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Lucrările celei de a 8-a sesiuni 
a Marii Adunări Naționale a R*

La 27 martie s-au deschis lucrările ce
lei de a 8-a sesiuni a Marii Adunări Na
ționale a R.P.R.

La deschiderea sesiunii au luat parte 
numeroși invitați: fruntași din întreprin
derile Capitalei, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, reprezentanți ai 
organizațiilor de partid și obștești, zia
riști romîni și străini.

In tribune se aflau membri ai corpului 
'diplomatic.

In loja din stînga incintei au luat Ioc 
tovarășii dr. P. Groza, acad. M. Sado- 
veanu, M. Mujic, A. Bunaciu și ceilalți 
membri ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

In loja din dreapta au luat loc tovară
șii Gh. Apostol, general de armată E. 
Bodnăraș, P. Borilă, N. Ceaușescu, I. Chi- 
șinevsclii, Chivu Stoica, Miron Constan- 
tinescu, general colonel Al. Drăghici, 
Gh. Gheorghiu-Dej, Al. Moghioroș, gene
ral colonel L. Sălăjan, I. Cozma, J. Faze- 
kaș, Al. Bîrlădeanu, S. Bughici. Președin
tele Marii Adunări Naționale, tov. C. Pîr- 
vulescu a declarat deschisă cea de-a 8-a 
sesiune a Marii Adunări Naționale.

Marea Adunare Națională a adoptat 
^următoarea ordine de zi:

— Proiectul de lege pentru aprobarea 
Bugetului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne pe anul 1956;

— Proiectul de lege pentru modifica
rea Codului de procedură penală ;

— Proiectul de lege pentru modifica
rea legii nr. 5 din 1952 pentru organiza
rea judecătorească ;

— Proiectul de lege pentru modifica
rea și complectarea Codului familiei, pen
tru modificarea decretului nr. 31 din 1954 
și a decretului nr. 32 din 1954, precum 
și cu privire la unele dispoziții tranzitorii 
în materie de înfiere ;

— Proiectul de lege pentru modifica
rea unor articole din Constituția R.P.R. ;

— Proiectul de lege pentru ratificarea 
decretelor emise de Prezidiul Marii Adu
nări Naționale în intervalul dintre se
siuni.

La propunerea deputatului E. Mazilu, 
Marea Adunare Națională a hotărît în 
unanimitate eliberarea deputatului I. Po- 
pescu-Puțuri din funcția de membru și 
președinte al comisiei bugetare a Marii 
Adunări Naționale în legătură cu primi
rea unei alte însărcinări și a ales în 
această funcție pe deputatul Gh. Stoica.

PJL
De asemenea Marea Adunare Națio

nală a hotărît în unanimitate eliberarea 
deputatului Stelian Nițulescu din funcția 
de membru și președinte al comisiei de 
propuneri legislative a Marii Adunări 
Naționale, în legătură cu primirea unei 
alte însărcinări și alegerea în această 
funcție a deputatului Ion Vințe, precum și 
alegerea deputatului Evghenie Nicolaev 
în funcția de membru al comisiei de pro
puneri legislative.

Ședința de dimineață a fost apoi ridi
cată.

La amiază a avut loc ședința comisiei 
bugetare și a comisiei de propuneri le
gislative.

In ședința de după amiază, tov. Ma
nea Mănescu, ministrul Finanțelor a pre
zentat raportul asupra proiectului de le
ge pentru aprobarea Bugetului de Stat al 
R.P.R. pe anul 1956.

In continuare deputatul Gh. Stoica, 
președintele Comisiei bugetare a Marii 
Adunări Naționale, a prezentat corapor- 
tul comisiei asupra proiectului de lege 
pentru aprobarea Bugetului de Stat al 
R.P.R. pe anul 1956.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — La Universitatea „Vie. 
tor Babeș“ din Cluj a avut loc 
în zilele de 24 și 25 martie confe
rința cercurilor științifice studen
țești, eveniment închinat Săptă- 
mînii Mondiale a Tineretului.

Au fost prezentate cu acest pri
lej 44 lucrări, unele colective, alte- 

individuaile. Discuțiile purtate 
studenți și de cadrele didactice 
marginea lucrărilor au arătat 
studenții noștri îmbrățișează 
curaj munca practică de cerce- 
’ "■ . Temele lucrărilor

în marea lor majoritate le-

le 
de 
pe 
că 
cu 
țări științifice, 
sînt i 
gate de probleme importante ale 
iuptei poporului pentru construirea 
socialismului.

Merită să fie amintite lucrările î 
„Studiul nisipurilor de turnătorie, 
cu privire specială asupra nisipu
rilor din împrejurimile Clujului“, 
lucrare a unui colectiv de stu
denți de la facultatea de geolo
gie sau lucrarea „Starea fito-sa- 
nitară din pepiniera G.A.S. Aiud“, 
prezentată de Eugenia Diordiță, 
studentă în anul III al Facultății 
de științe naturale.

Succesele lor, studenții de la 
Universitatea „Victor Babeș“ 
le-au închinat Săptămînii Mon
diale a Tineretului sub semnul că
reia s-a desfășurat conferința.

Delegația tineretului maghiar invitată cu prilejul Săptămînii 
Mondiale a Tineretului a vizitat printre altele și gospodăria a- 
gricolă colectivă din Salonta. Oaspeții s-au bucurat de o caldă 
primire din partea colectiviștilor.

Printre tinerii delegați maghiari se află și Radocz lozsef, 
membru al gospodăriei agricole colective din Balmazojyaros. 
El a vorbit colectiviștilor din Salonta despre angajamentul pe 
care membrii brigăzii de tineret din care face parte și l-au 
luat de a termina însămînțatul păioaselor pînă la 4 apriiie.

Cu prilejul vizitei la Salonta, tinerii oaspeți au vizitat și 
muzeul local. Fotografia noastră îi înfățișează in timpul vizitei 
la muzeu.

Ctțiva marinari străini
La Constanța a avut loc adu

narea tineretului 
stea Săptămînii 
neretului. Tinerii 
ceastă ocazie și 
deosebiți: marinari de pe vasele 
străine aflate în portul Constan
ța. Solicitați de către corespon
dentul nostru, oaspeții au făcut 
aceste scurte declarații:

din oraș în cin- 
Mondiale a Ti- 
au avut cu a- 
cîțiva oaspeți

n e declar ă...
Zimond Vejbovici

marinar polonez
„Pentru zilele Săptămînii Mon

diale, pregătim pe vasul nostru 
un program artistic la care-i 
invita și pe tinerii romîni...“

vom

Ce facem 
după adunările de alegeri ?

’> Ț ovarășul Valeriu Ignat, se- 
’< I cretarul comitetului U.T.M, 
.$ a asistat la adunarea 
■> de alegeri a organizației de
< secție nr. 1. Utemiștii s-au cri- 
$ ticat între ei, au arătat tot- 
? odată greșelile biroului, iar la
< sfîrșit, au ales în noul birou 
.$ cinci băieți buni, plini de ini- 
■> țiativă, lucrători pricepuți și
< utemiști devotați, dornici să 
o muncească așa cum le-a cerut 
■> adunarea...
'< Tot ce s-a spus în adunare 
.S a stat în atenția secretarului. 
•> Chiar dacă unele critici n-au
< fost adresate direct comitetu- 

lui, multe i se potriveau.
■> — Da... unii băieți n-au știut
£ cum să muncească, dar noi 

i-am ajutat destul ? Adunarea
■ s-a orientat just, a ales pe cei 
; mai buni utemiști, dar unii

n-au mai fost niciodată
1 în birou, n-au experiența con- 

ducerii.« La alegerile viitoare 
nu va trebui să se spună ace-

' lași lucru — că n-au știut să 
muncească. De la început tre
buie să-i învățăm... Și Valeriu

* Ignat simți puternic cit de 
' mare e răspunderea comite

tului.
■ Adunarea de alegeri s-a ter- 
’ minat. A doua zi, în prima oră 
' după lăsarea lucrului, la sediul

U.T.M. s-au adunat membrii 
noului birou, secretarul comițe-

> tulul și secretarul organizației 
' de partid. S-a discutat despre

atribuțiile fiecărui membru al
■ biroului, despre sarcinile de 
' producție ale secției, despre că-

minul tineretului. Nu s-ar pu
tea spune că prin această dis-

’ cuție s-au lămurit toate pro
blemele. Dimpotrivă, au rămas

* destule nerezolvate, iar altele 
noi se vor ivi pe parcurs. Im- 
portant este însă că utemiștii

. aceștia, care vor trebui să 
’ conducă organizația de secție 

pînă la viitoarele alegeri, au
, simțit de la începutul dru- 
' mului lor, umărul puternic al 
’ tovarășilor cu mai multă ex-
> periență decît el. Aceasta s-a 
’ întîmplat la Combinatul chi- 
, mic nr. 2.
i La mina Lupeni s-a ținut 
’ adunarea de dare de seamă 
’ și alegeri a organizației de 
' bază U.T.M. Și aici a fost ales
■ un comitet nou. Tîrziu, după 
1 terminarea adunării, împuter- 
1 nicitul comitetului raional
> U.T.M. Petroșani a ținut o
> consfătuire „telegrafică“ cu 
[ noul comitet. O caldă strîn- 
i gere de mînă și... utemistul 
1 Gheorghe Cojocaru a rămas
■ secretarul comitetului organi-
> zației de bază, — muncă de
* mare răspundere, dar pe care 
[ o deține pentru prima oară.
> De atunci au trecut cîteva
> săptămîni. Tovarășul Gheorghe
* Cojocaru, un tînăr inimos,
> dorește să schimbe în bine
> munca organizației. Singură,
* dorința nu-i
> experiență, nu
> să facă. De la
> legeri și pînă 
? te va zile, nici
> toty loan, instructor al comi-
< telului raional pentru această 
? organizație, nici alți activiști 
) n-au vizitat mina Lupeni. To- 
s varășul Gheorghe Cojocaru și 
/ ceilalți membri 
5 lui încă nu știu 
A înceapă munca.
'? In fiecare an,
> de utemiști intră In organele

de conducere. Ei aduc cu sine 
multă dragoste de muncă, în
drăzneală și entuziasm. Dar 
aceste calități slnt deseori 
întovărășite de lipsa de ex
periență. A-i ajuta de la înce
put este nu numai datoria or
ganelor superioare, dar și un 
mijloc de a-i înarma cu expe
riența ciștigată pînă acum, 
astfel încît drumul lor să fie 
scutit în parte de căutări și 
de eșecuri.

Dacă tovarășii de la comi
tetul raional U.T.M. Petroșani 
vor trata și pe alți utemiști 
proaspeți aleși în organele de 
conducere cu aceeași indife
rență și lipsă de căldură cu 
care au fost tratați cei de la 
mina Lupeni, acum la înce
putul lor de drum, să nu ră- 
mînă surprinși peste cîtva 
timp de lipsa lor de activitate.

Documentele celui de al 
II-lea Congres al partidului 
conțin indicații deosebit de 
prețioase In legătură cu acti
vitatea organizațiilor U.T.M. 
Trebuie să obținem ca direcția 
principală a muncii organiza
țiilor U.T.M. să fie îndreptată 
în spre mobilizarea și mai vie 
a tineretului pentru îndeplini
rea ritmică a celui de al II- 
lea cincinal. Trebuie să obți
nem o întinerire a organizații
lor de bază U.T.M. să luptăm 
pentru un avînt continuu al 
tineretului către știință, către 
cultură.

Desfășurarea adunărilor ge
nerale de alegeri oglindesc 
dorința fierbinte a utemiștilor 
de a traduce în fapte hotărî- 
rile Congresului al II-lea al 
P.M.R. A-i învăța pe ute
miști să dea viață acestor ho- 
tărîri trebuie să devină acum, 
principalul obiectiv al organe
lor noastre de conducere.

Instruirea organelor alese 
nu este o sarcină nouă. In 
fiecare an se face acest lucru. 
Nou va trebui să fie stilul în 
care se va face. Se obișnuiește 
ca la terminarea adunării de 
alegeri, împuternicitul comi
tetului raional să stea de vor
bă cu membrii comitetului. 
Poate că acest lucru se face 
în mai toate organizațiile de 
bază. Dar în unele locuri se 
face ca la Combinatul chimic 
nr. 2, iar în altele ca la mina 
Lupeni. Fără îndoială că in
struirea nu se termină cu acea
stă discuție. Ea trebuie urmată 
de discuții și consfătuiri mai 
ample, de schimb de experien
ță, de ajutor în munca practică 
de zi cu zi.

In mod deosebit ajutorul 
practic de zi cu zi trebuie în
dreptat către secretarii orga
nizațiilor de bază. Ei vor tre
bui să organizeze munca în
tregului comitet, să stimuleze 
inițiativele tineretului, să dea 
curs propunerilor de îmbună
tățire a muncii, astfel încît 
organizațiile de bază U.T.M. 
să devină ajutoare de nădejde 
ale organizațiilor de partid în 
lupta pentru construirea socia
lismului.

Să-i ajutăm pe utemiștii noi 
aleși în organele de condu
cere să ajungă organizatori 
pricepuți ai tineretului, capa
bili să conducă organizațiile 
de bază într-o activitate rod
nică.

„Scînteia tineretului"

1,1
ÎNSĂMiNJAT
Pe ogoarele raionului Arad au 

început muncile agricole de pri
măvară.

Colectiviștii din comuna Vla<di- 
mirescu au arat în 3 zile, cu aju
torul S.M.T.-ului și cu atelajele 
proprii. 63 ha., din care 10 ha. 
le-au și însămînțat cu diferite 
culturi. Exemplul lor a fost urmat 
de țăranii muncitori întovărășiți 
și de cei cu gospodării individuale 
din comună care în ultimele trei 
ziile ale săptămînii trecute au arat 
cu atelajele proprii peste 130 ha.

Cu ajutorul mecanizatorilor și 
folosind toate atelajele, colecti
viștii, țăranii muncitori întovără
șiți și cu gospodării individuale 
din raionul Arad au arat în zilele 
de 23 și 24 martie, peste 450 ha. 
In acest raion au fost însămîn- 
țate aproape 100 ha. cu diferite 
culturi de primăvară.

:
♦ 
♦
♦*
t.

Apariția în limba romînă 
a Documentelor Congresului 

al XX-lea al P.C.U.S.
In Editura de Stat pentru literatură politică au apărut în 

cursul lunii martie în tiraje de masă Documentele Congre
sului al XX-lea: N. S. Hrușciov — Raportul de activitate 
al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice la Congresul al XX-lea al Partidului, N. A. Bul
ganin — Directivele Congre sului al XX-lea al P.C.U.S. cu 
privire la cel de al 6-lea plan cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale a U.R.S.S.pe 1956-1960 și Rezoluția Con
gresului al XX-lea al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice cu privire la raportul de activitate al Comitetului 
Central al P.C.U.S.

De asemenea au apărut în broșuri cuvîntările rostite la 
Congresul al XX-lea al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice de către tovarășii: L. M. Kaganovici, A. I. Kiricen- 
ko, G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, V. M. Molotov, M. G. 
Pervuhin, M. Z. Saburov, M. A. Suslov, D. T. Șepilov, N. 
M. Șvernik, K- E. Voroșilov, N. I. Beliaev.

Cianq Cian-Eung
marinar chinez

„Am petrecut o seară minuna
tă. Despre tot ce-am văzut aici 
voi scrie chiar mîine soției mele 
aflate la Tetin...“

George Giusepîs
marinar grec

„Sîntem de 6 zile în portul 
Constanfa și am avut ocazia sd 
vizităm orașul, să cunoaștem ti
neretul lui minunat, oameni prie
tenoși cărora le place viața. Do
rim să ne intîlnim mai des cu ti
neretul constăn(ean, să legăm cu 
el puternice prietenii și prin el 
cu întregul tineret romîn..."

K. A. Franci»
marinar englez

„Trimitem în numele marina
rilor de pe vasul nostru calde 
salutări prietenilor romîni, pace 
și prietenie. Despre întîlnirea 
noastră vom scrie prietenilor din 
țară și celor pe care i-am lăsat 
în porturile pe unde am trecut".

Să mai comentăm oare aceste 
declarații ale prietenilor noștri 
marinari care au vizitat și s-au 
cunoscut cu tinerii dintr-un oraș 
al patriei noastre ?

■fr In cadrul Săptămînii 1 
Mondiale a Tineretului, marți j 
după amiază, acad. Tudor Ar-j 
ghczl s-a întîlnit în aula Bi-1 
bliotecii centrale universitare, j 
cu tinerii din Capitală.

Criticul Mihail Petroveanu j 
a făcut o prezentare a operei I 
maestrului Tudor Arghezî. j

Au luat cuvîntul numeroși I 
participanți la întîlnire care/ 
au adus un cald salut autoru- j 
lui volumului „1907“ 
tor opere valoroase.

In încheiere, acad.
. Arghezi a mulțumit 
pentru cuvintele rostite.

■fr In dimineața zilei de 22 
martie la magazia uzinei „în
frățirea" din Oradea s-a pre-. 
dat de către secția tineretului j 
25 tone de oțel economisiți 
numai în două luni și 20 zile j

La obținerea acestor rezul- j 
tate și-au adus din plin con- I 
tribuția brigăzile utemiste con- j 
duse de cei mai buni forjori : j 
Pantea Alexandru și luliu Va- ) 
prejan.

* Zilele acestea terenul > 
sportiv din orașul Suceava s-a ) 
transformat intr-un adevărat j 
șantier. Sute de tineri de la} 
P.T.T.R. întreprinderea „Pro- J 
ducția“ Suceava, I.C.A.R., sfa- j 
tu! popular regional și oră-j 
șenesc ca și din alte întreprin-1 

i deri și școli au muncit pen- j 
| tru amenajarea terenului. In j 
I prezent terenul este gata și-i) 
I așteaptă pe sportivi.

☆ Pionierii din Stulpicani J 
raionul Gura Humorului au i 
strîns peste 600 kg. fier vechi, j 
Tinerii din Întreg raionul s-au j 
alăturat acestei acțiuni reali- j 
zînd peste 5800 kg. fier vechi.

☆ La cinematograful „llie j 
Pintilie“ din Iași s-au adunat 1 
duminică peste 1.000 de tineri ] 
și tinere, să asculte cuvîntul j 
tov. Benedict Leibovici, secre-) 
tar al comitetului orășenesc de j 
partid, care a prezentat confe- j 
rința „Să educăm tineretul în 1 
spiritul unei comportări j 
demne".

ț uuiuru- J 
și ai al-J

Tudor ! 
tuturor j 

J

ajunge. N-are 
știe ce trebuie 
adunarea de a- 
mai acum ci- 
tovarășul Bar

ai comitetu- 
cu ce să-și

noi promoții

Viața în cartierul muncito
resc din Giurgiu e din zi în 
zi mai plăcută. Pe lingă con
fortul pe care apartamentele 
din blocuri îl oferă, locuitorii 
au posibilitatea ca aici, la 
clubul din cartier, să-și pe
treacă timpul liber în mod 
plăcut.

Clubul din acest cartier are 
și o echipă artistică cu un 
bogat repertoriu de cîntece și 
dansuri.

In clișeele alăturate se pot 
vedea atît echipa de dansuri 
a clubului cît și blocurile din 
cartierul respectiv.

Ca întregul colectiv al uzi
nelor „Tehnofrig“ din Cluj și 
maistrul Adalbert Kiss din 
brigada de productivitate nr. 2 
se străduiește să îndreptățeas
că mîndria acestui colectiv 
pentru succesele deosebite pe 
care le-a obținut.

In fotografie: Maistrul 
Adalbert Kiss împreună cu tî- 
nărul Valeriu Gîrbovan execu
tă încărcarea la presiune a 
unui compresor.

Foto : AGERPRES
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PRIMAVARA

Alo! AO?
Undeva, la 9Jr ♦

un telefon —
cine știe in care parte a Capitalei— 
un om a ridicat receptorul de pe 
furcă și a format un număr: 03.

Odată cu el încă 10 oameni au 
procedat la fel.

E drept, n-am avut posibilita
tea să-i vedem, să-i cunoaștem 
pe nume, să știm dacă erau blon
zi sau bruni, de statură mică sau 
din pricina înălțimii puțin gir- 
bobiți, dacă erau liniștiți sau ner
voși. Asta e treaba lor. Dar că 
ei au telefonat în același timp : 
asta o știm precis.

— Unde ?
...La capătul firului — acolo 

unde s-a format 03 — se află 
Palatul telefoanelor. Pe mesele 
schimbătoarelor s-a aprins unul 
dintre cele 20 de beculețe albe. 
Acționînd o cheie, tînăra opera
toare Olimpia Medințu deschide 
circuitul și se prezintă.

— Alo! Operatoarea 1-7... „
— Alo 1 03? Informații ?
— Da, tovarășei
— Numărul de telefon al Gă

rii de Nord. Dar repede că mă 
grăbesc 1

Peste cîteva clipe Olimpia Me- 
dința îi spune cu voce clară nu
mărul și deschide alt circuit pen
tru a răspunde.

Dar cum s-au întîmplat toate 
acestea ?

Simplu 1
Operatoarea noastră a căutat 

într-o carte de telefoane și gata. 
Desigur însă că această carte nu 
este o carte obișnuită pe care o 
răsfoiești căutînd îndelung. Nul 
Ea se numește „cardex"..

Dacă îl privești de la distantă, 
„cardexul“ se aseamănă cu două 
uriașe roți suprapuse.

Fiecare roată este compusă din 
' cîte 400 de tăblițe așezate verii-

cal, care se deschid ca un evan
tai, atunci cînd mîinile harnice 
ale celor 10 operatoare le răsfo
iesc. Din loc în loc se găsesc in
dexuri alfabetice. La litera cores
punzătoare slnt așezate plăcuțe 
de brad subțiri și înguste pe care 
se lipesc adresa și numărul de 
telefon al abonatului, lată de ce 
operatoarele se descurcă mult mai 
ușor decît ne-am descurca noi cu 
o carte de telefoane...

O fată brunetă, cu părul scurt 
și gene lungi, se adresă comu
nistei Valeria Pufu, responsa
bila brigăzii schimbulut întîi.

— Plăcuța aceasta nu mai co
respunde numărului de telefon. 
S-o schimbăm.

— Te-a anunțat abonatul?
— Da, răspunse Marieta Filip. 

S-a mutat la altă adresă și acum 
are și alt număr de telefon.

— Ai controlat spusele sale ?
— Desigur I
— Ei, atunci să schimbăm...
Și schimbarea este efectuată 

grabnic. La 03 doar trebuie să 
se țină o evidență clară, la zi...

Față in față cu tovarășa Elena 
Chirculescu se găsește Adina Chi- 
riacescu.

Două nume, așa cum slnt aș
ternute pe hîrtie, nu pot spune 
mare lucru. Și totuși...

Iarna se îngînă cu primă
vara. Cîmpiile n-au înflorit în
că, dar în orașe se vînd ghio
cei. Dimineața soarele dă cu 
dalta în nori și sparge o cop
că din care se revarsă gîlgî- 
ind pîraie de lumină. Noaptea 
e frig, copacii dorm cu ramu
rile zgribulite, dar în zori ce
rul se aprinde spre răsărit ca 
un răzor de trandafiri.

Vine primăvara. Austral își 
acordează viorile și seara în
cearcă un susur blînd pe sub 
geamuri. încep să crape mu
gurii, ghețurile pornesc pe 
rîuri, sloiurile se izbesc între 
ele ca niște butuci. Ploile n-au 
rupt încă zăvoarele cerului,

pe cîmpie

Adina abia a terminat Școa
la medie tehnică de telecomuni
cații. Poate că nici nu a împlinit 
19 ani. Părul împletit în codife, 
ochii luminoși, zîmbetul nevino
vat pe care îl adresează celor din 
jur cînd nu reușește să se descurce 
repede, te fac să-i ghicești vîrsta 
fără s-o mai întrebi.

...Cu ochelarii pe nas, cu pă
rul cărunt și ochii blînzi, ghicești 
în Elena Chirculescu o tovarășă 
care a străbătut — fără îndoială 
— drumurile a două sferturi 
veac. Și intr-adevăr, slnt 32 
ani de cînd muncește aici.

Elena Chirculescu e stimată 
întreg colectivul celor două bri
găzi de operatoare. Unele au 
venit mai pregătite pentru aceas
tă muncă. Altele mai stlngace. 
Pentru ea nu a fost un motiv să 
se necăjească, dacă a trebuit să 
stea de vorbă cu fiecare in 
te, să le califice.

Nici Adina nu se descurcă 
destul de ușor. Ea nu poate 
ta repede numerele de telefoane ce 
se cer de către public. Pa știe 
acest lucru și acest lucru îl știe 
și tovarășa Chirculescu.

— Eh, tinerele, tinerefe / zîm- 
bește ea și-i arată Adinei cum se 
răsfoiește repede „cardexul”t

de 
de

de

par-

încă 
cău-

La 03 — informații, vin pe zt 
peste 12.000 de cereri. Aproape 
fiecare operatoare rezolvă cîte 600 
de convorbiri. In schimbul întîi 
slnt circa 6000 de cereri. Se șfl- 
tis fac oare cererile ?

Desigur I
Chiar și Adina a ajuns să re-1' 

zotve cîte 500—560 de cereri. Dar' 
cine rezolvă pentru ea pe celelalte' 
40? Răspunsul e limpede: bă-' 
trîna cu părul nins.

Mai are pînă la ieșirea sa la' 
pensie trei luni. I se pare ciudat' 
că alta va rămîne în locul său.' 
I se pare că dacă va pleca, trea-' 
ba nu va mai merge la fel de' 
bine. Și totuși își dă seama că' 
viața nu stă locului. Mai știe tot 
atît de bine că din cînd în cînd' 
va trece pe aici. Altfel nu „e poa
te. Caută să privească in viitor. 
Ce va dori atunci? Va dori să 
afle că tînăra Adina e fruntașă, 
că are convorbiri de calitate.

— Da! Cînd voi fi pensionată, 
cu siguranță că ea mă va înlo
cui, spune bătrîna. (

Adina privește cu dragoste în( 
ochii bătrînei. (

Becurile albe se aprind din, 
nou.

— Alo! 03? ;
Și munca merge înainte... (

ION TEOHARIDE <

mai găsești zăpadă chiar și în 
orașe, pe bulevarde, dar în 
cîmpie, aproape de satele în- 
văluite-n răsuflarea pămîntu- 
lui, se aude suind bătaia trac
toarelor. Oamenii, în cîte 
un ceas de liniște, înfio
rați parcă de o chemare 
lăuntrică, stau cu urechea ple
cată, ascultînd muzica primă
verii care clocotește pretutin
deni.

Acum, în zilele acestea de la 
jumătatea lui martie, țăranii 
ies în cîmpie călări și se pierd 
printre coline, cercetînd locu
rile cu grîu ; inginerii agro
nomi, în laboratoare, verifică 
puterea de încolțire a semințe
lor ; iar tractoriștii — unii au 
și pornit-o cu brigăzile spre 
întovărășiri și gospodării co
lective, pentru ca în ziua cînd 
pămîntul se va zbici, să in
tre cu plugurile să-l răstoarne 
— alții, rămași în stațiuni, re
pară batozele și secerătorile.

Vine primăvara ; morarii pă. 
zesc scocurile de bătaia sloiu- 
rilor cu ostia în mîini, la ore- 
zării se întăresc digurile, iar 
lemnarii alcătuiesc jgheaburi 
de seîndură prin care pompele 
vor împinge apele în grădini.

In părțile Brăilei știu un sat 
unde acum trei ani, ultimii 
șapte analfabeți își treceau, în 
fața unei comisii, formate din 
învățători tineri, examenul de 
absolvire, după ce trudiseră cu 
cărțile aproape doi ani înche- 
iați. Am veste că peste cîtăva 
vreme, un om din acel sat, un 
om care atinge acum jumă
tatea vieții, va merge să-și 
treacă prima clasă de liceu. Iți 
strîng mîna, tovarășe, și aștern 
aici bucuria care-mi umple 
inima. Vă mulțumesc și vouă, 
prieteni 
ajutat ; 
acesteia 
mos.

Vînturi moi, duhnind a lut, a

învățători, care 1-ați 
ați dăruit primăverii 
tot ce aveți mai fru-

sudoare ș!-a Ierburi fragede, 
leagănă cîmpla. Dintr-un ho
tar într-altuî, peste drumuri 
noroioase în care te înfunzi 
pînă la genunchi, satele, a- 
proape toate, se scutură de po
vara sărăciei zvîrlind-o sub 
picioare

Un prieten gazetar a fost de 
curînd într-un raion de cîmpie, 
ca să scrie pentru revista un
de lucrează un reportaj des
pre felul cum se pregătesc de 
primăvară țăranii muncitori 
dintr-un sat unde nu se află 
nici întovărășire agricolă, nici 
gospodărie colectivă. A bătut 
întîi la comitetul raional 
U.T.M. și i-a rugat pe tovarășii 
de acolo să-l îndrepte undeva 
mai aproape de ca'.ea ferată.

— Âi venit tîrziu — i s-a 
răspuns — prea tîrziu...

Cu o lună în urmă se mai 
găsea un astfel de sat, dar a- 
cum s-a înființat și acolo o în
tovărășire. N-avem asemenea 
sat nici aproape, nici departe 
de calea ferată.

Prietenul meu s-a întors fără 
materialul după care plecase 
și nimănui nu i-a trecut prin 
cap să se supere. Timp de două 
zile, cred ca și-a întrebat co
legii de cel puțin o sută de 
ori: „înțelegeți ce-i asta, mă ? 
Formidabil... înțelegeți ? 1“

Colegii înțelegeau, se bucu
rau odată cu el, dar în sufletul 
lor se^ simțeau și oleacă mîh- 
niți că n-au fost ei aceia care 
să primească răspunsul : „ai 
venit prea tîrziu“, că n-au fost 
ei aceia care să-i îmbrățișeze 
și să-i sărute pe cei care le-ar 
fi dat acest răspuns.

Vine primăvara ; simt că a 
pornit de undeva tunetul care 
să răstoarne movilele norilor, 
pentru ca cerul, ca un arc al
bastru, să se boltească asupra 
cîmpiei, în care oamenii se în
frățesc, așa cum se întîmplă 
și cu griul aruncat în pămînt...

FANUȘ NEAGU
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SUFLET DE CONSTRUCTOR 75 de ani de la moarfea lui M. P. MUSORGSKI

Marin Constantin, un tînăr de 
vreo 28-29 de ani, e con
structor. Mai precis, zidar, 

ji cum fiecare om are descoperi
rea sa, Marin, practicîndu-și me
seria a făcut și el una. Asta s-a 
'ntîmplat cu cîțiva ani în urmă. 
Păzind zidul unei clădiri la care 
lucrase, stricat din pricina unui 
accident, timp de mai multe zile 
Marin a purtat semnele 
dinei mîhniri.

— Ce-i cu tine ? l-a 
an prieten.

— Știi, s-a stricat un 
:asa unde am lucrat amîndoi luna 
trecută. Mă doare sufletul 1

Și atunci... minune. A descoperit 
că el, Marin Constantin, își are 
sufletul și acolo, în clădirea de 
'.urînd ridicată. Dacă o strică ci
neva, lovește și în sufletul său. 
Simplu, dar pînă atunci nu și-a 
dat prea bine seama de.acest ade
văr.

Mai tirziu a verificat de nenu
mărate ori această descoperire. La 
,Casa Scînteii“ cînd s-au mutat 
ziariștii și au venit și tipografii, 
alături de bucuria acestora, el a 
simțit-o pe a lui, personală, și la 
’el de mare. Noii stăpîni se bucu
rau de minunata clădire. Marin 
simțea același lucru căci în zi
durile de cărămidă roșie era și o 
fărîmă din sufletul lui.

De atunci a rămas cu convinge
rea că un constructor își are o 
parte a sufletului în construcția 
sa. Iar în cazul acesta, cel care 
zidește azi este la fel de darnic cu 
sufletul ca și bătrînul meșter Ma- 
nole.

Bine, se vor găsi unii să întrebe 
— dar atunci, Constantin Marin, 
acasă la el, nu mai are suflet de 
loc, îl pune doar în construcțiile 
sale ? Ba, dimpotrivă. Marin are 
un suflet, drept și mare, ca și 
alocul pe care l-a zidit în Bucureș
tii Noi. Și nu numai blocul acesta, 
ci tot Bucureștii Noi este sufletul 
său. Aici a copilărit. Dar ce copi
lărie... Partea amară a sufletului. 
Pe unde se întinde azi bulevardul 
și parcul cu teatrul de vară, era 
moșia lui Bazilescu, împrejmuită 
de un zid înalt cu cioburi de 
sticlă deasupra. Odată, într-o iar
nă, a sărit zidul să aducă din 
parc cîteva vreascuri. Paznicul a 
tras cu pușca. A scăpat doar cu 
palmele și picioarele tăiate de cio
burile de pe zid. Acasă la el era 
foarte greu. Iată ce povestește :

„Constantin-tatăl era tot zidar. 
Avea nevastă și trei copii. Deci 
multe guri de hrănit. Chiar prea 
multe pentru banii cîștigați în nu
mai cinci luni de zile pe an... Și 
astea cinci luni erau cîte odată f’

unei a-

întrebat

zid la

asta numai patru-cincl luni. Atît 
era de lucru. In spre toamnă și 
toată iarna, Constantin-tatăl ședea 
acasă. Ca să aducă o pîine, se 
ducea la Vasllică cîrciumarul să 
împrumute bani.

— Te împrumut cu un pol. Atît 
pot să-ți dau.

Ii aducea însă o jumătate de ra
chiu și patru lei.

— Trebuie să-mi faci și ceva 
vînzare.

Totuși, Constantin-tatăl își iu
bea meseria. Spunea : zidar-zidar 
dar, nu numai din gură. Nu iese 
lucru trainic dacă nu înțelegi 
pentru ce și pentru cine clădești... 
In clădirea pe care o ridici o să 
locuiască oameni !

A ținut ca și băieții lui să se 
facă tot zidari. Unu! din ei sînt 
eu. Am luat mistria în mină din 
ziua cînd am terminat patru clase 
primare“.

Cînd a început să lucreze aici, 
în Bucureștii Noi, pe șantierul de 
blocuri muncitorești, Marin Con
stantin era căsătorit. Avea și un 
copil. Cînd a terminat de zidit un 
bloc, nevasta i-a adus un nou 
moștenitor. Să tot ai suflet și 
să tot împărți. Ba, mai mult: a 
luat ființă și brigada. Aceasta s-a 
întîmpiat anul trecut, în primăva
ră. Dulgheri, fierari-betoniști, zi
dari, montori de prefabricate — o 
brigadă complexă.

Munca într-o astfel de brigadă 
e complicată. In vară, cînd s-a 
organizat un schimb de experiență 
la șantierul de locuințe din Vatra 
Luminoasă, Marin a alergat acolo 
cu bucurie. S-a întîlnit pe șan
tier cu vechiul său maistru, co
munistul Stan Marin. După strîn- 
gerile de mină, a simțit că-și 
regăsește încă o parte a sufletu
lui. Și-au adus aminte de vre
mea cînd lucrau la „Casa Scîn
teii“. Maistrul i-a împărtășit ex
periența sa în aplicarea metodei 
Orlov. El i-a împărtășit maistru
lui bucuria candidatului de partid.

...In brigadă a început să mear
gă treaba mai bine. Oamenii au 
aplicat colțarele ce înlocuiesc 
sfoara. Aprovizionarea cu ma
teriale cu o zi înainte s-a dovedit 
a fi un mijloc .pentru accelerarea 
ritmului de lucru. Pe trei băieți 
din brigadă Marin i-a trimis la o 
școală a metodelor avansate : „O 
să fie de folos întregului colec
tiv“.

Și în zilele care au urmat, Con
stantin a mai făcut o descoperire. 
E drept că lucrul acesta se cu
noștea mal dinainte, dar el l-a 
descoperit pe „teren“. Cu cit lu-

crezl mai bine pentru interesul co
lectiv, te ocupi fără să vrei și de 
interesul personal. Salariul fiecă
rui membru aii brigăzii a ajuns în 
jurul a o mie 
tineri noi pe șantier și cereau să 
lucreze în brigada lui Constantin. 
Diaconița Alexandru și Liviu Elin 
sînt doi dintre aceștia.

In toamna anultii trecut, două 
blocuri date în seama brigăzii 
complexe au fost gata. Victorii ale 
tovarășilor din brigadă, ale lui. 
Noi locatari mulțumeau construc
torilor.

A venit iarna și brigada a pri
mit un alt bloc; adică numai pla
nul lui. Iarna, ninge, e ger, vis
col, îți îngheață mina pe mistrie. 
Sufletul larg al constructorului în
călzește trupul însă pe dinăuntru. 
Și apoi intervine știința : în var 
s-a turnat un clorat, agregatele 
betonului au fost încălzite.

Acum, blocul se vede, a răsărit 
ca din pămînt. Sufletul lui Con
stantin freamătă iar : va da viață 
unei noi clădiri. Iată, se și vede lo
cul unde va fi intrarea principa
lă. Prefabricatele acestea montate 
sînt primul plafon.

Iar acum, odată cu primăvara 
și cu zilele însorite, începe ade
văratul iureș. Schelele se vor înăl
ța repede, ridicînd cu ele multe 
etaje. De sus se vede pînă hăt, 
departe tot cartierul Bucureștilor 
Noi. Se vede tot ce-i nou și ma
iestuos, cu linii drepte. Sus pe 
schelă, mai mult ca oricînd, con
structorul simte că-și îndrăgește 
munca. Constantin Marin are sub 
ochi cartierul copilăriei sale. Aici, 
pe unde altă dată circula pe o li
nie nenorocită un singur vagon 
de tramvai, proprietatea lui Bazi- 
lescu, în noile blocuri, peste trei 
luni se vor deschide numeroase 
magazine. Constantin știe că aici 
e mîna constructorului. Iși simte 
sufletul luminat. Se mai bucură 
de munca constructorului pentru 
că pe orice schelă s-ar urca, el 
poate vedea în jur alte construc
ții. Iar toate aceste construcții, tot 
ce se naște nou, sînt în sufletul 
lui și din sufletul lui.

Și discutînd cu Marin Constan
tin despre constructori și construc. 
ții, i-am aflat o privire neobișnui. 
tă. Știu care e motivul. E'l o să 
trăiască mai mult decît ceilalți 
oameni. Sufletul său va dăinui tot 
atîta vreme cît vor dăinui zidurile 
roșii pe care le ridică.

V. CONSTANTINESCU

»rigazii a aju 
lei lunar. Veneau

O strălucită întruchipare
a geniului popular

„Artistul nu poate scăpa de 
lumea înconjurătoare" spunea 
marele compozitor rus M. P. 
Musorgski unui prieten al 
său. Intr-adevăr, în a doua 
jumătate a veacului trecut, 
vreme în care poporul rus se 
opintea pentru a scutura ju
gul iobăgiei, o adevărată per
sonalitate nu putea sta cu 
brațele încrucișate, într-un 
Oiimp al artei rupte de viață. 
Cei mai de seamă oameni de 
știință și cultură, ca adevărați 
fii ai poporului lor, și-au le
gat activitatea de lupta pentru 
răsturnarea odioaselor așezări 
ale vremii, tinzînd să dezvă
luie racilele Rusiei țariste, 
înfrățindu-se cu masele asu
prite și exploatate. „Nu caut 
să cunosc poporul, ci să mă 
înfrățesc cu el" îi scria Mu
sorgski prietenului său — cri
ticul Stasov. Despre felul cum 
Musorgski s-a contopit cu 
poporul, ne povestește întrea
ga sa viață și creație.

Musorgski s-a născut în 9 
martie 1839, într-o familie de 
mici boieri din gubernia Ps- 
kov. „Aici și-a petrecut el pri
mii zece ani din viață și de-a 
lungul întregii sale existențe 
a rămas sub impresia puter
nică a vieții poporului, a sce
nelor și a tipurilor în mijlo
cul cărora și-a petrecut tine
rețea". (V. V. Stasov). Intr- 
adevăr. viața poporului rus 
este prezentă în mai toate 
creațiile sale: de la roman
țele „Trepak“, „Savișna, lumi
na mea”, „Orfana”, „Cîntecul 
de leagăn al lui Eremușca” 
ș.a., la marile scene populare 
din operele sale „Boris Godu
nov“, „Hovanșcina“, „Tîrgul

patru. Se ducea omul în timpul 
verii în Piața Matache din calea 
Griviței. Aștepta în fiecare zi. Se 
abătea pe acolo cîte odată un an
treprenor care angaja zidari: 
„...dar numai la prețul ăsta, fiind
că mai sînt alții și la Obor“. Iar

Festivalul filmului italian a fost 
pe drept cuvtnt primit cu Interes 
de către publicul nostru care a- 
preclază realizările de valoare ale 
cinematografiei neo-reallste Italie
ne. Nu se poate să nu remarci tnsă 
defectuoasa alcătuire a programu
lui acestui festival care nu poate fi 
socotit tntru totul reprezentativ 
pentru noua cinematografie ita
liană. E regretabil că tn festival 
nu figurează capodopere ca „Hoții 
de biciclete“, „Roma — orele 11”, 
„De doi bani speranță” etc., șl re
luarea lor ar fi de dorit.

In fotografie, o scenă din filmul 
„Infidelele", programat mtine tn 
cadrul festivalului.

Sa spus că romanul „Moro
meții“ este un roman „psiho
logic“. (Vezi articolul „Dez

voltarea romanului social-fenomen 
caracteristic al noii noastre li
teraturi“, din nr. 12/1955 al 
„Vieții Romînești“). Și este ade
vărat. în proza contemporană s-au 
creat diferite stiluri literale dis
tincte. Astfel Zaharia Stancu in 
cărțile sale, cum e de pildă 
„Florile pămîntului“, continuă 
proza lirică romînească în care 
realitatea parcă e din nou creată 
pentru a da loc sentimentelor 
autorului ce izbucnesc aidoma 
unei lave fierbinți. Petru Dumi- 
triu în schimb, se înscrie printre 
așa-zișii scriitori „obiectivi“ — 
termenul nu ni se pare fericit 
deoarece obiectivitatea se cade 
să fie caracteristică și celui mai 
înflăcărat scriitor liric. Opera sa 
se deosebește de creația lui Ma
rin Preda - și el scriitor 
„obiectiv“ — prin aceea că a- 
duce în literatura noastră un 
tiip de roman „balzacian“ și în 
care predomină cum ar spune 
Ibrăileanu „creația“, în timp ce 
opera lui Marin Preda este, cum 
ar spune același Ibrăileanu, o 
opera de „analiză“.

Amintiți-vă că „Desfășurarea“ 
se ocupă tocmai de momentul 
intrării în gospodăria colectivă 
a unui țăran sărac, moment 
care dădea deplină posibilitate 
analizării lumii lăuntrice a e- 
roului. Și oare „Moromeții“, în- 
fățișînd drama petrecută în su
fletele țăranilor odată cu spulbe
rarea iluziilor lor despre stabi
litatea micii gospodării țărănești 
în capitalism, nu cere o amplă 
analiză psihologică ?

Marin Preda, de altfel. încă 
din primele sale scrieri dădea _a- 
tenție „analizei“. In primele în
cercări de analiză, Marin Pre
da se afla însă sub influența ma
culaturii psihologiste căutînd son
darea subconștientului sau stu
dierea cazurilor morbide de 
conștiință (vezi schița „Colina“ 
din volumul „Intîlnirea din pă- 
mînturi“ și fragmentul de nu
velă „Intîia moarte a lui Anton 
Tudose“ publicat în 1947 de 
„Revista literară“). Concepția 
științifică despre lume a dat un
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din Sorocințî“. Fantezia 
populară a prins viață nouă 
în lucrarea simfonică a ma
relui compozitor „O noapte 
pe muntele pleșuv“; ura po
porului împotriva asupritori
lor — în balada „Puricele“; 
umorul popular — în satire 
ca „Seminaristul“.

Musorgski nu a urmat un 
învățămînt organizat, dar a 
studiat muzica cu tenacitate, 
singur și uneori cu un profe
sor. La legătura lui profundă 
cu viața s-au alăturat aceste
învățăminte, ambele alimen- 
tînd din plin geniul său. Re
zultatul : nemuritoarele capo
dopere de adevăr, frumusețe, 
noutate pe care ni le-a lăsat. 
Opera lui Musorgski esie nouă 
mai întîi prin conținutul ei pro
fund democratic, chiar revolu
ționar ; ea aducea în concer
tul muzicii popoarelor din a- 
cea vreme, nu numai viața po; 
porului rus — „fără sulemeniri 
și fără zorzoane“, cum spunea 
compozitorul — ci și graiul 
muzical rus cu marea sa origi
nalitate. Musorgski n cîntat 
viața poporului în graiul po
porului. Desigur, el nu a apă
rut izolat în istoria mu
zicii ruse. I-au pregătit dru
mul generații de compo
zitori ruși de mai mică în
semnătate ; l-a precedat ma
rele Glinka. Năzuințele crea
toare ale lui Musorgski s-au 
cristalizat în contact cu ideile 
gînditorilor democrat-revolu- 
fionari, cu muzicieni avînd 
idealuri comune, ca Balakirev, 
Borodin, Rimski-Korsakov. 
Creația sa este legată de tot 
ce era mai înaintat în viața 
culturală a vremii. Și asta a

dus desigur la persecutarea 
lui, a creației sale. Multe lu
crări au fost interzise sau am
putate. Genialul Modest Pe- 
trovici, a cunoscut lipsurile, 
greutățile și a murit în mize
rie. Dar niciodată nu și-a tră
dat convingerile artistice îna
intate, nu a acceptat compro
misuri. A mers înainte pe dru
mul său plin de adevăr, dar 
ce-i drept, greu și spinos. A- 
cest drum ducea însă spre cul
mile artei cu adevărat rea
liste, cu adevărat populare.

Desigur că s-ar putea scrie 
multe despre marele compozi
tor cu prilejul trecerii a trei 
sferturi de veac de la moartea 
sa (16/28 martie 1881). Dar 
mai bine, cititorule, i-ai asculta 
creația. Ea îți va spune cel 
mai mult despre acest geniu 
al muzicii. Și, poate, cu aju
torul Direcției Difuzării Filme
lor, vei avea din nou prilejul 
în aceste zile să vezi și fil
mul „M. P. Musorgski“ sau 
filmul-operă „Boris Godunov“ 
pentru a-ți complecta imagi
nea asupra personalității ma
relui compozitor.

C. T.

Ce au cerut utemiștii
Cînd a luat cuvîntulîn adunare, 

Nițescu Constantin a vorbit su
părat și cu o nuanță de durere în 
glas.

— Doresc să devin/țandidat de 
partid. Poate voi credeți că încă 
nu merit, că nu sînt 'suficient de 
pregătit pentru această cinste ? 
Dar, tovarăși, din vara anului tre
cut mă țin după tovarășii din co

'N-

suport trainic și căutărilor scriito
rului, analiza psihologică servin- 
du-i astăzi lui Marin Preda la 
redarea pătrunzătoare a gînduri- 
lor și simțămintelor eroilor.

„Moromeții“ constituie de fapt 
o tragedie. Și aceasta se leagă 
de preocuparea scriitorului despre 
care am vorbit, tragedia fiind cel 
mai filozofic gen al artei, care 
dă larg spațiu desfășurării com
plexe și contradictorii a proce
selor psihologice.

♦
...In satul Siliștea-Gumești — 

unde se petrece acțiunea „Moro- 
meților“ — cum spune autorul, 
„viața se scurge aci fără conflic
te mari“. Intr-adevăr, oamenii 
— fiecare pe pămîntul pe care-1 
are — prășesc, seceră. Seara, flă
căii se adună și cîntă sau vor
besc cu fetele pe care le cheamă 
afară prin fluierături. Duminica, 
oamenii se întîlnesc la fierăria 
lui Jocan unde fac „politică“ as- 
cultînd „comediile“ Iui Ilie Mo- 
romete și polemica lui cu Coco- 
șilă, care din principiu îl „com
bate“, spunîndu-i pe diferite to
nuri — cînd cu indignare, cînd 
cu îngăduință — că e prost. Oa
menii ascultă, „beau“ tutun și 
rid. Rîsul puternic și leneș al 
lui Dumitru lui Nae umple toată 
ulița. E drept, cei mai mulți din
tre țărani au datorii fie la fisc, 
fie la bancă, fie la chiaburi ca 
Bălosu sau Aristide. Dar fiecare 
nutrește gîndul că viitoarea re
coltă îi va salva sau că pînă la 
urmă „nu se poate domnule, tre
buie să vină vreo lege, ceva“. 
Dar, dincolo de această liniște 
de fațadă, se întrezăresc ame
nințări grave, teribile. încă de 
la începutul cărții răsună cînte
cul plin de jale al unui flăcău 
care strigă dureros că mai multă 
omenie are o gînganie ca furnica 
decît omul. C’ntec care „înfioa- 
ră“ pe cei din familia Moromeți- 
lor. Mai departe, tăierea salcîmu- 
lui prevestește parcă destrămarea 
proprietății lui Ilie Moromete.

La sfîrșitul romanului, pe 
Dumitru lui Nae. al cărui rîs îți 
făcea plăcere să-l auzi, îl întîl- 
nim mergînd cu fruntea-n pămînt, 
copleșit de tristețe. Iar Ilie 
Moromete „intră într-o lungă 
stare depresivă“. Ce s-a întîm
piat ? Ce forță tainică distruge 
viața aparent liniștită a oameni
lor, le cotropește sufletele cu 
neliniști, le răpește rîsul, arun-

însemnări 
pe marginea

c‘ndu-i în lungi stări depresive? 
Pe Pațanghel — cum e pore

clit Ilie Moromete — l-am mai 
întîlnit în scrierile lui Marin 
Preda. In „O adunare liniștită“ 
el istorisea cu mult haz unui 
grup de țărani, pățaniile lui cu 
Miai „cel înfometat de avere“ în 
vînzarea griului la munte. A- 
ceastă scenă o regăsim modi
ficată în „Moromeții“. Miai a 
devenit un chiabur în toată le
gea și poartă un nume mai 
semnificativ : Bălosu. Pațanghel 
și acum spune la parascovenii 
îneît, tăcută și rușinoasă, soția 
abia se stăpînește să nu izbuc
nească

Este 
meților 
mejdii, 
banca.
te,

în rîs, afurisindu-1. 
adevărat, asupra Moro- 
plutesc nedeslușite pri- 
printre care „fonciirea“, 

Dar pentru Ilie Morome- 
„timpul era foarte răbdător 

și amenințările mari se sfărimau 
în puzderie de amenințări mai 
mici pe care cu ajutorul timpu
lui le duceau zilnic în spinare“. 
De aceea, toată lupta lui se în
dreaptă în direcția sfărîmării 
primejdiilor mari în primejdii 
mai mici, pe care cu ajutorul 
timpului să le ducă în spinare. 
Amintiți-vă cum, dînd dezlegare 
lui Achim să plece cu oile la 
București, el îi vinde salcîmu! lui 
Bălosu pentru a plăti o parte 
din „fonciirc" și astfel să poată 
obține încă o amînare de la a- 
gentul fiscal. Perceptorului, care 
vine mai tirziu cu jandarmul, îi 
va plăti tot numai o parte din 
datorie. Acest sistem de luptă 
cere un neîncetat calcul, inteli
gență, chibzuială, calm și... ta
lent. Ce farse joacă Ilie Moro
mete > reprezentanților autorități
lor statului I Cînd se face că 
nu-j observă, cînd simulează în
duioșare pentru necazurile me
seriei acestora ș.a.m.d. Și aparent, 
toate lucrurile merg bine. Ilie 
provoacă gelozia lui Cocoșilă prin 
umorul cu care povestește aspec
te din viața familiei lui Traian 
Pisică, iar la adunările din curtea 
fierăriei este un personaj mar

mitet și le cer să fiu discutat în 
adunarea generală U.T.M. Cîte- 
odată m-am ales cu promisiuni, 
iar alte ori nici măcar cu bună
voința de a fi ascultat. De ce 
n-am fost ascultat? Băieții se 
adunau bucuroși dacă erau che
mați ș-atunci aflam și eu : „Măi 
Nițescule, tu nu știi cutare și cu
tare“ sau „Te comporți așa în loc 
de așa și așa“. Nu era mare lucru, 
știam și eu ce să fac. Dar așa... 
Eu cer aici, de față cu toți, noului 
comitet, să fiu discutat în adu
nare.

Mai stătu un timp în picioare, 
se ui.tă la cei din sală vrînd parcă 
să vadă dacă a fost înțeles și apoi 
se așeză.

In discuțiile lor, mulți utemiști 
au criticat comitetul organizației 
de bază U.T.M. din Stoenești pen
tru lipsa lui de atenție față de 
dorințele tinerilor, de cererile lor.

Ghițescu Gheorghe a arătat că 
și el dorește să ceară organizației 
de partid să fie primit candidat 
de partid.

— Sîntem numai 23 de utemiști 
și în comună sînt • atîția 
buni. Au venit 
nostru cerînd 
miști. Dar nu 
să-i asculte.
ascultat cineva — și
Gheorghe ridică din umeri — ce 
folos I Din iulie 1955 n-am mai 
ținut nici o adunare generală.

Și mai este un lucru foarte im-

portant. Ce-am făcut noi — ațroa- 
pe izbucni Dinescu — să ne lămu
rim și pe noi și pe țăranii munci
tori, să formăm și aici o colectivă 
sau o întovărășire? Unii dintre noi 
vor să intre, alții nu sînt încă ho* 
tărîți, mai sînt și dintre cei care 
vor să cunoască cîte ceva. Nu 
putem să ajutăm organizației de 
partid în această direcție ? Pu
tem. Și pe tineri îi frămîntă ast
fel de lucruri. Dar 
amestecat, ca și 
treaba noastră. Nu 
că am neglijat să 
dfn sarcinile mari 
partid ?

Și Dinescu făcu

noi nu ne-am 
cum n-ar fi 

înseamnă asta 
aplicăm una 

puse de către

în continuare 
o seamă de propuneri menite_____ ’’ • . . • "> să 
ajute la reglementarea stării de 

de

tineri 
băieți pe la sediul 

să devină ute- 
s-a găsit nimeni 
Și chiar dacă i-a 

Dinescu

Ài. Oprea
cant... Se pare însă că talentul 
lui Din Vasilescu. nu se lasă în
șelat de aparențe și statueta lui 
din lut arș ne îniățișează un 
Moromete însingurat, întunecat de 
tristețe. E drept, toate planurile 
lui Moromete sînt alcătuite cu 
chibzuială pînă în cele mai mici 
amănunte ; ele au însă o enormă 
greșeală de calcul, sînt create pe 
nisip, datorită viziunii despre 
viață a eroului în multe privințe 
naivă, greșită.

Ilie Moromete a rămas același 
Pațanghel din „O adunare liniș
tită“, străin de „foamea de a- 
vere“ a lui Miai, recte Bălosu. 
Cum se spune în roman : „Moro
mete nu prevăzuse niciodată latu
ra comercială a produselor pe care 
i le dădea pămîntul, iar existen
ta banilor îi pricinuia o furie ne
putincioasă“. Și închipuiți-vă că 
acest om, care urăște specula șl 
alte mijloace folosite de Bălosu 
pentru mărirea averii, poate crede

că de fapt ceea ce amenința să-l 
strivească erau tocmai rînduielile 
capitaliste care pătrunseseră cu 
sălbăticie pînă în sînul familiei, 
iar speranța că „această lume de 
negustori, perceptori și jandarmi, 
această orînduire care avea unde
va un parlament, ziare și legi“, 
putea fi o orînduire dreaptă, spe
ranța aceasta nu fusese altceva 
decît „momeala capcanei“. Nedu
merirea sa în fața acțiunii legilor 
oarbe, antiumane ale societății ca
pitaliste pe care nu le cunoaște 
și împotriva cărota folosește toate 
resursele inteligenței sale, pro
voacă și acel caracter de dedu
blare a eroului. In primele părți 
ale cărții avem de-a face cu doi 
Moromeți — un Ilie Moromete 
care se ține de șotii etc., și un 
Ilie Moromete care se retrage un
deva prin grădină sau prin spa
tele casei și vorbește singur, în- 
trebîndu-se cu voce tare cum să 
scape de „daravele". Folosind sti-

CRONICA LITERARA
timp îndelungat că statul burghe- 
zo-moșieresc trebuie să vie cu 
vreo lege, ceva, pentru a salva 
de la ruină gospodăriile țăranilor 
muncitori. Ilustrativ pentru carac
terul candid al concepției sale 
este și faptul că a putut fi a- 
tras de politica. demagogică a ță
răniștilor, făcînd parte la început 
din consiliul primăriei.

înțelegem deci nedumerirea lui 
Moromete în fața loviturilor pe 
care i le dă însăși societatea bur- 
ghezo-moșierească, asupra căreia 
are o asemenea viziune. Loviturile 
nevăzute pe piața cerealelor îl 
năucesc. Atunci cînd află că cei 
trei copii ai săi din prima căsăto
rie, setoși de bani, de afaceri, vor 
să fugă de acasă cu caii — oile 
sînt deja la București — el nu 
poate îngăima decît: „Băieții mei, 
Scămosule, sînt bolnavi...“ Abia 
la sfîrșit’ Moromete își dă seama

Iul indirect-liber, Marin Preda 
reușește să zugrăvească nu nu
mai rezultatele proceselor psiho
logice sau stările lor statice, ci 
să prezinte în fața cititorilor în
șiși procesele vieții lăuntrice a 
personajului, făcînd din Ilie Mo
romete unul din cei mai vii eroi 
ai literaturii noastre.

Ilie Moromete parcă retrăiește 
viața unor eroi literari din trecut 
cu o viziune candidă despre 
lume. Dar întîmplările din „Mo
romeții“ se petrec în anii de 
dinaintea celui de al doilea război 
mondial, cînd uriașele crize eco
nomice au arătat cu o claritate 
violentă contradicțiile de nerezol
vat ale sistemului economic ca
pitalist. Destinul vieții lui Ilie 
Moromete demonstrează fără pu
tință de tăgadă că în orînduirea 
capitalistă munca cinstită, ome
nia nu sînt în stare să asigure

Mugure de viață noua
De mult se discuta în sat des- niști ..din Craiova — muncitori șl 

pfe întovărășire. Oare cine-o fi funcționari. N-au adus cu Și nipi 
adus vorba mai întîi? N-ar ști - 
să-ți spună nimeni. Poate sfatul 
a pornit de la o amintire care 
stăruie, puternică și scumpă, în 
inima fiecărui țăran muncitor din 
Popoveni : acum zece ani au vă
zut primele tractoare, prima dată 
în viața lor, arîndu-le pămiîntul. 
In urma războiului și a secetei, 
în sat nu se mai afla aproape 
nici o pereche de vite bune de 
muncă. Și atunci, cu adevărat ca 
frații, au venit oameni sovietici 
care i-au ajutat pe cei din Popo
veni să iasă din impas,

Poate că s-ar fi mulțumit doar 
cu atît : amintirea și nimic mai 
mult. Dar între timp, la Balta 
Verde — un sat din apropierea 
Popovenilor, care ține, ca și aces
ta, de comuna Braniște din raio
nul Craiova — a luat ființă o în- 
tpvărășire. De cîțiva ani încoace, 
cei din Balta Verde folosesc trac
toarele ; și — ce mai la deal la 
vale — roadele lor au fost în? 
totdeauna mai bogate. Au mai ob
servat cei din Popoveni că și 
munca în comun îi ajută pe în
tovărășiți. De bună seamă c-au 
observat; altfel ar fi vorbit nu
mai despre tractoare, nu musai 
despre întovărășire. Că doar trac
toarele le văzuseră de mult — și 
le-au mai văzut încă de atunci. 
Chiar și anul trecut, de pildă, 
Traian Stanciu și Ilie Gr. Vasile 
au arat cu tractorul locurile pen
tru porumb. Toamna, puteai să 
ghicești de departe care-s locurile 
lor: porumbul crescuse cît casa 
și era plin de drugi. Ilie Pană 
și-o fi dat atunci cu pumnii în 
cap... Deși arase locurile cu patru 
boi, porumbul lui părea mic cît 
prazul pe lîngă al lui Traian 
Stanciu și Ilie Gr. Vasile.

In Popoveni, ideea întovărășirii 
a avut — începînd din toamna 
trecută — cea mai largă circula
ție. A fost vînturată pe uliți, pe 
la nunți, pe la cumetrii... Oame
nii însă nu se puteau hotărî să 
treacă la fapte, la înființarea în
tovărășirii — fie din pricina unor 
zvonuri dușmănoase, care circu
lau și ele cu îndărătnicie, fie din 
pricina cîtorva molîi care susți
neau că... trebuie să aștepte „di
rective“ de la „centru“.

Intr-o zi de februarie, satul a 
fost vizitat însă de cîțiva comu-

o „directivă“. Au intrat prin ca
sele oamenilor, .au mincat la masa 
lor, au vorbit cu unul, cu altul 
și-au discutat îndelung mai cu 
seamă cu Constantin Iepure — 
singurul membru de partid- din 
Sat — și cu Gheorghe Anghelina, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. In urma acestei vizite, sa
tul parcă s-a însufleții dintr-o 
dată, a intrat în fierbere. Cuvîn- 
tul partidului i-a ajutat pe oa
meni să înlăture îndeiungile dis
cuții sterpe și să acționeze ei în
șiși, în folosul lor. Cei mai înain
tați țărani muncitori, în frunte cu 
comunistul Constantin Iepure, au 
început să meargă din casă în 
casă, de la om la om, ca să lă
murească toate nedumeririle uno
ra, să vindece pe alții de otrava 
pe care le-o strecuraseră în su
flet zvonurile dușmănoase. Prin
tre acești oameni înaintați s-au 
aflat în primele rînduri, așa cum 
este și. firesc, utemiștii Ilie Cîn- 
dea, Ion Pană, Marcu Georgescu, 
Mircea Bodean și încă mulți alții

Toate acestea ri-au ținut însă 
mult. Intr-o duminică de la sfîr- 
șitul lui februarie, tot satul a fost 
chemat la căminul cultural, la o 
adunare obștească. Tot despre în
tovărășire s-a discutat — și oa
menii au fost invitați să facă ce
reri. 50 țărani muncitori au dat 
cereri, în această adunare. Și, 
după cum se obișnuiește, a fost 
ales un comitet de inițiativă.

.Comitetul a avut mult de 
lucru și după această adunare. 
Comasarea, schimbul de terenuri 
și, cu deosebire, munca pentru 
atragerea altor țărani muncitori 
pe drumul întovărășirii cer multă 
energie. însuflețiți de cuvîntul 
partidului, cei din comitetul de 
inițiativă au găsit această ener
gie și au cheltuit-o cu folos. De 
curînd, întovărășirea a fost inau
gurată, cu un număr de 62 mem
bri și cu o suprafață de 64 hec
tare.

Printre membri se găsesc și 23 
utemiști — majoritatea membrilor 
organizației de bază U.T.M. din 
sat. Acest lucru . vorbește de la 
sine despre munca 
dus-o utemiștii din sat pentru 
noua întovărășire, 
nouă.

pe care au

pentru viata

B. CLAT1CI

Pe urmele materialelor

lucruri din organizația lor 
bază.

Discuțiile purtate cu multă ma
turitate de utemiști au făcut ca 
exigența lor în alegerea noului 
organ conducător să fie mult mai 
mare. Ele reprezintă o garanție că 
în această organizație munca se 
poate ridica într-un timp scurt pe 
o treaptă cu mult superioară celei 
de pînă acum. Adunarea generală 
a învățat noul comitet că rezol
varea dorințelor și cererilor juste 
ale tineretului trebuie să stea în 
centrul preocupărilor lui.

N. GOLOGAN 
activist al comitetului ' 
raional U.T.M. Horezu'

De multe ori în ședințele comi
tetului raional U.T.M. Novaci, re
giunea Craiova, s-a discutat des
pre munca unor organizații de 
bază U-T.M.

Numai despre munca utemiștilor 
din satul Cîrligeii de Vale, comu
na Bumbești-Pițicu, nu se spunea 
mai nimic. Tovarășul Tache Cam
brea, instructor raional în al că
rui sector de muncă intra și acea
stă organizație, în rarele „vizite“ 
făcute aici se mulțumea să ia 
doar unele date statistice — mai 
mult sau mai puțin exacte — și să 
transmită din mers cîteva instruc
țiuni.

Ca un rezultat al muncii super
ficiale depuse de tovarășul Cam
brea, nici secretarul organizației 
de bază U.T.M. din satul Cîrligeii 
de Vale, tovarășul Gheorghe Vă
duva nu desfășura o activitate 
satisfăcătoare. Timp de un 
an de zile, nu s-au ținut în a- 
ceastă organizație decît două adu
nări generale. Utemiștii din satul 
Cîrligeii de Vale doreau însă să

și pămînt 1“ Ceea ce e tragic e 
tocmai faptul că asemenea ființe 
cu sentimente alese erau obliga
te, pentru a obține partea de 
moștenire ce li se cuvenea (altfel 
iarna n-ar fi avut unde să doar
mă — vara cei din familia lui 
Birică dormeau pe prispă), să se 
ia la bătaie cu alde Bălosu, Po
lina ajungînd să dea foc cu 
mîna ei casei părintești.

Dar dacă legile junglei capi
taliste nu cuiță nici omenia lui 
Ilie Moromete, nici dragostea
dintre Polina și Birică, ele nu 
cruță nici copilăria. Citiți pagi
nile acelui poem în proză închi
nat secerișului, în care copii de 
7-8 ani sînt luați la o muncă isto
vitoare. Poate paginile cele mai 
impresionante din roman sînt 
cele care înfățișează pe Niculae 
Moromete. Nu ne iese din minte 
capul mare al acestui băiețandru 
de 11 ani, chipul lui galben- 
negru de friguri, ochii lui mari, 
aprinși. încă de la începutul ro
manului ne întîmpină plînsul lui, 
dar nu un plîns deznădăjduit, 
stins, ci un plîns revoltat, plin 
de obidă. Din nopțile de iarnă, 
cînd citea țăranilor strînși la Mo
romete povești despre cei 11 frați 
preschimbați în 11 lebede, de-a- 

ciomege" cu măgădăul de Achim- tunci în inima lui s-a aprins du- 
Achim. Birică în „Moromeții“,' 
trebuie să înfrunte pentru Poli- 
na tradiția clasei chiaburești, ca
re nu permite înrudirea cu un să
răntoc. încă din primele pagini 
ale romanului, din discuțiile ero
ilor, ni se conturează chipul Po 
linei — amestec de sfială și aspri
me, de liniște și patimă, de teamă și 
îndrăzneală, de duioșie și seve
ritate — așa ca în portretul ei 
pe care-1 vede Moromete . „sin
gură, sfioasă și aspră“. Zîmbe- 
tul ei are ceva ciudat, parcă își 
bate joc de tine, parcă în același 
timp te și alintă. Muncind ca o 
slugă în casa tatălui ei, fără a 
auzi o vorbă bună, fără a i se 
cumpăra o rochie nouă — la horă 
mergea desculță — Polina fuge 
cu Birică, flăcăul sărac 
cărui cîntece fermecau un 
întreg. Căsătoria ei cu Birică 
înseamnă numai înfăptuirea 
surilor ei de dragoste, cj, și a 
rinței ei de a trăi o altfel 
viață, adevărată, omenească. 
Chiar de aceea, Polina exclamă : 
„Destule vorbe urîte am auzit în 
casă! Toată ziua și toată,noap
tea, numai bani și pămînt! Bani

prosperitatea individului, că numai 
rechinii, cei care sînt capabili să 
calce în picioare sentimentele lor 
umane, numai ei devin „stăpînii 
vieții“. In acest sens, Ilie Moro
mete retrăind viața unor eroi li
terari din trecut le și încheie 
șirul. Prin meditațiile sale pro
funde și zbuciumate asupra eve
nimentelor sociale și economice, 
cu inteligența sa pătrunzătoare, 
Moromete constată cum propriile 
sale concepții despre societate se 
năruie, aducîndu-1 în pragul 
scrutării viitorului, care trebuie 
să aducă o schimbare radicală a 
lucrurilor.

★
Aripa întunecată a societății 

capitaliste se întinde și asupra 
dragostei dintre Polina și Birică. 
In „Intîlnirea din pămînturi“, 
flăcăul, pentru a se putea iubi cu 
Drina, trebuia să se bată „în

ale 
sat 
nu 
vi
d-o - 
de

reros visul de a învăța. Dar îm
potriva acestui vis „spre cerul 
plin de stele“ al învățăturii i se 
ațin nenumărate obstacole.

Marin Preda înconjoară cu un 
fior liric chipul lui Niculae. Pu
teți uita oare goana lui după ză- 
nateca oaie Bisisica, goană în 
care-și sîngerează picioarele? Ni
culae își dă seama că pentru a 
pleca mai departe la școli trebuie 
să ducă o adevărată luptă pentru 
a-i convinge pe cei din casă și 
organizează un adevărat plan 
strategic în care intră și învăță
torul și popa. Ne izbește asemă
narea sa cu Ilie Moromete, la
tura meditativă și o anume stra
tegie, comune și băiatului șl ta
tălui. Și Niculae, seara la cul
care, sau ziua, în grădină sub 
dud, sau la cîmp, undeva pe 
brazdă, „se retrăgea în sinea lui 
și se gîndea în liniște la acel 
lucru necunoscut care îi închidea 
calea“ și care depășea cu mult 
limitele familiei lui, ținînd de 
însăși structura lumii capitaliste. 
La sfîrșitul romanului, atunci

desfășoare o muncă de organizație 
mai intensă.

Exprimînd dorința lor, un cores
pondent voluntar, al ziarului nos
tru ne-a sezisat aceste lipsuri. Co
mitetul regional U.T.M.-Craiova a 
acordat atenția cuvenită semnalu
lui critic trimis de noi și în urma 
unei analize amănunțite a muncii 
organizației de bază U.T.M. din 
satul Cîrligeii de Vale și a cauze
lor care au determinat lipsurile în 
activitatea sa — au fost luate ur
mătoarele măsuri : instructorul ra
ional Tache Cambrea a fost înlo
cuit din cauza muncii sale nesatis
făcătoare. Tovarășul Vasile Cer
cel, șeful secției organe U.T.M. 
a comitetului raional U.T.M. No- - 
vaci, stînd mai multe zile în a- 
ceastă organizație, i-a ajutat în 
mod efectiv pe tineri să-și orga
nizeze bine activitatea.

In prezent, în urma măsurilor 
luate, organizația de bază U.T.M. 
din acest sat desfășoară o activi
tate mai plină de conținut și me
reu mai interesantă.

•cînd loviturile îl rostogolesc pe 
Ilie Moromete, îl vedem pe Nicu
lae aproape prăbușit pe ladă, cu 
umerii căzuți, cu capul plecat, 
copleșit de o tristețe sfîșietoare. 
Este drept, Ilie Moromete Vinde 
din pămînt și îl înscrie la inter
nat, dar asupra drumului lui Ni
culae către mult dorita învățătură 
planează negre presimțiri și ame
nințări.

★
Există în carte un erou care se 

ridică împotriva acestei împărății 
a samavolniciei și neomeniei — 
anume Țugurlan. Strădania scrii
torului de a crea un tip de țăran 
revoltat, o întîlnim încă în „Tn- 
tîlnirea din pămînturi“. In schița 
„In ceată“, un țăran sărac, în
furiat de nedreptatea pe care i-o 
face șeful cetei — un chiabur — 
amenință că va răsturna mași
na de treierat cu roțile în sus. 
Țugurlan nu va amenința însă 
că răstoarnă numai o mașină de 
treierat, ci o întreagă societate 
nedreaptă. Este adevărat, deo
camdată Marin Preda ne înfăți
șează doar un țăran revoltat a- 
narhic. întîmplările grele prin 
care a trecut — lipsit de pămînt 
el a fost nevoit să muncească în 
dijmă ogoarele boierești, fratele 
Iui a fost împușcat la Grivița în 
timpul grevei din 1933, din cei 
șapte copii unul singur a scăpat 
de moarte etc. — toate acestea 
l-au făcut să se închidă în Sine, 
să se înstrăineze de oameni, ba 
chiar să se înrăiască. Specificul 
lui Marin Preda constă însă în 
aceea că, departe de a fi rece — 
„mai rece ca Rebreanu" cum spu
nea un critic — are un lirism 
pudic, discret. îndărătul înfăți
șării dure, a gesturilor brutale, 
generate de vitregia lumii în care 
trăiesc, eroii lui Marin Preda sînt 
de-o umanitate înduioșătoare. Vă 
aduceți aminte de acea dimineață 
în care Țugurlan se trezește mai 
devreme ca de obicei și simte că 
ceva din această dimineață îi 
place. Privind curtea, gardurile, 
fîntîna, cei doi salcîmi înalți de 
la poartă, „țărîna bătăturii care 
umedă de rouă dormea și ea ca 
o ființă vie“, exclamă : „Ce bine 
ar fi să primești de la lume doar 
această pace-adîncă 1...“ Dar el 
își dă seama că lumea capita
listă, prin însăși esența ei, esta

■' ?

\<
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Despre Bugetul de Stat al R. P. R. pe anul 1956
Raportul ministrului de Finanțe al R. P. R., too. Manea Manesca

Tovarăși deputațî.
Din însărcinarea Consiliului de 

Miniștri, vă prezint spre exami
nare și aprobare, Proiectul Buge
tului de Stat al Republicii Popu
lare Române pe anul 1956 — pri
mul an al celui de al doilea plan 
cincinal.

Proiectul de Buget se înteme
iază pe Directivele Congresului al 
Il-lea al Partidului Muncitoresc 
Român cu privire la dezvoltarea 
ramurilor economiei naționale și a 
acțiunilor social-culturale, în con
formitate cu politica partidului, 
care urmărește, neabătut, crește
rea forțelor productive ale țării, în 
scopul ridicării bunăstării mate
riale și culturale a poporului 
nostru.

Congresul al II-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn a făcut bi
lanțul mărețelor succese obținute 
în anii puterii populare de clasa 
muncitoare, de țărănimea mun
citoare, și de intelectualitatea le
gată de popor.

Realizările noastre sînt indiso
lubil legate de ajutorul multila
teral și dezinteresat pe care ni-1 
acordă Uniunea Sovietică, precum 
și de colaborarea tovărășească în 
cadrul sistemului mondial socia
list.

Tovarăși deputați,
Bugetul de Stat pe anul 1954, 

potrivit contului de execuție pe 
care îl supunem spre aprobare, 
s-a încheiat la venituri cu suma 
de 41.413,4 milioane lei, iar la 
cheltuieli cu suma de 38.352,0 mi
lioane lei, veniturile 
cheltuielile cu suma 
milioane lei.

In anul 1955, după 
zorii, Bugetul de Stat 
iizat la venituri cu 
44.248,0 milioane lei 
tuieli cu 
lioane lei, 
cheltuielile cu 1.567,7 milioane 
lei.

Sumele rezultate din depășirea 
veniturilor față de cheltuieli, res
pectiv excedentele bugetare pe 
anii 1954 și 1955, sînt depuse la 
Banca de Stat pentru a fi folo
site ca surse de creditare pe ter
men scurt a întreprinderilor 
cia-liste.

Partea cea mai importantă a 
veniturilor . Bugetului de Stat pe 
anul 1955, în sumă de 39.858,4 
milioane lei, a fost realizată în 
sectorul socialist al economiei.

Cheltuielile Bugetului de Stat 
pentru finanțarea econorhiei națio, 
nale s-au ridicat în anul 1955 la 
suma de 25.519,3 milioane lei. O

depășind
de 3.061,4

date provi- 
a fost .rea- 
suma de 
și la chel- 

suma de 42.680,3 mi- 
veniturile depășind

so-

parte însemnată a acestor mij
loace, în sumă de 9.258,1 milioa
ne lei. a fost folosită pentru fi
nanțarea investițiilor capitale.

In cursul anului 1955, au fost 
puse în funcțiune și au fost dez
voltate numeroase întreprinderi 
industriale.

Creșterea 
agriculturii, 
dat de stat 
le colective 
jutorul dat 
au dus la 
a producției agricole.

Cheltuielile Bugetului de Stat 
pe anul 1955 pentru învățămîntul 
de toate gradele, pentru știință, 
cultură, sănătate, sport, pensii și 
asigurări sociale, s-au ridicat la 
suma de 6.803,9 milioane lei.

Au fost puse la dispoziția oa
menilor munții locuințe în supra
față de peste 740.000 m. p„ con
struite din fonduri centralizate și 
prin credite acordate de stat.

Dezvoltarea economiei naționa
le în anul 1955 s-a oglindit în 
creșterea venitului național cu 
cca. 19% față de anul 1954.

Salariul real al muncitorilor și 
funcționarilor a crescut cu 8% 
față de anul precedent, ca urmare 
a celor două reduceri de prețuri 
cu amănuntul, a scăderii prețuri
lor la unele produse pe piața ță
rănească și a creșterii salariului 
mediu.

Creșterea producției agricole și 
reducerea prețurilor în comerțul 
de stat și cooperatist a dus la 
sporirea veniturilor țărănimii.

Realizările oamenilor muncii 
industrie, în agricultură și 
celelalte ramuri ale economiei, 

. determinat creșterea veniturilor 
Bugetului de Stat și consolidarea 

, finanțelor țării, Bugetul închein- 
’ du-se în ultimii ani cu exceden

te însemnate, ceea ce a contribuit 
la întărirea continuă a puterii da 
cumpărare a leului.

Tovarăși deputațî,
In Proiectul Bugetului de 

pe anul 1956 sînt prevăzute 
loacele financiare necesare 
voltării tuturor ramurilor econo
miei naționale, pe baza dezvoltă
rii cu precădere a industriei grele 
și sînt asigurate, de asemenea, 
fondurile necesare acțiunilor so
cial-culturale și celorlalte obiec
tive prevăzute în planul de stat.

Corespunzător acestor sarcini 
Proiectul Bugetului de Stat pe 
anul 1956 prevede la venituri su
ma de 45.430,6 milioane lei și 
la cheltuieli suma de 44.430,6 
milioane lei, veniturile depășind 
cheltuielile cu 1 miliard lei.

înzestrării tehnice a 
sprijinul multilateral 
gospodăriilor agrico- 
și întovărășirilor, a- 

țărănimii muncitoare, 
o creștere însemnată

in 
în 
au

Stat 
mij- 
dez-

Venîiurile Bugetului de Stat 
anul 1956

Principala sursă a Bugetului de 
Stat pe 1956 o constituie ve
niturile provenite din sectorul so
cialist al economiei. Aceste ve
nituri sînt în sumă de 40.293,8 
milioane lei' adică 88,7% din ve
niturile bugetare, ceea ce oglin
dește rolul predominant al for
mației socialiste în economia noa
stră. Din această sumă, impozitul 
pe circulația mărfurilor este de 
17.308,3 milioane lei, iar vărsă- 
mintele din cote părți de benefi
cii 7.851,5 milioane lei (inclusiv 
cotele părți de beneficii din bu
getele locale).

Pe lîngă cotele părți de benefi
cii, care urmează a fi vărsate la 
buget, o parte însemnată din be
neficii, în sumă de 3.675,3 milioa
ne lei, rămîne la întreprinderi și 
organizații economice pentru fi
nanțarea proprie.

Creșterea veniturilor Bugetului 
din acumulările sectorului socia
list al economiei se bazează pe 
creșterea producției industriale și 
agricole, a transporturilor, a cir
culației mărfurilor, cum și pe în
deplinirea sarcinilor de reducere 
a prețului de cost al producției și 
a cheltuielilor de circulație, pre-

văzute în planul de stat pe anul 
1956.

Realizarea acestor sarcini este 
hotărîtoare pentru executarea cu 
succes a Bugetului. îndeplinirea 
planului de producție globală, al 
producției-marfă și al reducerii 
prețului de cost trebuie să fie 
lege pentru fiecare întreprindere 
și organizație economică.

O problemă centrală a întregii 
organizări a producției o consti
tuie reducerea prețului de cost. 
In anul 1955, planul de reducere 
a prețului de cost a fost realizat 
de Ministerul Industriei Petrolu
lui, Ministerul Industriei Chimice, 
Ministerul Industriei Ușoare și de 
alte ministere. Sînt însă ministere 
ca Ministerul Industriei Alimenta
re, Ministerul Industriei Lemnu
lui, Ministerul Industriei Materia
lelor de Construcții care nu șî-au 
realizat sarcinile, ceea ce a făcut 
ca planul de reducere a prețului 
de cost pe întreaga industrie 
republicană, să nu fie îndeplinit.

Principala cale de reducere a 
prețului de cost al producției și 
de sporire a acumulărilor între
prinderilor o constituie ridicarea 
neîntreruptă a productivității 
muncii. Un număr mare de între
prinderi au depășit în anul trecut 
sarcinile planificate cu privire la 
creșterea productivității muncii. 
Pe întreaga industrie productivi
tatea “ - ------- r- --..i
1955 
1954.

In 
muri 
te cu utilaj modern, dar capaci
tatea^ utilajului nu este încă fo
losită pe deplin în toate întreprin
derile noastre. Folosirea deplină 
a capacității utilajului a fost frî- 
nată din cauza întreruperilor și 
stagnărilor, a absențelor nemoti- 

; vate și a învoirilor. Productivita
tea muncii ar fi crescut în anul 
1955 cu încă 4 la sută față de 
anul 1954, dacă aceste deficiențe 

[ ar fi fost înlăturate.
Intr-o serie de întreprinderi, 

cea mai mare parte a producției 
se realizează prin asaltul dat la 
sfîrșitul perioadei, ceea ce duce 
la folosirea nerațională a utila
jelor și a forțelor de muncă, la 
depășirea fondului de salarii și la 
nerealizarea sarcinii de reducere 
a prețului de cost.

In anul 1955, creșterea produc
tivității muncii, pe întreaga in
dustrie, a depășit creșterea sala
riului mediu al muncitorilor. 
Acesta este un fapt pozitiv. Se 
constată, însă, că în multe în
treprinderi nu s-a realizat o core
lație justă între acești indici. Or, 
după cum se știe, numai respec- 
tînd această corelație se poate 
crea o bază solidă pentru redu
cerea prețului de cost al produc
ției, singura cale de reducere a 
prețurilor de vînzare cu amănun
tul și de ridicare a salariului real.

Depășirea fondului de salarii 
față de producția realizată a re
zultat și din practicarea unor 
norme de producție învechite, 
necorespunzătoare nivelului teh
nic și expdfienței muncitorilor. 
Deficiențe mai mari în această 
privință au avut unele întreprin
deri din cadrul Ministerului Trans
porturilor Navale și Aeriene, Mi
nisterului Căilor Ferate, Ministe
rului Construcțiilor, Ministerului 
Industriei Metalurgice și Con
strucțiilor de Mașini.

rhuncii a crescut în anul 
cu 11 la sută față de anul

ultimii ani, numeroase ra- 
industriale au fost înzestra-

Fondul de salarii trebuie să fie : 
cheltuit în raport strict cu înde- i 
plinirea planului de producție, să : 
fie lichidată practica ilegală a 1 
unor conducători de întreprinderi, 
șefi de secție și maiștri care ad- i 
mit plăți nejustificate în contul 
fondului de salarii în loc de a lua 
măsuri pentru o mai bună orga
nizare a muncii și să asigure, pe 
această cale, creșterea cîștigului 
muncitorilor.

Ținînd seama că în costul pro
ducției, materia primă, materia
lele, combustibilul și energia 
electrică reprezintă în majoritatea 
ramurilor economiei partea cea 
mai mare, lupta pentru economii 
în consumul de materiale trebuie 
să constituie o preocupare per
manentă a tuturor oamenilor 
muncii.

Sînt întreprinderi, nu puține 
la număr, care au continuat în 
anul trecut să depășească nor
mele de consum planificate. 
Unele întreprinderi ale Ministe
rului Industriei Materialelor de 
Construcții au depășit consumul 
de combustibil convențional cu 
64.000 tone la producția de clin- 
ker, țigle și cărămizi.

Depășirea consumurilor specifi
ce la minereu de fier și mangan 
și la cocs metalurgic, a contri
buit la nerealizarea sarcinii de 
reducere a prețului de cost, la 
Combinatul Siderurgic Hune
doara.

S-au înregistrat, de asemenea, 
depășiri la consumuri la Uzi
nele de produse sodice Ocna Mu
reșului (din Ministerul Industriei 
Chimice), Electrofar (din Minis
terul Energiei Electrice și Indus
triei Electrotehnice) și altele.

In anul 1955 risipa de mate- 
■ riale provocată de rebuturi a fost 

mare la unele întreprinderi ale
• Direcției Generale a Industriei
• Electrotehnice, ale Direcției Gene- 
I rale a Industriei Ceramice, ale 
i Direcției Generale a Industriei

Geamurilor și la alte întreprin
deri.

Prețul de cost a fost încărcat 
în cursul anului 1955 de impor
tante cheltuieli neproductive da
torită locațiilor pentru vagoane, 
amenzilor și penalizărilor.

în anul 1955 au continuat să 
existe lipsuri și în privința înde
plinirii sarcinii de reducere a 
cheltuielilor de circulație. Multe 
unități ale comerțului de stat și 
cooperatist folosesc încă nerațio
nal mijloacele de transport, au 
pierderi mari din manipularea 
mărfurilor și n-au grijă pentru 
refolosirea ambalajelor.

La unitățile comerciale ale 
Ministerului Comerțului Interior 
și ale sfaturilor populare au fost 
depășite cheltuielile de circulație 
cu 181 milioane lei, iar la cele 
ale Centrocoop-plui cu 87 milioa
ne lei, deși nivelul planificat al 
acestor cheltuieli este încă ri
dicat.

Existența în rețeaua comercia
lă a_ unor sortimente de mărfuri, 
nu întru totul corespunzătoare 
cerințelor populației, a dus la 
formarea de stocuri. Aceasta 
imobilizează însemnate mijloace 
materiale și bănești ale

profund antiumană, că ea distru
ge cu sălbăticie tocmai liniștea, 
fericirea omului. Poziția de 
țăran sărac dijmaș face ca Țu- 
gurlan să vadă mult mai multe 
și mai departe decît alți țărani 
din sat. El este singurul care-și 
dă seama că de fapt vorbăria fără 
noimă din adunările de la fieră
rie nu reprezenta decît „o apă 
liniștită“, în care țăranii căutau 
să uite de amenințările de dea
supra capetelor lor. Bătut de jan
darm, de un singur lucru îi e 
groază mai mult chiar decît deîn- 
chisoare — ca nu cumva palmele 
jandarmului s„a stingă în el „fla
căra îndrăznelii“. Această flacără 
a îndrăznelii reprezintă demnita
tea lui de om și, într-adevăr, 
stingerea ei ar fi mai groaznică 
decît închisoarea. In finalul ro
manului găsim un episod în care 
un soldat eliberat povestește cu 
amănunte apropierea lui Țugur- 
lan de comuniști — răzvrătitul a 
fost condamnat la doi ani închi- 
oare. Episodul izbește însă prin 

artificialitatea sa, ceea ce după 
părerea noastră, se leagă de o 
lipsă mai generală a romanului.

La întrebarea cum va fi „în
dreptată“ această lume, prost al
cătuită? — romanul dă un răs
puns nesigur. Viitorul parcă ezi
tă să-și trimită din depărtări ra
zele. Am spus că episodul care 
amintește despre lupta comuniști
lor din închisor' are un caracter 
artificios. Evenimentele politico- 
sociale care zdruncinau țara pă
trund în Siliștea-Gumești parcă 
prin vată. Despre fenomene ca fas
cizarea crescîndă a țării, mișcarea 
legionară — care evident s-au 
manifestat.și în lumea satelor — 
aflăm doar răzleț, uneori abia 
din aluzii. Și doar „Moromeții“ 
constituie în mod obiectiv o fres
că a satului romînesc în preajma 
celui de al doilea război mondial 1 
Avem impresia că pătrunzînd — 
■prin stilul indirect liber — în 
lumea lăuntrică a lui Ilie Mor.o- 
nete. Marin Preda nu se mai 

detașează în suficientă măsură 
de eroul principal pentru a zu
grăvi f.apte și evenimente pe care, 
evident, Moromete nu le vede sau 
nu le dă importanța cuvenită, 
datorită viziunii lui limitate des
pre societate. In orice caz, nu 
putem să fim de acord cu cei care, 
nespunînd nimic despre aceste 
lip-uri, s-au mărginit doar «ă a-

propie cartea lui Marin Preda de 
diferite cărți clasice. De aici, din 
lipsa unei lumini puternice proiec
tate asupra evenimentelor social- 
politice care agitau epoca, unor 
critici li s-a creat impresia des
pre așa zisele aspecte întunecate 
din „Moromeții". Este limpede 
însă că de la această lipsă și 
pînă la încriminarea de natura
lism din cronica apărută în 
„Steaua", „e o cale atît de lungă".

*

Romanul lui Marin Preda, așa 
cum am văzut, demonstrează 
practic și în culori de o expresi
vitate rar întîlnită, absurditatea 
acelor teorii despre salvarea în 
capitalism a micii proprietăți ță
rănești pe calea muncii cinstite. 
Priviți cum sub loviturile crizei 
care a izbucnit, chiar gospodăriile 
lui Ilie Moromete și Dumitru lui 
Nae se prăbușesc. Din vechea via
ță liniștită nu mai rămîne decît 
statueta de lut a chipului lui Ilie 
Moromete pe polița de la fierăria 
lui Iocan. Este important de sub
liniat că Marin Preda, zugrăvind 
figurile personajelor negative — 
fintre care cel mai adîncit ni se 
pare Bălosu — nu face din a- 
ceștia vinovați unici ai întîmplă- 
rilor tragice din Siliștea-Gumești. 
Dincoțo de Bălosu, de Aristide, 
reprezentanți ai capitalismului la 
sate, se înalță un întreg sistem 
economic, o adevărată împărăție 
a nedreptății și inumanității. Cum 
se convinge la sfîrșitul romanu
lui Ilie Moromete, exista undeva 
„o împletitură ascunsă, niște le
gături nevăzute" care susțineau 
această „lume necruțătoare". De 
acolo năvălea întunericul. Da, 
într-adevăr, legile societății capi
taliste creează un adevărat im
periu al întunericului. în acest 
imperiu sumbru și sălbatic oame
nii devin înrăiți, sudalma, înju
rătura devin vorbe obișnuite. 
Sentimentele umane sînt ascunse 
ca un lucru rușinos parcă, în 
orice caz vulnerabil. Boli ca tu
berculoza se asociază și devin 
prieteni la cataramă cu jandar
mii, cămătarii și perceptorii. Une
ori se aude plînsul sfîșietor al 
unui copil. Dragostea trebuie să 
se apere folosind alte mijloace 
decît omenia. Cîteodată senti
mentele umane izbucnesc, dar 
numai pentr u o clipă; apoi 
dispar în dosul înfățișării de fie
care zi, colțoase, brutale.

Nu putem să încheiem, fără a 
vorb'i despre umorul care stră
bate paginile romanului și care 
contribuie la expresivitatea unor 
personaje, ca Ilie Moromete.Ră 
mîn întipărite în mintea noastră 
„comediile" pe care le joacă Mo
romete în fața jandarmului sau 
a agentului fiscal, al căror resort 
lăuntric îl constituie simularea 
prostiei, așa cum se întîmplă și 
Ia țăranii lui Creangă. „A face 
pe prostul" constituie în acest 
caz o afirmare subtilă, plină de 
resurse comice, a superiorității 
de fapt a omului de rînd. Umo
rul lui Marin Preda nu este umo
rul tăios, șfichiuitor, care denunță 
nulitatea drapată în vestminte 
strălucitoare, ci un umor calm, 
liniștit, binevoitor, care învăluie 
într-o lumină simpatică persona
jele pozitive. Ciîndiți-vă la Coco- 
șilă. care înjură atît de mult și 
în atîtea moduri, încît nevasta 
lui Moromete, după plecarea lui 
aprinde tămîie în casă. Acest 
umor capătă însă treptat, spre 
sfîrșitul romanului, o rezonanță 
tristă, sg transformă într-un rîs 
amar. Ca o ironie, în ultimul ca
pitol, Ilie Moromete se întîlnește 
cu Traian Pisică. Fiul acestuia, 
Sfăfîrlică, face o poznă care în 
alte dăți ar fi stîrnit hohote de 
rîs. Acum Ilie nici n-o observă, 
iar noi schițăm un zîmbet trist.

Dacă închizînd ultima pagină 
a cărților scrise de Slavici și Re- 
breanu, rămîi cu impresia — 
justă istoricește — că asemenea 
drame se vor mai petrece, că ele 
sînt obișnuite în societatea con
temporană celor doi scriitori; ter_ 
minînd de citit „Moromeții“ ai 
vie impresia că ceva trebuie să 
se întîmple, că așa nu mai mer
ge. „Timpul nu mai are 
dare" — cum spune

ră.b- 
___  . în ulti
mele cuvinte ale romanului, Ma
rin Preda.

Iar noi așteptăm cu nerăbdare 
întruchiparea artistică a acestor 
acțiuni ale timpului cu care am 
fost cantemnorani, avînd con
vingerea că în Următoarele cărți 
ale acestei epopei despre viața 
țărănimii, romancierul — învin- 
gînd unele reticențe în înfățișa
rea din plin a evenimentelor epo
cii — va întregi contribuția ori
ginală adusă avîntului general al 
romanului, care cunoaște în ulti
ma vreme o dezvoltare unică în 
literatura noastră.

Trebuie arătat că există încă 
lipsuri serioase în activitatea unor 
întreprinderi de industrie locală. 
Se fabrică produse care nu sînt 
cerute de consumatori, nu se a- 
cordă atenția cuvenită valorifică
rii resurselor locale, lărgirii sor
timentelor, îmbunătățirii calității 
produselor și reducerii prețului 
de cost.

Mijloacele prevăzute în* anul 
1956 pentru repararea și întreți
nerea drumurilor și podurilor de 
interes local sînt cu 27,1 la sută 
mai mari decît cheltuielile făcute 
în același scop în anul 1955. Ne
cesitățile economiei și interesele 
populației cer o preocupare* deo- '' _* 
sebită pentru repararea și între- /• 
ținerea drumurilor de interes lo
cal.

Pentru finanțarea întreprinde
rilor de gospodărie comunală, a 
construcțiilor edilitare, repararea 
străzilor, salubritatea și iluminat-'.31?^ 
tul public în orașe și centre mun
citorești și pentru alte acțiuni de 
gospodărie comunală se alocă din ' ** 
buget și din resursele proprii ale 
întreprinderilor, suma de 958,3 
milioane lei.

Sfaturile populare trebuie să se 
preocupe mai intens de extinde
rea unităților de deservire a popu
lației.

In anul 1956, pentru lărgirea 
și conservarea fondului de lo
cuințe al statului, se prevede în 
bugetele sfaturilor populare suma 
de 367,4 milioane lei.

Comitetele executive ale sfatu
rilor populare au sarcina să ia 
măsuri pentru folosirea integrala 
a mijloacelor prevăzute pentru 
construcții și repararea fondului 
de locuințe. Totodată va trebui 
dusă o muncă intensă de lămu
rire în rîndurile cetățenilor, pen
tru buna păstrare și întreținere a 
clădirilor pe care le folosesc.

Pentru acțiunile de învățămînt, 
cultură, sănătate, sport și preve
deri sociale, în bugetele sfaturi
lor populare s-a prevăzut suma 
de 3.127,9 milioane 
prezintă 48 la sută 
cheltuielilor acestor

Veniturile proprii 
locale cresc în anul________ _
sută față de anul 1955, ceea ce a 
permis reducerea volumului dota- 
țiilor de la Bugetul republican, 
de la 882,0 milioane lei la 422,2 
milioane lei.

Pentru i
Ploești și-a 
cheltuielilor 
fără a mai 
dotației din 
deși aceste cheltuieli vor fi mai 
mari decît în anul

Pentru a realiza
văzute, comitetele 
sfaturilor populare 
corde o atenție mai mare înca
sării integrale și la timp a veni
turilor
provenite din 
impozitele și

In vederea
rii sfaturilor
zarea și depășirea
stabilite prin bugetele lor, veni
turile locale ce vor fi realizate 
peste plan, vor fi folosite în în
tregime pentru acoperirea unor 
nevoi suplimentare privind eco
nomia locală și acțiunile social- 
culturale.

meniul dezvoltării bazei materiale 
a culturii, învățămîntului, sănă
tății, științei, culturii fizice și 
sportului. In Proiectul Bugetului 
de Stat se prevede pentru finan
țarea acțiunilor social-culturale 
suma de 7.693,0 milioane lei, cu 
13,1% mai mult ca în anul 1955.

Sumele alocate de la buget 
pentru învățămîntul de toate 
gradele, se ridică la 2.283 milioa
ne lei, iar pentru dezvoltarea cul
turii, științei și artei la 759 mi
lioane lei.

In anul acesta se va introduce 
televiziunea în București, se vor 
înființa noi studiouri regionale 
de radio, se va lărgi rețeaua ci
nematografică. Instituțiile de 
artă, căminele culturale și biblio
tecile de la sate își vor îmbună
tăți și dezvolta activitatea. ~ 
asigurat fondurile necesare 
tru dezvoltarea cercetărilor 
țifice în domeniul chimiei, 
cei nucleare, metalurgiei și 
rurgiei etc.

Pentru ocrotirea sănătății, se 
prevede suma de 1.935,5 milioa
ne lei, cu 135,7 milioane lei 
mult decît s-a cheltuit în 
1955. Capacitatea unităților 
nitare existente se va mări 
peste 8.700 paturi.

In proiectul bugetului Asigură
rilor Sociale de Stat s-au prevă
zut pentru anul 1956 alocații în 
sumă de 2.112,0 milioane lei, cu 
o creștere de 16,4% față de chel
tuielile anului 1955.

Ministerele și instituțiile în 
sarcina cărora intră realizarea 
acțiunilor social-culturale, trebuie 
să înlăture practica cheltuirii 
unor mijloace bănești, fără a 
(ine seama de oportunitatea și 
eficacitatea cheltuielilor.

Pentru cheltuielile de întreți
nere a organelor administrației 
de stat, se prevede în proiectul 
bugetului de stat | 

; suma de 1.364,6 
. ceea ce reprezintă 
i talul cheltuielilor.

Aparatul de stat 
nit pe măsura 
N-au fost încă înlăturate verigile 
paralele și de prisos. Aparatul 
folosit la colectări, achiziții și 
contractări de produse agrico
le vegetale și animale, este 
foarte numeros. La secțiunile 
sfaturilor populare există ser
vicii paralele. La această si
tuație a contribuit și preocuparea 
insuficientă a Ministerului Fi
nanțelor pentru îmbunătățirea și 
ieftinirea aparatului de stat.

Ministerele, direcțiile generale, 
instituțiile și întreprinderile, au 
datoria să ia măsuri pentru în
tărirea conducerii concrete a în
treprinderilor și organizațiilor 
economice, pentru simplificarea 
metodelor de planificare și evi
dență, pentru reducerea cheltuie
lilor administrativ-gospodărești.

Pentru cheltuielile de apărare 
și securitate, în Proiectul de Bu
get pe anul 1956 s-a prevăzut 
suma de 3.995,0 milioane lei, cu 
476 milioane lei mai puțin de
cît suma aprobată prin Bugetul 
pe anul 1955. Această reducere 
constituie încă o dovadă că Re
publica 
tribuie 
slăbire 
nale.

Tovarăși deputațî,
In anii puterii populare. Parti

dul și Guvernul au acordat o a- 
tenție deosebită dezvoltării eco
nomice și culturale a tuturor re
giunilor patriei noastre. Numai 
în cursul primului cincinal volu
mul bugetelor locale a crescut 
aproape de 3 ori.

Pe anul 1956, proiectele de bu
get ale sfaturilor populare însu
mează 6.541,9 milioane lei, ceea 
ce reprezintă o creștere de 8,1% 
față de anul 1955.

Cheltuielile pentru finanțarea 
economiei locale, inclusiv investi
țiile capitale, însumează 2.844,2 
milioane lei. In cadrul acestor 
cheltuieli, fondurile destinate in
vestițiilor sfaturilor 
sînt în sumă de 600,2

. lei, la care se adaugă 

. 377,4 milioane lei, din

diții similare de lucru: S.M.T.-
Făurei a obținut o productivitate 
de 321 hectare de arătură nor
mală pe tractor convențional (15 
cai putere), în timp ce S.M.T.- 
Rușețu a realizat numai 167. 
Lucrările executate de S.M.T.- 
Făurei au costat 116,4 lei pe hec
tar de arătură normală iar 
S.M.Ț.-Rușețu, 184,6 lei.

Asemenea situații se datoresc 
și faptului că în unele S.M.T.-uri 
folosirea parcului de mașini și 
tractoare este incomplectă; sînt 
frecvente opririld mașinilor și 
tractoarelor din cauza defecțiuni
lor tehnice și a proastei calități 
a reparațiilor capitale și curente. 
Dăinuie risipa în consumul de 
materiale și combustibil. Toate 
acestea duc la creșterea prețului 
de cost. "

Centrele mecanice, care în ul
timii ani au fost înzestrate cu 
mașini și utilaje noi, au datoria 
să îmbunătățească simțitor cali
tatea reparațiilor și să asigure, 
totodată, o reducere substanțială 
a costului acestora.

Unele gospodării agricole de 
stat, care acordă atenție reguli
lor agrotehnice și de gospodă
rire rațională a mijloacelor 
care sînt dotate, au obținut 
zultate bune în ultimii ani. 
exemplu, G. A. S.-Odobești 
G.A.S.-Justin Georgescu din 
giunea Galați, G.A.S.-Apoldu 
Sus din regiunea 
G.A.S.-Satu I'—- 
Baia Mare și altele.

Există însă, multe gospodării 
agricole de stat care produc 
scump și predau statului puține 
cereale, legume, lapte, carne și 
alte produse agricole. Nivelul 
producției agricole atins de a- 
ceste gospodării nu corespunde 
gradului de înzestrare tehnică și 
posibilităților de care dispun 

O parte însemnată din pierde
rile gospodăriilor agricole de stat 
este pusă, de multe ori, în mod 
nejustificat pe seama calamități
lor naturii.

Atenția conducerii G.A.S., a or
ganelor tutelare ca și a, orga
nelor financiare și ale Băncii A- 
gricole, trebuie să fie îndreptată 
spre ridicarea nivelului produc
ției la hectar pe care o obține 
fiecare gospodărie și secție, spre 
creșterea productivității muncii și 
înlăturarea pierderilor cauzate 
de proasta gospodărire.

In anul 1956 sînt prevăzute a 
se acorda gospodăriilor agricole 
colective și întovărășirilor agri
cole, credite de stat pe termen 
lung, în sumă de peste 210 mi
lioane lei, pentru procurarea de 
utilaj agricol, animale de rasă 
și pentru lucrări de construcții, 
pe lîngă creditele pe termen 
scurt pentru producție.

Un sprijin însemnat pentru ță
rănimea muncitoare îl vor consti
tui cooperativele de credit și e- 
conomie de 
au început 
lor credite 
se, pentru 
agricole.

Partidul
dat și acordă o atenție deosebită 
dezvoltării capacității de produc
ție a ramurilor economiei națio
nale, în care spop se alocă fon
duri mari pentru executarea unui 
volum considerabil de lucrări ca
pitale.

Volumul investițiilor destinate 
utilării organizațiilor de construc
ții se va dubla în 
de anul 1955.

In anul 1955, la 
re ca : Ministerul 
talurgice și Construcțiilor 
Mașini, Ministerul Industriei A- 
limentare și alte ministere a fost 
îndeplinit planul de construcții și 
montaj. Pe economie, însă, planul 
de investiții și în deosebi planul 
de punere în funcțiune nu s-au 
realizat în întregime.

In cursul anului trecut, nume
roase obiective, care trebuiau să 
fie date în funcțiune pînă la 
sfîrșitul anului 1955, au rămas 
neterminate. Și în anul 1955 a 
persistat împrăștierea materiale
lor, utilajelor 
muncă, pe un 
de șantiere.

Ca urmare a 
sarcina de reducere a 
construcțiilor n-a putut 
zată.

O cauză care a creat 
greutăți în executarea lucrărilor 
capitale au fost desele modificări 
aduse de ministere în 
lucrărilor sub limită 
prinderilor.

Deși organele Băncii 
tiții și ale Băncii Agricole 
scos la iveală unele lipsuri din 
activitatea organizațiilor de cons
trucții și ale titularilor de investi
ții, ele nu au determinat condu
cerile 
crete 
bună 
bună 
ții, pentru înlăturarea risipei de 
materiale, pentru ieftinirea costu
lui construcțiilor, pentru darea în 

Deși”* s-au creat condiții bune funcțiune latermen a obiective- 
pentru îndeplinirea planurilor, 
munca unor S.M.T.-uri nu este 
însă satisfăcătoare. Să luăm de 
exemplu, două S.M.T.-uri din re
giunea Galați, înzestrate cu ace
leași forțe mecanice și avînd con-

cheltuieli 
aceste lip- 
Ministerul 
Ministerul 
care au

statului și provoacă 
mari de circulație. La 
suri au contribuit și 
Industriei Ușoare și 
Industriei Alimentare, 
continuat să producă unele măr
furi în sortimente și calități care 
nu corespund cerințelor și gustu
rilor consumatorilor. '

Lipsurile arătate impun ca mi
nisterele, direcțiile generale 
conducerile întreprinderilor, 
privească cu mai multă 
problema creșterii 
întreprinderilor.

Munca economică a organelor 
financiare și bancare este încă 
la un nivel nesatisfăcător. Defi
ciențele din activitatea întreprin
derilor s-au petrecut sub ochii 
organelor de control ale Minis
terului Finanțelor și Băncii de 
Stat, care au privit la suprafață 
activitatea întreprinderilor și în 
multe cazuri n-au luat atitudine 
fermă pentru curmarea lipsurilor 
constatate.

Banca de Stat trebuie să-și 
îmbunătățească metodele de lu
cru, să introducă un regim dife
rențiat de creditare și decontare, 
prin care să exercite o influență 
mai puternică, îndeosebi asupra 
întreprinderilor care au o activi
tate nesatisfăcătoare.

In Proiectul de Buget pe anul 
1956, impozitele și taxele de la 
populație sînt prevăzute în sumă 
de 3.949,0 milioane lei.

Impozitele de la populație au 
o pondere mică (8,7%) în tota
lul veniturilor Bugetului de Stat. 
Ele sînt destinate, ca și celelalte 
mijloace ale Bugetului, pentru 
satisfacerea nevoilor materiale 
și culturale mereu crescînde ale 
oamenilor muncii.

In ceea ce privește realizarea 
integrală și la timp a planului 
de încasări a impozitelor și în 
descoperirea evazioniștilor, în 

. munca organelor financiare mai 
persistă lipsuri serioase.

Pentru anul 1956, din primele 
: de asigurare, A.D.A.S.-ul a pre- 
' văzut o sumă de peste 200 mi- 
. lioane lei pentru plata despăgu

birilor, iar pentru realizarea mă
surilor de prevenire a incendiilor 
și de combatere a epizotiilor se 
pune la dispoziția sfaturilor popu
lare suma de peste 58 milioane 
lei.

Este necesar ca organele de 
asigurare, cu sprijinul comitetelor 
executive ale sfaturilor populare, 
să îmbunătățească și să lărgească 
munca cu privire la asigurările 
de stat — mai ales prin extin
derea asigurărilor facultative — 
și să rezolve la timp și în mod 
just plata despăgubirilor de asi
gurare.

Creșterea veniturilor reale ale 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate se reflectă în creșterea depu
nerilor la Casele de economii. In 
anul 1955 depunerile au crescut 
cu 82 la sută, iar numărul depu
nătorilor cu 31 la sută față de 
anul 1954. Casele de economii 
trebuie să îmbunătățească modul 
de deservire a populației și să 
stimuleze depunerile — în deo
sebi în mediul sătesc.

și 
să 

grijă 
rentabilității

la

ÌU-‘

ale

Cheltuielile Bugetului de Stat
anul 1956pe

Tovarăși deputațî,
Partea de cheltuieli a Proiectu

lui Bugetului pe anul 1956, în 
sumă de 44.430,6 milioane lei, re
flectă importantele sarcini cu pri
vire la dezvoltarea industriei și 
agriculturii și a celorlalte ramuri 
ale economiei naționale, precum 
și la creșterea bunăstării mate
riale și culturale a oamenilor 
muncii.

Partea principală a mijloacelor 
Bugetului de Stat pe 1956 este 
destinată, ca și în anii precedenți, 
dezvoltării economiei naționale și 
a acțiunilor social-culturale. Pen
tru aceste scopuri s-a prevăzut 
suma de 33.837,1 milioane lei, 
ceea ce reprezintă peste trei pă
trimi din totalul cheltuielilor sta
tului.

Din această sumă, cheltuielile 
pentru finanțarea economiei na
ționale, în care se cuprinde fi
nanțarea investițiilor capitale, 
sînt de 26.144,1 milioane lei și 
reprezintă 58,8 la sută din totalul 
cheltuielilor bugetului. Pe lîngă 
alocațiile de la Buget, întreprin
derile dispun de resurse proprii 
în sumă de 9.528 milioane lei, 
pentru investiții, pentru creșterea 
mijloacelor circulante și pentru 
fondul directorului.

Din mijloacele pentru finanța
rea economiei naționale, o parte 
însemnată, care însumează 14.958 
milioane lei, se alocă pentru fi
nanțarea industriei.

Pentru investițiile capitale în 
ramurile industriei grele, sumele 
prevăzute de la Buget și din re
surse proprii în anul 1956 sînt 
cu 36,5 la sută mai mari decît în 
anul 1955.

In anul 1956 se va continua, 
de asemenea, dezvoltarea indus
triei bunurilor de larg consum.

Sumele prevăzute pentru aco
perirea creșterilor de mijloace cir
culante în industrie sînt de 
1.757,2 milioane lei, din care de 
la buget 617,9 milioane lei, iar 
restul pe seama resurselor proprii 
ale întreprinderilor.

In anul 1955, întreprinderile din 
cadrul Ministerului Industriei Me
talurgice și Construcțiilor de 
mașini au obținut unele rezul
tate pozitive în lichidarea stocu
rilor supranormative, eliberînd în
semnate mijloace circulante. Sînt 
însă numeroase cazuri cînd con
ducerile întreprinderilor au dove
dit lip„să de răspundere în ceea 
ce privește folosirea rațională a 
mijloacelor circulante și păstra
rea integrității acestora.

Dar cauza deficiențelor nu se 
află numai la întreprinderi i o

oamenilor

mare parte din vină o poartă di
recțiile generale și ministerele 
care nu iau măsuri pentru o mai 
bună organizare a aprovizionării. 
Ele fac dese schimbări în planul 
de producție al întreprinderilor 
după ce o parte din materia pri
mă și materiale au fost aprovi
zionate sau chiar introduse în 
producție. Adeseori, din cauză că 
întîrzie..........  * - >-• --1-
înlocuit 
timp ce 
tîrziere 
mative. 
special 
Ușoare ________
Alimentare, Ministerul Industriei 
Lemnului și Ministerul Industriei 
Materialelor de Construcții.

Numeroase întreprinderi și-au 
imobilizat mijloacele lor circulan
te în debitori și nu depun su
ficiente eforturi pentru a-i li
chida.

Nici băncile nu au acționat cu 
suficientă hotărîre și eficacitate 
pentru micșorarea, într-o propor
ție mai însemnată, a stocurilor 
supranormative existente în eco
nomie, pentru accelerarea vitezei 
de rotație a mijloacelor circu
lante.

Ca urmare a activității nesa
tisfăcătoare, unele ministere își 
încheie activitatea cu pierderi și 
cer acoperirea lor de la Buget.

In anul 1956 se alocă suma de 
4.224,5 milioane lei, din care de 
la buget 3.642,8 milioane lei pen
tru dezvoltarea agriculturii și 
silviculturii, iar restul din resurse 
proprii.

Volumul de lucrări agricole ce 
execută de S.M.T. în anul 1956 
crește cu circa 29 la sută față 
anul 1955. Numărul stațiunilor 
mașini și tractoare va spori

livrările, un material este 
cu altul mai scump, în 
materialele venite cu în- 
devin stocuri supranor- 
Asemenea situații sînt în 
la Ministerul Industriei 
și Ministerul Industriei
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se 
va 
de 
de 
cu

mașini și tractoare va 
încă 14.

Numeroase S.M.T.-uri au 
nut în anul 1955 rezultate

Astfel, S.M.T. Hagieni — regiu
nea Constanța, Gottlob — regiu
nea Timișoara și S.M.T. Sf. 
Gheorghe — i 
mă Maghiară, 
ția planificată 
productivitatea 
venționale cu 
dus prețul de 
hectar de arătură 
9-16%.

obți- 
bune.

Timișoara și S.M.T.
Regiunea Autono- 
au depășit produc- 
între 12 și 43%, 
pe tractoare con- 

12—44% și au re- 
cost planificat pe 

normală cu

S-au 
pen- 

știin- 
fizi- 

side-

cu 
re- 
De 

Și 
re
de 

1 Hunedoara, 
Mare din regiunea

curînd înființate, care 
să acorde membrilor 

în condiții avantajoa- 
dezvoltarea producției

și Guvernul au acor-

anul 1956 față

unele ministe-
Industriei Me

de

și a forțelor de 
număr prea mare

celor arătate, nici 
costului 
fi reali-

serioase

planurile 
ale între-

de Inves-
au

acestora să ia măsuri con- 
pentru organizarea mai 
a șantierelor, folosirea mai 
a mecanismelor de construc-

lor de investiții.
Tovarăși deputațî,
In Directivele cu privire la cel 

de-al doilea plan cincinal s-au 
stabilit măsuri importante în do-

mai 
anul 

sa- 
cu

pe anul 1956, 
milioane lei, 
3,1% din to-

lei, care re- 
din totalul 

bugete, 
ale bugetelor 
1956 cu 22 la .

nu s-a iefti- 
posibilităților.

anul 1956, regiunea 
planificat acoperirea 
prevăzute în Buget, 

i recurge la folosirea 
Bugetul republican,

1955.
sarcinile pre- 
executive ale 
trebuie să a-

proprii ca și a acelora 
cotele defalcate din 
veniturile de stat, 
creșterii cointeresă- 
populare în reali« 

veniturilor

■-a

*.

4 - .

■j":î
4- ; Y

ì

Populară Romînă con- 
prin fapte la politica de 
a încordării internațio-

deputati,
de Stat pe anul 1956 
posibilitățile crescute

lo-

ma
de

populare, 
milioane 
suma de 
resursele

proprii ale întreprinderilor 
cale.

Este de menționat că la 
joritatea regiunilor planurile
investiții capitale pe anul 1955, 
nu au fost realizate în proporție 
satisfăcătoare. Rămâneri în urmă 
mai importante au avut regiu
nile : Constanța, Suceava și Iași.

Pentru realizarea integrală a 
volumului investițiilor capitale 
pe anul 1956 ale sfaturilor popu
lare, care crește cu peste 
față de anul 1955, acestea 
trebui să ia măsuri energice 
tru dezvoltarea producției
prii de materiale de construcții 
și pentru organizarea mai bună 
a activității trusturilor locale de 
construcții.

In anul 1956 se alocă de la 
Buget și din resurse proprii pen
tru finanțarea industriei locale 
suma de 480,7 milioane lei.

30% 
vor

pen- 
pro-

Tovarăși
Bugetul 

oglindește 
ale economiei naționale, de a fi
nanța volumul sporit al lucrări
lor capitale, de a asigura mijloa
cele financiare pentru o produc
ție industrială mărită, de a sus
ține efortul tot mai mare pe care 
îl face statul nostru pentru a 
ridica producția agricolă la un 
nivel superior, precum și de a 
crea cît mai multe condiții favo
rabile în ceea ce privește trans
formarea socialistă a agricultu
rii. In Buget sînt prevăzute de 
asemenea alocări sporite pentru 
nevoile de sănătate, învățămînt, 
știință, cultură și odihnă ale oa
menilor muncii. Toate acestea 
exprimă orientarea pașnică de 
dezvoltare a economiei noastre.

Realizarea prevederilor Bu
getului de Stat pe anul 1956 
este strîns legată de îndeplinirea 
de către fiecare întreprindere și 
organizație economică a sarcini
lor cu privire la producție, ridi
carea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost și spori
rea acumulărilor. Trebuie să 
luăm toate măsurile necesare în 
vederea mobilizării complecte și 
la timp a rezervelor existente în 
economie, în vederea asigurării 
celei mai stricte economii în fo
losirea resurselor materiale, de 
muncă și bănești.

Nu încape îndoială că în anul 
1956 — primul an al celui de-al 
doilea cincinal — prin munca 
dîrză a clasei muncitoare și a 
întregului popor muncitor, strîns 
unit în jurul partidului și guver
nului, țara noastră va realiza noi 
succese pe calea făuririi unei e- 
conomij socialiste unitare și a 
creșterii continue a nivelului de 
trai al poporului nostru muncitor,
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Noi întrevederi 
avute de A. I. Mikoian la Delhi

DELHI 27 (Agerpres).— 
transmite: La 27 martie, 
Mikoian, prim 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a avut o întrevedere cu 
T. T. Khrisnamaciari, ministrul 
Comerțului și Industriei al Indiei.

Din partea indiană, la întreve
dere au fost de față D. P. Kar- 
markar, ministrul Comerțului, 
Svaran Sing, ministrul Lucrări
lor publice, construcției de lo
cuințe și aprovizionări ; H. V. R. 
Aienger și K. B. Lall, secretari ai 
Ministerului Comerțului și Indus
triei ; și alți funcționari superiori 
ai Ministerelor Comerțului și In-

TASS 
A. I.

I, prim vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri

dustriei, ministerului pentru pro
blemele producției, ministerului 
industriei metalurgice.

In cursul întrevederii a avut 
Ioc un schimb de păreri în pro
bleme legate de dezvoltarea co
merțului și colaborării economice 
între Uniunea Sovietică și India.

La 27 martie J. Nehru, primul 
ministru al Indiei, l-a primit pe 
A. I. Mikoian, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu care a avut o con
vorbire.

In aceeași zi A. I. Mikoian a 
fost primit de S. Radhakrishnan, 
vicepreședintele Indiei .

Prin cunoaștere 
spre prietenie

Prelungirea concediului de naștere

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite decretul Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la prelungirea 
concediului de naștere.

In scopul îmbunătățirii ocroti
rii mamei și copilului, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
hotărăște:

Incepînd de la 1 aprilie 1956 
concediul de naștere se

gește de la 77 zile la 112 zile ca
lendaristice stabilindu-se durata 
concediului la 56 zile Înainte de 
naștere și 56 zile după naștere și 
acordîndu-se pentru această pe
rioadă ajutorul stabilit.

In cazurile de nașteri anormale 
sau în cazurile de naștere a doi 
sau mai mulți gemeni, concediul 
de după naștere va fi de 70 
calendaristice.

Moscova. Kremlin
26 martie 1956.

prelun-
K. VOROȘILOV, Președin

tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.;

N. PEGOV, Secretar 
Prezidiului Sovietului 
prem al U.R.S.S.

zile

al 
Su
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Ședința Consiliului de Securitate

so-

la

parte și 
parte), 
Burns, 

observa- 
Pales-

a
că

In

:

ÎN ORAȘUL
UNDE S-A NĂSCUT 

BURNS
LONDRA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Delegația de energeticieni

victici în frunte cu G. M. Ma'.en- 
kov, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și minis
trul Centralelor Electrice, își con
tinuă călătoria prin Marea Bri
tanie.

La 27 martie grupul de delegați 
sovietici a vizitat localitatea din 
apropierea orașului Eire în care 
s-a născut Robert Burns, genia
lul poet scoțian. Membrii delega
ției au vizitat cu interes casa în 
care s-a născut și a trăit Burns, 
și au examinat cu atenție obiec
tele și manuscrisele poetului ex
puse în muzeu. In numele dele- 
gaților, G. M. Malenkov a scris 
următoarele în cartea de impresii: 
„Noi, oamenii sovietici, îl iubim 
și îl cinstim pe marele poet sco
țian, Robert Burns“.

Speranță și încredere
în lupta pentru pace și democrație

Articolul lui M. Thorez cu privire la Congresul
Ziarul „L’Humanité“ a publi

cat articolul lui Maurice Thorez, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Francez, cu privire la 
rezultatele Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S.

Thorez scrie că este greu de 
apreciat întreaga valoare a mate
rialelor și hotărîrilor Congresu
lui al XX-lea al 
oamenii muncii 
lesne de înțeles, 
a Congresului 
P.C.U.S. care a 
profundă a situației interne 
internaționale a Uniunii Sovieti
ce, și a arătat perspectivele de 
viitor. Mai mult decît atît : Con
gresul a analizat la timp, cu un 
curaj cu adevărat leninist o se
rie de probleme teoretice impor
tante.

Thorez a subliniat că la Con
gres a fost dezvoltată teza leni
nistă cu privire la posibilitatea 
coexistenței țărilor cu orînduiri 
socia'.e diferite. Congresul, scrie 
Thorez, a amintit că principiul 
coexistenței pașnice a sistemului 
capitalist și a celui socialist este 
întrutotul compatibil cu teza mar
xistă cu privire la inevitabilita
tea înlocuirii capitalismului prin 
socialism.

Insă victoria comunismului în 
lumea întreagă nu va fi o ur
mare a încercărilor (care ar fi 
absurde) de a exporta revoluția 
din‘.r-o țară în alta sau de a pro
voca printr-un ordin, ci o urmare 
a dezvoltării condițiilor interne 
din fiecare țară și a faptului că 
modul de producție socialist își 
afirmă superioritatea asupra mo
dului de producție capitalist.

Este de la sine înțeles că co
muniștii nu propun capitalismu
lui un compromis în domeniul 
ideologic sau al programului. 
Coexistența statelor nu presupu
ne în nici un caz nici încetarea 
luptei politice între clase, nici un 
armistițiu între ele în lupta ideo
logică.

Thorez subliniază că teza for-

P.C.U.S. pentru 
francezi. Este 
marea influență 
al XX-lea a] 
făcut o analiză

Și

mulată de Congresul al XX-lea 
al P.C.U.S. cu privire Ia posibi
litatea preîntîmpinării războaielor 
în epoca actuală are o importan
ță istorică mondială.

In fața partizanilor păci! din 
Franță, se arată în continuare în 
articol, stau în prezent sarcini noi 
în special în ce privește lupta 
pentru dezarmare, pentru întărirea 
și lărgirea continuă a colaborării 
internaționale, precum și pentru 
încetarea războaielor coloniale. 
Clasa muncitoare franceză luptă 
astăzi pentru încetarea imediată 
a războiului din Algeria și pen
tru recunoașterea existenței de 
fapt a națiunii algeriene, ceea ce 
corespunde întru totul adevărate
lor interese naționale ale Franței. 
Marile transformări care au loc 
în întreaga lume, continuă Tho- 
rez, au creat astăzi condiții mai 
favorabile nu numai pentru lupta 
pentru o pace trainică, ci și pen
tru trecerea țărilor nesocialiste la 
socialism. Formele acestei treceri 
sînt și mai variate decît în trecut 
Thorez arată că comuniștii n-au 
fost niciodată adepții violenței. 
Comuniștii, scrie el. sînt apărăto
rii maselor populare împotriva 
violenței și agresiunii din partea 
reacționarilor. Este întruiotul fi
resc ca comuniștii să prefere 
formele cele mai puțin dureroase 
de trecere de la un sistem social 
la altul.

Thorez subliniază că se fac în
cercări de a știrbi drepturile de
mocratice ale poporului în special 
prin introducerea pe cale arbitra
ră a unor sisteme electorale reac
ționare.

Marea burghezie franceză se 
străduiește din răsputeri să îm
piedice parlamentul să devină o- 
glinda națiunii, un instrument ai 
poporului. Forțele reacționare au 
creat o cameră specială — Con
siliul Republicii — care nu este 
aleasă prin vot universal și în 
care comuniștii care reprezintă 
mai mult de o pătrime din tota- 
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al XX-lea al P.C.U.S,
la sută din mandate. Thorez 
rată că magnații marii finanțe 
și politicienii reacționari se tem 
de Frontul Popular și de aceea 
amenință din nou pe comuniști și 
cer chiar interzicerea partidului 
comunist tocmai în momentul cînd 
se pune problema unor căi noi de 
trecere la socialism. Faptele a- 
daugă Thorez. arată din nou cine 
are inițiativa în ceea ce privește 
violența și acțiunile ilegale.

In articol se subliniază în con
tinuare că în rezolvarea proble
mei căilor de trecere la socialism, 
un rol principa'l, așa cum s-a su
bliniat la Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. îl au condițiile concrete 
din fiecare țară și situația creată 
de-a lungul istoriei.

Ultima parte a articolului lui 
Thorez este consacrată probleme
lor privind activitatea partidului 
comunist.

In încheiere Thorez scrie că 
poporul sovietic a aprobat cu căl
dură hotărîrile Congresului al 
XX-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și este ferm ho
tărît să le traducă în viață. A- 
ceste hotărîri au o mare impor
tanță pentru comuniștii și pentru 
toți oamenii muncii din celelalte 
țări. Milioane de proletari, de 
oameni simpli din Franța sorb din 
ele curajul, speranța și încrede
rea în lupta pentru pace și de
mocrație, pentru unitatea clasei 
muncitoare și pentru unirea tutu
ror forțelor populare în lupta pen. 
tru un viitor socialist și pentru 
măreția țării lor.

a-

Iul alegătorilor, nu dețin decît

Lucrările Scupșcinei Populare
Federative a R. P. F. Iugoslavia

BELGRAD 27 (Agerpres). — la sută în comparație cu 1952. A 
La 26 martie Scupșcina Populară 
Federativă a R.P.F. Iugoslavia 
și-a continuat lucrările. In ședin
ța comună a Vecei Federative și 
a Vecei producătorilor, Svetozat 
Vukmanovici, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federative, a pre
zentat raportul asupra planului 
social pe anul 1956.

Vorbind despre dezvoltarea în 
ultimii ani a economiei iugoslave 
Vukmanovici s-a ocupat de două 
aspecte principale caracteristice : 
dezvoltarea rapidă a forțelor de 
producție și construcția industriei 
grele. Vukmanovici a arătat că 
în perioada 1947—1955, în econo
mia națională au fost investite 
peste 2.300 miliarde dinari, ceea 
ce înseamnă că în economia na
țională s-au investit anual în me
die aproximativ 260 miliarde di
nari, sau 25 la sută din venitul 
național. Această dezvoltare a 
fost necesară pentru creșterea 
forțelor de producție, pentru în
tărirea apărării, apărarea inde
pendenței și construirea socialis
mului.

In dezvoltarea economiei pre
domină creșterea producției in
dustriale care a sporit de 2,5 ori 
în comparație cu perioada dina
inte de război. In mod deosebit, 
s-a dezvoltat industria grea, pro
ducția de energie electrică a cres
cut de 3,7 ori, siderurgică de 3,5 
ori, a industriei de prelucrare a 
metalelor de 4,25 ori. Producția 
mijloacelor de producție a cres
cut de peste 9 ori în comparație 
cu 1939.

Vorbind despre consumul popuj 
lației, Vukmanovici a arătat că 
în 1955 acesta a crescut cu 12,6
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crescut mai ales consumul popu
lației rurale. In aceeași perioadă, 
veniturile bănești ale populației 
au crescut cu 62 la sută, iar fon
durile mărfurilor de consum cu 
18 la sută. Această mare dispro
porție reducea la zero tendința 
ca odată cu creșterea producției 
mărfurilor de larg consum să 
Crească și nivelul de trai al popu
lației urbane și în primul rînd al 
muncitorilor și funcționarilor.

Vukmanovici a subliniat că în 
1956 principalele sarcini ale poli
ticii economice constă în a dez
volta la maximum producția și 
forțele de producție.

Reducerea investițiilor capitale 
este o consecință a tendinței de 
a pune în concordanță activitatea 
în domeniul 'construcției capitale 
în Iugoslavia cu posibilitățile ma
teriale, pentru a se limita în acest 
fel creșterea fondului de salarii 
și a se crea o situație normală 
pe piața consumului.

După restabilirea relațiilor co
merciale și economice cu Uniunea 
Sovietică și cu țările Europei ră
săritene, Iugoslavia își dezvoltă 
comerțul exterior aproape cu 
te țările lumii.

Vukmanovici a arătat că 
exportul a crescut, deficitul 
lanței de plăți s-a mărit anul 
cut. Aceasta este o consecință a 
creșterii importului în general și 
în primul rînd a creșterii simți
toare a importului de alimente și 
materiale pentru producție și re
producție. Vukmanovici și-a ex
primat convingerea că ținîndu-se 
seama de noile acorduri de im
port, de amînarea termenelor de 
achitare a datoriilor și semnarea 
unor acorduri prin care țara va 
obține împrumuturi în condiții 
avantajoase, în 1956 se vor crea 
posibilități favorabile acoperirii 
deficitului balanței de plăți.
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BERLIN : — La 23 martie, tov. 
Iosif Puvak, ambasadorul 
traordinar și plenipotențiar 
R.P. Romîne în R.D. " 
și-a prezentat scrisorile de 
ditare președintelui R.D. 
mane, Wilhelm Pieck.

BRATISLAVA: — La 25 
tie, violonistul romîn Mihai 
stantinescu, care se află în 
Cehoslovacă, a dat un concert la 
Bratislava împreună cu orchestra 
filarmonică slovacă.

LONDRA. — La 27 martie a 
avut loc la Londra ședința ordi
nară a subcomitetului Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare. Șe
dința a fost prezidată de repre
zentantul 
Următoarea 
28 martie.

PRAGA: 
și în unele 
și în emisiunile radiofonice 
privire la declarațiile ministrului 
Afacerilor Externe al Franței, 
Pineau în Comisia pentru Afa
cerile Externe a Adunării Națio
nale a Franței, s-a afirmat că în 
Algeria ar sosi armament ceho
slovac, prin porturile Triest și 
Tripoli. Agenția telegrafică ceho
slovacă este împuternicită să de
clare că aceste știri nu corespund 
adevărului.

PARIS : — După cum anunță 
presa pariziană, „Frontul Națio
nal“, condus de partidul burghez 
naționalist tunisian „Neo-Des- 
tur“, a obținut la alegerile pen
tru Adunarea Constituantă Națio
nală, care au avut loc 
tie, 597.763 voturi și 
98 de mandate.

SAIGON : — După 
tează agenția France 
Vietnamul de sud au 
luptele împotriva armatei sectei 
religioase Hoa Hao. După cum se 
anunță, la vest de Saigon sînt în 
curs lupte sîngeroase între ar
mata sectei și forțele guverna
mentale sprijinite, de unități na
vale și de aviație.

COPENHAGA : — Greva oa
menilor muncii din Danemarca 
continuă. La 26 martie în pre
zența unui mediator au avut loc 
tratative între președintele Uniu
nii patronilor din Danemarca și 
președintele Uniunii Sindicatelor.
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La ordinea de zi: Problema palestiniana
NEW YORK 27 (Agerpres).- 
La 26 martie a avut loc o șe

dință a Consiliului de Securitate, 
convocată la cererea delegației 
S.U.A., pentru examinarea pro
blemei palestiniene. La ședința 
Consiliului au luat de asemenea 
parte, în urma cererii lor, repre
zentanții Egiptului, Libanului, Si
riei, Iordaniei și Israelului.

Luînd primul cuvîntul, Lodge, 
reprezentatul S.U.A. a declarat că 
situația din Palestina este „alar
mantă“ și „nestabilă“. Lodge a 
propus Consiliului de Securitate 
să adopte rezoluția prezentată de 
el și care împuternicește pe se
cretarul O.N.U. „să caute perso
nal căi și mijloace pentru regle
mentarea numeroaselor chestiuni“ 
legate de problema palestiniană. 
Propunerea americană prevede ca 
secretarul general să se consulte 
de urgență cu părțile (adică cu 
statele arabe, pe de o 
cu Israelul, pe de altă 
precum și cu generalul 
șeful statului major al 
torilor armistițiului din 
tina.

Propunerea reprezentantului a- 
merican a fost sprijinită de Al- 
phand, delegatul Franței și Wal- 
ker, reprezentantul Australiei. 
Totodată, Alphand a declarat că 
nu trebuie „să se spere prea mult 
că Hammarskjoeld va reuși să 
slăbească încordarea“.

A. Sobolev, reprezentantul 
U.R.S.S., a declarat că va lua 
cuvîntul după ce va asculta pă-

rerea părților direct Interesate 
(adică a statelor arabe și a Is
raelului).

Dixon, delegatul Angliei, a de
clarat că guvernul englez spri
jină inițiativa S.U.A. și va vota 
pentru rezoluția propusă de dele
gatul american.

Sprijinind rezoluția americană, 
Abdoh, reprezetantul Iranului, a 
propus ca discutarea acesteia să 
se amine pentru 3 sau 4 aprilie. 
Propunerea delegatului iranian a 
fost sprijinită de Brilley, dele
gatul Iugoslaviei, și de Sobolev, 
reprezentantul U.R.S.S.

Reprezentantul S.U.A. a stăruit 
ca rezoluția să fie pusă la vot 
mai curînd. In acest scop el a 
propus ca următoarea ședință a 
Consiliului să fie convocată 
28 martie.

După discuții, Dixon, care 
prezidat ședința, a declarat 
Consiliul de Securitate se va 
truni la 28 martie și va relua 
discutarea acestei probleme la 3 
aprilie.

Cu aceasta ședința Consiliului 
de Securitate a luat sfîrșit.

o afacere care miroase 
a petrol

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
Departamentul de Stat al S.U.A. 
a dat publicității la 23 martie 
textul unei declarații a secretaru
lui de stat adjunct, Allen, cu pri
vire la diferendul dintre Anglia 
și Arabia Saudită referitor la oaza 
Buraimi. Declarația arată că dacă 
Consiliul de Securitate va discuta 
această problemă, guvernul ame
rican „ar putea să ia atitudine 
împotriva Marii Britanii“.

„Americanii, a spus Allen, sînt 
vital interesafi în această pro
blemă, deoarece dacă oaza Burai- 
mi ar rămîne sub suveranitatea 
Arabiei Saudite, dreptul la exploa
tarea zăcămintelor petrolifere din 
acest teritoriu ar reveni unei so
cietăți americane. Dacă oaza 
Buraimi ar fi considerată ca te
ritoriu din afara regatutui saudit 
drepturile asupra terenurilor pe
trolifere ar reveni tn cea mai 
mare parte unor societăți brita
nice".

Egiptul produce „necazuri“ 
Foreign Office-ului...

LONDRA 27 (Agerpres). — In
terviul acordat de primul minis
tru al Egiptului, Nasser, unui co
respondent al ziarului „Obser- 
ver“ pe marginea politicii An
gliei în Orient a provocat o reac
ție violentă în cercurile oficiale 
britanice. Agenția Reuter anunță 
că purtătorul de cuvînt al Minis
terului de Externe britanic (Fo
reign Office) a atacat declarațiile 
primului ministru al Egiptului, 
declarînd că în urma acestei ati
tudini ar fi greu „să se îmbună
tățească relațiile anglo-egiptene“.

In cercurile oficiale din Marea 
Britanie, precum și în presă se 
vorbește intens de necesitatea 
„revizuirii radicale“ a politicii 
Angliei față de Egipt.

După cum anunță ziarul „Daily 
Mail“, amabasadorului Marii Bri
tanii la Cairo, Trevelyan, i s-au 
dat instrucțiuni „să protesteze 
împotriva propagandei antibrita- 
nice declanșată de Egipt“. Ziarul 
adaugă în continuare: „Dacă 
Nasser nu ține seama de acest 
avertisment, Marea Britanie ar 
putea să adopte o atitudine mult 
mai fermă“.

Din relatările agențiilor de pre
să rezultă că se încearcă să se 
transforme problema finanțării 
barajului de la Assuar într-o sur
să de șantaj la adresa guvernu
lui egiptean pentru a-i obliga să 
adopte o atitudine „mai favorabi
lă“ față de pactul de la Bagdad.

Nu avem încă un mijloc de 
transport care să ne ducă cu 
iuțeala gîndului peste mări șl 
țări, nu avem un aparat de 
fotografiat care să prindă tn 
scurt timp instantanee din 
cele mai diferite țări ale glo
bului pămîntesc. Răsfoind însă 
împreună primul număr din 
acest an al revistei „Tineretul 
lumii“ vom putea călători 
lesne pe întregul glob pămln- 
tesc, vom cunoaște tineri di
feriți, care prin idealurile și 
năzuințele lor sînt prietenii 
noștri, ce luptă pentru pacea 
și fericirea omenirii.

Să poposim mai întîi tn ora
șul austriac Steyr, din Austria 
de sus. Tinerii de aici au multe 
dorinți și aspirații. Cel mai 
mult îi preocupă însă îmbună
tățirea situației lor materiale. 
Tînăra Gertrude, tn vtrstă de 
18 ani e vtnzătoare într-un 
magazin și ctștigă doar 300 
șilingi pe lună. Ea dorește ca 
în anul 1956 să-și găsească 
alt post șl din economiile pe 
care le va realiza să-și cum
pere un costum taior elegant, 
la modă. Tlnărul Walter e lo
godit și dorește ca anul acesta 
să-și înjghebeze un cămin.

Aceste dorinți ale tinerilor 
austrieci sînt simple, modeste, 
dar greu de realizat tn (ara 
lor. In discuțiile tinerilor de 
aici adesea revine o frază ob
sedantă: „Soer că voi avea 
slujbă tn anul 1956".

Răsfoim mai departe revista 
șl poposim Intr-o altă (ară 
din Europa, tn Germania occi
dentală. Aflăm că aici Festiva
lul de la Varșovia continuă. 
Prin cluburi și cercuri tinerii 
care au fost la Varșovia răs- 
pîndesc nobilele idei ale Fes
tivalului — pace și prietenie.

Ideea festivalurilor e mereu 
vie tn rîndul tineretului din 
lumea întreagă, festivalurile 
fiind mărețe sărbători de ne
uitat ale tinereții. Pentru o 
bună organizare a celui de al 
Vl-lea Festival de la Moscova, 
pentru a aduna sugestii și 
propuneri, primul număr al 
„Tineretului lumii" începe o 
mare anchetă printre tineri și 
tinere, organizații și 
din lumea culturală, 
politică și sportivă.

O altă întoarcere de filă 
este de ajuns pentru a părăsi 
continentul european și a 
ajunge tn Africa de Sud. Ti
nerii de aici trec astăzi zile 
grele, lipsite de bucurii. Um
bra întunecată a asupririi po
litice și rasiale planează dea
supra capetelor celor mul(i 
de pe aceste meleaguri. Con
ducătorii tineretului sînt exi
lați, condamnați la munci 
grele pentru „vina“ de a fi

Astăziîncep în sala
Floreasca — la șah
și tenis de masă :

mar-
Con-

R.

Stassen, 
loc la

franceză— în presa
ziare străine, precum 

cu

la 25 
toate

mar
cele

rei a-cum 
Presse, în 

reînceput

persoane 
artistică.

„condus manifestații". Dar, cu 
toate aceste greută(i, tinerii 
privesc înainte cu încredere. 
Ei organizează festivaluri, 
excursii, expozi(ii de fotografii 
— toate acestea pentru pace, 
prietenie și egalitate rasială.

Citești grăbit veștile adu
nate în revistă de pe toate 
meridianele pămîntuiui și ai 
tn fa(ă o imagine generală a 
vieții tinerilor din toate col
țurile lumii, tineri ce cloco
tesc de dorința de a se cu
noaște, de a se înțelege și a 
cimenta punfile prieteniei. Afli 
cu legitimă bucurie de mani
festări mereu mai numeroase 
și mai puternice prin care ti
neretul din diferite țări își 
manifestă dorința de colabo
rare, de pace.

Tinerii din cele două părți 
ale Germaniei vor organiza 
anul acesta o „Vară a priete
niei“. Vor avea loc mici festi
valuri, manifestări artistice, 
iar punctul culminant îl va 
constitui „Serbarea costumelo' 
naționale din toate țării» 
lumii“.

La Paris se va organiza tn 
vara aceasta, din inifiativa 
F.M.T.D., prima. întîlnire a ti
nerelor fete din Europa.

In pagina specială închinată 
tinerelor fete — pagină ce o 
vom regăsi în fiecare număr 
viitor al revistei — aflăm de 
eroismul Măriei Therese, o ti- 
nără fată de 19 ani, fiica unor 
pescari francezi de pe malu
rile Mediteranei, care a sal-

vat de la moarte trei pescari 
ce se răsturnaseră în mare.

Răsfoim mai departe revista. 
Vești, mereu vești noi despre 
realități și... proiecte atomice, 
despre istoricul jazului, despre 
pictura mexicană.

Numeroase alte articole, re
portaje, scrisori și fotografii 
ne poartă, tineri cititori, de pe 
un meridian pe altul, ne în
tregesc imaginea luptei pe 
care tînăra generație a lumii 
o duce pentru întărirea legă
turilor de prietenie a tineretu
lui de pe întregul glob.

O copertă viu colorată, ce 
înfățișează montarea unui sa
telit artificial, te îmbie să răs
foiești și să citești revista cu 
pasiune, de la început și plnă 
la ultima pagină.

Și astfel, oagină cu pagină, 
primul număr al revistei Fe
derației Mondiale a Tineretu
lui Democrat, poartă un me
saj de prietenie, pe care îl 
vedem străbătlnd — pentru a 
ajunge pînă la noi — sute și 
mii de kilometri, prin văzduh 
ori prin apă, prin firul sbîrnîi- 
tor al telegrafului sau prin cel 
al telefonului. Iar din mesa
jele acestea de prietenie pe 
care tinerii și le transmit prin 
revistă din cele mai îndepăr
tate puncte geografice ale glo
bului, desprindem firul viu al 
marii și nobilei epopei a vea
cului nostru — epopeea luptei 
pentru pacea omenirii, pentru 
viitorul luminos al tineretului.

C. MACOVEI

PE SCURT

Finalele Spartachiadei Programul primei zile a turneului F.I.F.A.

• După cum transmite corespon
dentul Agenfiei Associated Press, 
luni seara a sosit la Tokio avio
nul care transporta delegațiile de 
jucători europeni și echipa Indiei 
în vederea începerii campionate
lor mondiale de tenis de masă. La 
sosire, pe aeroportul Haneda, o 
mare mulțime a ieșit în întîmpi-. 
narea sportivilor din diferite țări.

• între 27 martie și 30 apri
lie se va desfășura la Amster
dam turneul candidaților la titlul 
de campion mondial de șah.

In seara zilei de 26 martie Ia 
Amsterdam a avut loc festivitatea 
deschiderii oficiale a turneului, 
iar marți s-a jucat prima rundă.
• Răspunztnd invitației asocia

ției sportive „Dinamo" vineri vor 
sosi în Capitală echipele de volei 
șl baschet 
din Sofia, 
susține tn 
Jocuri.

care au jucat timp de 20 de mi
nute la două porți. Linia de atac 
a echipei a fost în mare vervă 
de joc.

In cadrul unei recepții ce a avut
, , , , loc marți după amiază, Pestade iarnă a Laszl,° vifep«^inte’e,sfat/luipopular al orașului Budapesta a 

urat bun venit reprezentanților 
celor 16 țări participante la tur
neul ' ' ,...............................
F.I.F.A., rezervat echipelor 
ționale de juniori și a declarat 
deschisă cea de a 9-a ediție a a- 
cestei competiții.

Primele 4 meciuri se vor dispu
ta la 28 martie în orașele Buda
pesta, Salgotarian, Dorog și E- 
ger, capul de afiș fiind constituit 
de întî'lnirea de la Budapesta — 
R. P. Ungară—R.F. Germană. Ce
lelalte jocuri programate sînt: 
R. P. Bulgaria—Anglia, Italia — 
Belgia și Franța—SaaT.

Lotul juniorilor romîni s-a an
trenat marți pe stadionul „Voroș 
Logobo“ din Budapesta. Fotbaliș
tii romîni au făcut exerciții pentru 
menținerea condiției fizice, după

terminat întrece-Abia s-au 
rile finalei la schi de la Po
iana Stalin și în București 
încep astăzi în sala Floreasca 
finalele la șah și tenis 
masă ale Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

Timp de patru zile — 28— 
31 martie — campionii regio
nali ai Spartachiadei, cei mai 
buni jucători de șah și tenis 
de masă de la orașe și sate, 
își vor disputa cu îndrăzneală 
întîietatea. Ei sînt reprezen-

de

tanțiî zecilor șl sutelor de 
mii de tineri din fiecare re
giune a țării care au partici
pat în diferite faze la pro
bele acestei uriașe competi
ții sportive de masă.

Tinerii patriei noastre urea
ză cu căldură tuturor parti- 
cîpanților sosiți în București 
la finalele pentru șah șl tenis 
de masă ale Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, succes de
plin în întreceri I

6 țari partie:, 
internațional de fotbal 

na-
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni va sosi în Capitală e- 
chipa belgiană de fotbal 
Sporting Club Charleroi. Oas
peții vor susține în țara noa
stră două întîlniri: la 1 apri
lie, pe stadionul „23 August" 
cu echipa C.C.A., actuala frun
tașă a clasamentului campio
natului categoriei A și la 3 
aprilie la Cluj cu echipa 
Știința.

In fotografie: echipa 
fotbal S. C. Charleroi.

de

ole asociafiei Spartak 
Sportivii bulgari vor 
București mai mult»

OASPEȚI AI
Dimineață. Gara de Nord. For

fotă. La fiecare 5—10 minute so
sește un nou tren. Sute de pasa
geri inundă peroanele. Prin zum
zetul neîntrerupt se aude clar vo
cea crainicei, puternică, melo
dioasă

— Bine ați venit, finaliști ai 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului I

Ieri, Capitala patriei noastre a 
primit din nou oaspeți, dragi: 
sportivi din toate colțurile țării, 
cîștigători ai etapelor regionale 
ale Spartachiadei de iarna a ti
neretului.

Ora 7. 
najat în 
primirea 
dei, tovarășul Petre Voiculescu ne 
informează despre primii oaspeți 
sosiți :

— Sînt cei din regiunea Bacău. 
Au venit în cursul nopții. Acum 
au sosit membrii delegațiilor din 
regiunile Suceava, Galați, Iași...

Deși pare puțin nefirească pen
tru această oră matinală, totuși, 
în sala mare a biroului de pri
mire domnește o atmosferă vie, 
agitată. înainte de a părăsi gara, 
plecînd cu confortabilele autobu
se „Skoda" spre hotel, tinerii 
sportivi se opresc aici unde capă
tă informații amănunțite despre 
problemele care-i interesează.

La biroul special ame- 
Gara de Nord pentru 
finaliștilor Spartachia-

CAPITALEI
se cunosc între ei, discută, se îm
prietenesc.

CUNOȘTINȚE VECHI...
Intr-un colț stau prietenește de 

vorbă instructoarea de pionieri 
Ortensia Tîrlă din regiunea Su
ceava și pionierul Dan Ursache 
din regiunea Iași. Sînt cunoștințe 
vechi. S-au întîlnit pentru prima 
dată anul trecut. Amîndoi au 
participat atunci la întrecerile fi
nale ale Spartachiadei de vară 
a satelor. întrebările abundă ; 
răspunsurile sînt concise.

Amîndoi au fost de acord că 
întrecerile vor fi disputate și că 
învingătorii turneelor de șah 
(băieți și fete) vor trebui să lupte 
din greu pentru titlu.

între timp, în gară au sosit 
acceleratele 406 și 204. Cu ele au 
venit tinerii finaliști ai Sparta
chiadei din Regiunea Autonomă 
Maghiară, Baia Mare, Hunedoa
ra, Craiova.

...ȘI NOI PRIETENII.
Tinerii jucător) de tenis de 

masă pot fi identificați cu ușu
rință. Sînt. mai gălăgioși, discută 
cu aprindere. Cei care au mai 
fost în sala Floreasca (locul de 
desfășurare a întrecerilor) sînt 
asaltați cu întrebări :

puter-— Lumina nu este prea 
nică ?

— Dar mesele de joc, 
sînt ?

Jucătorii din regiunile 
și Bacău au hotărît pe loc : după 
amiază vor merge împreună să 
vadă sala și să facă antrena
ment I Scopul: o pregătire cît 
mai bună.

Tork Vilma are 20 de ani. E 
țărancă muncitoare din comuna 
Troița, Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

Preisler Matilda e calculatoare 
la sectorul 5 I.F.T. din comuna 
Putna raionul Rădăuți.

Au preocupări diverse. Una 
joacă șah iar cealaltă tenis de 
masă. Amîndouă sînt însă bucu
roase să se cunoască îndeaproa
pe, să se împrietenească. Deși 
deabia s-au cunoscut, au hotărît 
încă de pe acum să-și scrie. Nu
mărul prieteniilor legate în 
ceastă competiție a sporit 1

cum

Galati

îo
-ï

a-

Vreți să-i vedeți, să-i cu
noașteți pe acești tineri, ca și 
pe toți ceilalți finaliști 
Spartachiadei de iarnă a 
neretului la șah și tenis de 
masă ? Veniți astăzi în sala 
Floreasca unde încep între
cerile.

ai 
ti-

ß ? I

Spectacolele de azi
Patria : Festivalul filmului ita

lian : Cavalerul fără lege ; Ma- 
gheru, înfrățirea intre popoare, 
El. Pavel: Sfîrșitul unei cariere; 
Republica. Filimon Strbu, Bucu
rești, Al. Sania: Bel Ami; V. A- 
lexandri' /. C. Frimu, Flacăra, 
1 Mai, Libertăfii: Serenada străzii; 
Lumina: Drum periculos ; Central, 
Rahova : La marginea orașului; 
Victoria: Fetele din piața Spaniei; 
Maxim Gorki, Timpuri Noi: Prie
tenia marilor popoare ; Al. Popov, 
Miori(a, N. Bălcescu : Accidentul; 
Grivifa : Vagabondul . (seria I) ; 
8 Martie: O călătorie în epoca

preistorică : V. Roaită! Furtuna 
Echinocțiului; Cultural, Munca .1 
Star fără voie ; Unirea : Muzică 
și dragoste; Const. David: Sol
datul Ivan Brovkin ; T. Vladimi4 
rescu, Volga : Reprezentație da 
gală; Carpați: Tata, mama bona 
și... eu; Arta, Popular; Poveste 
neterminată ; Moșilor : Căi al
bastra ; 23 August: Vagabondu. 
(seria II); Donca Simo: Matro
zul Cijik; Ilie Pintilie, Aurel 
Vlaicu : Trei starturi; M. Emi- 
nescu : Tinerețe zbuciumată ; 8 
Mai: Altura ; Olga Banele : Rio 
Escondido; Coșbuc; Desfășurarea 
și Ilie face sport.
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