim frumos". Și ute
miștii au arătat că se poate.

Primele zile de primăvară vor 
aduce fără îndoiala și în sufle
tul lor o adiere proaspătă, în
noitoare, un dor nou de viață, 
de frumos. Și privirile lor se 
îndreaptă cu încredere spre or
ganizația U.T.M.

„Voi veți putea curăța rigidi
tatea care s-a prins ca o poj
ghiță pe unii“ a spus secretarul 
organizației de partid. Și putem 
spune că tinerețea din acești flă
căi și fete a și dat primele lo
vituri rigidității din munca or
ganizației lor. Acest „vrem să 
trăim frumos" care a răsunat ca 
un leit-motiv în tot timpul adu
nării generale nu a rămas nu
mai o exprimare a dorinței tine
retului,. ci a fost întărit de pro
puneri interesante, care s-au tran» 
sformat prin votul utemiștilor în 
propriile lor hotărîri.

Vor să muncească mai bine, 
mai frumos. Vor ca aureola mi
nunată a tinereții să îmbrace în
treaga lor activitate. Pentru a- 
ceasța au fost deosebit de exl» 
L^T^M^” a'e^erea nou'u‘ c°mitet

Băieții și fetele acestei între
prinderi sînt dornici de lucruri 
noi, luptă pentru triumful lor. 
Cert este că această tendință a 
lor se va manifesta și în munca 
organizației.

Pagină redactată 
de MARIETA VIDRAȘCU 

fi PETRE ISPAS
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SĂPTĂMÎNA MONDIALĂ A TINERETULUI
1942. Să ne întoarcem gîndurile 

la anii războiului, atunci ctnd pe 
cîmpul de luptă milioane de oa
meni luau parte la zdrobirea fia
rei fasciste. In acel an ia ființă 
Consiliul Mondial al Tineretului. 
Tineri democrați, tineri ce luptau 
pentru a cîștiga pacea își uneau 
speranțele, la chemarea tineretului 
sovietic, pentru salvarea omeni
rii din noaptea fascismului. Și în 
1943 cînd tunurile bubuiau din 
plin, cînd tineretul lumii își văr
sa slngele în apărarea unei cau
ze drepte, s-a sărbătorit, pentru 
prima oară, între 21—28 martie, 
Săptămîna Mondială a Tinere
tului.

Pe toate meridianele globului, 
șe sărbătorește și în acest an Săp
tămîna Mondială a Tineretului.

Ce poate fi mai apropiat tînă- 
rului decît speranța în viitor, nă
dejdea de a trăi într-o lume în 
care pacea să fie atotstăpînitoare 1

RĂZBOIUL NU ESTE 
INEVITABIL

Acțiunile de politică externă ale 
Uniunii Sovietice, ale R. P. Chi
neze și ale celorlalte state de de
mocrație populară dau roade. In 
ultima vreme s-a conturat o oa
recare destindere a încordării in
ternaționale. Popoarele nu uită 
asemenea acțiuni ale Uniunii So
vietice ca dezvoltarea relațiilor 
prietenești cu R.P.F. Iugoslavia, 
încheierea tratatului de stat cu 
Austria, ca urmare a inițiativei 
U.R.S.S., stabilirea legăturilor di
plomatice cu Germania occiden
tală. O deosebită însemnătate a 
avut-o în politica mondială vizi
tele în India, Birmania și Afga
nistan ale tovarășilor N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov. Aceste 
vizite au dovedit din nou posibili
tatea de colaborare între state cu 
regimuri sociale deosebite, dar a- 
nimate de dorința apărării păcii-

Consecventă politicii sale exter
ne de pace, Uniunea Sovietică a 
manifestat în tot cursul anului 
trecut ca și în prezent o deose
bită inițiativă în cele mai dife
rite probleme internaționale cum 
ar fi convocarea Conferinței de 
la Geneva a șefilor statelor celor 
patru mari puteri sau mesajele 
adresate de N. A. Bulganin pre
ședintelui Eisenhower prin care se 
propune încheierea unui tratat 
sovieto-american.

Politica sovietică servește a- 
părării dorințelor celor mai fier
binți ale popoarelor lumii și 
tocmai de aceea opinia pu
blică mondială o sprijină. Astăzi 
există în lume o vastă „zonă a 
păcii“ care cuprinde atît statele 
socialiste ctt și statele nesocialls- 
te iubitoare de pace din Europa 
și Asia. Această zonă cuprinde te
ritorii ale globului locuite de a- 
proape un mfillard și Jumătate de 
oameni, adică majoritatea popu
lației planetei noastre.

In prezent există forțe sociale 
în stare să țină la respect pe 
eventualii agresori. Astfel, alături 
de statele lagărului socialist se 
găsesc țări care iau și ele atitu
dine activă împotriva războiului. 
De asemenea, mișcarea muncito
rească din țările capitaliste ca și 
cea a partizanilor păcii s-a 
transformat în timpurile noastre, 
în factori care influențează viața 
internațională. Tocmai de aceea, 
după cum a arătat tovarășul N. 
S. Hrușciov în Raportul prezentat 
la Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S., astăzi războiul nu mai 
este o fatalitate, el poate fi evitat 
prin lupta activă a maselor popu
lare.

Un rol deosebit în apărarea 
păcii îl are și mișcarea tinerilor 
partizani ai păcii, tinerii fiind în 
primul rînd sortiți de cercurile 
agresive occidentale pentru a de
veni carne de tun. Așa că sărbă
torirea Săptămînii Mondiale a Ti
neretului va fi încă un prilej de 
afirmare a voinței de pace a ti
nerei generații a lumii.

SUCCESE ALE LAGĂRULUI 
SOCIALIST

Credința în posibilitatea evitării 
războiului își găsește confirmarea 
în politica de coexistență pașnică 
dusă de U.R.S.S., politică reafir
mată cu ocazia lucrărilor de im
portanță istorică ale Congresului 
al XX-lea al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. Cu un uriaș 
interes sînt citite azi în întrea
ga lume documentele Congresu
lui al XX-lea. Ele oferă un ta
blou grandios al succeselor Uniu
nii Sovietice în construcția comu
nismului și prezintă perspective 
de viitor necunoscute încă în is
torie. Este deajuns de arătat că 
în 26 de ani Uniunea Sovietică, 
cu toate pierderile uriașe cauzate 
de război economiei ei naționale, 
și-a sporit producția industrială 
de peste 20 de ori în timp ce 
S.U.A., care se găseau în condiții 
deosebit de favorabile, și-au spo
rit producția numai de 2 ori și 
ceva. Iar în ansamblu industria 
lumii capitaliste nu a înregistrat 
nici măcar o asemenea creștere. 
Ca urmare a avîntului în muncă 
al maselor populare și ajutoru
lui Uniunii Sovietice, țările de 
democrație populară au depășit în 
măsură considerabilă ritmul de 
creștere a producției industriale 
din statele capitaliste. In țara 
noastră de exemplu, nivelul dina
inte de război al producției in
dustriale a fost depășit în 1955 
de aproape trei ori. S-ar mai pu
tea desigur cita și alte nenumă
rate date și cifre, toate dovedind 
superioritatea economie) socialis
te asupra celei capitaliste.

Toate aceste succese își găsesc 
reflectarea și în viața nouă pe 
care tineretul o trăiește în aceste 
țări. Să dăm cuvîntul tinerei Ma
rie Jeanne Bourguigon din Bel
gia care, într-un articol scrie: 
„Eu am trăit cel de al IV-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prie-

tenie de la București, festival care 
evocă pentru mine o atmosferă 
caldă de prietenie, un curent spon
tan de puternică simpatie. Bucu- 
reștiul este, sub un cer mereu al
bastru, o imensă frescă în culori 
vii; am cunoscut un tineret activ 
și dornic de viață. In fiecare 
piață o „Periniță“ îndrăcită, în 
atmosfera plăcută a serii spec
tacole în minunate teatre în aer 
liber, plimbări în Cișmigiu... Dar 
în afară de toate acestea era vi
ziunea progresului enorm și rapid 
făcut spre construirea unei vieți 
mai bune, posibilitatea de a con
stata că în cîțiva ani R.P.R. care 
nu avea practic industrie, a putut 
să prezinte într-o expoziție loco
motive, tractoare, mașini agricole, 
mașini electrice și multe alte pro
duse fabricate în propriile sale 
uzine. Bucureștiul este un tablou 
viu a ceea ce înseamnă lupta îm
potriva analfabetismului și igno
ranței. De asemenea — și nu este 
cel din urmă — dreptul pentru în
tregul tineret de a studia în cele 
mai bune condiții posibile astfel 
ca el să se poată dervolta sănă
tos“...

URZELILE CERCURILOR
AGRESIVE INTERNAȚIONALE

Politica de militarizare a țări
lor occidentale, cursa înarmărilor 
a avut ca efect scăderea conside
rabilă a nivelului de trai al popu
lației muncitoare în țările capita
liste. Și astăzi această politică 
este continuată. In ciuda succese
lor obținute pe calea destinderii 
încordării Internaționale, cercurile 
agresive din Statele Unite conti
nuă să-și întemeieze politica pe 
constituirea de blocuri, pe extin
derea bazelor militare. In ciuda 
eșecurilor suferite, ele mai speră 
încă în succesele politicii „de pe 
poziții de forță“ Astfel, la Paris 
a avut loc o consfătuire a coman
damentului blocului Atlantic în 
care s-a pus din nou accentul pe 
folosirea armelor atomice, mijloc 
barbar de distrugere în masă. 
De asemenea recent s-a încheiat 
la Caraci, capitala Pakistanului, 
conferința Consiliului Pactului 
Asiei de sud-est cunoscut sub 
numele de S.E.A.T.O. Prin acest 
pact precum și prin tratatul de 
la Bagdad statele participante pe 
de o parte intenționează să-și 
intensifice pregătirile agresive, 
iar pe de altă parte puterile co
lonialiste urmăresc prelungirea 
dominației lor asupra unor țări 
asiatice și africane. Imperialiștii 
nu se împacă cu existența unor 
state independente, care au scu
turat sau sînt pe cale să scuture 
jugul capitaliștilor americani, en
glezi sau francezi. Destrămarea 
sistemului colonial al imperialis
mului nu poate fi însă oprită.

URMĂRILE POLITICII
DE RĂZBOI - VIAȚA GREA 

A TINERETULUI DIN ȚĂRILE 
CAPITALISTE

Anii tinereții sînt ani ai avîn
tului, ai speranțelor. Dar pentru 
tînăra Gertrude de 18 ani din 
orașul Steyer din . Austria este 
greu măcar să spere că va putea 
lucra ca asistentă la un dentist, 
așa cum a declarat unui cores
pondent al revistei „Tineretul lu
mii“. Gertrude mai visează încă, 
speră. Dar Rocco Girasole nu se 
mai bucură azi nici măcar de a- 
cest drept. El nu va mai cunoaște 
zilele primăverii, nu va sărbători 
Săptămîna tinereții căci în urmă 
cu cîteva săptămâni Rocco a fost 
ucis de gloanțele poliției italiene 
în timp ce participa la o manifes
tație cerînd drepturi pentru tinerii 
muncitoți agricoli. Dar nu numai 
Rocco Girasole și-a dat tributul 
de sînge luptei tineretului, ci și 
alți doi tineri dintre care unul de 
17 ani și un băiat de 13 ani, grav 
răniți în cursul aceleiași mani
festații. Nu departe de Italia, în
tr-o insulă însorită, în Cipru, pe 
lîngă alți mulți tineri a fost ucis 
de colonialiștii englezi și tînărul 
lalluris. El nu avea decît 18 ani.

Regii neîncoronați ai marilor 
monopoluri imperialiste și mai 
cu seamă cei din America se stră
duiesc să înșele în fel și chip pe 
oamenii muncii din țările lor ca 
și popoarele din țările coloniale 
înrobite. Pe de o parte, capitaliștii 
vor să împiedice cunoașterea ade
vărului despre țările socialiste. 
Pe de altă parte, ei vor să îm
brace racilele orînduirii hidoase 
bazate pe exploatarea omului de 
către om în „haine noi“, de felul 
încercărilor ce au loc în prezent 
în S.U.A. pentru a găsi capitalis
mului o nouă denumire, de a-1 bo
teza drept „capitalism popular“ 
ețc. Dar acestea sînt încercări za
darnice ! Faptele rămîn totuși 
fapte 1

Pe străzile orașelor capitaliste, 
pe ulițele prăfuite ale satelor, mii 
și mii de tineri vagabondează 
în căutarea unei bucăți de pîine. 
Revista franceză de tineret 
„L’Avantgarde1 scria despre tî
nărul țăran Raymond Vildary de 
24 de ani: „Dat fiind brațele și 
picioarele sale puternice, el poate 
să se „închirieze“ pentru 630 
franci pe zi. Da, pentru că aci to
tul se face după ochi. Tu ești voi
nic, meriți 630 de franci pe zi. Tu, 
băiete, ești cam slăbănog... nu 
meriți decît 300 de franci“. Desi
gur — declară Raymond — am 
rămîne cu toți aici la țară, dacă 
am avea condiții bune de muncă... 
N-avem și noi o duminică la fel 
ca toți oamenii. Te scoli la 4,30 
dimineața, te culci noaptea tîr- 
ziu... Zi de zi, noapte de noapte.

Nici situația tineretului studios 
nu este mai bună. O știre re
centă din Germania occidentală 
arăta că din cei aproape 100.000 
de studenți care frecventează 
cursurile universităților din R. F. 
Germană, 70.000 stat obligați să 
presteze diferite munci auxiliare

Sentru a-și cîștiga banii necesari 
■aiului și continuării studiului.
Aceasta este situația în țprile 

capitaliste așa zis — înaintate. 
Dar în colonii și în țările depen
dente situația este și mai grea. 
Astfel în Iran unde tronează încă 
regii americani și englezi ai pe
trolului, 80 la sută din populație 
este analfabetă iar 60 la sută din 
țărani nu au nici un petec de pă- 
mînt, în timp ce unii moșieri po
sedă întinderi de pămînt mai 
mari decît toată Elveția.

Desigur că situația ar fi alta 
în multe țări capitaliste dacă i- 
mensele sume ce se cheltuiesc 
pentru înarmare ar fi destinate 
scopurilor civile. La 12 ianuarie 
a.c., președintele Eisenhower de
clara că în Statele Unite lipsesc 
203.000 clase de școală. Pentru a 
le construi ar fi necesari 1250 
milioane dolari, ceea ce ar în
semna doar 2,4 la sută din buge
tul militar al S.U.A.

MEREU MAI UNIȚI

In fața mizeriei, a lipsei de 
drepturi, tineretul democrat din 
țările robite capitalului.rămîne cu 
brațele încrucișate? Nu. Astăzi, 
lupta pentru apărarea păcii se lea
gă strîns de lupta pentru drep
turi, cuprinzînd mase mereu mai 
largi de tineret.

Mase mereu mai numeroase de 
tineret avînd convingeri politice, 
sociale sau religioase diferite se 
unesc în lupta pentru pace și un 
viitor mai bun. Aceasta este una 
dintre caracteristicele actuale ale 
mișcării democratice de tineret.

Organizatori ai acestei lupte 
sînt Federația Mondială a Tinere
tului Democrat și Uniunea Inter
națională a Studenților. Aceste 
două mari organizații internațio
nale sînt înconjurate de dragostea 
și respectul tineretului iubitor de 
pace din întreaga lume. 85.000.000 
de tineri din 97 de țări luptă sub 
stindardul F.M.T.D. în vreme ce 
în 1945, la înființare, Federația 
avea numai 30.000.000 de membri 
din 63 de țări. Și, în rîndurile 
FM.T.D. se găsesc organizații 
socialiste, comuniste, catolice, li
berale sau unele cu preocupări 
sportive, turistice, culturale — 
fapt ce dovedește caracterul tot 
mai larg al Federației.

Pentru a ilustra activitatea bo
gată a Federației pusă în slujba 
idealurilor de pace și prietenie a 
tinerei generații a lumii, nu este 
nevoie să întoarcem prea multe 
pagini ale istoriei F.M.T.D., ci este 
de ajuns să ne referim la ultimii 
ani: Congresul Mondial al Tine
retului, Festivalurile mondiale de 
la București și Varșovia, Confe
rința Internațională pentru Apăra
rea Drepturilor Tineretului, Intîl- 
nirea internațională a tineretului 
de la sate, Intîlnirea tinerilor din 
țările europene împotriva C.D.E., 
campania de schimburi „Prin cu
noaștere spre prietenie“, Festi
valul Tineretului din țările Ame- 
ricii de sud, Tabăra tineretului 
din țările nordice, crearea Fondu
lui de solidaritate internațională 
a tineretului, vizitarea de către 
delegații ale F.M.T.D. a unor 
țări din Asia, Africa și Europa etc, 
etc. Și fiecare dintre aceste mani
festații a însemnat un nou suc
ces pe calea strîngerii unității ti
neretului pe plan național și in
ternațional. Intîlnirea internațio
nală a tineretului de la sate de 
pildă, a fost pregătită în peste 69 
de țări, avînd loc 22 de confe
rințe naționale și regionale ca și 
mii de adunări locale. Sau Festi
valul de la Varșovia. El a fost 
pregătit în zeci de țări de tineri 
de cele mai diferite convingeri. 
In Chile, din comitetul Festivalu
lui'au făcut parte tineri membri 
ai falangei (partidul catolic), ai 
partidului radical, socialiști, co
muniști și tineri fără preocupări 
politice. Iar în Japonia, paralel 
cu Festivalul de la Varșovia a 
avut loc un festival național la 
care au participat 80.000 de tineri. 
Campania de pregătire a Festiva
lului a fost dusă de toate orga
nizațiile importante de tineret 
printre care „Congresul tineretu
lui din Japonia" care numără 
3.000.000 de membri.

NOI INIȚIATIVE
ALE F.M.T.D. ȘI U.I.S.

Programul de activitate al 
F.M.T.D. cuprinde anul acesta ne
numărate inițiative. O deosebită 
însemnătate o are intîlnirea tine
relor fete din Europa, care va fi 
organizată în vara acestui an la 
Paris și la care F.M.T.D. a invi
tat să participe toate organiza
țiile de tineret. Va avea loc apoi 
un festival al tineretului din A- 
sia, întâlniri ale tineretului ca, de 
pildă, cea a tinerilor din țările 
Baltice etc. „Vara prieteniei" va 
constitui un prilej de intensificare, 
în cursul verii acestui an, a 
schimburilor internaționale. De 
pe acum au și început pregătirile 
și revista „Tineretul lumii“ pu
blică în nr. 1 (1956) o scrisoare 
din Germania occidentală în care 
se vorbește despre activitatea ti
nerilor din această țară. Se vor 
întâlni din nou tineri din apus și 
răsărit, dovedind că interesele lor 
sînt comune, că așa numita „cor
tină de fier“ e făurită în reali
tate de către acele cercuri agre
sive din apus, care pun piedici 
schimburilor internaționale.

Sesiunea Comitetului Executiv 
al F.M.T.D., care a avut loc la 
Helsinki, a discutat și problema 
pregătirii celui de al Vl-lea Fes
tival. După cum se știe, Festiva
lul va avea loc la Moscova în 
vara anului 1957. Desigur că Săp
tămîna Mondială a Tineretului 
va fi un bun prilej de popularizare 
a Festivalului de la Moscova me
nit să strîngă și mai mult unita
tea tineretului lumii.

Comitetul Executiv al F.M.T.D. 
a subliniat că tocmai actualul mo

ment internațional e favorabil 
trecerii la o nouă etapă în făuri
rea unei mișcări unite de tine
ret.

Astăzi reies și mai clar avan
tajele politicii de prietenie, de 
coexistență ’ pașnică, avantajele 
contactelor între oameni de bună 
credință, chiar dacă n-au ace
leași concepții politice.

Evenimente deosebite va cu
noaște și mișcarea internațională 
studențească. La ultima sesiune 
a Comitetului Executiv al U.I.S., 
care a avut loc la București, s-a 
stabilit ca Congresul Atondial al 
studenților să aibă loc la Praga 
între 26 august — 4 septembrie 
1956. Acest congres se pregătește 
de pe acum prin numeroasele 
contacte luate de U.I.S. cu cele 
mai diferite organizații studen
țești. O importanță deosebită în 
pregătirea acestui congres o va 
avea prima conferință a studen
ților din țările Asiei și Africii, 
care va avea loc între 5 și 10 mai 
la Bandung, în Indonezia. Se aș
teaptă participarea a 200 de dele
gați din 45 țări din Asia și 
Africa.

Desigur că sărbătorirea Săptă
mînii Mondiale a Tineretului va fi 
un nou prilej pentru tineretul din 
întreaga lume pentru a-și inten
sifica lupta unită pentru pace și 
drepturi.

CUM VOM SĂRBĂTORI 
săptămîna mondială 

A TINERETULUI

Tineretul patriei noastre sărbă
torește și el, alături de tineretul 
democrat din întreaga lume, pri
ma săptămînă a primăverii — 
Săptămîna Mondială a Tineretu
lui.

Sărbătorirea acestei Săptămini 
va fi încă un prilej pentru tine
retul din fabrici și de pe ogoare, 
din școli și facultăți, de a-și in
tensifica munca în îndeplinirea 
sarcinilor istorice trasate întregu
lui popor de Congresul al II-lea 
al P.M.R.

Raportul prezentat la Congres 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
a arătat că problema centrală a 
industriei noastre este azi ridica
rea neîncetată a productivității 
muncii. Tineretul patriei noastre 
răspunde acestei sarcini, luptînd 
de asemenea pentru îndeplinirea 
ritmică a planului de producție, 
pentru reducerea prețului de cost. 
Manifestațiile prilejuite de Săptă
mîna Mondială a Tineretului vor 
trebui să fie un bun prilej de 
popularizare a fruntașilor în pro
ducție, de extindere a experienței 
lor înaintate.

In sate se apropie în aceste 
zile campania de însămînțări de 
primăvară. Organizațiile U.T.M. 
au datoria de a mobiliza tinere
tul în această muncă, legînd în
treaga lor activitate de transfor
marea socialistă a agriculturii.

Tinerii din școli și facultăți își 
intensifică munca la învățătură. 
Se pot organiza în această săp
tămînă analize ale activității 
cercurilor științifice și pe materii. 
In întreprinderi și la sate se pot 
organiza conferințe cu caracter 
tehnic și agrotehnic. Cu multă 
bucurie vor primi tinerii în mijlo
cul lor oameni de știință, tehni
cieni, scriitori.

Stadioanele, terenurile de sport 
ne așteaptă ; în această privință, 
inițiativa locală va avea un rol 
deosebit în organizarea a diferite 
competiții sportive în cinstea Săp
tămînii Mondiale a Tineretului.

Ca și în anii din urmă, Săptă
mîna Mondială a Tineretului va 
fi un prilej de afirmare a inițiati
vei locale în acțiuni de folos ob
ștesc ca strîngerea fierului vechi, 
curățirea islazurilor, plantări de 
pomi, amenajarea terenurilor 
sportive etc.

Tineretul patriei noastre, educat 
de partid în spiritul internaționa
lismului proletar, găsește în Săp
tămîna Mondiala a Tineretului un 
nou prilej de manifestare a soli
darității și prieteniei cu tînăra 
generație a lumii. Săptămîna 
Mondială a Tineretului va fi în
că o ocazie de manifestare a dra
gostei față de tineretul frate so
vietic, față de gloriosul Comso- 
mol leninist.

Legăturile noastre cu tineretul 
din întreaga lume, participarea la 
acțiunile F.M.T.D. și U.I.S. s-au 
intensificat în ultimul an. O de
legație largă a tineretului romîn 
a participat la Festivalul de la 
Varșovia. Delegații ale tineretului 
nostru au participat l.a ' sesiunea 
Consiliului U.I.S. de la Sofia, la 
sesiunea Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. de la Helsinki. Se poate 
aminti că în ultimul an, nenumă- 
rați tineri de peste hotare au vi
zitat țara noastră, iar tineri ro- 
mîni au participat la diferite con
grese și tabere internaționale. A- 
ceastă activitate corespunde do
rinței tineretului nostru, a orga
nizației noastre de a promova un 
schimb activ cu tfnerii din întrea
ga lume, dornici de pace, indife
rent de concepțiile lor politice, so
ciale sau religioase.

Cu ocazia Săptămînii Mondiale 
se pot organiza panouri cu foto
grafii și scurte informații de peste 
hotare, pot avea loc reuniuni în 
care tovarășii întorși din străină
tate să povestească tinerilor des
pre vizitele lor, delegații la Festi
valul de la Varșovia pot povesti 
din amintirile lor de la această 
măreață sărbătoare.

Sărbătorind prin muncă avîn- 
tată Săptămîna Mondială a Ti
neretului, obținând rezultate mai 
bune în producție, la învățătură, 
aducem cea mai bună contribuție 
la cauza păcii.

Salut de luptă tineretului lumii, 
tineretului luptător pentru pace 
și un viitor luminos 1

Sanatoriul de noapte 
„Minerul*

La Anina ca șl ta întreaga țară 
pentru mineri s-au clădit blocuri 
și cluburi, s-au amenajat dispen
sare și creșe s-au îmbunătățit 
condițiile de lucru în galeriile 
subterane, s-a ridicat mult nivelul 
de trai.

Printre numeroasele realizări 
din Anina cu care se mîndresc 
minerii se numără și sanatoriul 
de noapte. Din apropierea gării, 
o cărăruie urcă pînă la frumoasa 
clădire a sanatoriului de noapte 
„Minerul", așezată în mijlo
cul brazilor in alți, departe de zgo
motul orașului.

Ordinea și curățenia domnesc 
pretutindeni în sanatoriu. In 
holul mare, căminul uriaș răspîn- 
dește o căldură plăcută. Muzica 
transmisă de difuzor incintă au
zul, iar minerii joacă șah, calcu- 
lînd cu răbdare fiecare mișcare, 
sau sînt adînciți în lectura unei 
cărți sau a unui ziar.

Din hol se deschid numeroase 
uși spre restul încăperilor. Dor
mitoarele sînt spațioase, conforta
bil mobilate cu paturi și fotolii 
odihnitoare.

La cabinetul medical bine do
tat, minerii sînt supuși unui mi
nuțios examen medical.

Minerilor li se asigură o mîn- 
care gustoasă și bogată în vita
mine și calorii.

Toate aceste condiții asigură 
minerilor o odihnă plăcută. Iată 
de ce, minerii fruntași, utemiștii 
Sandor Petru, Telescu Matei, 
Băutură Grigore, tovarășele Petre 
Cecilia, Ivănescu Domnica, pre
cum și minerii vîrstnici Rusu Ion, 
Miclea Ion și alții care au fost 
îngrijiți în acest sanatoriu vin 
aici cu multă plăcere.

In fiecare zi după terminarea 
schimburilor de lucru, grupuri de 
mineri tineri și vîrstnici urcă pe 
cărăruie spre sanatoriul de noap
te. Ei sînt veseli și grija pentru 
ziua de mîine nu le umbrește 
fruntea. Acest lucru ne dovedește 
odată în p’.us că în zilele de azi 
viața minerilor a devenit mai bu
nă, mai fericită.

Corespondent
AURELIAN CIURDEA

■ n comuna Boroaia, raionul Fălticeni, își duc activitatea o 
serie de unități sanitare : un dispensar cu staționar pen

tru copii, o casă de nașteri cu zece paturi, un dispensar pen
tru adulți șl un punct farmaceutic de gradul II.

In clișeu: Copilul țărăncii muncitoare Elisabeta Ungureanu 
este supus de către dr. Georgeta Scripcaru și sora Maria 
Oprea obișnuitului control medical. Foto : AGERPRES

Tînăra gardă 
a scriitorilor 

( patriei noastre

Nivelul calitativ al unei publi
cații poate fi apreciat după felul 
în care oglindește cît mai com
plex sectorul de viață căruia se 
adresează și pe care-1 reprezintă, 

(lupă fidelitatea imaginii pe care 
o oferă despre acest sector. Ni se 
pare că sumarul numărului 2 pe 
anul 1956 al revistei „Tînărul 
Scriitor“ este foarte elocvent în 
ceea ce privește creșterea acestei 
reviste, tocmai fiindcă reflectă în
deaproape efervescența existentă 
în viața noastră literară în preaj
ma consfătuirii pe țară a tineri
lor scriitori, bilanțul rodnic cu 
care se prezintă în fața consfă
tuirii schimbul de mîine al ingi
nerilor de suflete din patria noas
tră.

Ultimul număr al „Tînărului 
Scriitor“ se face remarcat de la 
prima vedere prin abundența și 
varietatea de material răspunzînd 
aproape cerințelor cititorilor, inte
resului lor pentru cele mai diferite 
probleme ale literaturii. In revistă 
sînt reprezentate și proza și poe
zia și teatrul, critica și istoria li
terară; aflăm, răsfoind-o, pagini 
de antologie din Franțoys Vil'.on, 
note și prezentări, epigrame, o 
interesantă rubrică „început de 
drum“, consemnînd debutul a doi 
tineri poeți, reproduceri de poe
zii din presa de provincie, pre
cum și un „Carnet sovietic“ care 
oferă sfaturi prețioase din expe
riența de scriitor a lui Konstan- 
tin Fedin.

Grupajul de deschidere „Ancora 
sus 1“, se organizează în jurul 
unei idei cu o semnificație largă, 
aceea a depășirii uceniciei, a por
nirii cu propriile forțe pe drumul 
greu dar plin de frumusețe al 
creației. Aici găsim semnăturile 
lui Ștefan Iureș, Rusalin Mure- 
șanu, Violeta Zamfireacu, Mihaela

Făuritorii utilajului greu petrolifer
In unele locuri țițeiul „s-a 

ascuns" la adâncimi foarte mari. 
Dar petroliștii l-au aflat. Au 
pornit pe urmele lui ca să-l si
lească să iasă prin conducte la 
suprafață, Dar pentru că și a- 
dîncimea e mare, petroliștii s-au 
înarmat cu instalații noi, pu
ternice, cu care vor ajunge si
gur la locul de „refugiu“ al ți
țeiului. Instalațiile de foraj de 
mare a-dîncime care-și fac apa
riția pe meleagurile schelelor pe
trolifere sînt construite în uzi
nele „1 Mai" Ploești. Construc
torii d-e utilaj petrolifer au venit 
în ajutorul petroliștilor. Sînt 
multe resurse ce trebuiesc date 
în folosință. Noi am terminat 
cincinalul cu mai multe rezerve 
petrolifere decît aveam în anul 
1950. Acum, oriunde s-ar as
cunde țițeiul, petroliștii vor pu
tea să-l scoată la lumină. Ei au 
la îndemînă noile instalații. Simt 
alături umărul făuritorilor de u- 
tilaj de la uzinele „1 Mai“ din 
Ploești.

Rîndurile care urmează vor
besc despre cîteva aspecte din 
munca însuflețită a metalurgiști- 
lor ploeșteni.

Pompa triplex
Sapa condusă de turbină pă

trunde cu repeziciune prin mar
nele subterane, făcîndu-și loc 
spre stratul de țiței. Maistrul, 
privind la cablul ce se desfășura 
continuu și destul de repede 
se gîindea ou satisfacție că peste 
cîteva zile va termina. Dar de
odată...

— Meștere, s-a oprit pompa 
— -anunță gîfîind de alergătură 
podarul.

Maistrul, stând cu mîna pe 
frână, simțise și el că turbina nu 
-mai merge ca înainte. Era lim
pede. Cu o singură pompă vor a- 
vansa greu. Debitul de noroi dat 
de ea e mic și turbina merge 
încet, avansează încet, se lun
gește timpul de foraj. Ce să 
facă ? Altceva nimic, decît să 
aștepte pînă se va repara pompa 
a doua. Gîndindu-se la asta, 
maistrul spuse cu obidă :

— Oare mult timp ne-or mai 
necăji pompe-le astea ?

★
La standul de probă al sec

ției Mecanica 1 din uzinele „1 
Mai" Ploești, se află un nou a- 
gregat realizat în țara noastră :

O revistă literară în plin progres
Monoranu, Florin Mugur, Ion Ac- 
san și alții. Alexandru Andrițoiu, 
care încadrează la început și la 
sfîrșit grupajul cu cîte o poezie, 
imprimă semnificației esențiale a 
acestei suite mîndria tînărului 
poet, dubla mîndrie de partici
pant la zidirea vieții noi și de 
cîntăreț al acestei mărețe con
strucții :

,,Ci ni s-au dat și nouă sub mîn- 
dre constelații, / Sub mîndre con
stelații s-o-nfiorăm, clnttnd, / 
Tineri aezi ai slavei acestei gene
rații, / Cu pasul nou ce lasă 
tipare-n vechi pămînt".

Gustînd din plin umorul amin
tirilor din școală ale lui Al. O. 
Todoreanu. cititorul are prilejul 
apoi de a cunoaște piesa într-un 
act a Mirei Iosif: „Peste munți“. 
Nu putem decît să salutăm ini
țiativa de a scrie și a publica 
asemenea lucrări scurte, dovedin- 
du-se în acest fel că în orice gen 
restrângerea, diferența de spațiu 
nu impietează cîtuși de puțin asu
pra nivelului artistic.

Deși subiectul nu este dintre 
cele mai puțin abordate, conflic
tul capătă o mare intensitate 
prin înfruntarea puternică a eroi
lor principali bine realizați. Este 
mai puțin important că tînăra 
doctoriță Otilia Murărașu vine 
să lucreze într-un sat oarecare din 
Munții Apuseni, dornică de a tu
ta o dezamăgire sentimentală. 
Ceea ce dă consistență persona
jului este poziția înaintată pe 
care se plasează — plină de dra
goste față de oamenii muncii, 
reușind să triumfe asupra cinis
mului și blazării doctorului Or- 
lea. Otilia întîmpină de la înce
put greutăți, primul ei pacient 
— un copil — moare, dar Mira 
Iosif are meritul de a fi creat 
chipul frumos al acestei fete nu 
pe linia minimei rezistențe, nu pe 

pompa triplex. Dar care-i istoria 
acestei pompe ce a produs atîta 
vîlvă în uzină și va produce mai- 
multă încă în schele ?.

Planurile și documentația teh
nică au fost făcute de către un 
birou de constructori din țara 
noastră. La uzinele „1 Mai", a- 
gregatu-1 a fost pus în fabrica
ție și, firește, ca orice lucru 
nou. a produs emoții, bătaie de 
cap’ făuritorilor de utilaj petro
lifer. Mai ales axul cotit a pri
cinuit multe discuții. Cum să-1 
facă ? Să-l forjeze ? Deocamdată 
nu-i chip. Necesită lucru mult, 
material și mai mult și în plus 
se pot ivi pe drum nenumărate 
necazuri. Dar atunci ? Să-l tur
năm, a fost răspunsul. La turna
toria de oțel s-a discutat cum să 
fie turnat și cine să-i facă tipa
rul.

— Terecoasă — a spus un 
maistru.

— Da, Terecoasă, au încuviin
țat și ceilalți.

Și iată-1 pe utemistul Tere
coasă Stelian ascultînd atent in
dicațiile unui inginer. Apoi s-a 
apucat vîrtos de treabă. Mai 
întîi s-a gîndit la contracție. 
Dacă n-am grijă, și-a zis el 
— se strîmbă axul și n-am fă
cut nimic. Așa că fii atent, Ste- 
lică, să nu mă dai de rușine — 
se îndemnă singur.

Și Stelică nu l-a făcut de rușine.
Forma a fost închisă și dusă 

la uscătorie. Apoi în sectorul de 
turnare. S-a oprit asupra ei o 
oală și lichidul a început să se 
reverse în formă alergînd prin 
toate cotloanele ei, umnlînd tot 
spațiul. Cînd axul a fost scos 
din îmbrăcămintea sa de pă
mînt ars, turnătorii l-au privit ca 
pe un nou născut. Țînărul ne
gricios la față și vîinjos la trup 
se dovedise încăodată a fi pri
ceput în meseria sa.

Prima pompă a fost montată 
și pusă pe standul de probă. A 
dat rezultatele așteptate. Apoi 
alta, și încă alta i-a luat locul. 
Noile pompe înlătură deficiențele 
pompelor Duplex și pe măsură 
ce ele sînt instalate la sonde, o 
mare parte din necazurile maiștri
lor sondori se sfîrșesc.

Troliul T. F. 18
Un agregat nou a ieșit pe 

porțile uzinelor „1 Mai" avînd 
ca destinație una din schelele 
petrolifere. Este troliul de mare 
adincime T.F. 18. Troliul acesta 
s-a născut în aceeași secție cu 
fratele său R. 2500. Ultimul 
merge bine la adîncimi mici. 
Are el însă un beteșug : frînele-i 
sînt manuale. T.F. 18 este un 
troliu pentru foraj la mari a- 
dîncimi. E firesc să fie înzestrat 
cu noi calități. Frînele lui sînt 
hidraulice, mosoarele de un tip 
nou și au acționare automată.
T.F. 18 are o viteză mare. Și 
asta înseamnă un timp mai mic 
pentru extragerea și introducerea 
garniturilor de foraj.

La pupitrul de comandă
In secția Mecanica 1 munci

torii au făurit un pupitru. Un 
pupitru de forma celui care se 
află în fața conferențiarilor și 
profesorilor, care-și expun prele
gerile și conferințele. Numai 
că pupitrul din metal e prevă
zut cu niște pârghii și butoane. 
Ce-i cu el ? De la acest pupitru 
va conduce maistrul sondor în
treaga instalație de foraj la mare 
adâncime.. Maistrul nu va mai fi 
nevoit să strige.

— Pornește pompele I
— Oprește pompele I
Trebuie pornite pompele ? Le 

pornește. Cum ? Simplu. Suce
ște o pîrghie. Trebuie pornite 
motoarele ? La fel. Apasă pe un 
buton. Frînele vor fi acționate tot 
automat, de la pupitru. Cîtă de
osebire între munca unui maistru 
de la o sondă obișnuită și cea a 
unui maistru de la o sondă de 
mare adîncime 1 Prima, omul care 

un fundal trandafiriu, ci în mij
locul greutăților vieții pe care 
eroina ei se hotărăște să le întîm- 
pine cu dîrzenie. Aceasta servește 
drept deschidere de perspectivă 
pemtru activitatea ei viitoare.

O altă apariție ce merită a fi 
salutată în acest număr o consti
tuie poeziile Doinei Sălăjan în
soțite de o prezentare semnată de 
Mihu Dragomir. Aceste poezii ni 
se par reprezentative pentru o- 
rientarea tot mai bună a tinerei 
și talentatei poete:

„Nu, nu rni-i dată-această re
semnare. / (Mă contrazic adesea? 
E firesc) / Am scris de moarte- 
odată mi se pare... / Dar viața 
m-a robit și o iubesc".

recunoaște ea în acest sens.
Un îndreptățit interes provoa

că de asemenea publicarea în a- 
cest număr a fragmentului din 
nuvela „întoarcerea“ de Ioana 
Munteanu. Interesul este generat 
pe de o parte de îndrăzneala au
toarei în abordarea problemelor 
vieții intime a eroilor, în plasarea 
în centrul acțiunii a desfășură
rii dragostei între Pavel Hedeșiu 
și Drina. Nu mai puțin meritorii 
sînt însă și calitățile analitice ale 
autoarei care dovedește că știe să 
se conducă cu o siguranță pre
țioasă pe cărările deloc simple ale 
psihologiei eroilor ei. Din păcate, 
acești eroi sînt, pare-se, încă des
tul de puțin ancorați în realita
tea noastră prezentă; este destul 
de vagă trăirea lor în viața so
cială, în afara pereților casei 
conjugale. Poate că și alte nelă
muriri ale cititorului s-ar putea 
lichida într-o apropiată lectură a 
întregii nuvele.

Povestirea „Pămîntul spânzura
tului“ a lui Pop Simion ne ajută 
să ne complectăm imaginea des
pre lumea eroilor acestuia, oa
meni puternici care biruie, în con

stăpânește prin forța sa fizică uti
lajul pe care-1 conduce. A doua, 
omul care conduce instalația 
cu ajutorul mecanismelor.

Vasile Pascu 
și băieții săi

Comunistul Vasile Pascu, șe
ful unei echipe de montatori din 
secția Mecanica 1, este cunoscut 
pentru realizările sale. Dar re- 
numele și l-a cîștigat în munca 
cu oamenii. Mulți tineri au tre
cut prin echipa sa. Unii aveau 
firi liniștite, alții îndărătnice, iar 
alții olocotitoare Și Vasile Pascu 
a găsit calea ce duce spre sufle
tul fiecăruia, ajutîndu-i să de
vină muncitori destoinici. Prin
tre aceștia este și utemistul Cucu 
Gheorghe. Prin 1950, Cucu nu se 
prea ținea de treabă. A lucrat la 
o freză, la o raboteză, apoi la 
montaj. Pe unde lucra, oamenii 
se plîngeau de el. Pascu a ho- 
tărît să-1 ia în echipa sa. La 
început a crezut că poate să-1 
îndrepte prin constrîngere. Dar 
n-a mers. Cucu făcea scandal. 
Atunci, șeful de echipă a ales o 
altă cale. A început să stea de 
vorbă cu el, să-i arate lucruri 
noi în meserie, să discute îm
preună probleme de muncă. Tînă
rul a văzut în comunistul Vasile 
Pascu un prieten mai mare și a 
început să se schimbe. Nu după 
mult timp a devenit unul dintre 
cei mai harnici muncitori din 
echipă.

Mai anul trecut a venit tn 
această echipă un tinăr pe nume 
Opriș Constantin. Opriș ăsta era 
un băiat dezghețat, dar nu-i plă
cea munca. Sosea trenul la 7 
fără un sfert în gară, el tot la 8 
ajungea în uzină. Dar nici la lo
cul de muncă nu prea ședea. Lua 
o cheie în mină și pleca hai-hui 
prin secție. Cînd aveai treabă cu 
el, ia-1 de unde nu-i. Tîrziu, 
cînd se sătura de hoinăreală, ve
nea și el.

— Umbli hoinar ? îl întreba 
Pascu.

— Nu... am fost pînă la strun- 
gărie, — răspundea el cu un 
aer de nevinovăție.

— Păi, în timpul lucrului î îl 
întreba altul,

— Dar cînd ? întreba el la 
rîndu-i, mirat că cel care l-a în
trebat se. gîndește, poate, că se 
plimba numai în timpul liber.

— Dar de ce pleci cu cheia ta 
mână ? îl întreabă șeful de 
echipă.

— Păi dacă mă vedea cineva 
cu mîna goală, mă întreba de ce 
mă plimb.

— E „diplomat" plimbărețul 
nostru — zise Cucu. Băieții s-au 
pornit pe hohote. Opriș se oțărî.

— Eu plimbăreț ?
— Doar n-om fi noi.
— N-am să mai fiu.
— întîi să te faci băiat de 

treabă și apoi vom vedea.
Și azi așa, mîine așa, mai cu 

vorbă bună, mai cu glume us
turătoare, Opriș s-a .făcut băiat 
bun. Cînd era vorba de vreo 
treabă era primul.

— Cine duce unitatea asta la 
probă ?

— Eu, sărea Opriș. Oamenii îl 
priveau mirați pe băiatul ăsta 
harnic, căruia pînă mai ieri i se 
zicea plimbărețul pentru năravu
rile sale. De curînd, Opriș a ple
cat î,n armată. Despărțirea a fost 
emoționantă.

— Tovarășe Pascu, îți mulțu
mesc mult. M-ai ajutat să de
vin om. Te rog să mă ierți pen
tru necazurile pe care ți le-am 
făcut. Și vouă fraților vă mulțu
mesc. Să știți că n-am să vă uit I

Comunistul Vasile Pascu era 
bucuros și se simțea și el emoțio
nat. încă un om care se schim. 
base sub ochii lui, sub ochii co
lectivului.

In această mare uzinji nu se 
făuresc numai mașini noi, mo
derne, ci mai ales oameni, oa
menii noi, minunați ai tehnicii 
înaintate.

ION ȘINCA

dițiile vieții noastre noi, stihiile 
ce păreau altă dată de neînfrânt.

Critica literară este reprezen
tată în acest număr prin lucră
rile : „Poezia zilelor noastre“ de 
Dumitru Micu și „Glasuri noi“ de 
Mihai Gafița. Ajutîndu-ne să ob
ținem o privire de ansamblu asu
pra mișcării noastre poetice, stu
diul lui Dumitru Micu, deși rezer
vă un spațiu lărgit creației tineri
lor poeți nu adîncește analiza 
operei celor mai reprezentativi 
dintre aceștia, tratîndu-i cam în 
bloc. Articolul lui M. Gafița are 
meritul de a se ocupa de unele 
culegeri de lucrări ale tinerilor, 
publicate de cercuri literare din 
provincie, lucrări care n-au prea 
fost băgate în seamă pînă acum 
de presa și critica din Capitală, 
deși păcătuiește prin lipsa unui 
profil mai precizat și plutește în 
general, neavînd destule abordări 
mai concrete a problemelor.

Un folos incontestabil îl adu
ce micul îndrumar „Despre mă
iestrie și formalism“, pe care-1 
publică în ajutorul începătorilor 
la „Poșta Tînărului Scriitor“ poe
tul Demostene Botez.

In ansamblu : un număr bogat, 
multilateral, plin..Mai multă per
sonalitate în proză și în poezie, 
mai puțină în critică. In tot ca
zul, se observă o creștere eviden
tă, un efort manifest de a con
tribui la progresul pregătirilor 
consfătuirii pe țară a tinerilor 
scriitori. Nu putem ura decît noi 
și tot mai însemnați pași înainte 
revistei care își face un titlu de 
glorie în a călăuzi cu dragoste și 
pricepere activitatea ucenicilor în 
ale literaturii.

MIRCEA ANDREI
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Mitingul
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

ÎASS transmite: La 14 martie, 
oamenii muncii din Moscova au 
condus pe ultimul său drum pe 
Boleslaw Bierut, prim secretar al 
Corriitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

In sala Coloanelor orchestra in
tonează marșuri funebre. La ora 
1Q.10 în garda de onoare intră 
tovarășii N. A. Bulganin, L. M. 
Kaganovici, A. I. Mikoian, V. M. 
Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. 
Saburov, M. A. Suslov, K. E. Vo- 
roșilov, G. K. Jukov, L. I. Brej- 
nev, D. T. Șepilov, E. A. Furțeva, 
A. B. Aristov, N. I. Beleaev, P. N. 
Pospelov; I. Berman, I. Cyran- 
kiewdcz, F. Mazur, E. Ochab, A. 
Zawadski, membrii delegației po
lone, W. Lewikowski, ambasado
rul Republicii Populare Polone 
la Moscova, mareșalul Ciu De, 
reprezentant al marelui popor 
chinez.

Cuvîntarea lui N. A. Bulganin
Tovarăși 1
Astăzi conducem pentru ultima 

cară de aici, de la Moscova, pe 
prietenul nostru scump și de 
neuitat, tovarășul Boleslaw Bie
rut.

Nu odată l-am întîmpinat și 
l-am condus pe acest aeroport pe 
tovarășul Bierut. De acum înain
te nu-1 vom mai putea vedea în 
mijlocul nostru. Moartea l-a 
zmuls din rîndurile noastre pe 
acest om minunat, eminent om 
politic și de stat al epocii 
noastre.

Sîntem alături de poporul po
lonez în durerea pricinuită de a- 
ceastă pierdere grea și neaștep
tată. In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al guvernu
lui sovietic, în numele întregului 
popor sovietic exprimăm condo
leanțe sincere Partidului Munci
toresc Unit Polonez și poporului 
polonez frate.

Poporul sovietic șl oamenii 
muncii din celelalte țări îl cu
nosc pe Boleslaw Bierut ca pe 
un militant remarcabil al miș
cării comuniste internaționale, 
care și-a închinat întreaga viață 
cauzei slujirii clasei muncitoare.

Boleslaw Bierut a fost un mi
litant atît de înzestrat și de 
multilateral încît este greu să se 
găsească cuvinte potrivite pentru 
a zugrăvi trăsăturile sale spiri
tuale. Nu se poate însă să nu 
subliniem principala sa trăsătu
ră. Mă gindesc la fidelitatea 
nemărginită a tovarășului Bierut 
față de marxism-leninism, pre
cum și la profundul său atașa
ment față de ideea internaționa
lismului proletar.

Tovarășul Bierut chema neîn
cetat pe membrii Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și pe 
toți oamenii muncii din Polonia 
să întărească solidaritatea fră
țească cu popoarele Uniunii So
vietice, cu marele popor chinez, 
cu toate țările de democrație

După ce a subliniat că prin 
moartea tovarășului Bierut, po
norul polonez și Partidul Munci
toresc Unit Polonez au suferit o 
mare pierdere, A. Zawadski a 
spus :

Tovarășul Boleslaw Bierut și-a 
consacrat întreaga sa viață — 
viață de înflăcărat revoluționar — 
luptei, pentru victoria clasei mun
citoare, pentru puterea muncitori
lor și țăranilor, iar în ultimii 12 
ani pentru consolidarea democra
ției populare și a construcției so
cialiste în Polonia, pentru întări
rea colaborării întregului nostru 
lagăr al păcii, democrației și so
cialismului în frunte cu marea și 
frățeasca Uniune Sovietică.

Tovarășul Bierut va ramine în 
amintirea poporului polonez ca o 
întruchipare a patriotismului fier
binte, a dragostei față de patria 
sa și a unui profund internațio-

Avionul cu corpul neînsuflețit 
al lui Boleslaw Bierut a sosit la Varșovia

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 
PAP. transmite: La 14 martie 
a fost adus la Varșovia sicriul 
cu corpul neînsuflețit al marelui 
fiu ai poporului polonez, Boles
law Bierut, prim secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Pe aerodromul central Okecie 
au venit A. Zawadski, I. Cyran- 
kiewicz, K. Rokossowski, E O- 
liab. Z. Novak, H. Mino, I. Ber
man, F. Jojwiak, F. Mazur, W 
Dworakowski, R, Zambrowski,

Zile de doliu național în R. P. Polona
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 

PAP. transmite: In legătură cu 
încetarea din viață a lui Boleslaw 
Bierut, prim secretar al Comite

Da la comisia pentru
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 

P.A.P. transmite: Comisia pentru 
organizarea funeraliilor lui Bo
leslaw Bierut, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului

Delegații
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 

PAP. transmite: La 14 martie 
a sosit la Varșovia o delegație a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez și guvernului
R. P. Chineze, în frunte cu ma
reșalul Ciu De.
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BOLESLAW BIERUT |
de doliu de la Moscova

Conducătorii partidului și gu
vernului sovietic împreună cu to
varășii polonezi ridică apoi sicriul 
cu corpul neînsuflețit al lui Bo
leslaw Bierut și ies din Casa Sin
dicatelor. In fața Casei Sindica
telor îi întîmpină șirurile nemiș
cate, într-o perfectă aliniere, ale 
gărzii militare de onoare. Sicriul 
este așezat într-un automobil 
special care se îndreaptă apoi, 
traversînd strada Gorki și șo
seaua Leningrad, spre Aeroportul 
Central. Sicriul este urmat de 
membri ai delegației polone, de 
membri ai ambasadei polone, de 
rudele și prietenii cjefunctuliii, de 
conducători ai partidului și gu
vernului sovietic, de miniștri, de 
activiști ai organizației de partid 
din Moscova și ai Sovietului Mos. 
cova, de generali și amirali ai 
forțelor Armate ale Uniunii So- 

populară, cu clasa muncitoare și 
partidele frățești din țările capi
taliste. El a fost totodată un 
mare patriot al țării sale, Po
lonia.

In anii ocupației hitleriste, to
varășul Bierut a fost unul din 
principalii organizatori ai luptei 
poporului polonez pentru elibe
rarea națională și socială, iar 
după izgonirea cotropitorilor hit- 
leriști a făcut parte din nucleul 
conducător al statului polonez și 
și-a închinat toate forțele și tot 
talentul cauzei creării Poloniei 
noi.

Oamenii muncii din Polonia 
populară au obținut mari succese 
în toate domeniile construcției 
economice și culturale. Un merit 
de neprețuit îi revine în această 
privință lui Boleslaw Bierut — 
organizator talentat al construirii 
Poloniei socialiste.

Poporul sovietic îl cunoaște pe 
Boleslaw Bierut ca prieten cre
dincios al Uniunii Sovietice și 
partizan activ al prieteniei po- 
lono-sovietice.

Tovarășul Bierut a subliniat 
întotdeauna și cu orice prilej ne
cesitatea prieteniei dintre po
poarele Poloniei și Uniunii So
vietice. Nimeni și niciodată, arăta 
el într-una din cuvîntările sale, 
nu va zdruncina această prietenie 
încercată în focul unor mărețe 
evenimente istorice și care se 
sprijină pe ajutorul frățesc reci
proc și pe colaborare.

Tovarășul Bierut a vorbit des
pre prietenia dintre Polonia 
Populară și Uniunea Sovietică și 
în ultima sa cuvîntare, rostită la 
Congresul al 20-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Tovarăși 1
Am avut prilejul să mă întîl- 

nesc de foarte multe ori cu to
varășul Bierut în prima perioadă 
a creării Poloniei noi. Atunci, în 

Cuvîntarea lui A. Zawadski
nalism proletar. De numele to
varășului Bierut este indisolubil 
legată dezvoltarea multilaterală a 
frăției și colaborării strînse între 
popoarele noastre, consfințită prin 
lupta comună plină de abnegație 
a revoluționarilor țărilor noastre 
de-a lungul multor decenii. A- 
ceastă frăție a deschis poporului 
polonez calea spre libertate și in
dependență. Această frăție este 
chezășia întăririi continue a forței 
statelor noastre, chezășie a înflo
ririi continue a popoarelor noas
tre, frățești.

Dragi prieteni! Sîntem profund 
mișcați de sentimentele de dra
goste și prietenie sinceră cu care 
oamenii muncii din Moscova și 
marele Partid Comunist al Uni
unii Sovietice cinstesc memoria 
tovarășului și prietenului nostru 
de neuitat. Boleslaw Bierut, prim 
secretar al Comitetului Central 
al partidului nostru.

membri ai Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez; W. 
Matwin, J. Morawski, secretari ai 
Comitetului Central al P.M.U.P.; 
membri ai guvernului și ai Consi
liului de Stat al Republicii Popu. 
lare Polone, membrii comisiei gu
vernamentale pentru organizarea 
funeraliilor tovarășului Boleslaw 
Bierut. Erau de față I. S. Koniev. 
mareșal al Uniunii Sovietice și 
P. K Ponomarenko, ambasadorul
U.R.S.S. în Polonia, membri ai 

tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, Consiliul de 
Stat și guvernul Republicii Popu

organizarea funeraliilor lui Boleslaw Bierut
Muncitoresc Unit Polonez, a a- 
nunțat:

Pentru ca populația să-și poa
tă lua rămas bun de la Boleslaw 
Bierut, sicriul va rămîne în clă- 

străine sosite la
TIRANA 14 (Agerpres) — 

A.T.A. transmite:
La 14 martie a plecat la Var

șovia pentru a participa la fune
raliile lui Boleslaw Bierut, prim 
secretar aî Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, o delegație albaneză în 
frunte cu Enver Hojda, prim se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania. 

vietice, de reprezentanți ai orga, 
nizațiilor sindicale din Moscova.

Aproximativ 20.000 de locuitori 
ai Moscovei s-au adunat la ae
roport pentru a lua parte la mi
tingul de doliu Închinat memoriei 
tovarășului Bierut.

Sicriul este așezat pe un posta
ment înconjurat de coroane de 
flori. La tribună urcă conducăto
rii partidului comunist și ai gu
vernului sovietic, membrii dele
gației poloneze.

Mitingul de doliu al oamenilor 
muncii din Moscova este deschis 
de tov. E. A. Furțeva, secretar 
al C.C. și al Comitetului orășe
nesc Moscova al P.C.U.S.

Tov. Furțeva dă cuvîntul lui 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S.

zilele grele, era deosebit de lim
pede că în fața noastră stă un 
mare om de stat și politic, strîns 
legat de masele populare și care 
știa să privească departe, înainte.

Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez și poporul polonez au pier
dut în persoana tovarășului Bie
rut un eminent organizator al 
luptei pentru construirea socia
lismului, un luptător hotărît, 
care și-a consacrat fără preget 
întreaga viață slujirii măreței 
cauze a comunismului.

Nu ne îndoim că în aceste zile 
grele clasa muncitoare și oame
nii muncii din Polonia se vor uni 
și mai strîns în jurul conducăto
rului lor încercat — Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez și în 
jurul guvernului lor.

Boleslaw Bierut era un om cu 
mult farmec personal, excepțional 
de modest, neînfricat și curajos 
în lupta cu dușmanii poporului 
polonez, principial, și ferm acolo 
unde era necesar; el a trăit o 
viață luminoasă și glorioasă, 
care va servi ca exemplu însufle- 
țitor tuturor luptătorilor pentru 
comunism și pentru fericirea po
poarelor.

Chipul luminos al tovarășului 
Bierut va trăi în inimile oameni
lor muncii.

Adio, scumpul nostru prieten 
și tovarăș de luptă I

★
Apoi ia cuvîntul S. D. Orlov, 

secretar al Comitetului raional 
de partid Lenin din orașul Mos
cova.

După cuvîntarea tovarășului 
Orlov se dă cuvîntul lui V. G 
Blajenov, șeful depoului stației 
Moscova-Triaj a căii ferate Ria- 
zan.

In încheiere ia cuvîntul tov. A. 
Zawadski, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Po. 
lone, membru al Biroului Politic 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

Ducem în patrie, dragi tovarăși 
sovietici, aceste sentimente calde 
ale solidarității și simpatiei voas
tre frățești. Aceste sentimente 
vor uni și mai mult popoarele 
noastre.și vor întări tot mai mult 
forțele invincibile ale socialismu
lui.

★
Mitingul a luat sfîrșit. Orches

tra intonează imnurile de stat ale 
Republicii Populare Polone și U- 
niurni Sovietice. Sicriul este ri
dicat de pe postament împreună 
cu coroanele de flori și este așe
zat în avion.

Ultimele clipe de rămas bun 
Avionul pornește pe pista de de
colare Mii de locuitori ai Mosco
vei, cu capetele descoperite ti a- 
dresează ultimul lor salut. La ora 
11.10 avionul se înalță spre ce
rul albastru, îndreptîndu-se spre 
Varșovia.

delegației guvernamentale sovie
tice, șefi și membri ai reprezen
tanțelor diplomatice.

Pe aerodrom au venit peste 
10.000 de oameni ai muneii

Ora 12,45, ora Varșoviei. Avio
nul aterizează

Orchestra intonează imnul par
tidului, „Internaționala“.

Procesiunea funebră pornește 
încet de >a aerodrom spre sediu! 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

lare Polone au hotărît ca zilele de 
13, 14, 15 și 16 martie 1956 să fie 
decretate zile de doliu național 

direa Comitetului Central al 
P.M.U.P. în zilele de 14 și 15 
martie.

Funeraliile lui Boleslaw Bierut 
vor avea loc la 16 martie. .

Varșovia
BERLIN 14 (Agerpres) — 

A.D.N. transmite : Delegația C C. 
a Partidului Socialist Unit din 
Germania și guvernului R. D 
Germane care va participa la fu 
neraliile lui Boleslaw Bierut, prim 
secretar al C C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, este 
condusă de Herman Matern, mem. 
bru în Biroul Politic al C.C. al 
P S U.G

Telegrame de condoleanțe 
trimise C. C. al P.M.U.P. și Consiliului 

de Miniștri al R. P. Polone
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 

Din toate colțurile lumii sosesc 
la Varșovia, pe adresa Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, a Consiliului 
de Miniștri și a Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polo
ne, telegrame de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață 
a marelui fiu al poporului polo
nez. eminent activist al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, prim secretar al Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez — tova
rășul Boleslaw Bierut.

Au fost trimise telegrame de 
condoleanțe de către: Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. și Prezi
diul Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., Comitetele Centrale 
ale partidelor comuniste, consi
liile de miniștri și prezidiile so
vietelor supreme ale republicilor
sovietice socialiste, Comitetul
Central al Partidului Comunist
Chinez, președintele Republicii
Populare Chineze — Mao Țze- 
dun, președintele Comitetului per
manent al Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chi
nă — Liu Șao-ți și premierul 
Consiliului de Stat și ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze — Ciu En-lai, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, gu
vernul și președintele Republicii 
Cehoslovace. Comitetul Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania și guvernul Republicii De
mocrate Germane, conducerea 
Partidului Comunist din Germa
nia, Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Bulgaria, 
Prezidiul Adunării Populare și

La Ambasada R. P. Polone 
din București

Vestea încetării din viață a to
varășului Boleslaw Bierut a în
durerat adine pe oamenii mun
cii din întreaga țară.

La Ambasada R. P. Polone se 
perindă, intr-un cortegiu impre
sionant, muncitori și tehnicieni 
din fabrici și uzine, funcționari, 
militari, elevi și studenți, oameni 
de știință și cultură, activiști de 
partid, ai sindicatelor și ai altor 
organizații obștești. Ei aduc un 
ultim omagiu marelui fiu al po
porului poionez a cărui viață e 
o pildă luminoasă de devotament 
pentru cauza păcii, democrației 
și socialismului.

împărtășind sentimentele de 
durere profundă ale poporului 
frate polonez, la Ambasada Re
publicii Populare Polone au venit, 
pentru a exprima condoleanțe am
basadorului R. P. Polone Jan 
lzydorczyk, pentru pierderea grea 
suferită de poporul polonez prin 
încetarea din viață a tovarășului 
Boleslaw Bierut și au semnat în 
registrul Ambasadei, tovarășii i 
Gn. Gheorghiu-Dej, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al C.C. al 
P.M.R., dr. Petru Groza, preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P.R.. Chivu Stoi
ca, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Miniștri, I. Chișinev- 
schi, membru al Biroului Politic 
al C C. al P.M.R., secretar al 
C.C. al P.M.R., Gh. Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului Central al Sindicatelor, 
Al. Moghioroș, general de arma
tă, Emil Bodnăraș, Miron Con- 
stantinescu, membri ai Biroului 
Politic al C. C. al P.M.R., 
prim vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, C. Pîr- 
vulescu, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., preșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
P. Borilă, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., prim vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, general colonel Al. Dră- 
ghici. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., ministrul 
Afacerilor Interne, N. Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., D. Coliu. membru su

Mitinguri de doliu în București 
și în întreaga țară

Cu adîncă durere, oamenii mun. 
cii din patria noastră au primit 
vestea încetării din viață a lui 
Boleslaw Bierut, prim secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. In aceste clipe de 
grea încercare pentru poporul 
frate polonez, poporul romîn își 
exprimă sentimentele sale de so
lidaritate și prietenie pe care le 
poartă Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, clasei muncitoare 
și poporului polonez.

Pentru a cinsti memoria lui 
Boleslaw Bierut, mii de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, profesori și 
studenți și alți oameni ai muncii 
s au întrunit în adunări de doliu 
care au avut loc în întreprinderi 
și instituții din București și din 
întreaga țară.

La poarta uzinelor „Boleslaw 
Bierut“ din București flutură dra. 
pele cernite, iar portretul tova
rășului Boleslav Bierut este dra
pat în roșu și negru.

La ora 15,15, sirena uzinelor 
sună prelung aducînd un ultim o- 
magiu fiului credincios al poporu
lui polonez, reprezentantului emi
nent al mișcării comuniste și mun. 
citorești internaționale, care a fost 
Boleslaw Bierut

Tov. llie Dumitru, secretarul 
Comitetului de partid al uzinelor, 
Ia miting a vorbit despre viața 
și lupta neînfricată dusă de to. 
varășu! Boleslaw Bierut pentru 

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, Comi
tetul Central al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria, Pre
zidiul Adunării de Stat a R. P. 
Ungare și Consiliul de Miniș
tri al Republicii Populare Un
gare, Comitetul Central al Parti
dului Muncii din Albania, Pre
zidiul Adunării populare și Con
siliul de Miniștri al Republicii 
Populare Albania, Comitetul Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar din Mongolia, Consiliul de 
Miniștri și Prezidiul Marelui Hu
ral Popular al Republicii Populare 
Mongole, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Francez, Co
mitetul Executiv al Partidului Co
munist din Marea Britanie, Co
mitetele Centrale ale Partidelor 
Comuniste din Finlanda, Dane
marca, Suedia, Norvegia și de că
tre celelalte partide comuniste și 
muncitorești frățești.

Șefii ambasadelor șl misiunilor 
statelor, acreditați în Republica 
Populară Polonă, i-au exprimat 
lui S. Skrzeszewski, ministrul A- 
facerilor Externe al R. P. Polone, 
condoleanțele lor în legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului 
Bierut, primul secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Ziarul „Politika“ anunță că 
președintele Iugoslaviei. Iosip 
Broz-Tito, a adresat președinte
lui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, J. Cyr- 
ankiewicz, următoarea telegramă:

In legătură cu moartea tovară
șului Boleslaw Bierut, conducător 
de stat și politic al Poloniei, vă 
rog să primiți sincere condolean
țe din partea Vecei executive Fe
derative și din partea mea per
sonal.

pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Comisiei 
Controlului de Stat, general co
lonel L. Sălăjan, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Forțelor Arma
te ale R.P.R., L. Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., St. Voitec, mem
bru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., ministrul Co
merțului Interior, J. Fazekaș, I. 
Cozma, secretari ai C.C. al 
P.M.R., S. Bughici, Al. Bîrlădea- 
nu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Grigore Preoteasa, 
ministrul Afacerilor Externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., mem
bri ai guvernului.

Au venit de asemenea la Am
basada R P. Polonă pentru e ex
prima condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului 
Boleslaw Bierut șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești : ambasadorii R. D. Germane 
— W. Eggerath; R P, Ungare
L. Pataki; R P. Bulgaria — S. 
Pavlov; R. Cehoslovacă — J. Se- 
divy; — R P. F. Iugoslavia — 
N. Vujanovic; R. P. Albania —
M. Lako; R. P Chineză — Ke 
Bo-nian ; Uniunii Sovietice — A. 
A. Epișev : Mohamed Abd-El Ka- 
rin, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Egiptului; Pak Ben Do, 
consilier al Ambasadei R.P.D Co
reene și membri ai misiunilor di
plomatice acreditate la București

S-au prezentat de asemenea 
pentru a exprima condoleanțe a- 
cad M. B. Mitin, redactor șef și 
membrii ai colegiului de redacție 
al ziarului „Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară 1“.

In tot cursul zilei Ambasada 
R. P. Polonă a fost vizitată de 
mii de oameni ai muncii din Ca
pitală care și-au exprimat senti
mentele de adincă durere pentru 
încetarea din viață a tovarășului 
Boleslaw Bierut, solidaritatea și 
dragostea lor frățească față de 
ponorul polonez.

Printre primii oameni ai muncii 
care au venit să exprime condo. 
leanțe sînt un grup de muncitori 
de la uzinele ce poartă numele 
tovarășului Boleslaw Bierut. Au 
venit de asemenea numeroși mun
citori de la „Grivița Roșie“ și alte 
mari întreprinderi din Capitală.

slujirea devotată a intereselor și 
fericirea poporului polonez.

A luat cuvîntul Kazimierz Ja- 
niszewski, secretar al Ambasadei 
Republicii Populare Polone la 
București, care a spus: „Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez și în
tregul popor polonez au suferit 
o grea pierdere prin încetarea din 
viață a tovarășului Boleslaw Bie
rut. Opera începută de tovarășul 
Bierut va fi continuată de con
ducerea colectivă a partidului nos
tru și, sub îndrumarea sa, de în
tregul nostru popor Pentru reali
zarea acestui scop, poporul polo
nez va strînge și mai mult rîndu- 
rile în jurul partidului său, va 
întări necontenit legăturile fră 
(ești cu Uniunea Sovietică și ță
rile de democrație populară".

întreaga asistență a păstrat un 
minut de reculegere în memoria 
tovarășului Boleslaw Bierut a că
rui viață constituie un minunat 
exemplu în lupta pentru pace, de
mocrație și socialism.

★
Consiliul Central al Sindica

telor din R.P.R. a adresat Con
siliului Central al Sindicatelor 
din R P. Polonă o telegramă în 
care exprimă condoleanțele oa
menilor muncii din țara noastră 
în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Boleslaw 
Bierut.

Un grup de energeticieni 
sovietici au plecat 

spre Londra
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: Răspunzînd 
invitației Departamentului brita
nic pentru electricitate, la 14 
martie, a părăsit Moscova, ple- 
cînd la Londra, un grup de ener
geticieni sovietici în frunte cu 
G. M. Malenkov, ministrul Cen
tralelor Electrice și vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. In Anglia energeticienii 
sovietici vor lua cunoștință de 
activitatea centralelor electrice, 
a întreprinderilor electrotehnice 
industriale și a instituțiilor de 
cercetări științifice.

La invitația Ministerului Centra
lelor Electrice al U.R.S.S. în a- 
prilie a.c. va sosi la Moscova o 
delegație de energeticieni englezi 
care va întoarce vizita energe- 
ticienilor sovietici.

★
BERLIN 14 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 14 martie a sosit la Berlin 

în drum spre. Anglia delegația 
sovietică a lucrătorilor din indus
tria energetică în frunte cu G. M. 
Malenkov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și ministrul Centralelor Electrice.

„Nu trebui© 
să participăm la pacte 

cu puterile străine“
Declarația comună a celor trei 
șefi de state care au luat parte 

la conferința de la Cairo

CAIRO 14 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Cairo a fost dată 
publicității declarația comună a 
lui Gamal Abdel Nasser, primul 
ministru al Egiptului, Șukri 
Kuatli, președintele Siriei, și Saud, 
regele Arablei Saudite, cu privire 
la rezultatele tratativelor care 
s-au desfășurat la Cairo între 6 și 
11 martie.

„Tratativele noastre, se spune 
în declarație, s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de adevărată prie
tenie“...

In declarație se spune că în 
cursul tratativelor a fost exami
nată sub toate aspectele situația 
din Orientul Mijlociu.

„Prin prezenta declarație ne ex
primăm hotărîrea de a apăra lu
mea arabă de racilele războiului 
rece, contribuind ca ea să rămînă 
la o parte de diferitele primejdii 
ale acestui război. In felul acesta 
vom apăra adevăratele interese 
ale lumii arabe. Declarăm de ase
menea că apărarea lumii arabe 
trebuie să fie o cauză vitală a 
statelor arabe în conformitate cu 
cerințele propriei lor securități. 
Nu trebuie să participăm la pacte 
cu puterile străine".

In comunicat șefii celor trei 
state arabe declară că în legătură 
cu problemele discutate în cadrul 
tratativelor au fost adoptate ho- 
tărîri importante.

Intre altele se subliniază că a 
fost elaborat un plan unic de asi
gurare a securității arabilor pen
tru a contracara orice act de vio
lență la care ar putea să recurgă 
Israelul.

A fost elaborat un plan unic în 
ce privește rezistența față de în
cercările ca prin intermediul pac
tului de la Bagdad să se exercite 
presiuni asupra țărilor arabe. S-a 
realizat un acord cu privire la 
sprijinirea și ajutorarea prin toate 
mijloacele a Iordaniei.

Șefii celor trei state arabe sînt 
de părere că Franța trebuie să re
cunoască dreptul la independență 
al popoarelor din Africa de Nord 
în conformitate cu Carta Organi
zației Națiunilor Unite și cu prin
cipiul că toate popoarele au drep
tul la autodeterminare națională.

LONDRA. — La Londra a fost 
dat publicității următorul comu
nicat comun cu privire la trata
tivele sovieto-japoneze : In ședin. 
a din 13 martie I A. Malik, re

prezentantul U R S S , și S. Ma- 
umoto, reprezentantul Japoniei, 

au continuat discutarea pe arti
cole a proiectului de tratat de 
pace între U.R.S.S. și Japonia. 
Următoarea ședință va avea loc 
la 17 martie.

COPENHAGA. — La 14 mar
tie, H. C. Hansen, primul minis
tru și ministru al Afacerilor Ex
terne al Danemarcei, împreună cu 
persoanele care îl însoțesc, s-au 
înapoiat la Copenhaga venind din 
Uniunea Sovietică.

LONDRA — Miercuri seara au 
început în Camera Comunelor 
dezbateri în problema Ciprului 
Opoziția laburistă a depus o mo
țiune de neîncredere în guvern 
în legătură cu politica acestuia 
în Cipru.

NEW YORK. - Agenția Asso- 
ciated Press anunță că reprezen
tantul permanent al Greciei la 
Organizația Națiunilor Unite, 
Palamas, a cerut oficial la 13 
martie ca la următoarea sesiune 
a Adunării Generale a ONU să 
fie examinată problema Ciprului

NEW YORK — Allen. cores 
pondentul din Washington al zia. 
rului „New York Post“, relatează 
că Eden dorește ca în următoa
rele 3—4 săptămini să se con
voace la Londra o conferință a 
reprezentanților celor trei puteri 
occidentale în problema situației 
din Orientul Mijlociu După cum 
relatează corespondentul. Franța 
sprijină propunerea lui Eden.

RANGOON. — La 13 martie a 
sosit la Rangoon un grup de teh
nicieni chinezi, invitați de gu
vernul birman pentru a ajuta la 
lărgirea fabricii de textile din 
Tamaing, (situată la nord de 
Rangoon).

ROMA. — La Roma s-a anun 
țat oficial că la 25 aprilie preșe. 
dintele Republicii Italiene. Gron- 
chi, va face o vizită la Paris.

Cînd se caută nod în papură
Pe marginea notei apărută în ziarul „Munca“ nr. 2606

In ziarul „Munca“ a apărut nu 
de mult, sub semnătura tovară
șului Țicu Simion, o notă întitu
lată : „Cînd nu cunoști bine te
ma despre care scrii“. Obiectul 
criticii tovarășului Țicu Simion îl 
constituie articolul de fond „La 
drum, tineri turiști", apărut în 
„Scînteia tineretului“ nr. 2126.

Unele din remarcile notei din 
ziarul „Munca“ sînt exacte. Mul
țumim pentru faptul că aceste 
greșeli ale noastre ne-au fost a- 
duse la cunoștință. Numele exact 
al forului din C.C.S. care se ocu
pă de problemele turistice este 
intr-adevăr — așa cum ni s-a 
semnalat: Direcția de turism și 
excursii; e adevărat că numărul 
total al turiștilor de anul trecut 
a atins cifra de 2.000.000 (trebuie 
însă precizat că în articolul nos
tru se făceau referiri numai la 
două din multiplele categorii de 
excursii organizate).

După toate acestea Insă se 
pune în mod firesc întrebarea : 
ce rămîne din celelalte afirmații 
pentru exprimarea cărora autorul 
notei a folosit un spațiu atît de 
mare ? Să ne adresăm faptelor.

înainte de toate, remarcăm fap
tul că vocabularul tovarășului 
Țicu Simion sună cam ciudat: 
nota abundă in expresii de ge
nul : „mai la vale", „mai greșește 
omul odată“ etc. Acolo unde ne 
așteptam să găsim un argument, 
aflăm, spre tristețea noastră, 
trei puncte de suspensie sau ghi
limele adică o ironie sub formă 
conspirativă.

în nota publicată, tov. Țicu 
Simion se străduiește să caute 
nod în papură, inventează inexac
tități pe care le aruncă pe seama 
altora, ca apoi, venind din urmă, 
să-și dovedească competența și 
intransigența turistică. Călătoru
lui (ba și turistului) li șade bine 
cu drumul, și nu cu goana după 
greșeli inventate !

Se pare că autorul notei din 
ziarul „Munca“ pune în dubiu 
chiar suma care a fost alocată în 
acest an mișcării turistice. „Ni
meni nu poate indica o cifră e- 
xactă" — pretinde autorul notei 
la data de 7 martie a.c. Se poate 
oare ca tov. Țicu să nu fi citit cel 
puțin ziarul „Munca“ ? încă la 3 
februarie a.c., „Munca“ a repro
dus raportul cu privire la execu
tarea bugetului mișcării sindicale 
pe anul 1955 și proiectul de bu
get pe anul 1956 care aooi — po
trivit unei informații din același 
ziar — au fost aprobate de către 
plenara C.C.S. In aceste docu
mente se arată că : „...8.000.000 
lei .adică cu 2.000.000 lei mai 
mult declt în 1955, vor fi chel- 
tuiți pentru construirea de noi 
baze turistice, amenajarea celor 
existente și organizarea unul nu-

De ce nu are loc înfîlnirea dintre halterofilii
sovietici și

MOSCOVA TASS transmite:
Uniunea atleților amatori din 

S.U.A. a propus recent secției de 
haltere din U.R.S.S. să organi
zeze o vizită în S.U.A. a unei 
echipe de halterofili sovietici, al
cătuită din 10 persoane, pentru 
a susține în luna martie 1956 o 
întîlnire amicală cu halterofilii 
americani în orașele New York, 
Detroit și Harrysburg. Această 
propunere a fost acceptată de 
secția de haltere a U.R.S.S. și 
echipa sportivilor sovietici inten
ționa să plece pe calea aerului 
în S.U.A. la 10 martie. Pleca
rea sportivilor sovietici tn SU.A. 
ar fi însemnat o vizită de răs
puns la vizita pe care echipa de 
halterofili americani a făcut-o 
în Uniunea Sovietică tn iunie 
1955.

Membrii delegației de sportivi 
sovietici au cerut ambasadei a- 
mericane din U.R.S.S, să li se 
acorde viza de intrare în S.U A. 
Ambasada americană a declarat

Vizita delegației femeilor sovietice la Cluj
Delegația femeilor sovietice în 

frunte cu A. G Tukanova și-a 
continuat în cursul zilei de 
miercuri vizita în orașul Cluj.

După ce au vizitat uzinele „Ia- 
noș Herbak“, A. G. Tukanova și
S. S. Ghilevskaia au vizitat apoi 
universitatea „Victor Babeș“ unde 
au fost întîmpinate de acad. Ra- 
luca Ripan, rectorul universității, 
și Biblioteca Centrală Universi
tară.

L. T. Kosmodemianskaia a fost 
oaspetele elevelor de la Școala 
medie de fete cu limba de pre
dare maghiară. După ce a avut o 
întîlnire cu profesoarele școlii, L.
T. Kosmodemianskaia a vorbit 
elevelor despre viața copiilor din 
Uniunea Sovietică, despre vitejia 
cu care tineretul sovietic a luptat 
pentru apăr-area patriei. L. T. Kos. 
modemianskaia a cerut elevelor 

Cronică
Printr-un decret al Prezidiu- tov. Anton Moîsescu a fost eli— 

lui Marii Adunări Naționale, tov berat din funcția de trimis Ex. 
Silviu Brucan a fost numit tri- traordinar și ministru plenipoten- 
mis Extraordinar și ministru ple- (iar a! R P R. în Statele Unite ale 
nipotențiar al R.P.R. în Statele Americii și numit trimis extra- 
Unite ale Americii. ordinar și ministrul plenipoten-

Printr-un alt decret al Prezi- țiar al R.P.R. în Argentina, 
diu'.ui Marii Adunări Naționale, (Agerpres)

. STAS - 3152 - 52

măr mai mare de excursii și ac« 
țiuni turistice".

Operind textul nostru cu ajuto
rul unor puncte — puncte și ghi
limele, răstălmăcind in mod vă
dit textul articolului, tov. Țicu 
Simion pretinde astfel că „Scîn
teia tineretului“ ar fi scris că 
organizarea turismului depinde 
de organele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport. In rea
litate, noi am vorbit despre „or
ganele C.F.S. (organele culturii 
fizice și sportului), de colecti
vele sportive care dispun de 
mijloace, de oameni calificați.,.“ 
Or, chiar și cei mai novici spor
tivi știu că în cadrul organelor 
culturii fizice și sportului intră 
și secțiile C.F.S. ale organizații
lor de masă, serviciul respectiv 
din cadrul Ministerului Invăță- 
mîntului, consiliile centrale ale 
asociațiilor sportive etc.

O altă metodă folosită de tov. 
Țicu Simion e naivitatea con
știentă și premeditată. Ca să ne 
exprimăm mai precis, tov Țicu 
Simion se infantilizează cu bună 
știință, se face că nu știe că tu
rismul e un sport sau în orice 
caz și un sport. De altfel, arti
colul de fond din „Scînteia ti
neretului" nu și-a propus să dea 
o definiție riguroasă și atotcu
prinzătoare a turismului: cît Ia 
sută din turism intră în noțiu
nea de sport și cît la sută intră 
în noțiunea de odihnă activă.

Un specialist, bunăoară, care 
a scris o broșură despre turism, 
afirmă cu convingere fermă că 
„turismul este un sport și nu din 
cele mai puțin dificile“. Capriciul 
face ca autorul broșurii sus ci
tate și autorul notei publicate în 
ziarul „Munca“ să fie una și a- 
ceeași persoană: Țicu Simion, 
coincidență pentru, care nu i se 
poate aduce nici o învinuire to
varășului Țicu Simion !

Fiind vorba de puritatea ter
menilor, fie-ne însă îngăduită o 
mică corectură: „Hotărîrea din 
1948", la care se referă nota cri
ticului nostru, nu poartă denumi
rea de hotărîre și nu este din 
1948: e Decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale și da
tează din 1949.

O afirmație justă din nota to
varășului Țicu Simion este cea 
privitoare la spiritul de răspun
dere al gazetarului, afirmație cu 
care sîntem în totul de acord. 
Dat fiind importanța ei hotărî- 
toare pentru viitoarea activitate 
a tovarășului Țicu Simion, o re
producem. O reproducem în în
tregime, fără nici o modificare 
stilistică: ....nu prea e bine să
se scrie articole în ziare fără a 
se cunoaște bine tema respec
tivă“.

S. IONESCU

americani
că ea consimte să elibereze spor
tivilor sovietici vize de intrare cu 
condiția ca fiecare sportiv sovie
tic să dea amprente digitale de 
pe ambele mlini și să semneze 
declarații tn care se spune că 
persoanele care pleacă tn S.U.A. 
,,pleacă pe propriul lor risc șl 
tși asumă răspunderea pentru 
pierderi sau prejudicii care le-ar 
putea fi aduse tn cazul cînd ple
carea lor din S.U A. ar fi inter
zisă sau amînată".

Ambasada americană a refu
zat să elibereze membrilor de
legației sportive sovietice vize de 
intrare tn S.U.A. tn cazul cînd 
nu îndeplinesc aceste condiții.

Secția de haltere a U.R.S.S a 
comunicat Uniunii atleților ama
tori din S.U.A, că, datorită a- 
cestei situații, sportivii sovietici 
sînt lipsiți de posibilitatea de a 
pleca tn S.U.A. pentru a par
ticipa la tnttlniri amicale cu hal
terofilii americani.

să învețe cu sîrguință și le-a urat 
să devină cadre de nădejde ale 
construcției vieții noi.

In cursul după-amiezii, A. G. 
Tukanova și S. S Ghilevskaia 
au vizitat Muzeul etnografic al 
Transilvaniei.

L. T; Kosmodemianskaia a par
ticipat în cursul după-amiezii la 
adunarea tineretului din orașul 
Cluj care a avut loc în sala mare 
a Casei universitarilor. Cunoscuta 
luptătoare pentru pace, mama ce
lor doi eroi sovietici, Zoia și Șura, 
a fost primită cu multă căldură.

Participanții la adunare au as
cultat adînc impresionați cuvin
tele mamei celor doi eroi sovie
tici, îndemnul ei cald pentru a. 
părarea păcii și a vieții noi pe 
care și-o construiesc în patria 
noastră liberă.
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