
DECADA
CĂRȚII*

Numeroșii iubitori de literatură 
din țara noastră vor avea prile
jul să-și sărbătorească tradițio
nala manifestare, „Decada căr
ții", care se va desfășura Intre 
21—30 decembrie, In cinstea 
niversării proclamării 
Populare Romine.

A trecut doar ceva 
de un deceniu de .la 
țării noastre de către „ . .. .
'rmată Sovietică și, cu toate a- 

.estea, succesele dobtndite in a- 
cest răstimp tn răsptndirea căr
ții tn mase, ca și tn alte domenii 
ale revoluției culturale, slnt u- 
riașe. Setea de cunoaștere a oa
menilor muncii, stăvilită înainte 
de condițiile unui trai mizer, 
desconsiderată de stăpînitorii 
care ocroteau cu rtvnă interesele 
claselor dominante, a găsit în 
regimul nostru prețuirea meri
tată. Niciodată nu s-au scris și rar care se va organiza in Bucu- 
mai ales nu s-au tipărit atitea 
cărți ca acum, niciodată înainte 
n-au cunoscut librăriile un ase
menea aflux de cumpărători și 
nu s-au epuizat cu atita repezi
ciune cele mal valoroase opere 
clasice și contemporane, deși pu
blicate tn tiraje care pe vremea 
octrmuirii burghezo-moșierești ar 
fi părut fabuloase. Numai intre 
anii 1949—1956, tn țara noastră 
au apărui, de exemptu, 5079 
titluri de literatură beletristică 
și de popularizare tnsumtnd 
105.218.754 exemplare, 5.356 
’titluri (22.448.344 exemplare)
cărți științifice șl tehnice etc., tn 
total — 14.132 titluri (266.664.018 
exemplare) lucrări originale și 
8.480 titluri de traduceri 
(104.315.380 exemplare).

O manifestare grăitoare a tn- 
țeleptei politici naționale duse 
de Partidul Muncitoresc Romtn 
este apariția masivă a literaturii 
tn limbile minorităților naționale: 
6.437 titluri tipărite tn aceeași 
perioadă, tnsumlnd impresionan
tul număr de 37.585.076 exem
plare. In cinstea Decadei, de 
pildă, vor apare tn limba ma
ghiară : M. Sadoveanu — „Fra
ții Jderi" , Tudor Arghezț — 
„1907“ versuri, Mihai Beniuc — 
„Ură personală" nuvele, Bene- 
dek Elek — „Legende populare". 
Kiss Jeno — „Culori și foc" — 
versuri. Szasz Janos „N-am se
crete" — versuri, iar tn limba 
germani: Heinrich Heine „Pro
ză aleasă" două volume. Ă. To
ma — „Cititul vieții", V. Colin — 
„Basme", Manfred Winkler — 
„Viața ară adine".

Cartea a pătruns șl pătrunde 
din ce in ce mai mult In toate 
colțurile țării, unde este așteptată 
cu nerăbdare de noi și noi iubi
tori de lectură, oameni dornici 
să se instruiască, să-și îmbogă
țească cunoștințele politice sau 
profesionale. Dacă s-ar intocmi 
o hartă a dezvoltării rețelei de 
difuzare a cărții, am putea vedea 
că in prezent unitățile Centrului 
de Librării și Difuzare a Cărții 
sint răsptndite pe întreg cu
prinsul țării, iar numărul lor a 
ajuns la 814, ceea ce numai față 
de anub 1949 înseamnă o creștere 
de 572 la sută. Iar despre numă
rul celor care iși întocmesc bi
blioteci proprii vorbește conclu
dent următoarea cifră: tn anul 
1955 fondul pieții din desfacerea 
cărții a reprezentat 228 la sută 
față de anul 1952.

Anul acesta „Decada cărții" — 
a cărei deschidere festivă are loc 
azi. 21 decembrie la Librăria 
Noastră nr. I din București - 
va oferi publicului cititor un bo
gat program de manifestări me
nite să contribuie la populariza
rea cit mai largă a literaturii și 
de asemenea să răspundă dorinței 
oamenilor muncii de a-i vedea 
pe maeștrii condeiului tn mij
locul lor.

a-
Republicii

mai mult 
eliberarea 
glorioasa

Amatorii de literatură din Ca
pitală, de pildă, vor avea pri
lejui să capete autografe de la 
scriitorii preferați, vizitind ma
rile librării bucureștene. Ei se 
vor putea tntilni cu Camil Pe
trescu, Dzmosten- Botez, Du
mitru Corbea, (la 26 decembrie 
la Librăria Noastră nr. 1 din 
Calea Victoriei 43), 
Sorbul, Lucia Demetrius, 
Lovinescu (la 28 
Librăria Centrală 
publicii nr. 5), cu 
Mihu Dragomir și 
(la 29 decembrie 
Noastră nr. 17 din 
gheru nr. 6). Locuitorii altor 
orașe nu trebuie Insă să-l invi
dieze, căci și lașul, Timișoara. 
Pitești, Reșița etc. vor fi vizitate 
de scriitori cunoscuți.

De asemenea, la festivalul lite-

cu Mihail 
Horia 

decembrie la 
din B-dul Re- 
Mihai Beniuc, 
Victor Tulbure 

la Librăria 
B-dul Ma-

rești cu sprijinul Uniunii Scriito
rilor și la festivalurile artistice- 
literare din alte orașe mari 
țării, vor participa mulți din 
mai reprezentativi scriitori 
patriei noastre.

Zilele acestea vor fi pentru 
ganizațiile U.T.M., pentru tinerii 
cititori de la orașe șl sate un 
binevenit prilej pentru noi reali
zări tn cadrul concursului „Iu
biți cartea".

După cum se vede, „Decada 
cărții" din anul acesta făgă
duiește numeroase și variate ma
nifestări — dintre care noi am 
enumerat doar ctteva — celor ce 
o așteaptă cu nerăbdare. Desigur, 
una dintre cele mai îmbucură
toare o constituie noile cărți care 
apar și vor continua să apară 
în cinstea acestei tradiționale 
sărbători a publicului nostru ci
titor : „Opere" voi. 1—1/ de Ion 
Ghica, „Opere" vol. VII de M. 
Sadoveanu, „Cronica de familie" 
vol. I—II—III de Petru Dumi- 
triu, „Izgonirea din rai" de I. 
Șerbu, .Scrieri alese" de Pavel 
Dan, „Focurile sacre", versuri de 
Aurel Rău, „Eroica" vol. I de
L. Fulga. Pentru copii și tineret 
vor apare : „Rinduiala, ajutor I" 
de Tollas lulia, „Ghiță purcelu- 
șu“ de I. Popescu- Gopo, „Cire- 
șarii" de C. Chiriță. Politică și 
istorie : Lenin „Opere" vol. X și 
„Caiete filozofice", S. Știrbu 
„Răscoala din 1821 și legăturile 
el cu evenimentele internaționale",
M. Roller „Studii șl note știin
țifice privind istoria Romlniei", 
Mațkevici „Ce am văzut tn 
S.U.A. și Canada". Critică lite
rară : Dobrogeanu-Gherea „Stu
dii critice" vol. I—II.

„Decada cărții" va constitui un 
prilej de trecere tn revistă a ma
rilor realizări culturale ale regi
mului nostru democrat-popular.

ale 
cei 
ai

or-
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în cinstea alegerilor de ia 3 februarie f

Cît mai multe tractoare
și mașini agricole reparate!

Ultimele tractoare ale S.M.T.- 
ului Andrășești, regiunea Bucu
rești, s-au retras în stațiune. 
Multe din ele au realizat anul 
acesta cîte două planuri de pro
ducție. Acum au lucrat la cimp 
pînă etnd condițiile locale n-au 
mai permis continuarea efectuării 
ogoarelor de toamnă. întoarcerea 
a fost victorioasă ; adunind han- 
tru Ungă hantru, tinerii mecani
zatori au făcut să crească cifra 
realizărilor cu 17 procente peste 
planul anual al stațiunii. O vic
torie meritată.

Bilanțul unul an de muncă s-a 
încheiat, însă activitatea mecani
zatorilor continuă. începe o nouă 
etapă: revizuirea și repararea 
tractoarelor și mașinilor agricole, 
pregătirea lor pentru campaniile 
anului viitor. Două tractoare, al 
lui Iancu Stanciu din brigada a 
111-a și al lui Gheorghe Redan 
din brigada a Xl-a sînt gata pen
tru recepție. Altele le-au luat lo
cul și oamenii din posturiie de 
lucru specializate le vor scoate 
curînd din atelier, menționind în 
scripte: „bun pentru recepție*.

Pentru ca să lntîmpine cu rea
lizări deosebite alegerile de de- 
putați în Marea Adunare Națio
nală, luînd ca bază experiența 
clștigată anul trecut, mecanizato
rii de la S.M.T.-Andrășești și-au 
luat următorul angajament:

„Noi, mecanizatorii stațiunii de 
mașini și tractoare Andrășești, ne 
angajăm să executăm pînă la 3 
februarie, 80 la sută din totalul 
reparațiilor la tractoare și mașini

agricole, care sînt planificate pen
tru stațiune.

In acest scop, vom îndeplini 
următoarele obiective:

— Folosirea întregii capacități 
de producție a tuturor utilajelor 
din secțiile atelierului mecanic.

— Participarea la muncă 
nici o absență nemotivată a 
ror " " .
una din condițiile esențiale 
îndeplinirii angajamentului.

muncitorilor, aceasta

fără 
tutu- 
fiind 

ale 
Vom

Angajamentul 
mecanizatorilor de la 

S. M. T.-Andrășești, 
regiunea București

lupta fără cruțare împotriva chiu
langiilor șl leneșilor.

— Ordine, disciplină și curățe
nie la locul de producție, măsuri 
care ne vor ajuta în executarea 
la timp și in bune condiții a re
parațiilor.

— Vom recondiționa in stațiu
ne toate piesele care mal pot fi 
folosite, realizind în felul acesta 
o economie de 70 la sută față de 
prețul de cost al recondiționărilor 
din industrie.

— Vom aplica in mod științific 
metoda de reparații pe ansamble, 
și subansamble, experiența anu
lui trecut dovedindu-ne că șl in 
felul acesta putem realiza :

Contribuția tineretului
DIN RAIONUL

la cooperativizarea agriculturii

<<

| Lucrează în contul 
anului 1957

<£ Pină în prezent, numărul 
n întreprinderilor și cooperative- 

lor de producție din Regiunea 
«Autonomă Maghiară care Iu. 
«crează în contul anului 1957, 

s-a ridicat Ia 56.
Mai mult de 30 de întreprin

deri industriale și cooperative
le meșteșugărești producătoare 
de bunuri de larg consum din 
regiunea Oradea sint cu mun. 
ca in anul viitor.

Metalurgiștii de la fabrica 
„Independența" din Sibiu au 
raportat de curind îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
anual de producție. Fabrica 
„Independența" este cea de a 
100-a întreprindere din regiu
nea Stalin, care lucrează in 

acontul anului viitor.

Documentele celui de-al II-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Romin au pus în fața tutu
ror oamenilor muncii din țara 
noastră sarcini deosebit de im
portante în ceea ce privește în
deplinirea mărețului program de 
construire a socialismului în pa
tria noastră.

Comitetul raional U.T.M., în
drumat de comitetul raional de 
partid, a organizat temeinic stu
dierea de către utemiști și tineri 
în adunări generale U.T.M., 
a documentelor celui de-al II-lea 
Congres al Partidului, punîndu-se 
accentul îndeosebi pe problema 
transformării socialiste a agricul
turii și pe sarcinile ce revin or
ganizațiilor U.T.M. pentru desfă
șurarea unei munci concrete în 
această direcție.

Sub conducerea și îndrumarea 
permanentă a organizațiilor de 
partid și în baza unui plan con
cret de măsuri s-a prelucrat 
în adunări deschise cu în
treg tineretul Statutul model 
al gospodăriei agricole colec
tive și al întovărășirii agri
cole. In aceste adunări s-au 
popularizat rezultatele obținute 
de colectiviști, făcîndu-se compa
rații pe bază de calciul între ve
niturile anuale ce le are un co
lectivist și veniturile anuale ale 
unui țăran cu gospodărie indivi
duală mică sau mijlocie. De obi
cei adunările generale ce se or. 
ganizau pentru prelucrarea Sta
tutului model al gospodăriei .co
lective se terminau cu stabilirea 
sarcinilor concrete pentru fiecare 
utemist.

Iată, de exemplu, cum au mun-

cit organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăria colectivă Casim- 
cea, întovărășirea din Panteli- 
mon de Sus, întovărășirea din 
satul Călugăreni și organizația 
U.T.M. din gospodăria colectivă 
Calfa pentru transformarea so
cialistă a agriculturii. In adună
rile generale s-a analizat Jelui 
cum muncesc tinerii pentru lămu
rirea părinților lor și a rudelor 
apropiate pentru ca aceștia să șe 
Înscrie în G.A.C. sau în intovă-, 
rășiri. Aceasta era prima sarcină 
a fiecărui tînăr. In afară de a- 
ceasta, 155 de utemiști^au mers 
zi de zi din casă în casă în echi
pele de agitatori pentru a-i con
vinge pe țăranii muncitori cu 
gospodării individuale să intre în 
gospodăria colectivă.

Și tinerii și-au îndeplinit cu 
entuziasm, dragoste și răbdare 
această misiune de popularizatori 
ai avantajelor muncii în comun. 
Exemplele sînt foarte numeroase.

Tovarășul Vasile Bercea, de pil
dă, candidat de partid — secre
tarul comitetului comunal U.T.M. 
din Casimcea—împreună cu echi
pa sa a lămurit peste 25 de fa
milii din comuna Casimcea pen
tru a se înscrie în gospodăria a- 
gricolă colectivă, în afară de cele 
7 familii înrudite cu el. Tov. Pi
sat Nicolae — secretarul organi
zației U.T.M. din gospodăria 
agricolă colectivă Ciobanu — și-a 
lămurit și el cele 8 familii cu care 
era rudă. Tov. Carapcea A- 
lexandru din gospodăria agricolă 
colectivă Horia, secretarul comi
tetului U.T.M. al comunei Ho
ria, a lămurit peste 16 familii să 
se înscrie în colectivă. Sînt

exemple de utemlștl care văzînd 
că părinții lor șovăie să se în
scrie în colectivă, au cerut cu în
drăzneală să fie primiți singuri, 
așa cum este cazul tov. Grigore 
Alexe din comuna Horia și tova-

VAS1LE STOIAN 
prim secretar 

al Comitetului raional U.T.M.
Hirșova, regiunea Constanța

(Continuare tn pag. 3-a)
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La uzinele „21 Decembrie*

Vineri 21 decembrie 1956

In cadrul uzinei chimice î 
,21 Decembrie* din Copșa >

ccld sulfuric din țarâ. In pre
zent, lucrârile de construcție 
ale noii fabrici sint pe termi
nate.

•: - - - .
* Mica a luat filnțâ un șantier :
* destinat construcției uneia ■
* din cele mal mari fabrici de*
I
î
}

t
i
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— executarea reparațiilor In 
timp scurt;

— calitatea superioară a repa. 
rațiilor;

— responsabilitatea fiecărui 
muncitor pentru lucrările execu
tate;

— specializarea muncitorilor tn 
anumite operații.

— Fiecare responsabil de post 
de lucru specializat se va strădui 
să antreneze pe ucenicii din echi
pa sa ca aceștia să contribuie din 
plin la urgentarea 
parațiilor șl să-și 
lași timp nivelul 
profesionale.

— Vom antrena ....___
nlzatcrii să participe la cursurile 
de ridicarea nivelului cunoștințe- 
lor profesionale și vom aplica în 
munca practică din atelier cu
noștințele căpătate la aceste 
cursuri.

— Pentru ridicarea continuă a 
nivelului politic și ideologic vom 
participa cu regularitate la lec
țiile din cadrul invățămintului 
politic.

— Tot personalul stațiunii care 
se va deplasa in comune tn vede
rea încheierii contractelor de lu
crări pentru campaniile anului 
viitor, cît și cei ce lucrează în 
atelier, vor continua munca de 
lămurire in mijlocul țăraniloi 
muncitori in scopul transformării 
socialiste a agriculturii.

îndeplinind aceste obiective ne 
asigurăm realizarea angajamentu
lui, creindu-ne astfel posibilitatea 
să obținem succese și mai mari 
in campaniile anului viitor.

In vederea îndeplinirii angaja
mentului, organizația de bază 
U.T.M. din S.M.T.-Andrășești își 
propune ca, sub îndrumarea și cu 
sprijinul organizației de partid 
să desfășoare o largă muncă de 
antrenare a utemiștilor și tine
rilor în procesul de producție și 
la învățătură, prin:

— emisiuni speciale la stația 
locală de radioamplificare;

— articole la gazeta de perete, 
publicate la rubrica „Cum ne în
deplinim angajamentul";

— popularizarea și urmărirea 
aplicării metodelor de muncă ale 
fruntașilor etc.

★
Urăm mecanizatorilor de la 

S.M.T.-Andrășești succes tn înde
plinirea angajamentului și che
măm pe toți mecanizatorii din în
treaga țară să se alăture acestei 
inițiative patriotice l

IN AJUTORUL CELOR CE 
STUDIAZĂ IN CERCURILE 

POLITICE ALE U.T.M.

Suceava
Țara de Sus

Dragoș Vicol

Regiunii acesteia dinspre 
mlază-noapte a țării, răsfirată 
pe văile păduroase ale Bistri
ței și Moldovei, pe șesurile Su- 
cevii și Șiretului, oamenii de 
demult ii ziceau Țara de Sus, 
țara răzoarelor și-a pădurilor 
albastre, țara toamnelor roșco
vane și-a iernilor tnviforate. 
Țara de Sus coboară pină-n șe
surile Prutului. Dorohoiul, So- 
renii și Darabanii, cu ogoare
le lor necuprinse, îmbrățișează 
vechiul tirg al Fălticenilor cu 
belșugul morilor de la Rădășeni 
și s-oprește abia la porțile 
Neamțului, acolo unde încep 
alte păduri și alte obiceiuri.

Acum douăzeci de ani, poate 
șl mai bine, un ghid „turistic 
și balnear", întocmit de un me
dic și-un căpitan oarecare, înfă
țișa Țara de Sus ca pe un rai 
al apelor minerale, al ozonului, 
al mtnăstirilor vechi și-ai brtn- 
zei de oi la burduf. Despre alte 
bogății, ghidul turistic nu su
fla nici un cuvlnt. Nu știu dacă 
autorii lui făceau deosebire în
tre bogățiile „comune": apa 
minerală, ozonul și mtnăstirile, 
și Intre cele „individuale": che. 
resteaua, manganul, cerealele, 
dar cert este că pe cele indivi
duale nici el și nici alții nu le 
divulgau... De fapt n-avea nici

terminării re- 
ridice în ace- 

cunoștințelor

pe toți meca.

In fotografie: 
utemlstul Ion Gol- 
dani lucitnd 
turbo-suflante 
noua hală a 
brlcil.

Foto: AGERPRES
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ÎNTÎLNIRE
cu tinerii artiști bulgari

de

I
I
i

In halul elegant șl ospita
lier al hotelului „Ambasador" 
am intilnit clțiva prieteni cu 
care — deși nu ne-am văzut 
pind atunci — de la primele 
cuvinte, ne-am înțeles de par
că ne-am fi cunoscut de cind 
lumea. Clțiva dintre ei, origi
nari din Russe, sau din păr
țile Sihstrei, cunoșteau bini
șor limba romina. Astfel, am 
reușit să stabilesc istoricul 
ansamblului bulgar de tinerel 
„Vladimir Maiakovski" din So
fia, care ne vizitează (ara pen
tru a da clteva spectacole.

Ansamblul „Vladimir Maia
kovski" din Sofia a fost în
ființat ojicial in 1950. Dar în
ceputurile lui pornesc cu mult 
mai înainte și nu din capitala 
țării prietenă și vecină. Cu 
clțiva ani in urmă exista in 
Russe un ansamblu de tineret 
numit „V. Maiakovski", renu
mit in regiune, apreciat și iu
bit — format din tineri ama
tori studenți, elevi, muncitori. 
O mare parte din aceștia au 
plecat la Sofia la studii. Aici, 
au format un nucleu artistic 
căruia i s-au alipit alte formații 
artistice studențești mai mici. 
Treptat grupul a crescut, a 
căpătat faimă și prestigiu și 
an de an el creștea, devenind 
cel mai reprezentativ ansam
blu de tineret din Sofia. In 
1950, el a fost 'înființat in 
mod festiv și a primit, In 
amintirea primelor începuturi, 
numele poetului Maiakovski. 
Acum, ansamblul numără In 
rindurile sale, peste 240 tineri 
cu preocupări diferite: stu
denți, elevi, tineri muncitori 
și funcționari, tehnicieni, ar
tiști... El este împărțit, cum e 
și firesc, pe secții: cor, echi
pa de dansuri, grupul drama
tic și grupul de estradă. In 
fiecare an, ansamblul pornește 
tn turneu tn orașele, satele șl 
fabricile din țară. Grupul de

estradă este laureat. Mulți din 
tinerii actori au primit dis
tincții. In repertoriul grupului 
de dansatori și de estradă — 
care ne vizitează — intră o 
serie de ctntece și dansuri 
populare, cele mai frumoase 
flori din bogata grădină bul
gară. Oaspeții ne vor mai pre
zenta pe scena teatrului din 
strada Uranus, o suită de 
dansuri și ctntece ale popoare
lor prietene. Desigur, cintecele 
noastre au ajuns ca un me
saj de prietenie și tn țara veci
nă. Vom avea plăcerea să as
cultăm intr-o romtnească deli
cioasă, cunoscutele: „De-ai 
ști cit de dragă-mi ești" și 
„De la moară pînă la gară...'.

Dar acestea nu sint singu
rele ctntece romtnești pe care 
le știm — a adăugat Sofia 
Lidji — responsabila grupului 
de estradă. Mai avem surpri
ze pentru tinerii prieteni ro- 
mini...

Am cunoscut și pe conducă
torul grupului, scriitorul și 
publicistul Boian Balabanov. 
Amabil și prietenos, el ne-a 
rugat să transmitem un salut 
către viitorii tineri spectatori.

(fta. uacau/t Ctcsu-o 
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Scumpilor cititori ai „Scîn- 
teii tineretului" le dorim din 
inimă, succese in lupta pen- 
tru pace și socialism.

Conducătorul ansamblu
lui de tineret „Maiakovski", 

B. BALABANOV
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bogaiă 
Țară de 
Dar bo- 
ei se că-

un sens din 
moment ce și 
societățile care 
le exploatau e- 

anoni-rau... 
me.

Era 
săraca 
Sus... 
gățiile
lătoreau depar
te. Sute de va
goane de che
restea, sute de 
nereu de fier ,----------
nic peste granițele patriei, tn 
vremea aceasta, tn zeci de sate 
nu se puteau clădi școli, tn alte 
sute de sate se dărlmau cele 
existente; in vremea asta, oa
menii care scobeau munții, nu 
știau cum arată un compresor, 
iar țăranii căscau gura la uni
cul tractor de fabricație engleză 

boier 
lene-

tone de ml- 
porneau zil-

zilnic

adus de nu știu care 
băștinaș, să pedepsească 
via supușilor costelivi.

La munte se consuma
tragedia lipsei de porumb, la 
șes cea a lipsei lemnului. O 
țară care le-avea pe amlndouă 
de-o potrivă nu putea pune la 
cale un schimb attt de simplu 
și de elementar...

Locuințe muncitorești din orașul

Dar peste toate aceste amă
nunte, peste nimicurile de fie
care zi, s-așterneau zilnic cele 
mai frumoase cuvinte de laudă: 
Țara era „leagăn al legendei și 
criptă a gloriei străbune", oa
menii „urmași ai 
Ștefan cel Mare", 
„vesela grădină".

Iată că urmașii 
Ștefan cel Mare" 
boli de tuberculoză 
de prea mult „bine", iar „vesela 
grădină" a început a-și arăta, 
tn locul pădurilor zilnice, cres
tele albe ca niște amintiri ne- 
sfirșite peste care se prăbușea 
grăbit plumburiul zorilor.

Așa au trecut peste Țara de 
Sus. zeci și zeci de ani... zeci 
și zeci de ani țara a rămas a- 
ceeași: aceleași cătune înfun
date tn beznă și glod, aceleași

arcașilor lui 
iar locurile —

„arcașilor lui 
au prins a 

și sifilis,

Vatra Dornei 

fabrici negre de cherestea 
marginea pădurilor, aceleași 
maidane la marginea orașelor, 
aceleași mahalale dărăpănate, 
aceleași necazuri și-aceleași ne
voi...

...Mi-amintesc o tnttmplare de 
prin anii 1937—1938. Un fost 
prizonier in U R.S.S.. din pri. 
mul război mondial, se-ntoa-se 
acasă venind tocmai din Si
beria... Făcuse armata la aus
trieci. Era bătrin acum Bătrin 
și înțelept. Stătuse două zeci 
de ani in străinătăți, se gos
podărise acolo, dar intr-o zi, 
simțindu-și amurgul aproape, 
hotărî să se întoarcă la baști
nă. Și porni spre soare-apune, 
pe jos, să vadă lumea. „Să fac 
și eu tn lumea asta o treabă 
Să povestesc ce-am văzut pe 
unde am fost" și-a pus tn glnd

(Continuare In pag. 2—3)
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In slujba artei

Acum 80 de ini, tn celebra gră
dină „Pomul verde" din Iași 
popularul poet evreu Avram 
Goldladen punea temeliile Tea
trului Evreiesc din Romînia. A-i 
cest eveniment remarcabil în isto-< 
ria artei și culturii din țara noa
stră a fost sărbătorit joi dimi
neața la Teatrul Evreiesc de Stat 
din Capitală printr-o solemnitata 
la care au participat: I. Pas, 
prim locțiitor al ministrului Cui- 
turii, ing. A. Vlădoiu, președin-< 
tele Comitetului executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei, acad. 
B. Lăzăreanu, artiștii poporului 
Lucia Sturdza-Bulandra și C. An. 
toniu, I. Bacal, președintele Fe. 
derației comunităților evreiești 
din R.P.R., dr. Mozes Rosen, șef 
rabinul cultului mozaic, personaj 
lități ale vieții culturale și artis
tice, vechi actori ai teatrului evre
iesc din Romînia, reprezentanți 
ai teatrelor din Capitală și din 
țară, precum și membri ai colec
tivelor celor două teatre evre- 
ieși de stat din țara noastră, zia
riști romîni și străini.

A participat o delegație a Con- 
sistoriului central ai evreilor din 
R. P. Bulgaria formată din Aron 
Bally și Iosef Moshe Rosanov.

Cu prilejul acestei sărbătoriri a 
fost inaugurat noul local al Tea
trului Evreiesc de Stat, refăcut 
după ultimile cerințe ale tehnicii 
moderne.

Despre contribuția pe care cele 
două teatre evreiești de stat o 
aduc la opera generală de edu-t 
care a maselor a vorbit tov. L 
Florea, director general adjunct 
in Ministerul Culturii,

Vorbind despre sprijinul pe care 
partidul și guvernul l-a dat cul
turii minorităților naționale, tov. 
ing. A. Vlădoiu, președintele Co
rn.tetului executiv al Sfatuiui 
Popular al Capitalei a amintit 
condițiile create Teatrului Evre
iesc de Stat d n Capitală.

Tov. A. Vlădoiu a dat apoi ci
tire decretelor Prezidiului Marii 
.Adunări Naționale prin e-ere se 
conferă titlul de artist emerit al 
R.P.R., Ordinul Muncii și Meda
lia Muncii unor membri ai co
lectivelor teatrelor evreiești de 
stat din București și Iași. Au 
fost distinși cu titlul de artist 
emerit al R.P.R. actrița Sara 
Ettinger și dirijorul H. Schwartz- 
man de la Teatrul Evreiesc de 
Stat din București și actorul S. 
Friedman de la Teatrul Evreiesc 
de Stat din Iași. Cu Ordinul 
Muncii clasa Il-a au fost distinși: 
Mauriciu Sekler, Sevilla Pastor, 
Frantz Auerbach, Iso Schapira; cu 
Ordinul Muncii clasa IlI-a Bono 
Poplicher, Samuel Fischler, Ber
nard Segal, Trifan Becevschi, Iu- 
dith Wolfensohn, Lia Konig-Stol» 
per, Iancu Alperin, Mano Ripel, 
Israel Bercovici, Marcel Finche- 
lcscu, Ruhele Heller-Schapira, 
Nușa Grupp-Rang, Isiu Scharf, 
Abram Naimark și Șifre Golden
berg. Cu Medalia Muncii au fost 
decorați 18 actori și tehnicieni ai 
celor două teatre.

In aplauzele puternice a'e ce
lor prezenți s-a dat citire unei 
scrisori adresată C.C. al P.M.R, 
și guvernului

După amiază a avut loc specta. 
colul inaugural al stagiunii Tea
trului Evreiesc de Stat cu piesa 
„Un vis goldfadenian" de lacob 
Rotbaum, laureat al Premiului de 
Stat din R.P. Polonă, care sem
nează și regie.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit' succes.

Telegramă
Excelenței Sale

dr. Petru Gr o za

a

Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale
Republicii Populare Romina

București

Foarte mișcat, vă exprim pro» 
funda mea recunoștință pentr» 
mesajul de condoleanțe pe car» 
excelența voastră a binevoit s# 
mi-l adreseze cu prilejul morțR 
președintelui Paasikivi.

URHO KEKKONEN



PROBLEMA POLITEHNIZĂRII
Ansamblul discuțiilor purtate 

timp de două zile in consfătuirea 
cu instructorii de pionieri din 
Capitală a constituit o demon
strație evidentă a necesității mă
surii luate în urmă cu un an — 
de a încredința sarcina de in
structor de pionieri unor tineri 
calificați în domeniul pedagogiei, 
cu un bagaj corespunzător de cu
noștințe de cultură generală. In
structorii de pionieri din Capi
tala noastră sint absolvenți ai 
școlilor pedagogice, studenți și 
chiar absolvenți ai facultăților. 
Nu e deci de mirare că, dovedin- 
du-se pricepuți, știind să răspun
dă la întrebările copiilor Întoc
mai ca învățătorii și profesorii 
lor, dar avînd față de aceștia a- 
vantajul tinereții lor, trăind tot 
timpul între copii și organizin- 
du-le activitatea, instructorii de 
pionieri se bucură de prestigiu 
și sînt Iubiți de copii.

In consfătuire au fost puse în 
discuție multe probleme impor
tante legate de buna desfășurare 
a procesului de invățărntat și de 
educație. S-a vorbit despre regle
mentarea și planificarea activită
ții extrașcolare a copiilor, despre 
învățăm-întul mixt, despre proble
mele întăririi colectivului, des
pre formarea trăsăturilor de ca
racter și a deprinderilor civiliza
te, despre legăturile dintre școa
lă și familie. Fiecăreia din aces
te probleme, instructorii i au a- 
cordat In cuvîntul lor atenția cu
venită : au povestit fapte petre
cute ta unitățile lor și-au spus 
părerea. Este pozitiv însă faptul 
că, înțelegînd esența a ceea ce 
este cei mai nou în învățămîntul 
nostru și'trebuie cu deosebire 
sprijinit, instructorii au consacrat 
majoritatea, cuvintului lor proble
melor politehnizării, diferitelor 
Jor aspecte și aportului adus a- 
ceste! acțiuni de către organiza
ția de pionieri. De altfel, acesta’ 
este un m a it care aparține și or
ganizatorilor consfătuirii, Comi
tetul orășenesc București al 
U.TM. — care tn problematica 
propusă a inclus și un referat 
privind această problemă.

Ascultind referatul tovarășei 
Maria A-rrdrei, instructoare supe
rioară la Școala elementară nr. 
57, care cuprindea înșiruirea unor 
fapte interesante, am avut totuși 
temerea că privirea sa unilate
rală, limitată la munca în ate
lier asupra politehnizării, va in
fluența în rău discuțiile, lngus- 
tîndu-le. Acest lucru nu s.a in- 
timplat. Mal fiecare dintre in
structorii înscriși la discuții a 
adus in această problemă o idee 
nouă, o precizare utilă, un fapt 
deosebit.

Cu multă atenție a fost ascul
tată instructoarea Eugenia Agica 
de la Școala medie nr. 16. care 
a înțeles larg și cuprinzător sar
cinile ce revin organizației de 
pionieri în sprijinirea acțiunii de 
poiitehnizare a învățămintului. 
„Politehnizarea nu se face nu
mai în atelier, ea nu ține numai 
de o materie sau alta. în fiecare 
obiect de studiu există o legă
tură cu viața — altfel nu s-ar 
preda în școală. Matematica, de 
pildă, pare o știință cum nu se 
poate mai abstractă. Spre a do
vedi că lucrurile nu stau așa am 
organizat o adunare tematică cu 
tema „Matematica și viața". Co
piii au aflat că matematica e ne
cesară !n foarte multe profesi
uni practice — în măsurători, în 
comerț, în construcții. Copiij au 
efectuat cu o mare exactitate cal
culul suprafeței și al tuturor di
mensiunilor curții școlii. Pentru 
orele de chimie, copiii merg o. 
oră pe săptămină la ICECHIM, 
la secția galvanometrie, învață

în discuția instructorilor

de pionieri
să mlnuiască aparate, la științe 
naturale lucrează pe lot și fac 
lucrări de laborator, la desen sau 
la fizică se găsesc alte forme... 
Apoi, în școaiă se vor deschide 
două cercuri — de foto și de elec
trotehnică".

In cuvîntul său, tovarășa Agi
ca a dovedit inteligență, sensibi
litate și tact pedagogic. „Nu nu
mai corpul didactic sau instruc
torii de pionieri stat interesați 
sau legați direct de munca de po
iitehnizare, ci fiecare om din 
școală, care are cunoștințe, o me
serie, poate da un ajutor. Iată, 
noi avem in școală un mecanic, 
un om foarte serios. El m-a vă
zut odată necăjită pentru că a- 
veam cîțiva băieți cu care nu 
știam cum să mai procedez ca 
să se cumințească și să tavețp. 
„Lasă-i un timp în grija mea, 
tovarășă instructoare, și să ve
dem dacă nu ți-o place ce oa
meni scot din ei“. I-a învățat cum 
se repară lumina, cum se dă dru
mul la calorifer, cum se repară 
atunci cînd se strică. Toată vre
mea se țin după el, dornici să 
învețe mereu cite ceva. In afară 
că se poartă cu mult mai bine, 
copiii aceștia au învățat o mul
țime de lucruri folositoare?.

Tovarășa Emilia Marinescu, 
instructoare la Școala elementa
ră nr. 30 din cartierul Tei, și-a 
exprimat, printre altele, părerea 
cît se poate de justă că deprin
derea de a aplica principiile teo
retice, științifice, de a fi îndemî- 
natic și a ști să muncești nu tre
buie să se manifeste numai în- 
tr-un cadru anumit, ci întotdea
una, pină în formele cele mai 
simple de activitate. „Iată, de 
pildă, adunările de grupă : aces
tea n-au la noi o ordine de zi 
prea savantă. încărcată. Copiii 
învață să facă un colț viu, cum 
își pot face acasă un acvariu, 
confecționează material didactic. 
Toate acestea fac adunările de 
grupă mai plăcute, mai atractive 
— și totuși, pe nesimțite, copiii 
învață foarte mult".

In elucidarea problemei poli
tehnizării, tinerii organizatori ai 
activității pionierești 
un prețios ajutor și 
tovarășului profesor 
Copcea. de la Școala 
ta nr. 12, invitat la 
„i ' .
o verigă în realizarea învăță-

au primit 
din partea 
Alexandru 

medie mix- 
consfătuire. 

.Fiecare oră de curs reprezintă 
- ’a realizarea tnvăță-
mîntului politehnic, în pregăti
rea pentru viată — a spus el. 
Iată, multi băieți merg pe stra
dă și privesc mașinile: asta-i 
„Pobeda", asta-i „Skoda", asta-i 
„Buik", cealaltă ,,Dodge", moto
cicleta asta-i „I.F.A.", cealaltă 
„N.S.U.". Fac și pariuri. Dar cîți 
știu cum funcționează un auto
mobil sau un tractor? Cîți știu 
să deosebească plantele, animale
le mai neobișnuite? La noi în 
școală, la orele de laborator, co
piii învață să împăieze păsări și 
animale, în altă școală învață 
altceva. Politehnizarea nu trebuie 
să se limiteze însă la asta, tre
buie să se manifeste în toate do
meniile, în așa fel îneît să ajun
gem ca adolescentul, avînd ne
voie de ceva, să nu recurgă ime
diat pentru csl mai simplu lucru 
la un specialist, ci să-și poată 
răspunde singur necesităților ime
diate. Să dăm un mic exemplu :

toată lumea știe cît iubesc co
piii sportul și că sint dispuși mai 
oricînd să lase baltă programul 
zilnic ca să bată mingea pe stra
da. De ce nu folosim pasiunea 
aceasta a copiilor pentru sport 
punîndu-i să-și confecționeze sin
guri materialul sportiv ? Dacă 
vor lucra o suliță, sau un disc, 
cite probleme practice nu li se 
vor pune în fată I Să-și aleagă 
lemnul cel mai potrivit, să facă 
calcule, în sfirșit să-l lucreze... 
Nu vor avea decît de cîștigat, 
puteți fi siguri, din rezolvarea 
tuturor acestor greutăți".

Acțiunea de poiitehnizare a 
învățămintului sub aspectul ei 
teoretic a fost poate mai puțin 
dezbătută. O interesantă încer
care a făcut în această direcție 
tovarășul C. Botezatu, absolvent 
al Institutului pedagogic, instruc
tor superior la Școala nr. 96 mix
tă. Conibătînd interpretarea po
litehnizării ca o timpurie profe
sionalizare a copiilor, el a expli 
cat instructorilor că introducerea 
elementelor de poiitehnizare nu 
urmărește să pregătească copiii 
din timpul școlii elementare pen
tru o anumită meserie, caiificîn- 
du-i, ci să le lărgească înțelege
rea asupra fenomenelor, să-i a- 
jute să folosească știința ta via
ța de toate zilele.

Asupra satisfacției de creator 
pe care trebuie, să le-o ofere co
piilor activitatea practică s-a o- 
prit in cuvîntul său muncitoarea 
Florica Zavragiu, instructoare de 
detașament la Școala elementară 
nr. 175. „Copiii noștri au vizitat 
de cîteva ori Atelierele MP.T. care 
le patronează unitatea și și-au 
ales fiecare secția care-i intere
sează cel mai mult. Și pentru că 
trebuie să ținem seama că sînt 
copii și au nevoie de bucurii co
pilărești, am căutat să le facem 
asemenea bucurii; nici nu știți 
ce fericiți au fost să-și înregistre
ze vocea la magnetofonul la con
fecționarea căruia au contribuit 
sau să fotografieze cu aparatele 
la care au lucrat și ei. Totul este 
să nu prezentăm această activi
tate copiilor ca pe o obligație 
care să-i plictisească".

Toate aceste luări de cuvînt 
exprimă limpede, dacă nu o com
petență multilaterală în proble
mele politehnizării — lucru im
posibil de realizat în cîteva luni 
— un profund interes pentru a- 
ceste probleme din partea celor 
mai tineri educatori ai copiilor, 
înțelegere și multă seriozitate. 
Instructorii de pionieri prezenți 
la consfătuire au dovedit că nu 
lucrează rupt de eforturile între
gului nostru învățămînt, că nu 
lucrează abstract, ci sînt în cen
trul problemelor școlii și știu să 
contureze linia activității lor la 
un moment dat tocmai în funcție 
de aceasta, fixînd just centrul de 
greutate al acțiunilor organizației 
de pionieri

ILEANA POPOVICI

Casa de Cultura Armeană
Nu, fotografia 

de față nu ne.a 
venit din R.S.S. 
Armeană, ci este 
făcută în sala 
de repetiții a 
Casei de Cultu
ră Armeană 
„Stepan Șahu- 
mian“ din Capi
tală. Fetele din 
fotografie pre
zintă aici finalul 
unui dans ar
mean. Confuzia 
este totuși po
sibilă, datorită 
costumelor care 
sînt într-adevăr 
venite din R.S.S. 
Armeană.

De altfel, la 
Casa de Cultură 
„Stepan Șahu- 
mlan“
dea 

create 
nostru 
minorități naționale. O bibliotecă 
cu 7000 de volume, ziare, re
viste, filme documentare, discuri 
— dintre care multe primite din 
Armenia Sovietică — iată doar 
o parte din lucrurile cu care este 
înzestrată Casa de Cultură Ar
meană din Capitală.

Creată prin acordarea unui aju
tor substantial din partea statu
lui romin, Casa de Cultură Ar
meană a ajuns in scurt timp un 
adevărat centru de cultura și de 
răspindire a științei in rîndul ar
menilor din Capitală și din în
treaga (ară. Echipele de dansuri 
și cor — in care găsești alături 
de tineri armeni ca Zarulii Ghiur- 
sian, Vartanian Sona, Tudorel și 
Luiza Exergian și tineri romlni 
cum e Vlad Carmen sau soții 
Constanținescu — sint cunoscute 
publicului atlt de la spectacolele 
date în Capitală, cit și in Con
stanta șl Brăila, unde de aseme 
nea au fost prezentate o serie de 
spectacole reușite. Tot la Casa de 
Cultură Armeană mai funcționea
ză o orchestră de 32 de persoa
ne, un teatru in limba armeană, 
un curs de limba și literatura ar
meană și un cerc turistic cu o 
bogată activitate

Tineretul armean ia parte acti
vă la toate manifestările orga
nizate de Casa de Cultură Ar
meană „Stepan Șahurnian". Și pe 
lingă activitățile obișnuite, se or
ganizează aproape in fiecare săp- 
tămînă „manifestări pentru tine
ret", in cadrul cărora tinerii vi
zionează filme, 
fac recenzii de 
sează.

Prin întreaga 
sa de Cultură Armeană „Stepan 
Șahurnian" răspunde cerințelor 
oamenilor muncii armeni din Ca
pitală, care se bucură in regimul 
nostru democrat-popular de toate 
drepturile și libertățile cetățe
nești.

Vi-i prezentăm:

tntreacă artiștii a 
Crețești, Sintești

au 
trei

Și

Ni-

Nota zero la purtare

ARTIȘTII SATULUI
LA CONCURS

po(i ve- 
conditii ie 
de statul 
democrat-popular acestei

Poate că nu ar fi loc pentru 
laude tn rlnduriie ce urmează. 
Trebuie totuși, să vorbesc cu 
căldură despre tinerii care — 
deși sttngaci In interpretare — 
s-au străduit, au pus căldură tn 
replica invăfată, au dat suflet 
textului tnsușit.

Cea mai bună dovadă — des
fășurarea actualului concurs al 
echipelor de teatru sătești, tn ca
drul celui de-al IV-lea concurs 
artistic al formațiilor de amatori. 
Tn una din duminicile trecute 
am asistat la o fază intertpmu- 
nală a acestui concurs. Pe scena 
căminului cultural din Vidra 
venit să se 
comune:
Vidra.

Artiștii ?
colae Mihăifă, elev tn clasa a 
VIi-a elementară, juclnd tn rolul

piese de teatru, 
cărți sau dan-

ei activitate Ca.

GH. ANGELESCU

LOCUINȚE PENTRU MINERI
prime- 
mine- 
Valea

In iuna noiembrie și tn 
le zile ale lunii decembrie, 
rli din bazinul carbonifer 
Jiului au primit în folosință 107 
apartamente în blocuri.

Dintre acestea, 42 au fost date 
în folosință minerilor din Lupeni, 
29 celor din Vulcan, iar 36 mi
nerilor din orașul Petroșani.

De curînd, minerii de la Lo- 
nea au mai primit în folosință

un cămin pentru nefami'liști cu o 
capacitate de 170 de locuri, iar 
cei de la Lupeni o cantină-resta- 
urant cu o capacitate de 600 de 
locuri.

Pînă ia sfîrșitul anului, mine
rii Văii Jiului vor mai primi în 
folosință 2 blocuri, fiecare cu ctte 
18 apartamente și un cămin cu 
o capacitate de 170 de locuri.

Suceava—
Tara de Sus

(Urmare din pag. l-a) 

înțeleptul. Și-a drumefit — pen
tru a cunoaște mai bine — doi 
ani tncheiafi din sat In sat, 
ptnă a ajuns la porfile țarinii 
de pe care plecase.

Cind s-a ivit In sat. intr-un 
amurg, cu barba aceea albă, 
sprijinindu-se Intr-un toiag to
cit, oamenii strlnși la taclale 
In fafa primăriei, au tresărit ca 
la ivirea unui sihastru.

Moșneagul s-a oprit In preaj
ma lor.

— Bine v-am găsit, fraftlor... 
Eu sint Filoftei al lui Porum- 
boi...

Oamenii s-au uimit:
— Țftt I N-ai murit, bade Fi

loftei ?
Moșneagul a zlmbit obosit:
— Precum se vede...
Și-a rotit privirile peste oa

meni, peste așezări și-a între
bat :

— Și aici soarele răsare din 
același loc ?
— Și aici...

Moșneagul a dat din cap.
— Șl nu v-a dat nici un fel 

de veste ?
Oamenii prinseră a se uita 

unul la altul, făcindu-și semne 
ce voiau să spună că bietul 
moșneag nu-i in toate mințile.

Dar infeleptul nu i-a luat in 
seamă. S-a așezat pe laifa din 
fata primăriei și-a prins a vorbi 
despre cite le-a văzut el. in țara 
de dincolo de cefuri.

Și-a pomenit omul ge mașini- 
secerători, de sate in care arde 
lumina electrică, de griie cltu- 
mi-fi-i omul și cei ce-l ascultau 
zlmbeau pe sub mustăfi Și dă
deau din cap. cu mită:

— Săracu Filoftei, i s-au a- 
mestecat mințile...

*
Moș Filoftei a murit... A mu

rit la casa de nebuni. Nu pen

tru că ar fi fost nebun, cl pen
tru că așa a hotărlt stăpinirea 
de atunci. Putini tși mai amin
tesc de el. Șt... pufini tși mai 
amintesc astăzi de vechea Țară 
de Sus...

Călătorul de astăzi nu mai 
are nevoie — străbătînd Țara 
de Sus — de nici un fel de ghid 
„turistic și balnear"... Și dacă 
e pornit să cunoască noua sta
tornicire a viefii de-aici, va 
putea poposi oriunde, in orice 
cătun, la marginea oricărui o- 
raș, ori pe piscul oricăruia din
tre munții Domelor să cuprin
dă dintr-un singur strop albas
trul nemărginit al mării.

„Leagănul legendei și cripta 
gloriei străbune" au intrat in 
contemporaneitate. Fumurile 
străvechi s-au împrăștiat, lă- 
sind loc luminii electrice și mo
torului care mișcă uzine și fa
brici ivite pe locuri unde n-a 
hălăduit decit pustiul.

In munți, la Prisaca Dornei. 
turbine uriașe zvlcnesc să îm
pingă lumina in Cimpulung- 
Moldovenesc. In Vama, In Va
tra Moldovifei. căfărindu-și 
stilpii peste coaste și prăpăstii. 
La Botoșani, cîteva mii de fe
mei de țară au schimbat fusul 
și furca pe ringuri și fleyere, 
in cea mai mare uzină textilă 
din regiune.

La Vatra Dornei, la Combi
natul forestier „Bernat Andrei", 
Ion Banca, gateristul. stăpineș- 
te cele mai rapide gatere, iar 
cei ce-l deservesc cu materia 
primă nu mai dau glas vechiu
lui clntec de țapinar „Hei-hopl 
Hei-hopl” să împingă buștea. 
nul spre gater. Nu, in zilele 
noastre bușteanul care se va 
transforma in sclnduri are de 
îndeplinit un anumit ritual: 
face bale in apa caldă a bazi
nului de spălare, și de-acolo

n rlnduriie de fată nu-i 
vorba de vreo cronică 
dramatică a spectacolu

lui „Nota zero la purtare", 
care se joacă cu destul suc
ces pe scena Teatrului de Stat 
din Iași, nu-i nici vreo pove
stire a întîmplărilor din viata 
școlarilor ieșeni, ci doar de un 
fapt „divers", dar cu deplină 
contingență cu piesa mai sus 
menționată. Cine a avut oca
zia să vadă această minunată 
comedie, desigur că nu poate 
avea decit o singură părere: 
piesa trebpie văzută de cit 
mal multi elevi căci, în primul 
rînd, lor le este adresată, in
diferent de clasa din care fac 
parte.

De aceea, comitetul orășe
nesc U.T.M. a luat hotărirea 
ca elevii școlilor elementare și 
medii din Iași să vizioneze a- 
cest spectacol, în colectiv. In 
acest sens, comitetul orășe
nesc U.T.M., s-a bucurat 
tot sprijinul din partea 
recțiel Teatrului de Stat.

fost stabilite spectacole speciale 
sîmbăta la ora 15 și duminica 
la ora 9 dimineața. Multi di
rectori ai școlilor elementare 
și medii precum și instructo
rii de pionieri au îndrumat un 
număr mare de elevi care au 
mers în colectiv la acest spec
tacol. In orele de dirigentie. 
elevii au discutat despre a- 
ceastă piesă insușindu-și în
vățămintele educative nece
sare.

Din păcate În6ă, unii direc
tori ai școlilor elementare, 
cum ar fi, de pildă, tovarășa 
directoare 
la Școala 
tovarășul director 
Herein și 
pionieri Emilia Văcaru de la 
Școala elementară nr. 9, nu 
vor să răspundă inițiativei 
comitetului orășenesc U.T.M. 
Ei susjin că spectacolul „Nota 
zero la purtare" este ...imoral 
că elevii n-au nimic de învă
țat de la el, că se știrbește — 
chipurile — prestigiul profe-

Maria Ghitescu de 
elementară nr. 3, 

Franclsc 
instructoarea de

...14 luni de 
cînd s-a surpat 
canalul de co
municație din
tre riul Someș 
și lacul orașu
lui Gherla, re
giunea Cluj. 
Urmările nu 
au tntîrziat să 
apară: lacul 
a secat, iar 
groapa cu mii 
ce „ornamen- 

cinste tovarășilortează" acum parcul, nu face 
chemați să gospodărească orașul Gherla.

ION VLADESCU, 
student, Cluj

...8 luni de cînd s.a stricat generatorul elec
tric de la uzina orașului Rimnicu-Vilcea. Pină

<

Șahul șl-a găsit o largă răspindire printre țăranii muncitori din comuna Boroaia,

urcă la fierăstrău pe bandă ru
lantă...

Ar trebui să mai adaug că tn 
păduri se muncește cu fierăs
traie electrice și tractoare fo
restiere, că minerii Domelor 
cunosc tainele tehnicii, că sute 
de mii de oameni au pătruns tn 
industrie și-n construcții și că 
pe șesurile dintre Suceava și 
Șiret și dintre Șiret șl Prut, au 
ieșit tractoarele și combinele...

Toate acestea sint știute... 
Ele sint sensul zilelor noastre, 
aș îndrăzni să spun chiar „ba
nalul" zilelor noastre... Chiar 
și cele ce aș vrea să vi le în
fățișez mai la vale nu ies prea 
mult din comun... Sint și ele 
lucruri obișnuite, totuși tngă- 
duiti-mi să vorbesc despre ele...

Smochinii
din Cucorăni...

E vorba de un am De-un 
mar» visător... TI cheamă Du
mitru Cristea și e tnvăfător tn 
Cueorănii Botoșanilor... E un

bărbat tn vtrstă, trecut de o- 
miaza viefii, care are două fe
luri de școli. Una e cea In car» 
slujește, infiintată de stai, cea 
de a doua e a lui proprie, des
chisă acasă la el, în livadă, pe 
prispă, in tindă, mă rog peste 
tot unde există vreun loc liber 
pentru „puii" lui.

La cea dinții școală învață 
pruncimea. La cea de a doua 
tot satul, vîrstnicii laolaltă cu 
pruncii, ba și o seamă de prin 
satele vecine. Citeodată, cind 
are vreme, vine și prim-secreta- 
rut regiunii de partid să ascul
te prelegerile și să ia parte la 
experiențele venerabilului învă
țător. Ce fel de prelegeri ? E 
lesne de aflat: prelegeri și ex
periențe miciuriniste. Omul a- 
cesta a făcut multe minunății: 
a încrucișat soiuri de griu, a 
regenerat griul de stepă culti
vat altă dată in șesurile Boto
șanilor și Dorohoiului, a obfi- 
nut fructe noi și a adaptat 
smochinul la clima noastră

Aproape nu există gospodă
ri» in Cucorăni să n aibă in

raionul Fălticeni
grijă cite un pui de smochin... 
Un sat întreg urmărește și aju
tă îndeaproape truda lui Du
mitru Cristea. Livada lui, gră
dina, prispa lui alcătuiesc un 
cimp de îndrăznețe experiențe.

Visul lui e să învingă legi și 
grani/i ale naturii.

Niște sutamiiști 
originali

Cine n-a citit minunatele pa
gini ale lui Vlahufă, cuprins» 
tn „Romlnia pitorească"...! Cine 
n-a tremurat da îngrijorare 
parcurgind întimplările aspri 
ale capitolului tn care se isto
risește un drum cu pluta, pe 
Bistrița, peste Toance.

Aceleași vaduri de apă clo
cotesc și astăzi din sus dinspre 
barajul de la Șesuri, pină din
colo de Vatra Dornei, la Avi- 
nul, spre Vadurile Neamțului... 
Aceleași bulboane adinei și vi
clene cind se. pornește puho
iul din baraj, intr-o nebuni 
năpustire de apă tulbure și 
amenlnfătoare... Poate că același 
arini etntă pe maluri și

sorilor și al directorilor etc. 
Nici tovarășii de la secția în- 
vățămînt a sfatului popular 
orășenesc nu i-au putut con
vinge pe acești tovarăși, mai 
sus mentionafi, că ei greșesc 
cînd aduc asemenea injurii 
piesei. Ba, mai mult, li s-au 
arătat că este de datoria lor 
să contribuie la educația ele
vilor tocmai prin vizionarea 
acestui spectacol. Zadarnice 
s-au dovedit toate aceste in
sistente. Este cazul — cre
dem — ca o asemenea atitu
dine să fie luată în discuție 
chiar de către Ministerul In 
vățămîntului. Pînă atunci cali
ficăm atitudinea educatorilor 
de mai 6us ca... needucativă, 
care merită pe deplin nota 
zero la purtare.

lui Mihaî din piesa Luciei De
metrius „Primăvara In noiem
brie". El n-a mai jucat teatru 
ptnă acum; lucrul acesta se ob
servă, dar ceea ce nu i se poate 
contesta — și acesta e un me
rit nu numai al lui — este dra
gostea pentru rol, pentru scenă. 
Naturalefea mișcării, vocii a 
gesturilor, jocul său degajat" ca 
și cel al Măriei Minea (geolog), 
ori al Ninei Păsătoiu (sofia pă
durarului), ni-i relevă pe tinerii 
artiști amatori din Crețești in 
interprefi cu perspectivă. Dar pă
cat că lipsește ajutorul îndruma
rea artistică competentă a unui 
regizor. Aceeași remarcă se poate 
face și tn legătură cu Dincufă 
Cornel, Biolănescu Viorica din 
Vidra, care au interpretat rolurile 
lui Petre, respectiv Ioana din 
piesa „Nunta Ninei".

Este neplăcut că echipa de 
teatru din Sintești s-a prezentat 
doar cu scurtul dialog comic 
„Program fix" de I. Avian, tn 
ciuda posibilităților și forțelor de 
care dispune acest cămin cultu
ral. Cei doi interprefi ai analo
gului, Stanică Alexandru și Stan- 
cu Nicutae au dovedit că sint 
capabili să interpreteze roluri de 
comedie bună, dar dacă îndruma
rea tn direefia alegerii reperto
riului lipsește, nu e vina lor.

Ca o concluzie sumară pe mar
ginea acestui concurs, putem spu
ne că există elan, dragoste șl 
talent din partea tinerilor, tnsă 
lipsește preocuparea, îndrumarea 
competentă și sprijinul necesar 
din partea organelor respective ale 
Sfatului popular raional Vidra, 
lipsă ce s-a făcut viu simflti la 
concurs șl pe care n-am dori s-o 
mai observăm la următoarele 
faze.

Echipele bune trebuie tndru- 
mate și promovate. Numai astfel 
se va răspunde dragostei și elanu
lui cu care tineretul muncește In 
cadrul acestor echipe de teatru.

1. MIHUȚ
—oOo—

Corespondent
1L1E DODEA 

șeful secției Școlii me
dii și pionieri a Co. 

mitetului orășenesc
UTM-lași

Consfătuire cu privire 
la starea sănătății 

populației

im pl inesc:
ln prezent generatorul nu a fost reparat și 
aceasta produce multe neajunsuri in iluminarea 
electrică a orașului.

MIRCEA CONSTANTINESCU, 
elev, Rimnicu-Vilcea

...4 luni de cind tn satul Silagiu, raionul Lu
goj, regiunea Timișoara, nu a mai fost nici o 
caravana cinematografică. Pentru a viziona un 
film, țăranii muncitori din aceasta localitate 
sint nevoiți să meargă la Buziaș, cale de 5 
kilometri.

ION ROTARII), 
făran muncitor, Silagiu

...5 luni de cînd cele trei mori din raionul 
Negrești nu funcționează normal, aducind in 
felul acesta neajunsuri țăranilor muncitori, care 
sint nevoiți să macine griul și porumbul la alte 
mori, la distanțe de zeci de kilometri.

P. UDREA, 
făran muncitor

Miercuri a avut loc la Cluj o 
consfătuire cu privire la starea 
sănătății populației, prima de a- 
cest gen organizată într-o re
giune.

La consfătuire a luat parte dr. 
Voinea Marinescu, ministrul Să
nătății, dr. I. Grozdea, președin
tele CC. al Sindicatului munci
torilor sanitari, șefi ai secțiilor 
sanitare ale sfaturilor populare 
regionale din tară, precum și aca
demicieni, profesori universitari 
și numeroși medici din regiune.

Cu acest prilej dr. Zoltan Ka- 
racsonyi, șeful secțiunii sanitar» 
a Sfatului popular regional Cluj, 
a prezentat referatul „Considera
ții asupra stării de sănătate a 
populației din regiunea Cluj".

La discuții au luat parte nume
roși participanți la consfătuire 
care au scos în evidență necesi
tatea adincirii studiului stării de 
sănătate a populației din regiune 
și a planificării activității sani
tare pe baza realităților de pe 
teren.

Au fost menționate totodată di
ferite aspecte ale muncii desfășu
rate în legătură cu morbiditatea 
specifică și noi metode folosite 
în urmărirea științifică a stării 
de sănătate a populației.

aceleași stinci plodesc la co
tituri... Numai îndrăzneții navi
gatori pe aceste infurtunate 
vlrtejuri iscate de mina omului 
au biruit și biruiesc mereu în
fricoșătoarele stihii ale drumu
lui pe apă... Țancurile ascunse 
de spumele cenușii ale Toance- 
lor nu mai afin calea plutelor. 
S-au spulberat tn numeroase 
explozii de dinamită. Drumul 
apelor a fost netezit. Plutele 
coboară în lunecuș lin, apoi 
saltă peste homoance, se mlădie 
la cotituri și ancorează tn „ga
ra plutelor" de la i,Bernat An
drei", ori tși lungesc calea ptnă 
hăt, tnspre vaduri.

Și totuși, cu toată netezirea 
drumului plutitor, plutăritul pe 
Bistrifa încă nu poate fi socotit 
floare la ureche... Trebuie înde- 
minare, trebuie curaj, trebuie 
pricepere. Bulboanele au rămas 
la fel de viclene ca oricind, co
titurile și îngustimile sint ace
leași. Drumul e la fel de lung 
și mai ales cind ai curajul să 
legi cite 300 m.c. Intr-o singură 
plută, nu-i tocmai ușor să a- 
jungi la capătul drumului fără 
osteneală și fără primejdia de 
a te trezi încleștat in vreo zoha- 
tă *... Străbafi zilnic zeci de 
kilometri, pe apă, mtnuind cir- 
ma In valurile tulburi și re
pezi... Cobori la capătul dru
mului, te urci tn autobus șl urci 
din nou la schelele de legare și 
începi un nou drum, de fapt 
același drum. Numai peripețiile 
sint altele.

Nu știu dacă pină acum s-o 
fi găsit cineva care să socotea
scă in amănunt elfi kilometri de 
apă poate străbate un plutaș 
intr-o viajă... Și ctfi metri cubi 
de lemne poate transporta in 
anii meseriei lui.

Acum doi, trei ani tn urmă, 
tn satele de pe malurile Dornei 
se vorbea despre îndrăzneala 
fără seamăn a doi plutași — 
Gh. Pilug și Gh. Chiper — care 
legau cite trei sute de metri 
cubi lemn intr-o singură plută. 
Zilele acestea a răzbătut o altă 
veste, de pe Bistrifa... Șase plu
tași au ajuns... „sutamiiști l"

Adică au transportat pină acum 
peste 100.000 m.c. bușteni, stră- 
biting poate mai mult de-o su
tă de mii de km. pe apă, fără 
să se încurce tn „zohate" și 
fără să se impotmolească tn 
bancurile de pietriș ale apei, 
nesocotind viteza și debitul 
puhoaielor... Printre ei se numă
ră veteranii Popa Luchian și 
Țăranu Gheorghe care au atins 
cite 135.000 m.c. bușteni tran
sportați tn cel 30 de ani de 
meserie, dar șl tinerii Alexa 
Catargiu. Aurel Tomoiagă și 
Pop Valerian, care au împlinit 
nu de mult cite 100.000 m.c.

Cine n-a citit minunatele pa
gini ale lui Vlahufă tn „Romi- 
nla pitorească"?!... Cine n-a 
tremurat de îngrijorare parcur
gind intimplările aspre ale ca
pitolului In care se istorisește 
un drum cu pluta pe Bistrifa, 
peste Toance?...

Și cine nu simte crescind tn 
el mtndria că oamenii de as
tăzi au biruit stihiile de ieri și 
trec peste apele acestea sălba

tice cu surisul învingătorului 
pe buze...?

Popas în Valea 
Fierului...

De mult, spre Valea Fierului, 
locul de obirșie al minereului 
de fier, ducea un biet drumeag 
de pădure, desfundat și prăpă
dit. Convoaie de care hodoro
gite coborau cu țipete șl sti- 
dălmi spre gara lacobeni, unde 
pumnul de minereu adus tn co
șul carelor era încărcat in va
goane. Ceea ce nu puteau pri
didi cărăușii venea prin văz
duh, tn corfele unui funicular 
primitiv...
. In locurile de unde minereul 
era smuls pămtntului, se căs- 
cau niște găuri ca de sobol, bo
tezate „galerii"... Oamenii in
trau pe brlnci cu cite o covătl- 
că. un ciocan și-o rangă de fier. 
Ciocăneau o zi întreagă tn bez
na subterană să umple un coș 
de haraba. Aceasta era norma... 
Ieșeau cind deasupra pădurilor 
răsăreau stelele. Și coborau la

* Zohată : închisoare de plu
te pe firul apei.



La Deva a fost 
desemnat candidat 
al F.D.P. tovarășul

Vladimir
Bheorghiu

CANDIDAȚII F. D. P
DEVA (de la corespondentul 

nostru).
Peste clădirile orașului Deva 

se așterne amurgul. Pe arterele 
principale se scurg grăbiți cetă
țeni din circumscripția electorală 
nr. I Deva, care in această sea
ră vor propune candidatul lor in 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională. Sala cinematografu
lui „filitnon Sirbu" devine renede 
netncăpătoare pentru sutele de 
muncitori, funcționari, gospodine 
și țărani muncitori din comune
le învecinate prezenți aci. Tov. 
Ioan Hențiu, președintele sfatu
lui popular al orașului Deva, des
chide adunarea. Apoi se înscrie 
la cuvint tov. loan Cotoț, prim 
secretar al comitetului regional 
P.M.R. — Hunedoara, președinte
le consiliului regional F.D.P. EI 
face un bilanț al realizărilor din 
ultimul an in orașul Deva. Ast- 
fe'. au fost date tn folosință trei 
blocurț muncitorești cu 40 apar
tamente, s-au construit și sînt în 
construcție peste 80 locuințe in
dividuale pe loturi cedate de că-' 
tre sfatul popular, se construie
ște un complex sportiv pe o su
prafață de 7,8 hectare etc. Tovară
șul /. Cotoț a spus In încheiere: 
„Tovarăși propun să desemnăm 
drept candidat al F.D.P. tn cir
cumscripția noastră electorală pe 
tov. Vladimir Gheorghiu, secretar 
al C.C. al P.M.R.**.

Propunerea tovarășului Cotoț a

. ................................................... *
O șuviță de pâr alb îi tot alunecă pe frunte. 

Zîmbind, o potrivește mereu, întlnzînd-o cu palma 
lată spre creștet. 11 cunoașteți ?

Este tovarășul GHEORGHE CIUFU. Un om 
Care a avut o viață grea, agitată. La 15 ani a fă
cut cunoștință cu grotele întunecate ale societății 
americane de petrol „Columbia" din Băicoi. Aco
lo a învățat și strungăria. Din salariul său își în
treținea nu numai mama, dar și cei șapte frați mai 
mici. Un salariu de mizerie la nouă guri.

Apoi a venit armata. în 1930 s-a liberat. Era 
fnsă șomer, deoarece pe vremurile acelea nici po
meneală de vreun cod al muncii. Și, patru ani de 
Zi e a rămas șomer, deoarece nici un patron nu 
făcea angajări în perioada crizei economice din 
acei ani. Apoi tînărul Gheorghe Ciufu luă hotărî- 
rca să se căsătorească. Cu un an mai tîrziu, avea 
de acum și un copil. Dar pieptul mamei secase, 
Iar tatăl tot nu găsea de lucru. Și a mai trecut 
un an A urmat apoi o perioadă în care a trăit o 
viață de nomad. De la Băicoi, a plecat la Brașov 
la I.A.R.. la Astra. De 
acolo înapoi pe toată Va
lea Prahovei. în cele din 
urmă s-a stabilit la uzi
nele care astăzi poartă 
denumirea de uzinele „1 
Mai“ din Ploești. Aici .în
cepuse producția de ar-

fost primită cu vii aplauze de cel 
prezenți.

— în numele tineretului din 
orașul nostru — a spus tovară
șul Petru Nichita, prim secretar 
al comitetului orășenesc U.T.M. 
— susțin cu multă căldură acea
stă propunere. De asemenea, țin 
să subliniez că noi, tineretul, ne 
vom stringe și mai mult rindu- 
rile tn jurul partidului drag, pen
tru realizarea importantelor ho
tar iri ale congresului al II•tea al 
P.M.R.

în numele medicilor a vorbit 
a noi tovarășul Ion Moza. El a 
spus printre altele:

Avem spitale cu aparatură mo
dernă, avem cadre medicale ca
pabile care veghează la sănăta
tea oamenilor muncii. Dacă in 
1944 mortalitatea infantilă era 
In orașul Deva de 60 la sută, a- 
cum un an noi am redus această 
cifră pînă la 5,5 la sută. întlm- 
pinăm alegerile, cu hotărirea de 
a crea oamenilor muncii condiții 
din ce in ce mai bune de asisten
ță medicală.

In continuare, au mai luat, cu* 
vlntul cetățenii Tonta Corciu, Ni- 
chifor Greaua, Maria Biscaru și 
mulți alții care au susținut pro
punerea făcută. La sfirșitul adu
nării, cei prezenți au hotărît tn 
unanimitate să-l desemneze pe 
tovarășul Vladimir Gheorghiu, 
drept candidat tn circumscripția 
electorală nr. 1 Deva.

VASILE TINCU

cei mai buni fii ai poporului
Un eminent 
om de știință

Era in întunecatele zile ale o- 
diosului război dezlănțuit de fas
ciști împotriva Uniunii Sovietice. 
Cițiva oameni de seamă, patriot', 
adevărat!, dînd glas năzuințelor 
poporului, au întocmit un memo
riu prin care cereau imediata în
cetare a acestui război și rupe
rea țării noastre din lanțul fas
cismului german. Printre acești 
patrioti se afla și- eminentul om 
de știință — acad oro! SIMION 
STOILOV.

Academicianul Stoilov lucrează 
de peste 45 de ani în inyățămin- 
tul superior, remareîndu se ca 
un bun pedagog, excelent om de 
știință și patriot convins. Actual
mente, este profesor la Universi
tatea „C. 1. Parlion", director al 
Institutului de matematica al A- 
cademiei R.P R. și conducătorul 
secției de matematică și fizică al 
acestui for.

Tovarășul S Stoilov este unul 
dintre cei mai buni, cunoscuji și 
iubiți oameni de știință ai tării. din muncitori, țâiani muncitori, 
noastre, ducind faima matemati
cii rominești dincolo de hotarele 
patriei

Aceste lucruri le-au spus des-

Acad. S. Stoilov
pre tov. S. Stoilov, Hașeganu 
Mihai — rectorul l.S.E.P.-ului -■ 
care l-a propus candidat F.D.P. 
în circumscripția nr. 1 — Doro
banți A!ăturindu-se acestei pro
puneri, au vorbit cu căldură des. 
pre acest savant-cetătean : Grigo- 
re Agopian, conferențiar la ca
tedra de matematici de la 
I.S.E.P., ceiățeanca Atanaeiu 
Margareta, Dora Teodorescu, lec
tor la catedra de matematici de 
la universitate, muncitorul Za- 
grai Grigore. studentul Sergiu 
Corneei de la I.S.E.P., Ivan Sin
ger. candidat în științe matema
tice și alții care s.au inlrunit, ieri, 
în amfiteatrul nr. 1 de la I.S.E.P.

I. M.

AGITATORII
PE TEREN.

Echipe de agitatori formats

I

9

o

iI

Un activist
utemist

-•

Apărarea 
patriei

datorie de cinste
a fiecărui tînăr!

beci întunecat, fără hrană, fără apă. De împușcat, 
nu l-au împușcat Alți strungari mai pricepufi 
nu aveau unde găsi. L-au pus tot pe el la strun- 
jitul țevilor, iar pentru oțelu! stricat, i-au impu
tat suma de 5.000 lei, pe atunci colosală. A plă
tit-o, căci nu avea încotro. La salariu primea doar 
cite 50—60 fei. In casă, s-a întețit mizeria. Avea 
acum doi copii care cereau pline.

Așa a trăit in trecut, așa II cunosc oamenii.
După 1944, a devenit maistru la secția strunguri 

grele. Uzina a primit numele de „I Mai", mar- 
cind o nouă etapă in viața ei Nu se mai fabri
cau tunuri, ghiulele sau obuze, ci utilaj petrolifer. 
Gheorghe Ciufu se dovedi a fi un minunat con
structor și organizator, un minunat comunist. In 
1951 a fost trimis ca director la o bază tubulară 
de utilaj petrolifer la schela petroliferă Țintea. 
După desființarea acesteia, se întoarce din nou la 
uzina „1 Mai" unde primește pe lingă sarcina 
obișnuită, pregătirea celei de a doua generații de 
strungari. Azi, 40 de tineri strungari îl salută cu

Strungarul
de la ,,1 Mai“

învâțâtori din regiunea Bucu
rești, m9rg în aceste zile din 
casa în casă, vorbind alegato
rilor despre importanța alegeri
lor, despre modificările aduse 
Legii pentru alegerea 'deputa- 
ților în Marea Adunare Națio
nala Numai în raionul Domnești 
s-au format peste 30 de ase
menea echipe.

Pînâ acum în regiune s-au 
deschis 73 de case ale alega
torilor. Aici se găsesc materiale 
privind realizările din regiunea 
București din ultimii ani, se dau 
lămuriri cu privire la unele pro
bleme ale campaniei electorale 
și tehnicii de votare etc.

In acest scop. Consiliul regio
nal F.D.P. a luat inițiativa ca în 
carnetul agitatorului nr. 5, edi. 
tal pentru regiune, să se intro
ducă și material cu privire la 
alegeri. Carnetul agitatorului 
nr. 6 va fi închinat în întregime 
alegerilor.

-A. —

s

«

»

CRAIOVA (de la trimisul 
nostru) — Mi se intimplă 
pentru prima oară să scriu 
despre un nm pe care nu am 
avut prilejul să-l cunosc decit 
in treacăt Răsfoiam carnetul 
meu de reporter, doar, doar 
îmi voi reaminti cîteva lu
cruri despre el.

Cu ani în urmă. CONSTAN 
TIN CRUCEANU era un sim
plu lăcătuș la șantierele na
vale din Turnu Severin. Mun 
cea cu multă perseverență, de 
pășea norma nu cu 100 la su . 
tă, ci cu 10—20 la sută. Dar j 
era prețuit. A venit rîndul să ; 
piece in armată. -

Intorcindu-se, e.l a devenit 
activist al U.T.M. Mai intii a 
muncit c» instructor la Comi
tetul orășenesc U.T.M. Turnu- 
Severin. Apoi a fost ridicat in 
muncă la regiunea U.T.M. Azi 
este prim-sccretar al raionului 
U.T.M.. Novaci.

— Ne este un bun prieten, 
un tovarăș toarte apropiat.— . 
spun despre el utemiști! care • 
îl cunosc. •

Pionierii, care și ei 11 cu- ? 
nose, spun că le este un frate ț 
mai mare, un adevărat peda- i 
gog. Mi.a fost dat să cunosc ț 
și părerea unor oameni mai ț 
virstnici. Ceea ce m.a impre- ț 
sionat la ei nu era bătrinețea, ț 
ci dragostea, căldura cu care ț 
vorbeau despre el.

Adunarea in care cetățenii ț 
din circumscripția electorală ț 
nr. 24, Novaci și-au pro- ț 
pus candidatul lor, luase sfir- ț 
șit. în minte am încă vie ti- Ț 
gura tînărului candidat. Omul ? 
acesta slăbuț, nu prea inalt, a ? 
fost propus ca miine-poimîine ? 
să discute treburile țării. El ? 
are numai 25 de ani.

VASILE RANGA :

«

i

Pe 
i-a 
la

IntoOârâș'tul din Tătărăști
respect. El e profesorul 
și îndrumătorul lor. 
fiecare dintre aceștia 
calificat cu răbdare 
strungul său.

Treizeci și doi de ute. 
miști au fost îndrumați de 
bătrinul maistru pentru a 

și doi de utemiști din sec-intra in partid. Treizeci , _ 
ția sa sint astazi candidați ai partidului.

— Propunindu-1 candidat al F.D.P. pentru ale
gerile de la 3 februarie 1957 pe tov. Gheorghe 
Ciuîu, cred că nu fac altceva decit să exprim do
rința unanimă, a spus la miting Gheorghe Io. 
nescu, dispecer la secția de strungărie-mecani- 
că II.

Privirile tuturor s-au îndreptat spre prezidiu, 
acolo unde se afla Gheorghe “
plauze au răsunat in sala.

— Eu am fost unul dintre 
risi și Ion Ince. II cunosc de 
sint de acord cu propunerea 
căldură...

Printre cei 3.000 de alegători care se găseau 
In sală erau muncitori și de la rafinăriile I și 5, 
uzina Ploești, Atelierele C.F.R. depou și mișcare, 
apoi școli, instituții și o seamă de cetățeni din 
cartierul Bărcănești și comuna Corlătești. Ei șl-au 
exprimat in unanimitate dorința de a avea can
didat al F.D.P. pe tovarășul Ciufu.

ION TEOHARIDE

Poporul nostru muncitor, con
dus de partid, construiește cu a- 
vint socialismul.

Luptind cu eroism pentru cons, 
trucția socialistă, oamenii muncii 
contribuie in același timp la în
tărirea capacității de apărare a 
patriei.

O expresie vie a hotăririi oame
nilor muncii de a contribui la 
întărirea capacității de apărare a 
patriei o constituie activitatea pe 
care o depun în rlndurile Asocia
ției Voluntare pentru Sprijinirea 
Apărării Patriei — A.V.S.A.P. In 
rlndurile ei activează oamenii 
muncii, bărbați și femei, cetățeni 
al R.P.R., care au împlinit virsta 
de 16 ani. Ea educă membrii săi 
în spirit patriotic, inarmîndu-i cu 
cunoșlințe și deprinderi tn diferi
te specialități tehnice.

Sub conducerea permanentă « 
partiduiui. Asociația Voluntară 
pentru Sprijinirea Apărării Pa
triei a obținut de la înființare 
și pînâ astăzi o serie de succe
se. In rîndurile ei s-au încadrat 
6ute de mii de oameni ai muncii, 
constituindu-se organizații de 
bază in întreprinderi industriale, 
în sectorul socialist al agricultu- 
rii, la sate, în instituțiile de cul
tură. cartiere etc.

Organizațiile de bază A.V.S.A.P. 
organizează pentru membrii lor, 
cît și pentru marea masă a cetă
țenilor de la orașe și sate, după 
orele de producție, conferințe și 
seri tematice cu caracter patrio
tic, vizite la muzee și locuri is- 
torice, ședințe de pregătire tehni
că și sportivo-aplicative.

Ca în oricare sector de activi
tate și în A.V.S.A.P. tineretul a 
adus și aduce un aport însemnat. 
Mobilizat de organizațiile ute- 
miste, tineretul a intrat încă de 
la început tn asociație și activea
ză cu mult entuziasm alături de 
vîrstnici Astăzi o mare parte a 
tinerilor care au muncit tn 
A.V.S.A.P. se af>ă tn rîndul For
țelor Armate ale R.P.R. și mulți 
dintre ei au devenit infanteriști, 
artileriștl, aviatori sau marinari 
de frunte. Asociația este mfndră 
de ei.

De o largă popularitate se 
bucură în rtndurile tinerilor mem. 
bri ai A.V.S.A.P. tirul. Pînă în 
prezent organizațiile de bază 
ale asociației au creat nenumăra
te poligoane de tir, tn care se or
ganizează pregătirea membrilor 
și se tin, an de an, concursuri 
raionale, orășenești, regionale și 
republicane. Cu ocazia acestor 
concursuri, ies la iveală trăgători 
iscusiți, care lac cinste asociației 
cum sint strungarul Iosif Schmidt 
din Timișoara, care a îndeplinit 
norma de categoria I-a, sau ele
vul Ion Sălăjean din Arad, care 
face parte din echipa A.V.S.A.P., 
campioană a (arii la tir, proba 
cerb alergător șl mulți alții.

O bogată activitate se desfă
șoară și In cadrul cercurilor de 
pregătire tehnică care iau ființă 
în organizațiile de bază ale 
A.V.S.A.P. Acolo tinerii membri 
ai asociației invată să conștruias. 
că poduri și șosele, să cunoască 
și să nrinuiască telefonul, centra
lele telefonice, apartele de tele
grafie, radioul și altele.

de general maior
Neagu Andrei 

prim.vicepreședinte al Comitetu
lui Organizatoric Central 

al A.V.S.A.P.

din 
un-

Tinerii radio-amatori
A.V.S.A.P. stabilesc, pe calea 
delor, tot mai multe legături de 
prietenie cu radioamatorii din 
cele mai îndepărtate colturi ale 
pămlnlului. Radio-clubul Central 
A.V.S.A.P. din București., ca

live, „ștafeta nautică" și „peliat- 
Ionul nautic" antrenează mii de 
tineri care străbat cu ambarca- 
tiile apele patriei noastre. Numai 
anul acesta tn pregătirea și des
fășurarea ștafetei nautice au fost 
angrenați aproximativ 5.000 de 
tineri.

Pentru perfecționarea măies
triei sportive a tineretului din 
A.V.S.A.P., asociația dispune In 
prezent de un Aeroclub Central, 
de mai multe școli de aviație 
sportivă, de un Club central de 
auto.moto, de un Club central deși

radfocluburile din alte orașe *1* 
țării, sint acum cunoscute din. 
colo de granițele patriei.

Foarte multi tineri din asocia
ție au învățat și învață să cu
noască și să conducă mașinile, 
motocicleta, tractorul. Numai în 
anul 1955—1956 peste 14.000 de 
tineri au absolvit asemenea 
cursuri, 200 de tineri Jărani mun
citori au primit tn urma acestor 
cursuri carnete de conducere 
de tractoriști rutieri. Pe întreg 
cuprinsul tării cercurile de auto- 
moto ale A.V.S.A.P. inițiază, a-n 
de an, sute de tractoriști, șoferi 
etc. care, ulterior se angajează 
să lucreze ca muncitori calificați 
în industrie și agricultură.

Cele mai îndrăgite sporturi ce 
se practică în asociajie sînt, fără 
îndoială, sporturile aviatice Ș' 
nautice. Acesie sporturi îmbină 
în mod armonios dragostea pen
tru tehnică și pasiunea tinereas
că pentru fapte îndrăznețe și 
de aceea multi Hneri care au 
absolvit cursurile și școlile 
A.V.S.A.P. se angajează să lu
creze pentru totdeauna tn avia
ție sau tn flota patriei noas
tre.

An de an, marile întreceri spor-

Membrele A.V.S.A.P. dintr.o școală profesională, discută re
zultatei* 1* tir.

tir, d* un Club mutic pe malul 
mării, precum și de mai multe 
cluburi sportive-apllcative în 
regiuni. Pentru membrii acestor 
cluburi, precum și pentru masa 
mare a sportivilor din asociație, 
se organizează întreceri sportive 
cu ocazia cărora ies la iveală noi 
și noi elemente talentate. Pînă 
în prezent echipe sportive ale 
A.V.S.A.P. au participat la a- 
proape 20 de întîlniri internațio
nale, cu ocazia cărora au obținut 
rezultate bune și și.au îmbogăți* 
experiența. In urma activității lor 
în anul acesta au primit clasifi
carea sportivă aproape 1.200 de 
tineri la tir, aproape 1.000 la schi, 
peste 350 la înot.

Dar succesele obținute pînă a- 
cum de Asociația Voluntară pen
tru Sprijinirea Apărării Patriei 
trebuiesc sporite. Rlndurile ei 
trebuie să crească, iar activitatea 
să devină mai bogată.

Pentru îndeplinirea acestei sar. 
cini un rol însemnat revine tine
retului. Apărarea patriei este o 
datorie de cinste a fiecărui ce
tățean. De aceea tinerii tn pri
mul rîhd, trebuie eă intre în 
număr cît mai mare în A.V.S.A.P. 
și să participe la activitatea de 
pregătire.

Organizațiile utemiste au prin
tre altele sarcina de mare răspun
dere de a face educația patrio
tică tineretului. De aceea ele tre
buie să fie convinse că mobilizînd 
tineretul să intre în A.V.S.A.P. 
și aă se pregătească pentru apă
rarea patriei, țși îndeplinesc a- 
ceastă sarcină importantă pe care 
ie-a incredintat-o partidul.

Utemiștii, membrii comitetelor 
organizațiilor utemiste au dato
ria să fie exemplu în ceea ce pri
vește înscrierea și activitatea în 
A.V.S.A.P. Ei trebuie să se stră- 
duiască să lămurească tinerii că 
pregătindu-se pentru apărarea 
patriei, se pregătesc pentru apă
rarea vieții fericite și pline de 
perspective pe care o. trăiesc, se 
pregătesc să păstreze cu sfințenie 
cuceririle revoluționare pentru 
care s.au jertfit înaintașii noș
tri.

O contribuție înseninată trebuie 
să aducă tineretul și in dezvolta
rea activității sportivo-aplicative 
a asociației. Este cunoscut că. sub 
patronajul Uniunii Tineretului 
Muncitor, aviația și marina pa
triei noastre au înregistrat suc
cese remarcabile. Organizațiile 
utemiste trebuie să contribuie la 
sporirea acestor succese.

O largă mobilizare trebuie să 
facă organizațiile utemiste și tn 
jurul diferitelor întreceri sportive, 
precum și a altor acțiuni initiate 
de A.VS.A.P In orice împreju
rare și cu toate mijloacele ce le 
au la îndemină, ele trebuie să 
susțină munca de popularizare a 
asociației, să lămurească în rîn- 

și 
ale

format întovărășiri agricole; nu
mai anul acesta du luat ființă 
trei noi întovărășiri.

La toate aceste lucruri s-au 
gtndit cei prezenți la adunarea 
electorală din comuna Tătărăști 
atunci ctnd tovarășul Alexandru 
Costescu din partea consiliului 
regional F.D.P. l-a propus pe in- 
tovărășitul Chioer Enache drept 
candidat In circumscripția electo
rală Sascuf-Tlrg.

Zăbrăuțeanu Gheorghe, din co
muna Florești, Gheorghe Stanciu, 
din comuna Huruești, Adița 
Ichim, membru al întovărășirii a- 
gricole din satul Ungureni, și al
ții care au vorbit, au susținut cu 
căldură candidatura tovarășului 
Chiper Enache, tn circumscripția 
electorală Sascut-Tlrg.

BAC AU (de la corespondentul 
nostru).

Chiper Enache este un om har
nic, cu multă chibzuință tn vor
bă. Totodată cuvintele lui sint 
pline de greutate. In tot ceea ce 
face are un principiu: mai tn- 
tti să fii tu exemplu personal fi 
apoi să ceri altuia să te asculte.

Cu ani tn urmă, tn 1952, ță
ranul mijlocaș Chiper Enache a 
fost inițiatorul creării primei în
tovărășiri din comuna Tătărăști- 
La început, puțini au fost aceia 
care l-au tnfeles. I ntovărășirea 
s-a inaugurat cu 6 familii. Mem
brii întovărășirii, tn fruntea că
reia se afla tovarășul Chiper, au 
dovedit Insă an de an că pămtn- 
tui este mai darnic atunci ctnd 
muncești tn comun.

Numai anul acesta întovărăși- 
(ii au obfinut la grlu cu 530 kg. 
și la porumb 1500 kg la hectar 
mai mult dectt In sectorul indivi-' 
dual.

O mare parte a țăranilor 
muncitori din celelalte sate ale 
comunei Tătărăști au hotărtt să 
intre tn întovărășire. Astăzi, tn 
toate cele 5 sate ale comunei s-au

mament în vederea războiului antisovietic. Tunuri 
de toate calibrele, aruncătoare grele, ghiulele, 
proiectile. Nemții se perindau prin uzină, urlau și 
gesticulau că le trebuie tunuri și iar tunuri A- 
tunci. Gheorghe Ciufu a cunoscut primul comu
nist. Lucra și el in uzină Tușea des și sec. își 
prăpădise plărtiîniî prin închisoarea din Tg. Jiu. 
De ta el a învățat multe lucruri. Ba, a învățat 
chiar ceva mai mult decit se aștepta. A învățat 
ca, din cind in cind, să lucreze intenționat prost

Era prin luna septembrie a anului 1943 O co
misie nemțească aștepta să la o mare comandă de 
tunuri. La una din țevile acestor tunuri lucra 
ei. Era în cea de a 14-a oră de cind intrase la lu
cru. A apăsat pe egallzer și cuțitul a început să 
taie automat oțelul din care șpanul ieșea înroșit 
și fierbinte. Ochii i se inchiseseră de oboseală.

Cind ii deschise, țeava tunului nu mai era țea- 
vă. Cuțitul o așchiase pînă o redusese la jumătate. 
Lingă el se înțepenise cu miinile in șolduri colo
nelul Curculescu. Pumnii acestuia ti cădeau ca 
niște ciocane în cap. Din nas, din gură, sîngele 
li curgea șuvoi. A urmat o zi șl o noapte intr-un 
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bordeiele dărăpănate din vale, 
să se odihnească, s Cine popo
sește acum tn Valea Fierului, 
se va înttlnl mai tntii cu cup
toarele înalte de prăjire a car- 
bonatului, cuptoare care fu
megă peste verdele pădurilor, 
Zi și noapte,.. Va pătrunde tn 
galeriile largi unde șerpuiesc 
cablurile cenușii ce poartă ener
gia de la compresoare la per
foratoarele și ciocanele de aba
taj care au luat locul străve
chilor răngi și ciocane. Va sta 
de vorbă cu Ștefan Pop și cu 
Petre Domean, oameni care se 
pricep tn mineritul modern.

Oamenii din Valea Fierului 
nu s-au socotit niciodată, tn 
trecut, mineri... Meseria lor 
n-avea nimic din pasiunea de' 
astăzi. Era un fel de corvoadă 
pe care oamenii o făceau ctnd 
oile chiaburilor ședeau tn ocol 
și cind coasa ruginea sub strea
șină. Vara umblau prin sale să 
se prindă cosași ori ciobani. In 
locul lor veneau alți oameni 
necăjiți din alte părți să lucreze 
așa cum se lucra la sfărtmut 
piatra pentru șosele. Singurii 
obișnuiți ai minelor erau arti
ficierii și cărăușii. Fără ei nu 
se outea...

Acum insă oamenii Văii Fie
rului, ori ai „Oiței", ai „Pietre
lor arse", au devenit mineri tn 
cel mai bun înțeles al cuvîntu- 
lui Stăpihesc tehnica și. pe lin
gă ea, o pricepere nativă tn 
,,vlnarea" vinelor de minereu. 
Au devenit cetățeni ai unui oraș 
industrial care-și răsfiră „car
tierele" prin fel de fel de văi, 
tn jurul orașului Vatra Dornei. 
Funiculars moderne leagă mi
nele de gări, șiruri de mașini 
umplu șoselele, cabane și 
grupuri sociale cresc sub cerul 
albăstrui și înalt...

Ciufu. Ropote de a-

ucenicit sat, martu- 
7 ani De aceea, eu 
făcută, o susțin cu

C. ANDREESCU
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Fluierașul din Botuș...

Ați ascultat vreodată cum în
cepe să murmure pădurea ctnd 
o bate vtntul ?... Intii se iscă 
un fîlfîit ca de pasăre uriașă, 
care pornește din vtrfuri spre 
poalele brazilor și se-ntinde 
cttu-i pădurea de mare... Apoi 
se stinge ca un ecou, departe, 
prin văi. Pe urmă s-aude, in 
scurtă acalmie, picurai izvoare
lor... Și iar. începe ftlfîitul și 
crește, și crește și se preface

Intr-un murmur lung, nesflrșit... 
Pesle murmurul acesta s-așter
ne soarele... Și atunci ies păsă
rile din cuiburi și-și încep cin- 
tecul. Și clntecul se ingtnă cu 
picurul, izvoarelor... Dar la o 
vreme, cerul se întunecă, și din 
zări se iscă furtuna...

Nu e o descriere de dragul des
crierii... E o încercare de a re
zuma liric unul din clntecele 
din fluier ale lui llie Cazacu din 
Botuș...

Botușul e un sătuleț tn mun
ții Câmpulungului, llie Cazacu, 
gospodar acolo tn sat. Un băr
bat uscățiv, cu nasul ascuțit, 
cu sprtncene negre, ochii calzi 
și ttmplele cărunte. Umblă îm
brăcat cu ițari, ou bondița nu
mai flori, cămașă cu pui, șer- 
par înflorat și el, și sub șerpar 
poartă, totdeauna, fluierul lui 
vrăjit...

Omul acesta a cîntat o via
ță întreagă pădurii șt oilor... 
Are un viers care dă viață fru
museților muntelui, imită izvoa
rele și ocina, furtunile și mer
sul molcom al oilor pe plaiuri... 
Uneori din fluier scapără chio
tul jocurilor muntenești: .Arca
nul" și „Trilineștii". „Pădure
țul" și „Floricica" Ba, ctnd se 
tntllnește cu huțulii din Breaza 
și Șipote, ti întîmpină cu „Hu- 
țulca" cea fără de moarte...

llie Cazacu, fluierașul acesta 
cu ttmplele cărunte, n-a cunos
cut in viața lui gloria artistică, 
pînă acum... Umbla prin sate, 
pe vremuri, să etnie la nunți... 
Gloria lui consta doar in aceea 
că fluierul lui era mai aproape 
de inima oamenilor decit saxo
fonul domnului Geza de la Gu
ra Humorului...

Dar acum cițiva ani, llie Ca
zacu a fost scos, pe vrute, pe 
nevrute, la un concurs. Și-a ve
nit la Cimpulung și-a clntat in 
fața unei comisii de experți mu
zicali tocmai din București. 
Mulți dintre ei erau obosiți și 
plictisiți de-attta ctntec. llie Ca
zacu a băgat ,de seamă. S-a 
mai aproape de microfon, 
dus fluierașul la buze, și-a 
borlt pleoapele și-a prins 
zice... Au tresărit experții... 
fluierul lui llie Cazacu izvora 
„Doina ciobanului"... tncreme- 
nise sala intreagă... O liniște 
adlncă stăruia, de parcă șl ea, 
liniștea, își ciulise urechile...

Iile Cazacu a plecat apoi la

București... Șl de-aici a început 
gloria fluierului... Acum e șe
ful unui taraf de fluierași și 
cobzari. O orchestră originală 
care ctntă șl tn filmele romt- 
nești și care dă spectacole de 
gală tn capitala regiunii, la fes
tivități tradifionale.

Epilog

E greu să înfățișezi tn ctteva 
pagini frumusețile și viața 
unei regiuni. Ar trebui să stă
rui cu migală, să fugărești Ra- 
răul cel cu fruntea tn nouri, 
să-ti urci cititorul pe piscurile 
Pietrelor Doamnei la cules al- 
bumită, să-l scobori la schitul 
din vale ori la șipotul cel rece 
ca gheafa, să-l duci la obser
vatorul meteorologic, să-l faci 
să privească roată-mprejur pes
te cețurile dimineții și să-l pui 
să ghicească piscul de aur al 
Ceahlăului, undeva In afundul 
zării....

Ar trebui să-l porți prin ora
șele ce s-au înnoit, sd-i arăți 
schelele noii filaturi din Făl
ticeni, blocurile de la Suceava, 
săpăturile de pe Zamca, unde

profesorul universitar Ion Nes
tor cu oamenii săi descoperă 
noi tllcuri ale istoriei Moldovei; 
să-l poftești să asculte un con
cert al Filarmonicii din Boto
șani ori unul al ansamblului 
„Ciprian Porumbescu" din Su
ceava, să-l tmbii să intre tn 
casa lui Petru Sasu din Vama, 
țăranul cărturar care studiază 
botanica, ori să-i faci cunoștință 
cu Constantin Adochiței, Erou 
al Muncii Socialiste, cel care 
îngrijește vitele gospodăriei de 
stat din Coțușca și ține dese
ori prelegeri la universitate, 
să-l por ți prin gospodăriile co
lective de la Roman-Botoșani, 
de la lure ști, să-l duci la Dor- 
nișoara și la Falcău să cunoas
că pădurarii Țării de Sus...

Dar e greu să le poți face pe 
toate. De aceea cititorului nu-i 
rămtne dectt s-o pornească sin
gur la drum... Rtndurile de față 
insă nu i-ar putea sluji drept 
ghid. Nu de alta, dar ar putea 
fi prea sărace și, vorba lui moș 
Filoftei, soarele răsare tn Țara 
de Sus mereu din același loc, 
numai că de fiecare dată nu 
vestește numai ceea ce a lăsat 
tn urma lui ctnd a apus...

la cooperativizarea agriculturii

dat 
și-a
co- 
a-i 

Din

Un aspect din secția flyere a uzinelor textile „Moldova" din 
Botoșani

(Urmare din pag. l-a) 

rășul Cezar Răducanu din co
muna Gîrliciu.

Comitetul raional U.T.M. a 
luat măsura de a se organiza a- 
dunări comune cu utemițtii din 
gospodăria colectivă, din întovă
rășire și comună în care să se a- 
nalizeze felul cum trebuie să mun
cească tineretul in vederea trans
formării socialiste a agriculturii. 
De asemenea, au fost organizate 
vizite ale tinerilor din întovără
șiri și sectorul individual la ti
nerii ai căror părinți erau înscriși 
în gospodăria agricolă colectivă. 
Aceasta în scopul de a se con. 
vinge practic de rezultatele si ve
niturile ce le au colectiviștii. Ase
menea vizite s-au făcut în comu
nele Horia, Topalu, Casimcea și 
Saraiu. Și ele s-au dovedit a fi 
fructuoase.

In satele și comunele raionului 
nostru nici munca culturală nu a 
fost ruptă de problema colectivi
zării. Activitatea celor 91 forma
ții artistice existente In raionul 
nostru era îndreptată în această 
direcție. Cîntecul și jocul tine
resc «u slujit și ele munca pen
tru colectivizare, au arătat că 
viata în colectivă e mai veselă, 
mai frumoasă, că tineretului 1 se 
creează condiții minunate de mun
că și distracție. Formațiile ar
tistice ca, de pildă, cele din co. 
muna Pantelimonul de Sus, Cru
cea, Topalu și altele din care fac 
parte peste 1.200 de utemiști și 
tineri au prezentat in acest an 
peste 1.600 spectacole.

La căminele culturale din co
munele și satele raionului nostru 
s-au ținut în fiecare duminică 
conferințe legate de transforma
rea socialistă a agriculturii la 
care au participat peste 3800 de 
utemiști și tineri.

In cele 75 de cercuri politice 
ale U.T.M. ce funcționează în ra
ionul nostru, în timpul discuțiilor 
la lecții se dezbateau cu mult 
interes problemele legate de 
munca ce trebuia dusă pen
tru transformarea socialistă a 
agriculturii. Cursantîi din sec
torul individual, ce urmau a- 
ceste cercuri, convingindD-se de 
superioritatea muncii în comun a

pămîntului s-au înscris tn gos
podăria agricolă colectivă.

Ca urmare a muncii politice, tn 
anul acesta au intrat pe porțile 
gospodăriilor colective alături de 
părinfii lor 950 de utemiști. In pre
zent sîntem mîndri că în raionul 
nostru nu mai există nici un ute
mist tn afara sectorului socialist 
al agriculturii. 16 organizații de 
bază U.T.M. au intrat In întregi
me în gospodării agricole colec
tive, așa cum sînt organizația 
U.T.M. teritorială Calfa cu 16 
utemiști, Întovărășirea și satul 
Călugăreni cu 25 de utemiști, în
tovărășirea Pantelimonul de Sus 
cu 16 utemiști.

Activiștii comitetului raional 
U.T.M. și-au adus și el aportul în 
opera de colectivizare a agricul
turii. Tov. Gheorghiu Ion. instruc
tor al comitetului raional U.T.M., 
și-a lămurit toate rudele, tn nu
măr de 8, care s-au înscris în 
gospodăria agricolă colectivă, în 
afară de cele 28 familii, lămurite 
de echipa de agitatori al cărei 
responsabil era. De asemenea, 
tov. Roșu Costache, instructor al 
comitetului raional U.T.M., care 
a muncit în comuna Horia, a lă
murit împreună cu echipa sa pes
te 25 de familii.

Comitetul raional U.T.M., pe 
lingă munca de colectivizare a 
agriculturii, a dat o atenție deo
sebită întăririi din punct de ve
dere economic și organizatoric a 
gospodăriilor agricole colective 
existente. In acest scop a luat o 
serie de măsuri pentru îndruma
rea organizațiilor de bază U.T.M. 
spre a mobiliza întreg tineretul 
să participe efectiv la muncă, să 
aibă grijă de bunul obștesc. Sînt 
organizații de bază U.T.M., ca 
cele de la gospodăriile colective 
Horia, Topalu, Calfa și altele 
care s-au preocupat permanent de 
mobilizarea tineretului 
in gospodăria agricolă 
Utemiști ca tovarășii 
Alexandru, Soare Ion, 
podăria agricolă colectivă Horia, tineresc ia întărirea gospodăriilor 
au efectuat pesle 400 zile-muncă agricole colective și de a contri- 
într-un an. bui din plin la atragerea celor-

Organizațiile de bază U.T.M lalte familii de țărani muncitori 
din gospodăriile colective au re- In marea familie a gospodăriei a- 
comandat gospodăriilor agricole gricole colective.

colective 45 dintre cei mal buni 
utemiști, pentru a urma cursurile 
de perfecționare a cadrelor ca bri
gadieri. socotitori etc. Pot fi date 
ca exemplu in această perioadă 
organizațiile de bază din gospo
dăriile agricole colective Gfrîiciu, 
Casimcea și altele.

Comitetul raional a îndrumat 
organizațiile de bază U.T.M. pen
tru a lua sub patronaj cîte 5 sau 
6 ha. teren arabil pe care să-l în
grijească de la însămînțat pînă 
la recoltat. Exemplu sînt organi
zațiile din gospodăriile agricole 
colective Casimcea și Horia, din 
Șiriu, care au luat sub patronaj 
cîte 5 ha. de teren arabil. Tn în- 
treg raionul avem 45 ha. luate 
sub patronaj de către utemiști.

In cadrul brigăzilor statutare 
din gospodăriile agricole colecti
ve, organizațiile de bază U.T.M. 
au creat 52 de echipe de utemiști.

In campania de toamnă, orga
nizațiile de bază U.T.M. din ca
drul gospodăriilor agricole colec
tive au strins prin muncă volun
tară porumbul de pe 150 ha., așa 
cum sînt cele din gospodăria a- 
gricoiă colectivă Horia, care a 
strins 18 ha., Casimcea și altele. 
In cadrul gospodăriilor agricole 
colective numeroși utemiști au 
diferite munci de răspundere. In 
prezent sînt 2 utemiști președinți 
de gospodării agricole colective, 
38 sint brigadieri, 365 de tineri 
sînt conducători de atelaje, 235 
sînt șefi de echipe și 17 socotitori 
și contabili în gospodăriile agri
cole colective.

Ținînd seamă de angajamentul 
luat de către Comitetul raional 
P.M.R. Hîrșova in fata Conferin
ței regionale de partid Constanța 
ca în cinstea alegerilor de depu- 
tați în Marea Adunare Națională 
să se termine colectivizarea în 
Întreg raionul, comitetul raional 
U.T.M. își va înzeci eforturile

la muncă
colectivă
Carapcea ț pentru mobilizarea întregului ti- 
din gos neret de a participa cu tot elanul

asociației, să lămurească în 
durile tineretului scopurile 
sarcinile profund patriotice 
acesteia.

Fiecare tînăr să devină 
membru al A.V.S.A.P.

un

Pregătiri
in vederea sărbătoririi 
Teatrului Secuiesc 
de Stat

La 30 decembrie se va desfă
șura la Tg Mureș festivitatea 
organizată cu prilejul împlinirii 
unui deceniu de la Înființarea 
Teatrului Secuiesc de Stat.

Cu acest prilej se va deschide 
o expoziție în care, pe Ungă o- 
biectele șl fotografiile ilustrind 
activitatea Teatrului Secuiesc de 
Stat de la înființarea sa, vor fi
gura documente care relatează 
începuturile vieții teatrale la Tg. “ J “ . . £-u

v»
Mureș. datînd din anul 1803. 
această ocazie sala teatrului 
fi «amenajată.

Pentru ziua festivitățilorPentru ziua festivităților se 
tipărește un album, care va oglin
di activitatea teatrului în cei 10 
ani de exigența.



In Irlanda 
de Nord

LONDRA 20 (Agerpres). 
Ziarele anunță că în Irlanda 
nord lupta pentru unificarea ..- 
landei continuă cu aceeași inten
sitate. In comitatul Arma și în 
alte regiuni din apropierea fron
tierei cu Republica Irlandeză au 
loc ciocniri între trupele engleze 
și.grupurile înarmate ale „Arma
tei republicane irlandeze" (orga
nizație ilegală care luptă pentru 
unirea Irlandei de nord cu re
publica irlandeză).

Ministrul Afacerilor Interne «1

de 
Ir-

Regiunea Moscova
decorată cu Ordinul Lenin

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: Regiunea Mos
cova a fost decorată cu Ordinul 
Lenin , pentru succese obținute 
în dezvoltarea agriculturii.

La 19 decembrie sute de frun
tași, de conducători și specialiști 
din colhozuri, S.M.T.-uri și sov
hozuri, de reprezentanți ai insti
tuțiilor științifice, organizațiilor 
de partid, sovietice și sindicale 
din regiunea Moscova s-au întru
nit la un miting în Marele Palat 
al Kremlinului.

Prin aplauze furtunoase și în
delungate cei prezenți au salutat 
apariția în prezidiu a primului 
secretar al C.C. al P.C.U.S., N. 
S. Hrușciov, a altor conducători 
de partid și de stat precum și a 
fruntașilor d.in colhozuri, S.M.T.- 
uri și sovhozuri din regiunea 
Moscova.

I. V. Kapitonov, prim secretar

al Comitetului Moscova al 
P.C.U.S., a dat citire decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la decorarea 
regiunii Moscova cu ordinul 
Lenin.

Conducători ai artelurilor a- 
gricole, S.M.T.-urilor, activiști 
de partid, colhoznici simpli, bri
gadieri au mulțumit cordial par
tidului și guvernului pentru înal
ta apreciere acordată succeselor 
obținute de ei.

N. S. Hrușciov, prim secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a rostit o 
amplă cuvîntare care a fost de
seori subliniată prin aplauze.

Participantii ia miting au a- 
doptat un mesaj de salut adresat 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și C.C. a! P.C.U.S.

Pentru participanții la miting 
s-a dat un concert.

Dezbateri în Adunarea
Națională franceză

PARIS 20 (Agerpres). — Adu
narea Națională franceză a con
tinuat tn seara de 19 șl In dimi
neața de 20 decembrie dezbaterile 
In legătură cu politica externă a 
guvernului.

In ședința din 19 decembrie 
Christian Pineau, ministrul Afa. 
cerilor Externe, a încercat să Jus
tifice atacul armat asupra Egip
tului,

Pineau șl-a exprimat regretul 
tn legătură cu declarația pe care 
a făcut-o Dulles, Ia sesiunea 
Consiliului N.A.T.O., că S.U.A. In
tenționează să-și mențină liber-

Luptele continuă 
Eden trimite 
trupe

Irlandei de nord a anunțat că 
vor fi închise drumurile spre 
frontieră și că In regiunea' de 
frontieră vor fi introduse restric
ții asupra circulației etc.

Ziarele amintesc că acum'două 
zile primul ministru al Angliei 
Eden a promis primului ministru 
al Irlandei de nord Brook că-i va 
acorda un ajutor armat pentru 
reprimarea mișcării de unificare 
a Irlandei. Cîteva unități militare 
au fost trimise la 18 decembrie 
din Anglia in Irlanda de nord.

tatea deplină de a acționa în pro
movarea politicii lor tn orice re
giune a globului pămintesc, deși 
ele nu recunosc același drept pen
tru ceilalți membri ai N.A.T.O.

In cadrul ședinței din 20 de
cembrie. în încheierea dezbateri
lor, a luat cuvîntul Guv Mollet 
președintele consiliului de miniș
tri. El a încercat să justifice a- 
gresiunea împotriva Egiptului, fo
losind atacuri Împotriva Egiptu
lui și a șefului guvernului egip
tean, precum și împotriva O.N.U.

Trecîndu-6e la vot, Adunarea 
Națională Franceză a aprobat cu 
332 de voturi contra 213 proiec
tul de rezoluție socialist prin care 
se aprobă politica externă dusă 
pînă acum de guvernul AAo.Het.

In încheierea dezbaterilor Adu
narea Națională Franceză a apro
bat tot cu 332 de voturi contra 
213 o a doua rezoluție .propusă de 
partidul socialist prin care se 
sprijină politica pe care inten
ționează să, o urmeze pe viitor 
guvernul.

NEHRU: Egiptul trebuie să fie 
suveran asupra Canalului 
de Suez

Ambasadorul R.P.R. în Grecia 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare
ATENA 20 (Agerpres). — La 

19 decembrie a.c., Ion Drînceanu, 
ambasadorul R.P.R. în Grecia, a 
prezentat scrisorile sale de acre
ditare regelui Paul al Greciei.

A asistat Skeferis, subsecretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Străine al Greciei.

Demisia guvernului 
Hatoyama

TOKIO 20 (Agerpres). -TOKIO 20 (Agerpres). — Tn 
cadrul ședinței Consiliului de Mi
niștri al Japoniei din dimineața 
zilei de 20 decembrie, I tiro Hato
yama și-a prezentat demisia sa 
din funcția de prim ministru, pre
cum și demisia întregului său ca
binet.

in după-amiaza zilei de joi par
lamentul japonez se va întruni 
pentru a-1 alege pe Tanzan Isi- 
basi, fost ministru al Comerțului, 
în postul de prim ministru al ca
binetului japonez.

ȘEDINȚA
Comisiei naționale 
a U.T.C. din Brazilia

După cum relatează ziarul 
„Voz Operaria", la Rio de Ja
neiro a avut loc ședința Comisiei 
naționale a Uniunii Tineretului 
Comunist din Brazilia.

Comisia a examinat rezultatele 
discuțiilor cu privire la activita
tea Uniunii Tineretului Comunist 
șl a hotăitt să convoace o confe
rință națională a Uniunii. A fost 
constituită o comisie specială 
pentru pregătirea conferinței.

Un tînăr german 
bătut grav 
de soldați americani

Recent cinci soldați din trupele 
de ocupație americană au bătut 
grav un tlnăr din Aschaffenburg 
(Bavaria), care a trebuit să fie 
internat tn spital. Tinărul fusese 
martor la niște acte de huliga
nism comise de soldații ameri
cani.

Polițiștii care au intervenit au 
predat pe atacanți poliției mili
tare, care t-a pus imediat tn li
bertate.

Minerii unguri răspund
chemării guvernului

BUDAPESTA 20. — Trimisul 
special Agerpres transmite:

Una dintre problemele care aș
teaptă o rezolvare cit mai grab
nică este problema cărbunelui'. 
Pretutindeni la Budapesta, oa
menii muncii se Întreabă : „Cînd 
vom avea atila cărbune incit să 
satisfacem cerințele uzinelor, cînd 
vom avea atîta energie electrică 
cită este necesară pentru un ni
vel normal al producției în în
treprinderi ?“ Răspunsul la acea
stă întrebare nu poate fi dat de
ci! de mineri și acest răspuns în
cepe să devină tot mai încurajator. 
Cifrele care oglindesc producția 
zilnică de cărbune pe întreaga 
Ungarie cresc.

Creș'.erea producției de cărbu
ne esie frînată în mare parte de 
faptul că sint puțini minerii care 
preslează efectiv muncă produc
tivă, majoritatea celor care co
boară in subteran fiind ocupați 
cu refacerea orizonturilor sur
pate, cu repararea stricăciunilor 
și efectuarea altor lucrări de în
treținere.

Minele de cărbuni au consti
tuit unul dintre obiectivele prin
cipale ale atacului contrarevolu
ției.

Faptul 
ritate a 
prezintă 
manentă 
și pe frontul cărbunelui contrare
voluția a fost înfrîntă. Acest lu-

cru reiese și mai mult din atmos
fera care domnește în rîndurile 
minerilor.

în spiritul hotărîrii Partidu
lui socialist muncitoresc maghiar 
comuniștii din întreprinderile mi
niere din Ungaria luptă acum 
pentru ordine, disciplină și mări
rea producției. La chemarea gu
vernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc și a Partidului so
cialist.muncitoresc maghiar, pen. 
tru normalizarea grabnică a pro
ducției de cărbune, cheia norma
lizării producției întregii indus
trii. zilnic coboară în mine mulți 
mineri pensionari.

Cresc rîniurite Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar

că astăzi marea majo- 
minelor de cărbuni se 
cu o producție în per- 

creștere dovedește că

BUDAPESTA 20 (Agerpres).— 
Din toate colțurile țării sosesc 
știri cu privire la creșterea rin- 
duri'or Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. In regiunea 
Bacs-Kiskun, de pildă, funcțio
nează în prezent 255 de organi
zații de bază ale P.M.S.U., care 
numără peste 4.000 de membri. 
In regiunea Komarom au fost 
constituite 64 organizații de par
tid dintre care 22 in orașul Ta- 
tabanya. In orașul Zalaegersze 
în ultimele zile au fost create 17 
organizații. In regiunea Zala 
funcționează în prezent 93 de or
ganizații de bază.

Lucrările Adunării Generale 
N. U.a 0.

NEW YORK 20 coresponden
tul Agerpres transmite: In 
după-amiaza zilei de 19 decem
brie in ședințele simultane ale 
Adunării Generale a O.N.U. și 
Consiliului de Securitate a lost 
examinată problema alegerii u- 
nui membru al Curții Internațio
nale de Justiție. Consiliul de Se
curitate a ales cu majoritate de 
voturi pe ciankaișist, în timp ce 
in Adunarea Generală majorita
tea necesară a fost obținută de 
reprezentantul Japoniei. Intrucît 
nici un candidat nu a întrunit
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WASHINGTON 20 (Agerpres). 
La 19 decembrie la Clubul Na
tional al Presei Jawaharlal Neh
ru, primul ministru al Indiei, a 
luat cuvîntul în fața unor cores
pondenți. Nehru s-a referit la o 
serie de probleme internaționale.

La întrebarea dacă el a adus 
vreun mesaj personal din partea 
lui Ciu En-lai, Nehru a răspuns 
că el nu are un astfel de mesaj 
dar că a discutat cu Eisenhower 
probleme care privesc China. 
Nehru a vorbit despre Ciu En-lai 
ca despre un strălucit om de stat 
care înțelege minunat problemele 
ce stau in fața Chinei. Nehru a 
subliniat că există numai o sin
gură Chină și a adăugat că el 
uu crede în existența așa-numite- 
lor „două Chine".

Fiind rugat să se pronunțe tn 
problema dezarmării Nehru a sub
liniat că prin dezarmare el în
țelege o adevărată reducere a 
armamentelor, contingentelor de 
oameni și o limitare a tipurilor 
de arme moderne. El a adăugat 
de asemenea că la baza tuturor 
acestor măsuri trebuie să stea un 
acord cu privire la metodele asi
gurării faptului ca nici una din
tre părți să nu încalce acordul.

In continuare Nehru a spus că, 
după părerea sa, pozițiile State
lor Unite și Uniunii Sovietice în 
această problemă sint apropiate.

Comentînd posibilitatea regle-

mentării situației din Orientul 
Mijlociu Nehru a subliniat că a- 
gresiunea împotriva Egiptului a 
făcut această reglementare și mai 
dificilă decît înainte. Nehru a sub
liniat că, după părerea sa, ori
ce reglementare a problemei 
Suezului trebuie să urmeze calea 
recunoașterii suveranității Egip
tului asupra canalului.

Comunicatul
Ia încheierea 
vizitei în S. U. A.

RANGOON. — La 20 decem
brie U Ba Sve, primul ministru 
al Uniunii Birmane și Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze au semnat la Ran
goon declarația comună chino- 
birmană. In aceeași zi Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, împreună cu 
persoanele care ii Însoțesc a so
sit la Caraci Intr-o vizită ofi
cială.

BAGDAD. — In cursul zile! de 
miercuri comandamentul militar 
al orașului Bagdad a impus 6ta- 
rea excepțională în regiunile 
unde se află stațiunile de pom
pare a petrolului aparținînd so
cietății „Irak Petroleum".

PORT SAID. — La 19 decem
brie au sosit la Port Said aproxi
mativ 200 de ziariști egipteni și 
străini.

PNOM PENH. — In cursul zi
lei de miercuri guvernul cam
bodgian în frunte cu primul mi
nistru Șan Yun a înmînat rege
lui Cambodgiei, Noroden Sura- 
marit, demisia sa. Potrivit con
stituției Cambodgiei, regele poa
te respinge cererea de demisie a 
guvernului.

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
In legătură cu încheierea vizitei 
primului ministru al Indiei, J. 
Nehru, la Washington a fost dat 
publicității un scurt comunicat 
întocmit în termeni generai! și 
care nu conține nici un fel de 
declarații politice concrete.

In comunicat se spune că între 
președinte și primul ministru au 
avut loc „întrevederi cu caracter 
personal" care s-au desfășurat 
„tntr-o atmosferă neoficială*. In 
cursul acestor întrevederi s-au 
purtat „discuții multilaterale și 
sincere în jurul unui larg cerc 
de probleme care prezintă inte
res pentru cele două părți". Co
municatul menționează că între 
cele două părți există „un dome
niu .larg de înțelegere" și își 
exprimă convingerea că înțelege
rea reciprocă realizată în cadrul 

■convorbirilor „va înlesni efortu
rile permanente depuse de India 
și Statele Unite în scopul stabi
lirii de relații reciproce pașnice 
și de prietenie între țări, conform 
principiilor O.N.U.".

La 20 decembrie, primul mi
nistru Nehru a sosit la New 
York.

!n capitala Uniunii Sovietice se 
desfășoară din plin pregătirile în 
vederea Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților care 
va avea loc la Moscova între 28 
iulie și 11 august 1957. In afară 
de manifestările care au avut loc 
și la festivalurile precedente, pro
gramul întocmit <le Comitetul 
Internațional de Pregătire al 
Festivalului prevede printre al
tele o demonstrație artistică de 
masă cu tema: „Pentru pace și 
prietenie", alta cu tema „Glorie 
muncii pașnice".

Va fi organizată o seară tnchi. 
nată științei intitulată : „Să pri
vim in viitor", precum șl o sea
ră a tradițiilor studențești intitu
lată : „Prin universitățile lumii". 
Șe prevăd întîlniri între tineri 
ziariști, artiști de cinema și tea
tru. precum și tineri deputați ai 
parlamentelor lumii. De aseme
nea, va avea loc o întîlnlre a ti
neretului și studenților de diferite 
confesiuni religioase. Programul 
festivalului mai prevede 9 semi- 
narii studențești din domeniile 
arhitecturii, agriculturii, tehnicii, 
literaturii etc. Se va organiza un 
club internațional
unde se vor ține conferințe des
pre : 
tea", „Studenții și cultura univer. 
sală", „Călătorii inter-planetare"
etc. Printre numeroasele mani- țiilor străine. Numai tinerii din 
festări artistice un Ioc de seamă 
fi va avea sărbătoarea internațio
nală a cîntecului și dansului 
popular.

între 30 iulie șl 2 august 1957 
tinerii veniți la festival vor par
ticipa șl asista la competițiile de 
atletism, fotbal, volei, baschet șl 
altele. Plnă în prezent Comite
tul Internațlnal de organizare al 
Festivalului a primit adeziuni

studențesc.

Trăncănind despre
apărarea democratei

„Scînteia tineretului11
Pag. 4-a 21 decembrie 1956

Ne-a sosit o știre dlntr-un colț, ptnâ nu de mult, uitat al 
lumii. O 'știre laconică : In principatul Oman au avut loc recent 
ciocniri armate Intre trupe engleze șl tribul arab Benl Buaha. 
Una din lupte a durat circa zece ore ; englezii au pierdut apro 
ximativ 200 de persoane — morțl șl răniți. Pierderile arabilor 
uu sint cunoscute.

Omanul este un mic protectorat englez situat tn sud-estu! 
peninsulei Arabia. Izolat la răsărit prlntr-un lanț de munți, 
iar la apus, prin pustiuri de nisip nepopulate el a atras în 
ultima vreme atenția colonialiștilor: In Arabia de sud-est au 
fost găsite bogate zăcăminte de petrol. Domnii de la Irak 
Petroleum Company n-au stat mult pe gînduri. Au trimis atei 
utilaț și in regiunea Fahuda s-au șl pus pe lucru Inceplnd să 
exploreze petrolul.

Toate ar li fost însă bune dacă monopollștii nu și-ar II 
văzut visul cum se duce de ripă. Clnnultorul Omanului Imamul 
Haleb a proclamat Independența țării, reluzlnd să permită 
Companiei Irak Petroleum dreptul de a exploata petrolul aici. 
Vecin cu Omanul este protectoratul britanic Maskat, care are 
in fruntea sa o marionetă a englezilor. La un semn al Londrei 
sultanul din Maskat, alutat de trupele engleze, a atacat Omanul 
reveudlctnd teritorii ale acestuia. Detașamentele omane, puține 
la număr, sint înarmate doar cu sulițe, puști șl tunuri vechi de 
500 do ani. In timp ce trupele din Maskat și cele engleze sint 
înzestrate cu arme automate, moderne. In ciuda acestui lapt, 
triburile arabe din Oman continuă să se opună trupelor colo- 
Eicliștllor șl slugilor lor.

majoritatea simultan in cele 
două organisme votul în această 
chestiune a fost amînat la pro
punerea președintelui Adunării 
Generale.

Adunarea Generală a trecut a- 
poi la alegerea membrilor neper- 
manenți ai Consiliului de Secu
ritate pentru locurile rămase li
bere ale Belgiei, Irakului și sta
tului Peru. După primul tur de 
scrutin au fost alese Columbia și 
Irak. In cursul următoarelor ture 
de scrutin voturile s-au împărțit 
între Suedia și Spania. După ce 
reprezentantul Spaniei a retras 
candidatura țării sale, Suedia a 
fost alesă cu o majoritate covâr
șitoare de voturi.

Adunarea Generală a trecut a- 
pai la alegerile pentru Consiliul 
economic și social, alcătuit din 
18 membri ai O.N.U. aleși de A- 
dunare. In fiecare an în acest 
consiliu se aleg 6 membri pe ter
men de trei ani în locul celor că
rora le expiră termenul. Potrivit 
Cartei un membru căruia i-a ex
pirat termenul poate fi reales.

In încheierea ședinței Aduna
rea Generală a ales în Consiliul 
de tutelă doi membri — India și 
Haiti.

★
Șl acum clteva cuvinte despre peninsula Arabia, Ea 

reprezintă cea mal Importantă regiune de extracte a petrolu
lui din Orientul Apropiat șl Mijlociu. Potrivit unor date de Ia 
elirșltul anului 1755 zăcămintele din regiunea goltului Persic 
cuprindeau rezerve de 17 miliarde de tone, adică aproape 
două treimi din resursele de petrol ale lumii capitaliste. Uriașul 
rezervor al „aurului negru" a făcut din peninsula Arabia o 
arenă in care intre monopolurile petrolifere 
cane se desfășoară din urmă cu circa 30 de

De pe primul loc Anglia se aîlă acum 
lea. După date publicate in revista .United
World Report", Angliei ii revine astăzi aproximativ 5O’/o din 
petrolul extras din peninsula Arabia pe ciad Statele Unite au 
acaparat 6O"/o din acest petrol.

Iată pentru ce colonialismul britanic înăbușe crunt orice 
urmă de Independență a țârilor subjugate din peninsula Arabia.

engloze șl amerl- 
ani o mare luptă, 
pe cel do al dol- 
States News and

tivalulul, pentru a rezolva pro. 
bleme legate de program, de par
ticiparea la Festival a tineretu
lui din diferite țări precum și 
unele chestiuni organizatorice.

din partea tinerilor aparțintnd a 
144 de state, dintre care unele 
cum ar fi Afganistanul, Yemenul, 
Liberia, Libia, Nicaragua, Lich
tenstein, Birmania, participă pen
tru prima oară la Festival. S-a 
calculat că în afară de partici- 
panții la Festival din alte țări 
Moscova va putea primi 120.000 
de tineri și tinere din diferite 
colțuri ale Uniunii Sovietice.

In vederea unei bune desfășu
rări a Festivalului și a unei în
țelegeri cit mai desăvârșite între 
oaspeți, la dispoziția participan- 
ților străini se vor afla 3.500 de 
interpreți, din 20 de limbi.

De asemenea tineretul din ma
joritatea uzinelor din Moscova 
organizează cercuri de studierea 
diferitelor limbi străine. Persona
lul de deservire din marile ma
gazine universale studiază lim
bile engleză, germană, franceză 
și spaniolă. Organele de resort 
au destinat pentru Festival peste 
1.300 de autobuse și 500 de auto
turisme. De subliniat că in tot 
timpul Festivalului, participantii 
se vor bucura de transport gra
tuit pe toate liniile metroului, 
troleibuselor, autobuselor și tram
vaielor.

In numeroase școli, uzine, in
stituții, tineretul sovietic pregă
tește febril numeroase și felurite 
daruri ce vor fi oferite delega-

15.000 kilometri de-acurmezișul Africii Neare (III
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„Universitatea șl socleta-

Moscova vor dărui peste 100.000 
de cadouri. In luna ianuarie se 
va deschide la Moscova o expo
ziție a acestor daruri. Nici hor
ticultorii din regiunea Moscovei 
n.au odihnă. El vor dărui Festi
valului 8 milioane de flori, din 
caro se vor confecționa 440.000 
de buchete. In zilele de 7 și 8 ia
nuarie 1957 la Moscova se va În
truni Comisia permanentă a Fes-

Mndo nu spune câ în Cuba
peste 1000 de tineri au fost uciși
avioane americane omoară
oameni pașnici

Grupul de tineri care s-au re
fugiat din Cuba de teama perse
cuțiilor autorităților au adresat 
o scrisoare presei sovietice în 
care demască crimele săvîrșite în 
Cuba de dictatura lui Batista. 
Dictatura lui Batista, se opune 
în scrisoare, a transformat viața 
poporului cuban într-un coșmar 
îngrozitor. In țară domnește o 
teroare politică fără precedent în 
istoria țării noastre. Peste 1000 
de tineri cubanezi au pierit în 
lupta pentru eliberarea Cubei.

In prezent grupul tinerilor cu- 
bani, în frunte cu Fidel Castro, 
luptă împotriva armatei cubane 
înarmată pînă în dinți de impe- 

I rialiștii americani. Cu ajutorul

avioanelor primite din S.U.A., 
asupra răsculaților sînt aruncate 
bombe cu napalm. Femei, copii, 
bătrîni sînt împușcați pentru că 
refuză să arate locurile -unde se 
ascund partizanii. Și toate aces
tea se petrec în timp ce repre
zentantul Cubei la O.N.U., Por- 
tuondo, marioneta proprietarilor 
de fabrici de zahăr americani și 
a reacțiunii din Cuba, trăncănește 
fără încetare, despre „apărarea 
democrației", care nu există în 
Cuba, unde ziariștii sînt pedep
siți pentru că spun adevărul, iar 
reprezentanții opoziției sînt uciși.

A venit timpul ca O.N.U. să-l 
demaște pe Portuondo și alte ma
rionete ale Departamentului de

■

Stat al S.U.A. ca acestea să nu 
se mai amestece cu impertinență 
în treburile altor țări care luptă 
pentru libertate, Împotriva impe
rialismului.

In scrisoare se demască fățăr
nicia presei americane care își 
umple paginile cu informații fal
se despre evenimentele din Unga
ria și trece sub tăcere asasinatele 
în masă, schingiuirile și arestă
rile din Cuba și din alte țări ale 
Americii Latine.

„Deși am adus la cunoștința 
presei americane aceste crime 
monstruoase — scriu tinerii pa- 
trioți din Cuba — ea le-a trecut 
sub tăcere pentru a camufla vic- 
timile imperialismului american".

Scrisoarea cere în încheiere 
„presei socialiste și tuturor ace
lor care luptă ipentru pace, liber
tate și democrație" să-și ridice 
glasul pentru încetarea crimelor 
săvîrșite de agenții Wall Street- 
ului în țările Americii Latine.

î♦♦
♦

l

O zi și o noapte pe mare 
m-au dus de la Konakry 
(Guineea) plnă in raza orașu- 
lui Abidjan, capitală a Coas
tei de Fildeș. Marea este le
gată de port prin canalul Vri- 
di. Văzut de departe, canalul 
pare atlt de îngust incit tre
cerea vaporului ți se pare cu 
neputință. Temerile noastre se 
dovedesc insă neîntemeiate. 
După clteva manevre îndrăz
nețe, vasul alunecă prin lagu
nă, uriașă plnză de apă pe 
care nici un val nu se ridică 
și care strălucește in lumina 
razelor arzătoare ale soarelui 
de amiază.

Lagunele dau regiunii Abid
jan farmecul și personalitatea 
sa. Intre cordonul care le des
parte de apele libere ale A- 
tlanticului de sud și de țărmu
rile continentului pe care le 
scaldă, cu insulele pe care le 
incercuiesc, ele desenează o 
figură frămîntată, cu reflexe 
admirabile.

Abidjan, uriaș oraș ciuper
că, centru comercial al Coas
tei de Fildeș, se dezvoltă pe 
an ce trece. Luxosul cartier de 
reședinfă Cocody, care se mă
rește intr-un ritm accelerat, 
Adjame, locuit de oameni ve
niți din diferite țări și unde 
se ține in fiecare sîmbătă cel 
mai mare tlrg al țării și in 
sfîrșit Treicheville, aglomera
ție tipic africană — toate a- 
ceste cartiere conferă Abidjan- 
ului un colorit deosebit.

Eu am locuit in Treiche- 
viile. Vorbiți cu oricare local
nic și vă va spune că inima 
țării bate în acest cartier. Ori
ce funcționar sau plantator 
african care „a parvenit" do
rește să aibă o concesiune la 
Treicheville. Și o are. Aci fer
mentează ideile progresiste, se 
nasc și se dezvoltă acele miș
cări care influențează întrea
ga populație în lupta pentru 
independență națională...

Am descoperit in acest car
tier toate rasele eburneene, de 
la femeia Diorula cu mantaua 
de pinză otlt de caracteristică, 
la iinăra fată Ebrie cu pieptul 
larg descoperit.

Aspectul acestei mulțimi cu 
moravuri și obiceiuri diferite 
este impresionant, mai ales 
dimineața, la piață, unde pli
nea de ignam, peștii uscați 
sau fripți, atiekele prezentate 
pe frunze mari verzi, cornu- 
rile și fructele exotice sint o- 
ferite gospodinelor.

Seara, treicheville cunoaște 
o viață intensă. Conversațiile 
se însuflețesc in jurul marilor

focuri și tntreg ja 
cartierul răsu- u® 
nă de ecoul cin- 
tecelor și dan
surilor populare, ecou la care 
se adaugă și accentele stri
dente ale unei orchestre de 
jazz.

In jurul Abidjanului se în
grămădesc orașe noi și vechi, 
foarte apropiate unele de alte
le. Puteți vizita Bingerville, 
fosta capitală a țării, situată 
tn mijlocul unei minunate 
grădini de palmieri; Port 
Bouet, fost centru portuar, as
tăzi abandonat in folosul nou
lui port. Veți vedea aci păsă
rile Wharf, care se înalță dea
supra mării, portul cu macara
lele sale uriașe ce au devenit 
un refugiu al păsărilor. Port 
Bouet și-a recăpătat caracte
rul de port de pescuit, tra
diție a unei moșteniri ances
trale. Seara, pot fi văzuți pes
carii care pleacă în larg, în

Coasta de Fildeș
Lo Chcikh Sar.-a Z^eui^i

— în lemn care
fasona o statue

tă; cizmarul care decupa pie
lea în fâșii pentru a face san
dalele ușoare cu care se incal- 
ță majoritatea populației.

Din toată această muncă, 
executată după o tehnică ve
che și cu unelte nu mai puțin 
vechi, ies obiecte care poi su
porta comparație cu orice pro
dus al tehnicii celei mai mo
derne.

înainte de a părăsi Coasta 
de Fildeș, cîteva cuvinte des
pre bogățiile, aspirațiile po
porului său.

Produsele agricole și fores
tiere constituie uriașe resurse. 
Exploatarea pădurilor sale dă 
lemn de o calitate foare cău
tată, ca ebenul, iroko etc... 
Dar cele mai mari bogății ale 
țării sint produsele sale agri
cole : cafea, cacao, ananas,

$ Unde bate inima țării * O țară 
bogată, locuitori săraci Vie 

activitate a tineretului

pirogile lor lungi, ale căror 
pînze au decorații tipice vio
lent colorate.

In plimbările mele restrinse, 
din pricina lipsei de timp, am 
intilnit cea mai mare diversi
tate a peisajului pe drumul 
care duce la Dabu. După bo
gata pădure Banco, la kilo
metrul 16, drumul se înalță 
brusc, deasupra unei minuna
te văi. în depărtare se văd vas
tele plantarii de bananieri și 
ananas, care mărginesc dru
mul.

Am ajuns la Dabu. Cițiva 
kilometri printre ierburile înal
te și galbene ale Savanei, clți- 
va metri deasupra pitorescu
lui fluviu Agueby, pe malurile 
căruia se întinde un sat liniș
tit și iată-mă intr-un oraș care 
m-a impresionat adînc prin 
calitatea excepțională a pro
duselor sale meșteșugărești. 
Am admirat îndelung pe biju
tierii care răsuceau firele de 
aur cu o dexteritate uimitoare; 
făceau brățări, ajutați de puști 
care întrețineau focul topito
riei. M-am uitat la tăietorul 
de fildeș, ghemuit pe pămînt

banane, bumbac, orez, manioc 
etc... <

Cit despre subsol, el ascun
de zăcăminte de minereuri de 
bauxită, hidrocarburi, zăcămin
te care pînă nu de mult erau 
foarte prost exploatate. Se mai 
găsește și aur (in ajunul ulti
mului război, 90 la sută din 
aurul Africii occidentale era 
produs de Coasta de Fildeș), 
mine de diamante.

Toate aceste bogății au făcut 
din Coasta de Fildeș vinatul 
bine păzit al colonialiștilor. 
Mii de negustori, afaceriști, 
veniți de pretutindeni se insta
lează aci Și încearcă să se îm
bogățească, bineînțeles din 
munca și sudoarea localnici
lor.

Căci dacă țara este bogată, 
locuitorii ei sint săraci. In 
timp ce colonialiștii au un ve
nit anual, în medie de 400.000 
franci de persoană, cele două 
milioane de autohtoni au 
20.000 franci de persoană — 
deci de 20 ori mai puțin I

Aci, ca și tn Guineea, mi-am

putut da seama de intensa ac
tivitate a tineretului. A fost 
reconfortant pentru mine să 
vizitez și să vorbesc cu copii 
care frecventează o școală, 
funcționînd normal, grație ini
țiativei Ligii Tineretului Afri
can. Unul din conducători 
mi-a confirmat că organizația 
avea trei centre in orașul 
Abidjan și Akzokpe, că ea con
ducea 12 școli-tabere in me
diul rural, precum și ateliere 
meșteșugărești, centre agricole 
și de crescătorie de animale, 
tn sfîrșit, că Liga organiza 
cursuri serale. Un important 
țel al lor e lupta împotriva 
analfabetismului.

„Prin întîlniri, serate, ac
țiuni folclorice și culturale, 
trezim in rîndurile tinerilor un 
spirit de interese", mi-a spus 
președintele.

Creată de mai bine de un an, 
Uniunea Tinerilor de pe Coas
ta de Fildeș, organizație cu 
caracter politic, cunoaște, ca 
urmare a activităților sale va
riate, o dezvoltare prodigioa
să. Primul ei președinte, dl. 
Yao N. GO Blaise, definea tn 
acești termeni, tn cadrul dis
cursului la reuniunea consti
tutivă ținută la Treicheville la 
12 iunie 1955: „U.T.C.F. își 
asumă sarcina grea de a ac
ționa tn același timp asupra 
tuturor tinerilor. Structura ei 
va permite nu numai coordo
narea eforturilor pentru stu
diul problemelor, ci și cunoaș
terea acestora, sub formele lor 
diverse, pentru a le da solu
țiile cele mai adecvate. 
U.T.C.F. va fi o parte vie a 
acestei țări care va păși cu 
hotărire pe calea acțiunii, care 
este cea a progresului și pros
perității".

Pe lingă această uniune 
există un număr impresionant 
de organizații, majoritatea li- 
mittndu-și activitățile la sport, 
acțiuni tn aer liber etc... Cite- 
va dintre ele sint membre ale 
Consiliului Tineretului. Func
ționează cluburi culturale, pre
cum și cercuri pe probleme di
ferite.

Organizațiile de tineret ofe
ră tinerilor posibilitatea de a 

. asista la conferințe, de a se re
găsi împreună după muncă, 
pentru a juca partide intermi
nabile de șah și altele.
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