
Proletari din toate țările, uniți- vâ I

La secțiile de votare Intensă muncă de agitație
SUCEAVA (de la trimisul nos

tru).
In oraȘefe șî comunele regiunii 

Su-'sava se iac intense pregătiri 
tn vederea alegerilor de de.putați 
in Marea Adunare Națională.

Zilele trecute s-au delimitat și 
numerotat 430 de secții de vota
re. Pentru cetățenii -bolnavi, care 
tn ziua de 3 februarie vor fi in
ternați în spitale, s-a prevăzut 
un număr de secții de votare 
care vor funcționa pe lingă uni
tățile sanitare

La 3 februarie țăranii care lo
cuiesc în satele mici cum sînt 
Ionășeni, Bucovineni, Mateieni 
și altele nu vor mai fi nevoiți să 
străbată 7—8 km. fiindcă vor a- 
vea secții de votare în satele 
lor.

DEVA (de la corespondentul 
nostru).

In aceste zile, tn regiunea Hu
nedoara se duce o vie activitate 
pentru înscrierea tuturor cetățe
nilor cu drept de vot pe listele 
electorale.

S-au format tn acest scop echi
pe de agitatori care merg din 
casă tn casă. Cu acest prilej se 
explică cetățenilor principiile de
mocratice ale sistemului nostru 
electoral.

Numeroase case ale alegătoru
lui s-au deschis sau sint tn curs 
de deschidere. Astfel, casele ale
gătorului din Hunedoara, Cugir, 
Simeria, Că! an, G he Iar, Teliuc ca 
și din alte părți ale regiunii, au 
tnceput să funcționeze. La aceste 
case ale alegătorilor au loc pro-

ALEȘI
ALEȘIu

cîntsia 
ineretului

wiSliw
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Erhard 
ți colonialismul

DI. Erhard, ministrul vest- 
german al economiei, s-a de
clarat împotriva participării 
capitalului din Germania occi
dentală alături de cel francez 
la valorificarea terenurilor d.n 
Africa de nord. Ziarul „Han 
delsblatt", exprimind punciul 
de vedere al lui Ernard, afir
ma plin de Indignare : „Nu 
vedem pentru ce am subven
ționa un colonialism in ago
nie".

Dl. Erhard este împotriva 
colonialismului. Ciudat. Cind 
stai insă șl analizezi bine fra
za din ziarul vest-german ob
servi că ministrul lui Aden
auer nu este impotrlva colo 
nialismului în general, ci nu
mai împotriva acelui colonia 
lism care se află in agonie.

Logica e simplă : colonialis
mul englez și cel francez se 
găsesc în stare de faliment 
„Nouî“ colonialism american 
încearcă cu metode vechi, sub 
o firmă ce proclamă origina
lul, să preia pozițiile partene
rilor făliți. Dl. Erhard a mțe 
Ies Jocul. De aceea a devenii 
anticolonialist. Anticolonialist 
cu rezerva pomenită —■ ca 
respectivul colonialism pe 
care-l combate să se găsească 
in... agonie Altfel...

grame variate, bogate și atrac
tive.

Pină la data de 19 decembrie 
a.c. au fost trecuți pe listele de 
alegători 253.226 cetățeni, ceea ce 
reprezintă 70% din cifra totală a 
cetățenilor cu drept de vot.

ir
IAȘI (de ta corespondentul no

stru).
In regiunea Iași se fac pregă

tiri intense tn vederea alegerilor 
de deputați tn Marea Adunare 
Națională. In ultimele zile, au 
fost deschise tn orașele și comu
nele regiunii un număr de 465 
Case ale alegătorului, unde agi
tatori instruiți special dau rela
ții cetățenilor tn legătură cu can- 
didații propuși recent, modifică
rile legii electorale 
larizează realizările regimului 
nostru democrat-popular. In nu
meroase case ale alegătorului 
s-au organizat discuții pe margi
nea declarației comune a Guver
nelor R.P.R. și U.R.S.S. tn legă
tură cu tratativele ce au avut ioc 
recent la Moscova. In curind. va 
fi difuzat prin casele alegătoru
lui un număr mare de broșuri 
editate de consiliul regional 
F.D.P., cu titluri ca: ,J)e ce vo
tăm candidații F.D.P.", „Să ne cu
noaștem regiunea", „Viața de 
ieri și de azi a studenților".

și popu-
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Inaugurarea Studioului 
de teatru și operă

In sala Studioului de teatru și 
operă din str. 30 Decembrie nr. 
9 a avut loc vineri seara un 
cert inaugural șusținut de 
denți ai Conservatorului de 
zică „Ciprian Porumbescu".

Studenții Avy Abramovicl. 
Iacobovici, Iosif Ackerman, Nico- 
lae Șarpe, Ștefania Pîrvulescu, 
Elena Popovici-Guriță, Peter So- 
pov, Al. Grossu, Gh. Ciurume- 
lescu, Varujan Cozighian, Vasile 
Micu și Aida Abagiev au inter
pretat lucrări din literatura mu
zicală universală și romînească.

Orchestra studenților Conser
vatorului, dirijată de Hugo Huss, 
a executat Rapsodia II-a de 
George Enescu și Tarantela de 
Martian Negrea. La Librăria

Fulga, al 111-lea volum din ,,Cro
nica de familie" a lui Petru Du- 
mitriu, „Farmecul gertezei” sub 
semnătura lui Traian Coșovei, 
volumul I din „Operele" lui Ion 
Ghica și în sfirșit „Patrioții", ro
manul lui Bodo Uhse.

Dar iată în fața microfonului 
pe scriitorul Petru Dumitriu, care 
vorbește cu ocazia deschiderii 
tradiționalei sărbători a cărții,' 
eveniment sărbătorit în cinstea 
aniversării proclamării Repu
blicii Populare Romine.

După ce vorbitorul declară des. 
chisă „Decada cărții" o tinără pu- 
țin emoționată îi solicită un au
tograf pe volumul „Cronica de la 
cîmpie". Profităm de acest scurt 
răgaz.și-L rugăm pe tovarășul 
Petru Dumitriu să ne spună la ce 
lucrează în prezent. Scriitorul in. 
dică cu o mișcare a mîtnii spre 
standul cu noutăți: „In curind în 
librării" și adaugă: „Cartea a 
ieșit din tipografie acum două 
ore (e vorba de „Cronică de fa
milie" vol. III) așa că acum vo' 
putea să-mi permit să mă odih
nesc puțin".

La ieșire pe străzile Capitalei, 
am văzut sute și sute de trecă
tori, oprindu-se în fața standu
rilor de cărți apărute ad-hoc

Ieri, în întreaga țară a înce
put „Decada cărții".

încredințată lui Oren Harris, 
care — citez— „are legături 
strinse cu companiile produ
cătoare de gaze naturale". 
Comisiile bugetare și bancare 
au fost impinzite cu oamenii 
companiilor de navigație. Și 
așa mai departe. Aleșii nați. 
unii ? Nu, „aleșii" celor 
200.000.000 de dolari.

Harris a fost ales pentru că 
știe să apere bine interesele 
miliardarilor. La fel Magnu
son, Ray, Patman Și ceilalți. 
Nume diferite, aceeași docili 
servitori ai capitalului.

Cind zilele trecute, în valea 
cărbunelui, la Petroșani, mi
nerul Adalbert Lapșansky a 
fost propus candidat, un tova
răș de al său a spus : „Pe to
varășul Lapșansky, miner din 
tată in fiu, care a crescut și 
a muncit in mina Lonea îl cu
noaștem bine cu toții. El me
rită cinstea de a fi propus 
drept candidat al nostru". Tot 
zilele trecute, despre Dumitru 
Arjan s-a arătat că-i un vred
nic muncitor petrolist ce a ob
ținut titlul de Erou al Muncii 
Socialiste. Iar despre Dumi
tru Condurache s-a spus că-i 
un bun președinte de gospo- 
darie colectivă.

Afirmăm că „aleșii națiunii" 
este o formulă de folosință 
mondială. Dar înțelesurile ei 
nu sint aceleași pretutindeni. 
E suficient să-l compari pe 
Lapșansky cu Harris șl pe Ar
jan cu Magnuson ca să obții 
elementele necesare înțelegerii 
celor două moduri de interpre
tare a clasicei formule.

M. R.

Pentru comoditate ..
Socialistul Henry Paul 

Spaak, uns de curind in postul 
de secretar general al N.A.T O . 
se întreba intr-una din recen
tele sale declarații: „Ce ne- 
voie are Europa de 15 mone
de naționale diferite Cu
vintele lui Spaak s-int pline de 
tîlc. In fond, pentru el, cit și 
pentru ceilalți adepți ai ideii 
creării unor „state unite" ale 
Europei occidentale, care să 
fie puse, bineînțeles, sub con
ducerea S.U.A., singura mo
nedă care să înlocuiască pe 
toate celelalte, nu este alta 
decit... dolarul american Și 
dacă visul „socialistului" 
Spaak s-ar realiza, ce comod 
ar fi pentru el și companionii 
lui I N-ar mai trebui oamenii 
să alerge pe la bănci ca să-și 
schimbe argințli ludei în mo
nede naționale...

„Sinceritate**
Strauss, ministrul apărării 

de la Bonn a anunțat zilele 
trecute că spre sfîrșitul anu
lui 1957 efectivul forțelor ar
mate ale Germaniei Federale 
se va ridica la 120.000-130 000 
oameni. Dar, a continuat el 
„in fața Germaniei occidentale 
stau o mulțime de dificultăți 
în legătură cu crearea noii ar
mate", una din aceste greutăți 
fiind „rezistența psihologică a 
poporului german împotriva 
reinarmării".

Această „sinceritate" a mi
nistrului apărării de la Bonn, 
care este nevoit să recunoască 
amploarea uriașă a curentului 
antimilitarist din Germania 
occidentală se potrivește de 
minune proverbului: „gura 
păcătosului... adevăr grăiește".

M. T.

Sint expresii ce și.au găsit 
consacrarea in materie 
electorală. „Aleșii na- 

I țiunii" este o formula de fo- 
i iosință mondială. Formula-i 
i monuială, dar nu peste tot a- 
> leșii sint ai națiunii. Dacă Du. 
> mitru Arjan, țteîan Limgu, 
i Adalbert Lapșansky, Dumitru 
i Condurache și ceilalți candi- 
I dați ai F.D.P. sînt cu adevărat 
1 expresia dorinței liber ma- 
I nitestate a celor mai largi 
1 mase din țara noastră, in 
I schimb, congresmenii ameri- 
' câni se pot lăuda că sint „a- 
• leșii" a... 200.000.000 dolari.

Cifra reprezintă cheltuielile 
miliardarilor din S.U.A. fă
cute cu prilejul alegerilor din 
acest an 200.000.000 de dolari 
nu-i o bagatelă iar oameni 
ca Rockfe.ler, Morgan, Dupont 
și alții nu sînt niște platonici 
tilantropi. Legea businessului 
este categor.că: investițiile 
trebuie să aducă foloase. Cei 
200.000.000 de dolari aruncați 
în viitoarea luș-tci electorale 
aduc și ei beneticii certe. Actul 
intii : aleșii trusturilor sint 
„aieși" in Congres. Actul doi: 
ajunși în Congres ei știu să 
apere bine interesele celor ce 
i-au „ales", adică cei ce au 
scos din buzunare 200.000.000 
de dolari.

Un ziar al cercurilor de afa
ceri din S.U.A. .Journal of 
Commerce" examina cu satis
facție noua componență a Con
gresului american. Remarca 
numitul ziar că funcția de 
președinte al comisiei Camerei 
RepreZentanți'or pentru comer
țul interior și exterior a fost

t
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M. RAMURA

Ministerul Comerțului Interior comunică
In vederea organizării unei 

bun? aprovizionări a populației 
a fost stabilit următorul orariu 
de funcționare a unităților co
merciale de stat și cooperatiste, 
pentru perioada 23 decembrie 
1956—2 ianuarie 1957.

— Duminică 23 și luni 24 de
cembrie a.c. toate unitățile co
merciale vor funcționa toată ziua 
după orariul de lucru obișnuit 
din timpul săptăminii.

— Miercuri 26 decembrie a.c. 
vor funcționa numai magazinele 
de piine, care vor fi deschise pînă 
la prînz.

— In zilele de 27, 28, 29 și du
minică 30 decembrie a.c. toate 
un.tățile comerciale vor func’io- 
na toată ziua, după orariul obiș
nuit de lucru din timpul săptă
minii.

_— Luni 31 decembrie a.c. ora
riul de funcționare al unităților 
comerciale va fi prelungii cu 
două ore.

— Miercuri 2 ianuarie 1957 
vor funcționa numai magazinele 
de piine care vor fi deschise pină 
la prînz.

Unitățile de alimentație publl- 
că vor funcționa tn toate zilele 
după orariul obișnuit de lucru.

(Agerpres)
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Cu citeva zile în urmă 
Comitetul regional 
U.T.M. - Pitești a ți

nut o consfătuire cu in
structorii superiori de pio
nieri din regiune pentru or
ganizarea vacanței de iarnă 
a pionierilor și școlarilor. 
Consfătuirea s-a încheiat 
intr-un mod original: prin- 
tr-un carnaval model, in ca
drul căruia instructorii supe
riori de pionieri au invătat 
multe și au petrecut o sea
ră plăcută.

In fotografie: 
un aspect de 
la carnaval.

Foto:
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CSIKOȘ EUGEN:

Rod al ajutorului 
frățesc al U. R. S. S.

Constructorii de utilaj petroli
fer din țara noastră au primit cu 
o îndreptățită satisfacție rezulta
tele rodnice ale tratativelor din
tre delegațiile guvernamentale 
romînă și sovietică, încheiate la 
Moscova Ia Începutul acestei luni. 
Muncitorii, inginerii, tehnicienii 
și funcționarii uzinelor noastre 
constructoare de utilaj petrolifer 
au urmărit cu mult interes și în. 
credere tratativele încă în 
timpul desfășurării lor, prin rela
tările presei și posturilor noastre 
de radio. Și e firesc să fie așa, 
deoarece noi am simțit din plin 
dragostea și ajutorul frățesc al 
Uniunii Sovietice în anii luptei 
de creare a bazelor industriei

De ce Ion Bercu șl 
soția sa cîștîgă 

tntlmplarea de față s-a petrecut 
cu citeva luni tn urmă. Ion Ber
cu, îngrijitor de porci la gospo
dăria de stat Bragadiru din re
giunea București, se sculase ca 
de obicei dis de dimineață, mă
turase grajdul, deschisese feres
trele și, tocmai cind intra cu o 
furcă de paie să pună așternut 
in boxe, se pomeni tn grajd cu 
niște oameni necUMseuți. Erau 
însoțiți de inginerul Vladimir Tă
utu, șeful complexului zootehnic 
al gospodăriei. Ion se gtndi că 
trebuie să fie niscai ziariști sau 
delegați străini (in ultimul timp 
gospodăria era des vizitată) și 
le ieși înainte.

— Dinsul e Bercu Ion, zise 
inginerul Tăutu.

— Dumnealui?

a

Ing. C. Nâcufâ 
director general al direcției 
generale de utilaj petrolifer 
și minier din M.I.M.C.M.

noastre proprii de utilaj petroli
fer, în cadrul fostelor societăți 
mixte sovieto-romîne: Sovrom- 
petrol și Sovrom-utilaj petrolifer.

Este clar pentru orice om cin
stit din tara noastră că fără aju
torul tehnic și material al Uni
unii Sovietice nu am 
fi reușit să refacem 
industria noastră pe
troliferă. Ea fusese lă
sată într-o situație ex
trem de grea de cel de 
al doilea război mon
dial, atit ca urmare a 
stării de înapoiere teh
nică în care fusese ('• 
nută de fostele trusturi 
capitaliste americane, 
engleze și germane, 
cît și ca urmare 
a bombardamentelor 
barbare efectuate de
anglo - americani, atunci cînd 
(ara noastră urma să fie elibe
rată de către Armata Sovietică 
victorioasă și cînd trusturilor din 
apus le era clar că nu vor mai 
putea jelui poporul și bogățiile 
acestei țări. Este edificator din 
acest punct de vedere [aptul că 
ultimul bombardament a avut loc 
la 21 august 1944, adică imediat 
după ce trupele sovietice au rupt 
frontul hitleristo-antonescian și 
au pășit la eliberarea patriei 
noastre.

In trecut, guvernele reacționare

burghezo-moșierești au dus o po
litică contrară intereselor națio
nale în problema petrolului, vln- 
zind aproape în întregime aceas
tă bogăție trusturilor capitaliste 
din apus. Astfel, în 1914,95,4 la 
sută din totalul capitalului învestit 
în industria petroliferă aparținea 
trusturilor petrolifere americane, 
engleze și germane și de-abia 
4,6 la sută din investiții repre
zenta capital autohton.

SEARA sute de treca- 
au fost atrași de lumi- 
puternice ale cinema

tografiei proiectate în interiorul 
Librăriei nr. 1 din Calea Victo
riei, unde avea loc deschiderea 
„Decadei cărții".

In așteptarea deschiderii festi
vității, invităm pe cei care n-au 
putut fi de față, la un tur prin 
fața standurilor copleșite de re
vărsarea sutelor de volume, unele 
ieșite de sub tipar pentru Intîia 
oară cu sute de ani in urmă, al
tele ieșite de 6ub teascurile tipo. 
grafiilor abia cu citeva ore fn 
urmă.

Alături de edițiile splendide — 
spre lauda fără rezervă a Editu
rii de stat pentru Literatură și 
artă — ale nuvelelor și schițelor 
lui MaupaSsant și „Purgatoriu
lui" lui Dante, ne atrag un grup 
de volume în straie de sărbă
toare : „Răscoala" de L. Rebrea- 
nu, poeziile lui Gh. Coșbuc „Anii 
împotrivirii" lui Geo Bogza etc 
De pe pere(i ne privesc eroii „Mo- 
romeților", nemuritorul „Dănilă 
Prepeleac", „Capra cu trei iezi" 
și atîți alți eroi dragi nouă.

Pe un stand „Ultimele nouă- 
tăți care 
brării":

____ „Ultimele nouă- 
vor apare curind in li- 
„Eroica" lui Laurențlu

M. Z.

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru). — Vineri 21 de
cembrie, a avut loc în Timișoara 
deschiderea Decadei cărții. La 
Librăria noastră, nr. 1, din 
Timișoara scriitorul Alexandru 
Jebeleanu, a vorbit despre dez
voltarea literaturii noastre. în a- 
ceeași după-amiază, în sala tea
trului german și maghiar a avut 
loc o șezătoare cu concursul unui 
grup de scriitori din București. 
Au citit din operele lor scriitorii: 
Radu Boureanu, Erik AÂaiteny, 
Nina Cassian, Ștefan Iureș, Lau- 
reați ai Premiului de Stat, pre
cum și cîțiva tineri scriitori.

O veste îmbucurătoare

4000 leilunar_
— Da, eu, răspunse Bercu, eu- 

rlztnd sfios.
Necunascuțll tl cercetară atențl, 

curioși, tl măsurări din cap pi- 
nă-n picioare, se tncruntară, 
schimbară priviri. In cele 
urmă unul rosti:

— Vasăzică dumneata ești cel 
ce ctștigi aproape 4.000 de lei 
pe lună?!

— împreună cu nevastă-mea 
preciză Ion. Dacă n-ar fi ea, n-aș 
scoate decit cel mult două mii.

— Hml Asta o să vedem. 
Dumneata ctștigi trei-patru mii 
și alții abia ajung la opt sute, 
cel mult o mie. Mă rog, nu au și 
ei tot aceleași condiții de muncă ? 
Atunci ?

Ion se uită trist la boxele care 
așteptau să fie primenite cu paie. 
Parc-ar fi spus: „ce nu mă li
sați să-mi văd de treabă ?"

— Nu cumva ai dumneata 
vreun ,secret" cu... clntarul ? a- 
dăugă celălalt, mai tn glumă, nud 
tn serios.

Ion întoarse capul brusc, ner
vos.

— Ce vrei să spui ? Porcii l-am 
etntărit cu brigadierul, 
tovarășul Lumezeanu ? 
spună el.

Lumezeanu, brigadierul 
șătoriei de porci, un om 
cios, slăbuț, se ivi chiar in clipa 
aceea.

— Tovarășii sint de la trust,
tl lămuri inginerul Tăutu. Au pri
mit ștaiele de salarii pe luna tre- ___ __ ...____  _____ ___ __
cută și nu le-a venit să creadă ■ trecuseră de la etntărirea ante- 
că Bercu șl nevastă-sa au ajuns 
la un asemenea record.

Brigadierul începu să ridă.
— Păi... o spun cifrele, o spu

ne clntarul. Porcii oamenilor ăs
tora se îngrașă un kilogram și 
mai bine pe zi. La ei nu trebuie 
să vii prea des in control, să vezi 
de-i curat tn grajd, să vezi de 
guiță porcii de foame sau de 
sete... Ei știu ce au de făcut. Du
pă alții trebuie să te ții scai. 
Iacă, acum veneam de la grajdul

din

Unde-i 
Să vă

tngră- 
negri-

Anei Cercea. Fată tlnără, n-are 
mai mull de douăzeci și doi de 
ani. Lucrează aci, la complex 
din '53. Șl dacă i-ai vedea graj
dul, ai zice că-i venită de două 
zile... Murdar, geamuri sparte, 
purceii, vai de ei... Și doar a în
vățat și ea la școala de calificare 
și o învăț și eu de zece ori pe 
zi. Atunci, cum să scoată mai 
mult de patru-cinci suie de lei pe 
lună, dacă nu realizează sporul 
de greutate? La noi, cu cit por
cul e mai gras, cu attt și îngriji
torul e mai bine plătit. Asta se 
știe.

Lumezeanu era convins că to
varășii de la trust cred tn ade
vărul spuselor lui. Dar, după fe
țele lor, nu prea părea să fie așa. 
Se simți dator să mai adauge.

— Și pe urmă, Bercu ăsta iu
bește mult animalele. Apără pe 
cei slabi de cei mai tari, etnd ti 
vede 
duce 
rată 
cind

că tlnjesc li ia-n brațe și-i 
la dispensar. Măi Ioane, a- 
cum se culcă Clrnu atunci 
tl mingii tu.
N-am eu chef de astea acu

ma, zise Ion. Dumnealor tot au 
venit I Dacă n-au încredere, să 
cintărească porcii. N-au trecut 
decit citeva zile ele cind i-am cin- 
tărit și... să-i cintărească.

— Sigur, să-i cintărească, a- 
probară cu toții. ■

Cei aproape o sută cincizeci de 
porci fură cintărifi in fața orga
nelor trustului. La sfirșit se con
stată că in cele citeva zile care

rioară, greutatea lor sporise cu 
opt sute de kilograme. Ion Bercu 
primi scuze pentru bănuieli. 
Și, tn plus, citeva sute de lei, 
pentru sporul de greutate și două 
diplome de muncitor fruntaș; una 
pentru el șl una pentru Elena, 
sofia șl ajutorul lui de preț tn 
îngrijirea purceilor.

STELA NEAGU

In ceea ce privește nivelul teh
nic al industriei petrolifere, aces
ta era foarte înapoiat. Pînă la 
naționalizare, la unele sonde se 
mai foloseau încă drept balan- 
siere trunchiuri de copaci, iar la 
altele țițeiul era extras cu bu
toaiele coborîte și ridicate prin 
tracțiune animală. Desigur că în 
asemenea condiții nici nu putea 
fi vorba’ despre o industrie pro
prie de utilaj petrolifer. In acest 
fel capitaliștii străini își puteau 
plasa în voie în Romînia utilajul 
demodat pe care nu-1 mai puteau 
vinde în state cu un nivel teh
nic mai dezvoltat. Rolul rezervat 
Romlniei era de a plăti cu bani 
grei aceste utilaje și a se îngriji 
de repararea lor. Iată unde stă 
și explicația moștenirii unor uti
laje de tipuri foarte variate.

Muncitorii petroliști își amin
tesc foarte bine că fiecare schelă 
— după cum schela aparținea u- 
nuia aau altuia din trusturile a- 
pusene — își avea utilajul ei, di-

(Continuare tn pag. 3-a)

O veste care bucură milioanele 
de oameni ai muncii din patria 
noastră: industria metalurgică 
și construcțiilor de mașini — 
ramură importantă a economiei 
naționale — a îndeplinit tn ziua 
de 21 decembrie 
1956 la producția

Acest succes al 
și constructorilor 
poate fi desprins ... 
laborării economice cu Uniunea 
Sovietică. Anul acesta prin „por
țile prieteniei" — stațiile de cale 
ferată și porturi — au intrat can
tități sporite de minereuri, cocs, 
laminate, precum și diferite ma
șini, utilaje, destinate înzestrării 
tehnice a întreprinderilor, livrate 
de Uniunea Sovietică. De aseme- 
menea, datorită documentațiilor 
tehnice de specialitate primite 
din marea țară vecină 
și prietenă, In indus- 
tria noastră metalur
gică și constructoare 
de mașird au fost re- iț '
zolvate probleme deo
sebit de importante jUg
privind crearea de 9M
produse noi, perfec- SW
ționarea unor tipuri KOpM
de mașini fabricate tn

La a 10-a aniversare

planul pe anul 
globală.
metalurglștilor 

de mașini nu 
de roadele co-

ultimii ani, introducerea tehnicii 
moderne in producție.

In fruntea întreprinderilor din 
industria metalurgică și construc
țiilor de mașini care s-au eviden
țiat tn mod deosebit in lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor spo
rite trasate prin directivele Con
gresului partidului cu privire la 
cel de al doilea plan cincinal 
s-au situat uzina de tractoare 
„Ernst Thălmann" din Orașul 
Stalin, uzinele „I. C. Frimu"- 
Sinaia, „Boleslav Bierut", ,,Tu
dor Vladimirescu" și „Semănă
toarea" din Capitală, „losif Ran- 
ghef"-Arad, „Gh. Gheorghiu-Dej“- 
Tlrgoviște, „Unirea“-Cluj, „In
dustria Sirmei“-Cimpia Turzii, 
„7 Noiembrie“-Craiova și altele.

(Ager preș)
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a Ansamblului Artistic
al U. T. M

Cuvînt de mulțumire
De la podul Izvor, tn strada 

Guttemberg, trecătorul aude 
seara, adeseori, despletirile 

melodice ale unor voci tinerești, 
întrerupte brusc, și izbucnite ia
răși mai olar, cu o forță nouă, 
într-un cîntec armonios, dus pînă 
la capăt. Alteori se aud doar 
coardele înfuriate ale pianului, 
peste glasul căruia se suprapune 
ritmul îndrăcit, ca o ploaie de 
vară, al pașilor apuca(i de pati
ma jocului.

Acolo, pe strada cu numele pri
mului tipograf/ se. trage o nouă 
edi(ie de cintece și jocuri.-Autor: 
Ansamblul artistic U.T.M.

Cine sînt tinerii aceștia entu
ziaști care și-au înfrățit vocile și 
sprinteneala pasului, care oste
nesc seară de scară ca să dea 
aripi cintece'.or, la ora cind mul
ti cutreeră bulevardele, vizionea
ză filme sau pur și simplu se 
leagănă în brațele lui Morfeu, 
după truda zilei ?

Sînt Indrăgostiții de artă, tineri 
muncitori și studenți, elevi și

Ion Brad

funcționari care lucrează volun
tar ca să-și cizeleze aptitudinile, 
și să sporească faima acestui an
samblu de amatori, cunoscut în 
țară și: peste hotare. Mulți dintre 
ei frecventează îngusta stradă 
Guttemberg de doi, trei ani, alții 
mai dinainte, iar unii, și mai sta
tornici, au bătut pentru prima 
dată la ușa unei încăperi în care 
lua ființă o simplă, brigadă artis
tică de tineret, acum 10 ani. 
Brigada, care pe-atunci susținea 
cum putea programe culturale pe 
marile șantiere de reconstrucție, 
în uzine și școli, a ajuns astăzi 
o formație artistică de prestigiu. 
Ea a crescut o dată cu noile zi
diri de pe tot cuprinsul țării, 
înălțate și de brațele tineretului, 
la educația căruia ansamblul 
U.T.M. a contribuit cu mijloacele 
lui specifice: cîntecul și dansul.

Personal nu mă număr printre 
aceea care au cunoscut glasul

mai firav ca murmurul unui pt- 
rîu de munte, al acelei brigăzi de 
acum zece ani. Eu am ascultat 
doar cîntecul matur al unui rîu 
ajuns în larg, de freamătul că
ruia se umple valea, rostogolind 
ecouri pînă în depărtări.

Era în vara de neuitat a lui 
’53,. sub ploaia de lumină și de 
cîritece, zise în aproape o sută de 
graiuri, în Bucureștii Festivalu
lui. Nil era atunci ușor să te în- 
freci în meșteșugul artei, să-ți 
scoți obrazul în lume și să te 
evidențiezi printre atîtea mari 
formații corale și coregrafice de 
la noi și din celelalte părți ale 
pămîntului. Ansamblul artistic al 
tinerelului ^imin a participat cu 
deplin succes la spectacolele de 
gală ale Republicii Populare Ro- 
mîne, a susținut peste 30 de spec
tacole și concerte naționale și in
ternaționale, învrednicindu-se 
pînă la urmă de laurii unor pre
mii de mina întiia, pe deplin me
ritați. El transmitea atunci me
sajul de pace și prietenie al tîne-

retului nostru muncitor, tnvestit 
cu for(a și elanul lui, cu talente
le și cu arta acestui popor, întot
deauna plin de farmec și inedit 
Toți am fost mîndri deci că .pe 
atîtea scene, definitive sau numai 
improvizate în acele zile, am as
cultat și am văzut arta de se
rioasă tinută a tinerilor amatori 
grupați și consolidați în Ansam
blul U.T.M.

Las laoparte evocările și re- 
trospecția lirică, anume ca să nu 
fiu bănuit de părtinire și de fugă 
spre „literaturizare". Nu mă pot 
abține însă să nu mărturisesc că 
am fost nespus de mindru și că 
încercam o adevărată și enormă 
bucurie la festivalul următor, 
care a avut loc la Varșovia, în 
vara lui ’55, alunei cind ani as
cultat din nou Ansamblul U.T.M. 
în concertele internaționale sau 
la galele romînești. .Maturizarea 
lui artistică.era și mai evidentă, 
iar unele cîntece sau jocuri că
pătau în interpretarea tinerilor 
artiști o strălucire nouă.

In ultimele zile spectacolele 
date de romîni erau pur și simplu 
greu de văzut. Piețele și sălile 
respective deveneau neîncăpăfoa- 
re. La marginea Vistulei, sub

(Continuare tn pag. 4 a)
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iciodată nu a fost 
mai mare ca acum 
dorinfa oamenilor 
muncii de a citi lu< 
crări literare în 
care să se reflecte 
viata nouă, cu a- 
vîntul ei construc
tiv, cu problemele 

lucrări care să vă-ei felurite, ... 
dească intervenția activă a scrii
torilor în lupta ce> se duce, sub 
conducerea partidului pentru con
struirea societății socialiste, lu
crări în care cititorii să găseas
că și demascarea necruțătoare, 
plină de mînie a tot ce este ne
gativ, putred, înapoiat și bucu
ria izbînzilor, perspectiva lumi
noasă a zilei de mîine.

In raport cu această cerință pe 
toți ne frămîntă întrebarea: de ce 
.în ciuda succeselor remarcabile 
obținute în ultimii ani literatura 
nu reușește totuși să țină pasul 
cu ritmul impetuos al dezvoltării 
sociale ?

Principiul fundamental pe care 
se întemeiază mișcarea literară 
contemporană în patria noastră e 
principiul partinității. Scriitorii 
fruntași ai Republicii Populare 
Romîne consideră creația lor 
drept o armă chemată să spri
jine acțiunea de înălțare a po
porului muncitor și să lovească 
în dușmanii omenirii, libertății și 
socialismului.

In ultimele luni, diferite pro
bleme de creație, legate mai ales 
de dezvoltarea metodei realismu
lui socialist au fost dezbătute în 
diferite cercuri de scriitori de 
peste hotare. Cu acest prilej s-au 
auzit voci care încercau să pună 
sub semnul întrebării ^principiul 
partinității în literatură. După 
unii participant la discuții, prin
cipiul slujirii socialismului n-ar 
avea ce căuta Tn creație, artistul 
fiind chemat să slujească doar 
arta, ceea ce duce implicit, adaugă 
ei, la slujirea „umanității". Nu e 
greu de văzut că în fond o atare 
poziție nu se deosebește cu nimic 
de prea cunoscuta teza a „artei 
pentru artă“ cu toate compromi
surile și concesiile inerente aces
teia. lata de ce e util și necesar 
să repetăm mereu adevărul cu
noscut al răspunderii sociale a 
scriitorului, considerat în toate 
timpurile conștiința poporului 
său.

Evenimentele din Ungaria au 
avut darul să ne sublinieze încă 
o dată, în împrejurări tragice, 
gravitatea acestei răspunderi.

Azi, cînd se știe bine cît de 
nefast a fost rolul pe care l-au 
jucat unii Uter ați din repu
blica populară vecină și prie
tenă în dezlănțuirea contrarevo
luției, numai un om de rea cre
dință (sau un dușman deghizat) 
poate să mai pună la îndoială că 
principiul partinității este temeiul 
principal al creației literare a u- 
nui scr.itor care vrea să slujeas
că cauza socialismului

Pornind de aici, nu e greu de 
găsit răspuns la întrebările care 
se pare că preocupă pe unii în 
legătură cu oglindirea adevărului 
vieț.i in literatură. Lupta pentru 
construirea socialismului presu
pune. cere dezvăluirea necruță
toare a tuturor denaturărilor, 
lipsurilor, greșelilor Construcția 
socialismului nu poate să se des
fășoare cu succes fără denunța
rea carierismului, a birocratismu
lui și înfumurării, a egoismului, 
fără înfierarea necinstei. Partidul 
marxist-leninist al clasei munci
toare — forța conducătoare și 
organizatoare a statului nbstru — 
a educat întotdeauna și educă și 
azi pe membrii săi în spiritul in
transigenței revoluționare față de 
acesle rele, a chemat și cheamă 
masele cele mai largi ate oame
nilor muncii să sprijine partidul 
în lupta pentru lichidarea lipsuri
lor și denaturărilor. De bună sea
mă că în această acțiune poate 
și trebuie sa joace un rol de sea
mă și literatura.

S-ar părea, deci, că lucrurile 
sînt cît se poate de clare: între 
principiul partinității și scoate
rea la iveală a laturilor negative 
ale realității nu numai că nu e- 
xista vreo incompatibilitate ci, 
dimpotrivă, o literatură cu ade
vărat partinică este de neconceput 
fără denunțarea greșelilor și în
depărtărilor de la politica parti
dului De unde atunci controver
sele care mai exislă ?

a să înțelegem mai 
bine cauzele care 
au dus la acestea 
trehuie să ținem 
seama tn primul 
rînd de faptul câ 
construcția socia
lismului nu se des
fășoară într-o at

mosferă idilică, ci în împrejură
rile luptei de clasă atît pe plan 
mondial, cît și pe plan na- 
t.onpl, in fiecare țară De bună 
seamă, condițiunile concrete sinț 
diferite, lupta de clasă poate fi 
mai intensă intr-un loc și într-un 
moment dat. mai puțin intensă în 
altul, poate să fie mai mult sau 
mai puțm ascuțită Dar de dus. 
se duce pretutindeni. E evident, 
de pildă, pentru oricine că în Un
garia am asistat la o ascuțire 
maximă a luptei de clasă Anu 
mile fenomene de ascuțire a 
luptei de clasă pe plan ideologic 
se pot observa - așa cum s-a 
arătat la Congresul al 11-lea al 
P. M. R. - Și la noi. Iată
de ce ori de cîte ori avem în 
față o manifestare critică față 
de realitatea socialistă sîntem 
obligați să ne întrebăm : de pe ce 
poziție se face critica ? Problema 
atitudinii e azi hotărîtoare pentru 
aprecierea oricărui fenomen ideo
logic. Neajunsurile care în mod 
inevitabil se ivesc în procesul 
construcției socialiste nu sînt 
combătute azi doar de acei 
care o sprijină și o iubesc 
și tocmai de aceea doresc din 
tot sufletul înlăturarea lipsu
rilor și greșelilor. $i dușmanii 
poporului se întrec în a ne „cri-

■
tica". „afiacînd" în primul rind, 
acolo unde se ivesc în munca 
noastră slabîcTflăî. insuccese par
țiale și vremelnice. ‘ Ășa-zisa 
„critică" pe care o strecoară cu 
venin elementele dușmănoase 
prin specularea unilaterală numai, 
a greșelilor și denaturărilor, prin 
pălăvrăgeală panicardă și dema
gogie anarhîzawtă tinde să |tăs- 
pîndească neîncrederea în capaci
tatea regimului- democrat-popular 
de ă rezolva mereu mai temeinic 
problemele ce se ivesc în dezvol
tarea sa ascendentă. In ultima 
instanță, așa-zisa „critică". în 
spatele căreia se ascunde propa
ganda dușmănoasă urmărește 
subminarea încrederii în socialism 
și în partid, tinde la răspîndirea 
unor idei și unor atitudini po
trivnice nu cutărei sau . .... ___ _ __ _ __■■»,— ■-......
greșeli în parte, ci regimului de- tații din punct de vedere estetic, tocmai din figura acestui indi

vid. De ce? Care e după’ toate 
acestea idealul estetic ce se de
gajă din schiță? Ce e urît, e clar, 
dar ce e frumos ? Care e idealul 
de frumos cș: se opune chipului 
respingător al lui Lerca ? Psi
hologia lui socru-său ?

Pentru ca discuția în jurul ma
nifestărilor negativiste să aibă 
obiect, să însemne intr-adevăr 
lupta impotriva aspectelor con
crete sub care se manifestă Ideo
logia burgheză, nu trebuie să ne 
fie teamă să spunem lucrurilor pe

cele .politice, 
____ «•-/' rlft®or

estetice rieexistind alte criterii de- 
cil acelea ce reieș din individuali
tatea artistică a opdrtl ? Proble 
ma e complexă și ar rfiefita sa 
fie tratată in mod independent. 
Unele precizări ne păr totuși 
necesare pentru complectarea ce
lor expuse. De- bună seamă, 
precierea critică competentă a 
unei lucrări literare nu se poate 
face decît în îumiriă tfăsăturiloi* 
sale caracteristice. Dar de aici 
nu rezultă in nici un fel impdși- 
bilifștpa unor criterii .estetițe, 
obiective. Dimpotrivă tocmai 
pentru că în miezul fiecărei apre
cieri critice trebuie să stea pro
blema atitudinii. iar pe de altă 
parte pentru că orice lucrare lite- 

cutărei- rară conține o apreciere a reali-

tive se reduc -oare la 
din purfct de vedere

iru-

E'
flLMAi 
rîfor etc.
KT; 
crețului 
la ,utl &L. -ț.
realitatea "zilelor noastre, 
cum tot pe un 
struită Și poezia Doinei Sălăjau 
„Uitare .

it.
ar putea ți de fapt... un 

Neglijarea neadmisi- 
ățla artistică a con- 
‘ duce în schiță

’erei
Istoric duce în schiță 

:hllvoe dettiigrrt>r pentru 
.^ăsfre. După 
echivoc e con-

brie 1956).. E o.schiță satirică, 
‘td. toțfir*iȘ tal birtul auicțțului. 
ScFirțn îți amlnTește ca inîpostori 
și carieriști, care măsoară totul
— dragoste, paternitate, datorie
— numai după meschinele inte
rese personale, nrai trăiesc prin Dlti'fflbWîent Ce ntf TTMffi Uf â- 
tre noi și reușesc chiar să se 
strecoare. Totodată, însă constați 
că Darnfim’Ldrea nu e. singu
rul iăd^d"'fărâ suflet în schi- 
ță: îngust £j carierist e și șeful 
său, meschină și lipsită de per
sonalitate e și nevasta sa. Singu
rul caracter integru e socrul 
eroului, acela care provoacă pa
nica, apucind drumul afacerismu
lui. Mai mult : parcă se degajă o 
anumită demnitate omenească

BECEM8ț|£1356. “

Desfășurînd marile
suluri de hirtie

mocrat-popular ca atare. folosirea unor criterii estetice
i în creația litera- obiective e o condiție indispen- 
ră, problema 
trală e cea a ati
tudinii. Dacă o lu
crare 
ciuda 
scoate 
multe 
aspecte

cen-, «ab.ilă unei critici literare într-a- 
devăr partinice și combative.

S-a subliniat nu o dată la cel 
de al doilea Congres al scriito
rilor sovietici că sarcina princi
pală a literaturii și a artei socia
liste în general este de a de
monstra din punct de vedere es
tetic superioritatea idealului etic 
al socialismului Rezultă de aici 
că ori de cîte ori avem în față 
o lucrare artistică, sarcina prin-

literară, în 
faptului că 
în vileag 

și felurite 
negative 

ale vieții, transmite în ansamblu 
un sentiment de încredere în for
ța regimului și în politica parti
dului, în capacitatea forțelor îna-

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiffitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiimfiiiiiiiHiiiiiiiiiii!! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

I Adevărul vieții

fară de ti.mp și spațiu, ci într-o 
epocă și într-o țară unde există 
dușmani al poporului și ai par
tidului, o lucrare literară care 
„atacă** în- generâi fără si pre 
cizeze pe cine, de pe ce poziție și 
pentru ce, nu ihtîmplător e pri
mită cu bucurie de răuvoitori 
Poezii ca „Uitare" (de altfel 
mult mai slabă ca realizare ar
tistică în raport cu alte produc
ții ale talentatei poete) nu pot să 
nu stîrnească indignarea celora 
care h-au uitat și nu vor să uite 
de dușmanii socialismului.

Ctteva cuvinte și despre cri
tică : în „Scînteia tineretului" 
apar scurte cronici literare ale 
lui Lucian Raicu. Talentul acestui 
tînăr s-a impus atît de repede, 
încă nu necesită noi confirmări. 
Iscusința sa de a caracteriza in
dividualitatea artistică a lucră
rilor recenzate se vădește și tn 
articolele din „Scînteia tiheretu- 
Iui". Dar se naște întrebarea : 
de ce în nici unul din aceste arti
cole tînărul critic nu analizează 
producțiile literare și din punct 
de vedere al atitudinii, al idealu
lui estetic, al raporturilor dintre 
op'Vă și saț&nile actuale 
luptei "revoluționate ?

âie

în literatură
intate ale societății de a învinge 
greutățile, de a îndrepta lipsurile 
și denaturările și de a merge me
reu înainte, atunci evident doar 
bucherii, dogmaticii și birocrații 
ar mai vedea, poate. într-o aseme
nea lucrare tendințe negativiste. 
Dacă, dimpotrivă, prin îngrămă
direa aspectelor negative și prin 
modul de a le prezenta o lucra
re artistică răspîndește — cu 
sau fără voia autorului — neîn
crederea în forța și sănătatea re
gimului popular, dacă prezintă 
greșelile și denaturările nu ca niște 
fenomene ce intră în contradicție 
cu esența socialismului, cu poli
tica partidului, ci ca niște rele 
ce rezultă în mod necesar din 
însăși esența Sistemului nostru, 
atunci, evident, toți acela cărbră 
le e scump sistemul, toți acei 
care consideră lupta pentru idea
lul socialismului drept scopul su
prem al vieții lor. nu vor putea 
să nu se ridice împotriva unei a- 
semenea lucrări, nu vor putea să 
n-o respingă ca dușmănoasă po
porului și partidului.

Estetica marxist-leninistă arată 
cu claritate că în aprecierea unei 
lucrări literare nu avem dreptul 
să scăpăm din vedere că, deși 
generalizează prin fiecare imagi
ne realizată, o operă de artă în
fățișează întotdeauna o situație 
unică, inedită, irepetabilă. Semni
ficația ei ideologică nu poate fi 
înțeleasă decît ținîndu-se seamă 
de toată complexitatea determină
rii reciproce care o individuali
zează și o particularizează, lată 
de ce — după cum s-a subliniat 
nu o dată de către scriitorii și cri
ticii sovietici — în lumina prin
cipiilor partinității comuniste ne 
apar atît de ridicole, chiar stu
pide, încercările de a rezolva pro
blemele complexe ale oglindirii 
realității noi în literatură prin 
rețete de genul acelor prin care 
se recomandă cu exactitate care 
trebuie să fie procentul persona
jelor pozitive într-o operă lite
rară realist-socialistă, pînă unde 
poate să se desfășoare preponde
rența vremelnică a forțelor nega
tive. cînd și cum trebuie să apară 
„rezolvarea pozitivă" a fiecărui 
conflict etc.

Despre asemenea denaturări se 
mai discută și astăzi.; Și e bine 
că se discută. Dar
vem dreptul să uităm de ‘dușmani 
și ideologia dușmănoasă E în fî- 
rea dușmanului să încerce să se 
amestece și în acțiunea sănătoasă 
de îndreptare a denaturărilor din 
viața literară. Dar, după cum ti 
este și obiceiul, și în acest dome
niu se maschează cu perfidie. In 
aparență nu vrea decît să „cri
tice" denaturările, dar o face în 
așa fel îneît ascuțișul principal 
să fie îndreptat nu împotriva 
denaturărilor, ci împotriva prin
cipiului partinității.

Mihai Novicov

cipală a criticii constă în eviden
țierea și aprecierea ideplulUi es
tetic ce se degajă din lucrarea 
respectivă.
mai banali, aceasta înseamnă că 
criticul e
la întrebarea : ce e frumos și ce 
e urît după concepția autorului în 
realitatea noastră de astăzi ? 
Nouă ni 6e pare că tocmai acest 
criteriu poate să ne fie de mare 
ajutor atunci cînd încercăm să 
definim granița dintre combate
rea necesară a laturilor negative 
ale vieții și negativism.

De pildă, în nuvelele lui Eugen 
Mândrie „Campanie de primă
vară" și „Pe teren" sînt arătate 
și unele aspecte negative ale rea- 
lităfii. Totuși nimănui nu i-ar 
trece prin cap — credem — să 
învinuiască aceste lucrări de ne
gativism. Pentru că figurile cele 
mai frumoase ce se afirmă în ac
țiune sînt cele ale oamenilor de
votați cu trup și suflet luptei 
pentru socialism (Avădanei în 
„Campariie de primăvară" și Tă- 
nașe in ,,Pe teren"). Particula
ritățile artistice ale nuvelelor se 
îmbină pentru a sublinia frumu
sețea acestor oameni în contrast 
și cu urîțenia carieriștilor și cu 
lipsa de caracter a celor îna- 
poiati.

In același sens ar putea fi a- 
mintiță piesa lui Al. Mirodan 
„Ziariștii". Nu e cazul să-I facem 
aici o analiză multilaterală. De 
altfel critica a fost unanimă să-i 
recunoască meritele, iar specta
torii o aplaudă. Evident, poți să 
ai rezerve cu privire la felul oa
recum prea ostentativ în care au
torul absolutizează anumite pă
reri personale despre presă, pofi 
să-i reproșezi lui Mirodan ca
racterele prea liniare și insufi
cient motivate psihologicește alb 
personajelor tiegative, dar nu 
po(i să nu recunoști spiritul par
tinic comunist care trece ca un 
fir roșu prin acțiune. Piesa „Zia
riștii" vorbește elocvent despre 
hotărîrea autorului de a nu coco
loși aspectele negative ale reali
tății, dar insuflă cu putere încre
dere în posibilitatea înlăturării 
lor. Insuflă încredere pentru că 
frumusețea pe care o radiază 
personajele pozitive (Cerchei, 
Brînduș, Toth, Romeo) 6e simte 
că nu este numai a lor, ci și un 
reflex al frumuseții ce s» .-con
struiește azi în țară Sub condu
cerea partidului.

Vorbind în termeni

chemat să răspundă

nu

inevă ar putea în
treba : rezultă oare 
de aici că în apre
cierea lucrărilor li
terare din punct de 
vedere al locului 
pe care-l ocupă în 
lupta 
lism, 

criteriul poziției.
nu pot exista 
obiective ? In aprecierea 
crărilor literare, criteriile obiec-

pentru socia- 
dincolo de 

al atitudinii, 
alte criterii

Iu

u același lucru se 
poate spune, de 
pildă, despre nuve- 

■ lș lui Szabo ÎGyJi- 
la „Pun« pe ora
dea de zr. Ați fi
gura ceâ ffiar frii- 
moasă e a unui tînăr 
izolat, rupt de or

ganizația U-T.M. E denunțată 
urîțenia sufletească a carieriști
lor și birocraților ce s-au strecu
rat în conducerea 
organizații 
dar nu li 
(ea omului 
mult: din 
nilaterale a 
bestyen, capeți senzația că idea
lul estetic al scriitorului nu răs
punde cerințelor vremii, ci dim
potrivă justifică într-un fel des
considerarea Obligațiilor obștești. 
Pledoaria lungă și confuză a 
unui alt erou pozitiv pentru com
baterea „micilor burghezi de tip 
nou", scade și mai mult eficien
ta criticii sociale. E ciudat, dar 
după lectura cărții, deși în miezul 
povestirii e viața unei organi
zații U.T.M., capeți totuși sen
zația că un om neinițiat n-ar pu
tea afla din nuvelă că Uniunea 
Tineretului Muncitor e o organi
zație revoluționară.

O impresie și mai ciudată îți

respectivei 
u tem iste studențești, 
se opune frumuse- 

nou, socialist. Mai 
cauza reliefării u- 
figurii lui Bird Se-

Mihnea Gheorghiu greșelii și de lut".
Modestia pilduitoare 

și năzuința eroică la 
cunoașterea și dobîndi- 
rea comorilor culturii 
omenești, de care au 
daț dovadă înaintașii, 
sint la temelia edificiu
lui grandios pe care 
flutură astăzi înaltele 
flamuri ale victoriei. 
Pentru aceste dimineți 
glorioase, Dimitrie Can- 
temir a citit și a scris 
„topind făclii. noapte 
de noapte, asupra cărți
lor", iar Ion Creangă 
si-a topit lumina ochi
lor la văpaia tremură, 
toare a opaițului. Și 
toți ceilalți, clasicii, e- 
roii culturii noastre

Sărbătorim 
cărții și în piept va 
bate astăzi 
inima unui devotat prie
ten al cărții. E bine să 
nu uităm că dacă as
tăzi bunăoară desfășu
rind marile suluri de 
hirtie de tipar cu care 
se trage numai tirajul 
anual al beletristicei, 
am putea Inălbi toate 
șoselele și drumurile 
țării, se cuvine să ne 
închinăm adine memo
riei acelor fii ai poporu
lui care și-au deschis 
una cite una, ferestrele 
cugetului, să iasă noap
tea și să intre zorile

Și să fim vrednici de 
ei, ca să fim vrednici de 
darul dimineților pe 
care le intimpinăm azi 
cu fruntea-n lumină.

Ultimele zece zile ale 
anului sint dedicate 
cărții și această „De
cadă", tradițională, 
este ca de obicei, bo
gată In titluri noi și 
nume de seamă : fon 
Ghica, Alecu Russo, 
Gherea, Sadoveanu, Pe
tru Dumitriu și mulți, 
tot mai mulți tineri 
scriitori înzestrați Re
colta a fost bogată. Mi
lioane și milioane de 
exemplare umplu vitri
nele și mai ales biblio
tecile, publice și perso
nale, spre bucuria prie
tenilor cărții de litera
tură bună.

încheierea fiecărui an 
ne obligă întotdeauna 
la solemnitatea bilan
țului. Scriitorii și edi
turile iși iau noi anga
jamente Cititorii îyi fac 
probabil și ei planuri 
similare în privința lec
turilor. Unii iși cumpă
ră și cărțile dorite, ferm 
deciși să le citească 
imediat sau... eh, altă
dată ! Din fericire sînt b

*

muncă 
culturii, 

tineretului, 
în încin- 

•* în clu-

Prilejul festiv al Deca
dei 1956 ne predispune 
unui alt fel de medi
tații.

Să înaintăm cu privi
rea mai adine în trecut 
și să_l contemplăm de 
pe treapta solemnă a 
cunoașterii pe care ne-o 
asigură șirul viu al 
contrastelor. E ca un 
splendid peisaj, pe un 
cîinp de bătăile, asu
pra căruia lumina dimi
neții își va revărsa — 
și-și revarsă azi — în
miit mai splendide, 
după victorie, inaltele-i 
flamuri.

Așa cred că se întîm- 
plă cu tipăriturile noa
stre de astăzi. Și mai 
ales, cu ceie de mîine.

Avem îh urmă patru 
veacuri de cârte romî- 
nească. Patru veacuri 
de prietenie fierbinte — 
în vremuri tare vitrege 
— pentru slova scrisă 
și tipărită. Frumusețea 
sufletului omenesc a dat 
roadă de aur și în țara 

^aceasta, datorită și 
înaintașilor care au a- 
jutat ivirea și răspîndi- 
rea cărții, de-a lungul 
voțlor.

?> 
Pe

avîntată 
dragoste 
șantierele 
la 
ta 
buri 
rale, 
torc 
parului romînesc, spre 
a le spori la capătul 
trudei lauda izbîndei. 
La 1570, în atmosfera 
umanistă a Brașovului 
saxon, diacul Oprea, 
caligraf învățat și tipa- 
ritor măiestru de cMfțî 
tn limba neamului său, 
scria câ „cine învăță
turii sălaș ridică, sieși 
ridică sălaș prea lumi
nat și întru ai săi po
menire mai delubgată 
și mai tare decît fierul 
și arama, pe care furul 
nu o poate fura, nici 
vîntul strica, nici apa 
înneca“.. Figura poeti
că a proorocirii nu-i a- 
parfine lui. E o remi
niscență din Horațiu 
(Oda 111, 30) Și după 
toate probabilitățile, di 
rectă. O va relua și 
Pușkin, vestind o ope 
ră 
alt 
ră,
ra.

arie, 
fabricilor* 
și cămine cultu- 
pentru aceștia în- 
filele istoriei ti-

decada

fiecăruia

mai rare cărțile ui* 
I prin rajturi.

Dar nu acestor bucu
rii sau necazuri, ale 
cărții literare, am pur- 

să ie facem po-

eăă nu ’uităm
• pentru confuziile și 
neînțelegerile unor 
țineri " 
țăm 
■îrstnl , 
parte de 
re. Nu 
una am reacționat 

principial, îndeajuns de înțelegător 
la timp' la căufălilfi și rteâftimeri- 
rile tinerești. Dar recunoscînd a- 
ceastă vină a noastră, am face o 
greșeală de două ori mai mare 
dacă n-am Semnala acum, cu toa
tă fermitatea, greșelile și confu
ziile grave ale unor tineri. Nu 
to(i tinerii scriitori sînt la fel. Dar e 
fap, un fapt dureros, poate, dar un 
fapt constatat, că tocmai în rîn- 
durile unor tineri s-au strecurat 
unele confuzii primejdioase. O 
discuție în jurul problemelor spe
cifice creației tinerei generații nu 
poate ocoli acest aspect.

Cucerirea cea mai de seamă a 
noii noastre literaturi, care i-a 
adus deja atîtea succese și-i che- 
zășuiește altele și mai strălucite, 
e partinitatea comunistă. Nu în
cape îndoială că de pe această 
poziție tinerii scriitori vor reuși 
să lămurească și problemele 
care-i frămîntă pe unii din ei 
azi Să se discute deci dar nu de 
dragul discuției, ci în scopul unei 
continue ridicări a literaturii 
noastre pe drumul împlinirii mi
siunii sale de luptă, în cadrul 
efortului general âl poporului 
constructor a-1 socialismului.

nume. Cu toții prețuim talentele 
noii generații de scriitori, cu toții 
dorim ca acești tineri înzestrați 
să dea cît mai mult literaturii, 
dar tocmai pentru că îi prețuim 
și îi iubim trebuie să le spunem 
că în goana după senzațional, 
Unii din ei pierd cîteodată busola 
partinității și alunecă pe panta 
etalării negativiste a unor lipsuri, 
creînd tablouri mincinoase prin 
caracterul lor unilateral. Ar fi o 
greșeală de neiertat dacă din 
feama de a „supăra" pe cineva 
am tăcea și n-am spune pe șleau 
că, de pildă, portretul satiric

Șmecherul și lumea" at Soniei 
Larian („lașul literar" nr. 5 din 
Mai 1956), cu toată rezerva ex
plicită a autoarei („Șmecherii nu 
convin însă socialismului, socie
tății al cărui principiu de bază 
e munca"), 6e transformă de fapt 
Intr.un pamflet calomniator în
dreptat împotriva oamenilor mun
cii în acea parte unde autoarea 
„descrie" tipul respectiv cu mij
loace artistice. Tocmai pentru că 
în schiță tabloul nu se concre
tizează în contururile epocii noa
stre, forțele care se opun tendin
țelor oporturtiste sînt lăsate tn a- 
fara cadrului, cititorul capătă 
senzația penibilă că fiecare om 
care nu vrea „să sară peste cal" 
sau „să se culce pe o ureche", că 
fiecare activist care ae opune li
beralismului și cocoloșirii lipsu-

u
Ceea ce mă îndeamnă să mă 

opresc doar la ramura sculpturii 
din expozifia regională de artă 
plastică de la Tg. Mureș nu este 
altceva dectt faptul că — spre

UiUl tlM fi

BEL A KULCSĂR (fiul)

scriitori pur-

I

I C. DOBROGEANU-GHEREA î 
I — Studii critice — Vol. 1 I 
I (E.S.P.L.A.).
I MIHAIL SADOVEANU — O- J 
( pere - Vol. VI și VII j 

(E.S.P.L.A.), '
( CAMIL PETRESCU — Nuve- ■ 
[ le (E.S.P.L.A.).

LAURENȚIU FULGA — Eroi- I 
f ca — roman, Vol I. (Ed. Ti- • 
! neretului-).
f REMUS LUCA — Liniștea J 
I iernii — nuvelă. (Ed. Tine- | 
[ retului).
I C. CHIRIȚA — Cireșarii (Co- 
j lecția „Cutezătorii"), (Ed.
( tineretului).
fRADU TUDORAN — Ultima) 
f poveste, (Ed. Tineretului). . J 
[ MIRCEA ZACIU - Unde sfîr- j 
I șește pustiul. (Ed. Tineretu- J 
I lui). j
( DEMOSTENE BOTEZ — Oa- j 
> meni in lumină (Ed. Tinere-) 
( tului). j
I MIHU DRAGOMIR — Versuri] 
f alese, (E.S.P.L.A.).
! VICTOR TULBURE — 
f suri alese, (E.S.P.L.A.).
I EUGEN FRUNZA - Liberi și j
I stăpîni, (Ed. Tineretului).
[ ȘTEFAN IUREȘ - Fructe în
I mai, (Ed. Tineretului).

t’enfru urma- 
?ii de astăzi* 
pentru acei ti
neri pe care 
nu odată i-am 
întîlnit aducînd 
prinosul lor de

monumentală. Un 
cărturar de-odinioa- 
Meletie de la Govo- 
în vremea lui Matei 

Basarab. cerea frumos 
iertare cititorilor pen
tru eventualitatea unor 
greșeli ale bietului său 
tipar „căci nu a scris 
înger, ci mina supusă

I. CSORVASSY

deosebire de majoritatea expozi
țiilor de acest fel din (ară — aici 
ea este masiv reprezentată. Pofi 
afla deci mai piuite obiecte pe 
care să-ți sprijini observațiile, 

impresiile, să găsești 
ctt de cit mai pe larg 
exprimate fendmene 
pe care le-ai observat 
in sculptura din ulti
mul timp.

Prezența unui nu
măr mare de sculptori 
in Tg. Mureș este ex
plicabilă și prin tradi
ția pe Oare și-a fău
rit-o de'-a lungul ani
lor această regiune a 
tării. Bdgățiile ei fo
restiere au oferit ma
terial prielnic apariției 
unor vestiți cioplitori 
In lemn care — in 
condif'iile favorabile 
pe care le creează re
gimul nostru demo
crat-popular au putut 
să-și cultive talentul 
perfecfionlndu-se, unii 
din ei trecind cu tim
pul la modelarea altor 
materiale.

Cine și-a propus să 
cerceteze expozifia de 
la Tg- Mureș nu se 
poate să nu fi ră
mas impresionat 
fața monumentalului 
grup statuar, lucrat 
in gips, ,,Ororile fas
cismului", purtînd sem
nătura lui Marton 
Izsak. Grupul reuneș
te cifiva oameni, re- 
prezentind o familie, 
apăsafi de o groazni
că nenorocire care par
că ptutește deasupra 
capetelor lor. Reliefu-

în

..Cioban"

rite sculpturii iau naștere din 
spinările încovoiate, din fețele 
supte de suferință ale femeii, bă- 

| trînei sau copilului, din trăsătu
rile înăsprite dar hotărîte ale 
bărbatului ce încearcă să-i ocro
tească, din tendința lor de a se 

; uni mai strîns laolaltă împotriva 
; primejdiei, de a zidi din trupu-
■ rile lor un perete masiv de stincă 
' de care să se împiedice dușmanii 
i lor. Senzația de monumental o 
1 capeți nu din dimensiunea impre- 
• sionantă, potrivită operei, ci din 
; forța ei de a sintetiza într-o ima-
■ gine unitară, convingătoare, su- 
' ferințele omenirii sub fascism.

Iese imediat în evidență capaci
tatea artistului de a găsi acel 

1 limbaj adecvat exprimării ctt mai 
‘ pregnante a ideii sale mari, de- 
‘ barasîndu-se de orice amănunt 
‘ care nu era strict necesar înche- 
’ gării ei. El nu se oprește prea 
1 mult, de exemplu, la amănuntele 

vestimentare ale personajelor, ci 
; insistă asupra sentimentelor al 
: căror ecou îl descifrezi pe fețele 
1 și în atitudinea eroilor. Asprimea 
1 unor unghiuri care încheagă 
f contururile monumentului nu fac 
' decît să accentuieze gravitatea

simțămintelor pe care ni le 
transmite sculptorul.

Este evident că o asemenea 
operă a fost îndelung și bine 
gindită, elaborată, ca nimic să nu 
apară declarativ, de suprafață, 
ca tu, privitor, să simți realitatea 
pericolului pe care-l reprezintă 
fascismul, să fii mai bine pregă
tit sufletește împotriva lui.

Sculptorul Marton Izsak poate 
înscrie ca pe o însemnată izbîn- 
dă a sa această emoționantă lu
crare. Doar în ce privește finisa
rea ei se mai pot face unele ob
servații (ne referim, de pildă,. la 
picioarele femeii care mai nece
sită retușuri).

Din tot ce expune Marton 
Izsak am ales tocmai „Ororile fas
cismului" pentru că limbajul ei

aculptural laconic, simplu, 
centrai a fost pină acum 
puțin folosit tn sculptura noastră, 
fijnd adesea judecat în sine, nu 
tț raport cu. ceea ce trebuie să 
ftfrinte, :și ' calificat unebri fără 
nfBttVb drept formalist pentru că 
nu rgproduaea intot^tning.. cu ub- 
solutd fidelitate forma obiectelor 
din natură. ,,Ororile fascismului" 
confirmă încă o dată că metoda 
de creație realist-socialistă cu
prinde o mare varietate de sti
luri puse să slujească adevărului 
socialist.

Cu îndrăzneală și originalitate 
creatoare se manifestă și Endre 
Revbsz tn cele două sculpturi in 
lemn intitulate ,, Prieteni" și 
..Dans". Ținind seama de parti
cularitățile și frumusețile natu
rale ale materialului, artistul 
dăltuiește tn asprul trunchi de 
copac cojit două capete, luind 
naștere din aceeași tulpină, sim- 
bolizind legăturile puternice, a- 

calul’Său. 
de copac 
elegantă 
suplețea

fectiunea omului pentru 
in „Dans" trunchiul 

capătă forma plastică, 
a trupului dansatoarei, 
și elanul mișcărilor ei.

Nu la fel de vie apare expresia 
artistică a aceluiași sculptor cînd 
abordează o temă mai importan
tă cum ar fi aceea a luptei împo
triva rasismului. Deși corectă ca 
tehnică^ vădind oarecari tendin(e 
de a caracteriza și sufletește per
sonajul, bustul ,.Noi nu sîntem 
oameni?11 lasă ideea mai mult 
enunțată, nu convinge, datorită 
în mate parte banalității' imaginii 
artistice, unui patos de suprafață.

Sculptorul Istvan Csovarssy. 
laureat al Premiului de Stat, ex
pune un mare număr de lucrări. 
El a făcut evidente progrese in 
ce privește dinamismul, adincirea 
caracterizării personajelor (mai 
ales în bustul lui Gh. Doja) dar 
merge în general puțin oe dru
mul căutării unor soluții proas
pete de exprimare. „Ana Ipătescu" 
a lui iți dă senzația avîntului 
mișcării, sentimentul demnității 
sau vitejiei eroinei, dar atitudi
nea în care o surprinde artistul 
este îndeajuns de folosită.

La fel în ce privește capul lui 
Beethoven. Proiectul de monu
ment „Ipdn de Hunedoara1' este

„GA. Doja"

Interesant rezolvat plastic, puțin 
cam încărcat doar. Dintre lucră
rile expuse de Csovarssy prea 
puține aduc figuri de oameni ai 
zilelor noastre și atunci cină o 
fac („Tăietor de lemne") nu a- 
dîncesc destul fondul uman, pro
filul lor moral caracteristic. Ca
pacitatea de muncă deosebită a 
lui Csorvassy, talentul lui, iți 
dau speranța unor viitoare depă
șiri.

Reflectarea in sculptură a 
chipului omului contemporan îl 
urmărește consecvent in operele 
sale Beta KulcSâr (fiul). Por
tretistica tui Kulcsăr aduce lu
cruri noi, mai ales in ce privește 
specificul ei regional, fn figura 
de tinăr muncitor forestier de 
prin pădurile Regiunii Autonome 
Maghiare, de exemplu, modelajul 
gipsului realizează un chip ener
gic, puțin șiret, insă de o puri
tate juvenilă remarcabilă. Ima
ginea micului fotbalist de pe 
„rhaidan". tu șăpca întoarsă cu 
cozorocul ta spate, gata să stâvi- 
leâscă energic o minge in zbor, 
vorbește de asemenea despre ta
lentul lui Kulcsăr de a surprinde 
se-itimentul de călduri cu o nuan
ță de umor, spontnheituîeă și 
avîntul unor oameni tineri.

La sculptura „Micul ceramist" 
a lui lozsef Papp domină latura 
ei decorativa, am remurcat fru
musețea unghiului care-l face 
profilul băncii pe Care stă copi
lul, atitudinea degajată a picio
rului lui. Dar expresia de oe 
chipul eroului e destul de săracă; 
tn afară de atenția eu care se 
dedică îndeletnicirii sate, nu poți 
cunoaște mâi nimic din sufletul 
lui.

Chiar dacă n-am considerat că 
e necesar să facem o înșiruire a 
tuturor lucrărilor de sculptură 
și a numelor tuturor celor ce 
expun la Tg. Mureș, o concluzie 
mai largă se poate trage că ex
poziția de anul acesta vădește 
străduința artiștilor de a trece 
dincolo de ceea ce au 
pînă acum, de a-și închina efor
turilor unor căutări creatoare, 
ce duc spre desăvtrșirea crea
ției. spre opere emoționante.

SUZANA VOINESCU

realizat



Candidații F. D. P
cei mai buni fii ai poporului

lin muncitor
devenit director

Gheorghe Io- 
nescu e un 
om bine fă

cut, robust. Nu-i 
dai cei treizeci și 
cinci de ani pe

care-i are; dar e și mai tînăr, 
mai avîntat cînd e vorba de 
fapte.

...Fiu al unei familii de mun
citori din București, lucrează 
din anul 1935 ca muncitor ma- 
trițer. El a devenit în anii pu
terii populare fruntaș și inova
tor —• fapt pentru care în 
1948 a primit Ordinul Muncii 
cl. a III-a. In 1949 a fost nu
mit director al Uzinelor „Va- 
sile Roaită”, iar din 1954 deți
ne aceeași funcție la Uzinele 
.,Tudor Vladimirescu". In ale
gerile din 1952 a fost ales de-Ogerue am ivoz a joși cues de
putat în Marea Adunare Na-

Drumul unei tinereIn 1949 se anga
jase ca sim
plă muncitoare, 

pentru ca, in 1951 
tinăra Larisa Maieu 
să conducă secția 
imprimeuri a între
prinderii textile „Fla
mura Roșie" din Ca
pitală. Ea era pe a- 
tunci studentă. Dra
gostea sa față de 
meserie avea 5-0 facă 
repede cunoscută în 
întreaga uzină. Lari- 
sei ii plăceau impri- 
meurile frumoase. Ea 
insăși tinără, cunoș
tea gustul fetelor și 
era totdeauna împo
triva desenelor urite. 
Primul ei desen avea 
să atragă în mod 
deosebit atenția con
ducerii întreprinderii 
și a Ministerului In
dustriei Ușoare. Apoi 
a urmat altul și al-

tul, astfel incit sor
timentele întreprin
derii textile „Flamu
ra Roșie" și.au cîș
tigat in mod deose
bit aprecierea consu
matorilor. '

In anul 1952, La
risa a terminat fa
cultatea și nu mult 
după aceea a fost 
numită șeful servi
ciului tehnic.

Sala, de festivi
tăți a între
prinderii tex

tile „Flamura Roșie" 
pare a fi un adevă
rat furnicar. Cetățe
nii din întreprinderi
le și instituțiile ra
ionului Nicolae Băl- 
cescu din Capitală 
s-au adunat spre a 
desemna candidatul 
F.D.P. in circum
scripția electorală

Scriitorul Gyfirgy
I

Cînd tovarășul 
Negoiță Petre, direc
torul întreprinderii 
textile „Flamura Ro
șie", propune drept 
candidat F.D.P. pe 
tînăra inginer Lari
sa Maieu, sala iz
bucnește în aplauze 
Numeroși textiliști 
și textiiiste se în
scriu la cuvînt spre 
a-i arăta Larisei în
crederea și stima lor.

• 1949 — simplă 
muncitoare.
• 1952 — Ingineră
• 1956 — candi

dată !n alegerile 
pentru Marea Adu- 
are Națională.

Iată drumul minu
nat al unei tinere 
din țara noastră.

Kovacs

țională. Tov. Gheorghe Ionescu 
a dovedit capacitate organiza
torică, inițiativă $1 bună orien
tare la locul de producție. Mo. 
deșt în relațiile cu muncitorii, 
el se bucură de încrederea și 
stima lor"

Aceste lucruri le-a spus Di- 
mitrie Praporgescu, rec
torul Institutului de con

strucții din Capitală, despre 
tov. Ionescu Gheorghe, pe care 
l-a propus candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală 
„Foișor".

Propunerea făcută a fost 
susținută în unanimitate de că
tre participant! In numele 
muncitorilor de la uzinele „Va- 
sile Roaită", au luat cuvîntul 
tov. Gh. Bălan și V. Niculescu. 
Din partea studenților Institu
tului de construcții a vorbit 
studentul Ion Oprea, apoi au 
mai susținut candidatura pro
pusă, tov. M. Vizante (Centro- 
coop), Gh. Dumitriu (TAPL 
3), Alexandru Cortdrea.

I. MIHUȚ

‘■c- Wi

ION MOLDOVEANU, strun
gar, fruntaș în producție de la 
uzinele ,,Timpuri noi" candidat al 
F.D P. in circumscripția electo
rală nr. 17 Filimon Sirbu.

IONESCU GHEORGHE

Delegația 
petroliștilor chinezi 

în vizită la 
tov. Gh. Apostol
De peste o lună se află în țara 

nOastră o delegație de activiști 
sindicali și specialiști ’ din indus
tria petrolului din R. P. Chineză, 
condusă de Cijan Cijao-mei, pre
ședintele C.C. al Sindicatului pe
troliștilor din R. P. Chineză, 
membru al Comitetului Executiv 
al Federației sindicatelor din în
treaga Chină.

Petroliștii chinez au studiat tn 
țara noastră metodele de muncă 
din industria noastră petroli
feră.

Vineri la amiază membrii de
legației de petroliști din R. P. 
Chineză au fost primiți de tova
rășul Gheorghe Apostol, preșe
dintele Consiliului Central al 
Sindicatelor.

La primire au fost de față to
varășii : Liuba Chișinevschi, se
cretar al C.C.S., Ion Dobre, pre
ședintele C.C. al sindicatului 
muncitorilor din industriile pe
trol, chimie și gaz metan, mem
bru al Prezidiului C.C.S. și Pe
tre Bărbulescu, șeful secției in
ternaționale a C.C.S.

Salutîndu-i pe oaspeți, tovară
șul Gheorghe Apostol a subliniat 
dorința oamenilor muncii din 
țara noastră de a întări tot mai 
mult prietenia și colaborarea cu 
oamenii muncii și sindicatele din 
R. P. Chineză.

Răspunzînd, tovarășul Cijan 
Cijao-mei a vorbit despre activi
tatea delegației de petroliști 
chinezi și impresiile culese în

O fruntașa
în munca
Jn Iarna anului 1940, o fată 
‘ palidă la față se opri In fața 

porții Regiei monopolurilor 
(azt fabrica de țigarete). 
Nu împlinise 19 ani și căuta 
de lucru.

...Cițiva ani tn șir, tinăra 
Eufrosina Ciornoavă a cărat lăzi 

dintr-o secție într-alta. Era intr-adevăr greu pentru

tatea < 
chinezi și impresiile culese 
timpul vizitei în Romînia.

In încheierea convorbirii 
varășul Gheorghe Apostol a 
gat pe membrii delegației de , 
troliști chinezi să transmită con
ducerii Federației sindicatelor din 
întreaga Chină și oamenilor 
muncii chinezi, salutul cald al 
oamenilor muncii d.in țara noa
stră, dorința lor de a mefge tot 
mai uniți înainte în lupta comu
nă pentru construirea socialis
mului în țările noastre, pentru 
apărarea păcii în lume.

to- 
ru- 
pe-

Vă prezentăm un aspect de la biblioteca pentru cei mici a sfatului popular Măcin. Foto
reporterul a înregistrat „o seară de basme ale lui Creangă" povestite de Curț Tudorel.

Foto: D. F. DUMITRU

La un seminar
de instruire a propagandiștilor

n aceste clipe în 
memorie îmi vin 
Lorinczi, Fekete 

și ceilalți eroj ai căr
ții „Cu ghearele și 
cu dinții". Răsfoiesc 
pagină după pagină. 
Ele redau intens 
viața fiecărui țăran 
descris cu attta mă
iestrie de Kovacs 
Gyorgy. unul din cei 
mai cunoscuți scrii
tori maghiari din 
țara noastră.

„Pișta Orbân își 
apucă 

brișca-n palma 
mlinilor

și cu Stnge scrie-n 
țăr'nă 

dreptatea 
săracilor"

Da. îmi reamin
tesc cuvintele.
Anii aceia însă au 
trecut 
urmă 
ri.

...O 
brie a anuiui 1956. 
Calendarul arăta: 
marți 18 decembrie. 
Sîntem în casa cul
turală din Cristuru 
Secuiesc.Privesc în 
juru-mi. Sînt țărani 
muncitori și cîțiva 
intelectuali. Vorbe
ște tovarășul Endre 
Bodor, membru în 
consiliul regional al 
F.D.P.

„Propun candidat 
al F.D P. în circum
scripția electorală

lăsîrid în 
aceste vremu-

zi de decern-

nr. 17 pe scriito
rul Gyorgy Kovăcs, 
membru al C.C. al 
P.M.R., laureat al 
Premiului de Stat".

Sala răsună de a- 
plauze prelungite.

Luînd cuvîntul, 
profesorul Patakfalvj 
Sandor, muncitorul 
Vâri Iozef și mulți 
alții au susținut căl
duros propunerea fă
cută. Ei au vorbit 
despre marile drep
turi și libertăți de 
care se bucură na
ționalitățile conlocui
toare din țara noas
tră datorită regimu
lui democrat popu
lar.

M. MUNTEANU

Rod al ajutorului 
frățesc al U.R.S.S.

(Urmare din pag. l-a) 

ferit ca tip și fabricație de al 
celorlalte, chiar vecine.

Cu toată situația deosebit de 
grea în care se găsea industria 
noastră petroliferă in momentul 
naționalizării, ca urmare a celor 
arătate mai înainte precum și a 
sabotajului disperat al capitaliști
lor din perioada de după 23 Au
gust 1944, clasa muncitoare, sub 
îndrumarea P.M.R., a reușit să 
refacă industria petroliferă și 
să-i dea o dezvoltare care tn 
timpul regimului burghezo;tnoșie- 
resc nici nu putea fi bănuită.

O contribuție deosebită a ă- 
vut-o în această direcție hotărîrea 
partidului și guvernului de a crea 
și dezvolta o bază proprie de u- 
tilaj petrolifer. Colectivele între
prinderilor care au prhnit aceas
tă sarcină patriotică, și mențio
năm in primul rînd uzinele „1 
Mai".Ploești și „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“-Tirgoviște, pornind cu 
elan la înfăptuirea ăi, au reușit 
ca încă in primii ani ai primului 
cincinal să pună bazele unei in
dustrii proprii de utilaj petrolifer, 
industrie ce asigură în prezent, 
pe lingă cerințele interne, și a- 
cordarea unui ajutor prietenesc 
celorlalte (ări de democrație popu
lară prin livrări în cadrul acor
durilor economice, precum și li
vrări către state nesocialiste.

La obținerea acestor succese 
noi am beneficiat în modul cel 
mai larg și direct de tehnica și 
experiența Organizatorică sovie
tică prin primirea de documen
tație tehnică, d» mașinl-unelte 
modeme și prin tehnicieni sovie
tici cu o înaltă calificare teore
tică și practică.

Deosebit de mobilizatoare a 
fost pentru noi aprecierea fă
cută Ia cel de al XIX-lea Con
gres al P.C.U.S., cînd s-a arătat 
că R.P.R. constituie singurul exem
plu din lume cînd un stat mic bo 
gat în petrol are și o industrie 
proprie de construcții de utilaje 
petrolifere.

Datorită ajutorului Uniunii So
vietice, producția de utilaj pe
trolifer a industriei noastre con
structoare de mașini prezintă o 
creștere nu numai cantitativă ci 
și calitativă. Astfel, în 1955 s-au 
produs de aproape 2 ori -mai mult 
utilaj petrolifer ca in 1950 iar în 
anul 1956 producția a crescut 
deja de peste 2 ori față de anul

1955. In același timp are loc o 
continuă modernizare a acestor 
utilaje.

Asimilarea fabricației și execu
tarea în serie a instalației de fo
raj de 3200 m. adincime, fabrica
rea în serie a turbinei de forai 
cu cea mai ridicată performanță 
mondială, după documentație so
vietică, a cărei licență a fost 
solicitată și de trustul american 
„Dresser Industries" sînt numai 
cîteva exemple în această direc
ție.

De o apreciere deosebită s-au 
bucurat utilajele noastre petroli
fere la expozițiile internaționale 
de la Leipzig, Zagreb, Plovdiv, 
New-Delhi. Nu trebuie subesti
mată nici aprecierea făcută de 
industriașul american John 
O’Connor, care la plecarea din 
țara noastră, în urma unei vizite 
făcute în vara acestui ah, a de
clarat unui corespondent al A- 
gerpres — că nivelul tehnic al pro
ducției noastre de utilaj petrolifer 
este dintre cele mai ridicate din 
Europa. Avem motive să credem 
că el nu a făcut această decla
rație din simpatie pentru orîn- 
duirea noastră democrât-popu- 
iară, ci sub presiunea realității.

Aprecierea favorabilă a guver
nului sovietic cu privire la cere
rea delegației guvernamentale 
romîne făcută în cursul tratative
lor de la Moscova de a fi ajutați, 
printre altele, și la dezvoltarea 
viitoare a industriei noastre pe
trolifere, deschide în fața ingi
nerilor și tehnicienilor noștri un 
vast cîmp de afirmare a capaci
tății lor creatoare. Toate hotărî- 
rile luate ajută și dezvoltarea 
sectorului producător de utilaj pe
trolifer. Noi sîntem hotărîți 
ca, folosind în mod chibzuit a- 
jutorul acordat, să asigurăm 
o continuă creștere a produc
tivității muncii. In acest fel 
constructorii de utilaj petrolifer 
sînt convinși că miile de tone de 
țiței ce vor fi extrase cu utilajul 
pe care ei ti produc, vor contri
bui din plin la construirea bazei 
economice a socialismului în pa
tria noastră, la întărirea capaci
tății noastre de apărare, la creș
terea prestigiului nostru interna
țional și la întărirea lagărului 
păcii și socialismului, în fruntea 
căruia se află marea noastră 
prietenă — Uniunea Sovietică.

f
i

de tutun , . . ___ _______ ______ ___ r____
o adolescentă, dar avea cu ce să-și cumpere pline...

_ De abia după ce orlnduirea capitalistă a fost dărtmată In fără, 
tinăra Clornoavă a început să cunoască frumusețile tinereții. 
In anii de după eliberare a urmat cursuri de calificare pe care 
le-a terminat cu rezultate foarte bune. A devenit mașinistă. 
Deosebit de singuincioasă, in secția 37 unde a fost repartizată, 
și-a cîștigat repede un binemeritat prestigiu în fața muncitori
lor. Pentru rezultatele deosebite obținute tn producție, la 8 mar
tie 1951, de Ziua femeii, i s-a acordat „Ordinul Muncii" clasa 
Il-a.

stăzi, Eufrosina Ciornoavă, fata de odinioară îmbrăcată 
tn zdrențe și palidă de foame, e propusă candidată F.D.P. in 

alegerile pentru cel mai înalt for al țării. Aproape 2.000 de per
soane s-au adunat In sala de festivități a fabricii de țigarete 
din București pentru a o desemna candidată. Erau acolo mun
citori, tehnicieni și ingineri de la uzinele „Semănătoarea", F. C. 
„Gh. Gheorghiu-Dej", uzinele „Clement Gottwald", întreprinde
rea „1 Mai", cetățeni din cartierele Militari, Cotroceni și Gro
zăvești, precum și țărani muncitori din comunele Chiajna și 
Dragomirești care aparțin de circumscripția electorală nr. 27 
Cotroceni.

Propunerea tovarășului Ion Marin, șeful secției 37, secția in 
care tinăra muncitoare s-a perfecționat in meseria sa, a fost 
primită cu aplauze îndelungate. Mulți stnt aceia Care o cunosc 
pe tovarășa Eufrosina Ciornoavă și care au luat cuvîntul pen
tru a-i susține candidatura. După cîțiva vorbitori, din primele 
bănci, s-a îndreptai spre tribună bătrtna muncitoare Constanța 
Ungureanu. Muncitorii o privesc cu stimă. Stnt cîțiva ani de 
cind ea a ieșit la pensie. Vestea că fosta ei ucenică va fi pro
pusă candidată în alegeri i-a umplut sufletul de bucurie și a 
ținut, și ea să-i susțină candidatura.

Propunerea ca tov. Eufrosina Ciornoavă să fie desemnată can
didată a fost susținută cu aceeași căldură de numeroși munci
tori, tehnicieni ingineri, militari și cetățeni care aparțin de cir
cumscripția electorală nr. 27 Cotroceni.

GH. CIRSTEA
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Un „clacsorT de alarmă
Așa-i eroul nostru : simpatic. 
Tinărul inginer loan Mărcu

lescu este un tip complex. 
Este brunet, mărunt, slăbuț, 
foarte nervos ; e șeful serviciu
lui tehnic la întreprinderea de 
transporturi foraj Moinești.

Toate aceste particularități 
nu fac insă nici cit o picătură 
intr-un ocean, in comparație 
cu pasiunea pe care o are pen
tru muzică. De aceea, cu vreo 
două luni în urmă, cihd * 
fost transferat aici, prima 
grijă a fost să-și formeze 
orchestră care să-i cînte... 
strună.

Majoritatea salariațitor 
răspuns prompt: „Nu agreăm 
asemenea muzică I" S-au găsit 
totuși cițiva șoferi care au in
trat in orchestră. Cei mai sir- 
fuincioși s-au dovedit a fi

raian Dănulescu și Mihai Ni- 
culae.

Tinărul inginer Ioan Mărcu- 
jescu, convins de importanța pe 
care o are persoana sa în bu
nul mers al întreprinderii, a 
găsit că nu-i cu cale să stră
bată mereu ulițele tirgulut, 
folosind mijloace pedestre. In 
consecință a început să-și re
zerve de ici, de colo cite un 
autocamion, cu care se duce, 
ca omul, acasă, la restaurant 
sau la alte... treburi.

Cind mijloacele auto nu-i 
pot sta la dispoziție pentru 
simplul motiv că mai au de 
transportat și materiale, folo
sește ceea ce poate. Citeodată, 
in deplasări mai lungi, chiar 
și trenul. Dar cind se petrec 
astfel lucrurile, se răzbună pe 
întreprindere, lipsind nemoti
vat. Zilele de 26 noiembrie și 
3 decembrie sint numai două 
exemple care arată cum stă 
chestiunea

S-ău găsit cîțiva salariați 
care să-l tragă de pulpana hai
nei și să-i arate adevărata 
față a comportării sale. Nu a 
avut decît darul de a-l irita.

In ziua de 24 noiembrie, 
cind o coloană de mașini ple
ca |a reparații capitale in di
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recția Ploești, l^a luat pe Mi
hai Nicolae (din orchestră) 
o parte și a intrat direct 
subiect:

— Pe care mergi ?
— Pe 25761 Bc.
— Mai ține?
— Tine.
— Aid. cade pădurea 

noi. La cîmpie lemnele 
tare căutate... Mă-nțelegi ?

— înțeleg.
Mașina a fost desprinsă din 

coloană și a luat-o pe ruta 
Focșani. Amicul nostru cu 
care se auto... ajutase Mărcu- 
lescu a lipsit și o zi de la ser
viciu. Nu era însă in pagubă 

fntr-o bună zi, conducerea 
întreprinderii a constatat că 
s-au adunat prea multe lu
cruri. A fost întocmită adre
sa cu numărul 1803 care în co
pie, a făcut drumul de la di
recție pină la biroul celui in 
cauză. A citit-o cu un calm 
care prevedea furtuna și, după 
ce a văzut că se hotărise mus
trarea sa cu avertisment și tă
ierea salariului pe una din zi
lele în care lipsise, a explo
dat :

— Țambalagii I
Și prin cîteva gesturi ful

gerătoare a transformat adre
sa în confete.

In dimineața zilei de 3 de
cembrie, cînd întreprinderea 
realiza primele tone/kilometri 
în contul anului 1957, Ioan 
Mărculescu lipsea iar de la 
lucru. Reproducem discuția 
surprinsă cu acest prilej intre 
doi salariați :

— Am îndeplinit toți indicii 
de plan pentru 1956. Totuși..

— Totuși ?
— Cu un lucru am rămas 

în urmă.
— Cu Mărculescu ?
— Exact.
Soluția se impune de la sine.

D. BUZNEA

O întîmplare din tren...

de 
în

pe 
s-înt

ălătoream împreună cu 
alți cinci pasageri în- 
tr-unul din comparti

mentele acceleratului de Va

Semnarea protocolului 
privind schimburile de 

mărfuri și reg ementarea 
plăților între R.P.R. și 

Germania de vest
. In intervalul 8—20 decembrie 
a.c. au avut loc la Bonn tratative 
între delegațiile comerciale din 
Republica Populară Romînă și 
Republica Federală Germană. Cu 
această ocazie s-au discutat pro
blemele schimburilor de mărfuri, 
plăți, transporturi, unele proble
me veterinare etc.

In încheierea tratativelor pur
tate a fost, semnat un Protocol 
cu privire la schimburile de măr
furi dintre R.P.R. și R.F.G. pre
cum și un Protocol privind re
glementarea plăților între cele 
două țări-Valabilitatea ambelor 
Protocoale este fixată pe o pe
rioadă de un an, cu începere de 
la 1 ianuarie 1957. Volumul schim
burilor pe această perioadă a 
fost stabilit la 125 milioane mărci 
germane de fiecare parte.

R.P.R. va importa : laminate, 
mașini și instalații, materii prime 
textile, produse chimice, medica
mente și substanțe farmaceutice, 
grăsimi animale și vegetale etc.

R.P.R. va exporta produse agri
cole, produse chimice, stuf, pene, 
produse ale industriei lemnului, 
produse petrolifere etc.

(Agerpres)

„Ca să poți învăța pe alții, tre
buie să înveți tu însuți".

Este cunoscută această axiomă 
și nimeni nu se încumetă s-o con
trazică ; desigur nici propagau 
diștii.

Tocmai pentru a veni în ajuto
rul lor. pentru a le îmbogăți cu
noștințele s-a instituit și sistemul 
pregătirii și instruirii colective a 
propagandiștilor în cadrul semina- 
riilor permanente.

Articolul de față va prezenta un 
astfel de seminar, cu tot ce a fost 
nou și interesant în concepția și 
organizarea lui, nelăsînd la o 
parte nici deficiențele și scăderile 
lui.

Ne aflăm la Iași, la cabinetul 
orășenesc de partid. In sălile lui 
spațioase are loc seminarul de 
instruire _ r -r-„_ L,--’-.
cercurilor politice ale U.T.M. din 
oraș, organizat de comitetul oră
șenesc U.T.M. Iași.

O parte a seminarului s-a des 
fășurat pe baza unui program co
mun. Cealaltă parte — pe gru
puri de seminarii. După cum veți 
vedea, aceasta n-a împiedecat des
fășurarea sa armonioasă.

Dar să intrăîfi în progtarti — 
Să răsfoim filele lui.

Noutăți 
internaționale
sală e liniște. Apar

a propagandiștilor

caieteîn 
și creioane. începe o expunere pe 
teme internaționale.

Este necesar să se tragă con
cluzii din evenimentele din ulti 
mele luni. Agresiunea împotriva 
Egiptului, contrarevoluția din 
Ungaria s-au dovedit a fi verigi 
ale aceluiași lanț de provocări 
Reacțiunea mondială și-a ridicat 
capul, atentînd de astă dată in 
mod fățiș la pacea lumii.

Cine sint provocatorii ? Cine a 
dezlănțuit agresiunea împotriva 
poporului egiptean și cu ce scop? 
In expunerea sa interesantă, tov 
R. Schulimsohn, redactor la zia
rul local, a dat răspunsuri clare

9»

t y e

și precise la aceste întrebări, fo
losind un bogat material faptic.

Lămurirea acestor evenimente— 
s-a arătat în încheiere — trebuie 
să ducă la dezvoltarea vigilenței 
poporului, tineretului față de 
uneltirile imperialismului și reac- 
țiunii, la Unire în jurul partidu- fiecare urmî 
lui și guvernului. Acesta e ro!ul ? jJrb^agândlști 
propagandiștilor. ‘ transportul i

Despre metodică

încercările lor au eșuat. Dunărei 
este a statelor riverane.

— Mureșul și Oltul sînt doi 
frați, cum spune legenda... Și 
tov. Alex. Bătulică arată pe hartă 
cit de apropiate sînt izvoarele 
lor. cum se îndepărtează apoi, 

urmîndu-șt calea. A'.ți 
“,‘i vorbesc despre 

„„..sportul maritim și fluvial. 
Despre fplosirea energiei apelor, 

■prjn construirea unor mari hidro
centrale, ca cea de la Bicaz, 
despre stuful din Delta Dunării,’ 
materie primă pentru tinăra 
noastră industrie chimică.

N-am redat decît fragmente... 
Seminarul a fost mult mai bogat.

Despre tema lecției viitoare —* 
„Bogățiile subsolului țării noas
tre" — a făcut o scurtă expunere 
tovarășa Viorica Florea, asistentă 
universitară, conducătoarea se
minarului.

Expunerea a fost interesantă. 
Tovarășa Florea a vorbit despre 
bogățiile metalifere și energetice 
ale Romîniei, a amintit cele mai 
importante regiuni și localități 
bogate în petrol, cărbune, fier, 
metale neferoase, arătînd că ex
ploatarea lor complectă și rațio
nală a început abia in anii re
gimului democrat-popular. Ea a 
înfățișat importanța acestor bo
gății în dezvoltarea economiei

tra DorneL Pină la București, 
unde intenționam să ajungem 
cu toții, mai era incă de mers 
Unul dintre noi — un bărbat 
la vreo 40—50 de ani — a- 
răta cam ursuz.

La un moment dat, spre ma
rea noastră surprindere, băr
batul cel ursuz interveni in 
discuția celorlalți.

— Se vede că umblați mult 
prin țară ?!

— Da. treburile ne sînt de 
așa natură incit cit e ziulica 
de mare colindăm țara in lung 
Și in lat.

— Spuneți-mi atunci — 
mergeți și prin piețe, prin tîr- 
guri ?

Pentru moment, toți am ză
bovit cu răspunsul.

— Uneori — răspunse unul 
mai mult ta doi peri.

Bătrinul vorbi mai depar
te :

— Mă întorc acasă fără să ti 
făcut nimic. Mai bine spu
neți-mi, ați văzut pe undeva 
juguri ?

Mai să pufnească toți in ris.
— Vă arde de glumă ? Gos

podăria noastră (gospodăria 
colectivă „Ciocîrlia" din re
giunea Constanța — am aflat 
mai apoi) e intr-un marț im
pas. N-avem cu ce să ne trans
portăm produsele.

— Dacă ar fi o gospodărie 
fruntașă.. — încercă unul 
dintre noi să spună

— E o gospodărie milio
nară...

— Atunci n-aveți camioane?
— Ba da, nu unui, ci cîte

va. Dar degeaba le avem
— S-au stricat ? întrebă ci

neva
— Ei. aș...
— Atunci ?
Povestea bătrînului devenea 

din ce in ce mai misterioasă. 
Toți eram 
rechî.

— Alta-i . _ 
la șoseaua principală e tare 
păcătos. Mașinile se împotmo
lesc in noroi de nu le poți 
scoate nici cu boii

— Și atunci ?
— Și atunci conducerea gos-

numai ochi și u-

buba. Drumul pînă

el celui care vor-

podăriei a hotărit să trans
portăm produsele cu boii. 
Dar ghinionul e tot ghinion. 
N.avem juguri. Și pentru asta 
cutreier țara. Cum găsesc ju
guri — gata treaba — trans
portăm cu boii. Dar afurisite 
de jugurii nu se găsesc.

— Hei, se vede treaba că 
azi se construiesc mai multe 
motoare la noi decît juguri. 
Deh, ce să-i faci...

Bătrinul se făcti foc.
— Ce vrei să spui, prietene?

— se adresă 
bl se.

— Nimic, am zis și eu așa 
Intr.o doară.

Bătrinul se foi de cîteva ori 
în semn că vrea să doarmă.

Mai toți ieșirăm pe culoar 
să fumăm cite o țigară. Poate 
intenționat rămăsese cineva 
înăuntru, un inginer agricol.

Ușa compartimentului era 
întredeschisă. Cu tot zgomotul 
trenului am putut auzi.

— Tinerii rîd, dar au drep
tate. Era mai ușor de reparat 
șoseaua decît să alergi prin 
țară după juguri. Apoi ușa se 
închise.

— Strașnică poveste. Știți, 
aduce intrucltva cu întîmplări- 
le povestite de Creangă — zise 
țtfnosul.

— Exagerezi — II apostrofă 
cineva.

Terminasem de fumat. Cînd 
intrarăm în compartiment bă
trinul ne întrebă de un mers 
al trenurilor N-avea nimeni.

— Dar spre Constanța știți 
cam cînd am tren ?

— Peste vreo jumătate de oră 
după sosirea în București —îl 
informăm noi.

— înseamnă că încă mîine 
voi fi la gospodărie.

— Dar cum, fără juguri ?
— Ce-i treaba ta — îl re

pezi el iarăși pe țifnos.

V. RANGA

Răsfoim altă filă din program. 
Tot Împreună, în sala cea mare, 
propagandiștii ascultă o altă ex
punere. E vorba de munca pro- 

'pagandistului în afara cercului.
Ne-atn obișnuit sa-I vedem pe 

propagandist conducînd discuțiile 
in cadrul cercului sau expunînd 
tema lecției viitoare. Dâr a vedea 
numai atît, înseamnă a purta 0- 
chelari de cal. Munca lui e mult 
mai complexă, multilaterală. Ce 
preocupări are propagandistul 
între două lecții ? Acesta a fost 
subiectul referatului prezentat de 
tovarășul Gheorghe Caulia.

— Propagandistul e un pasio
nat al noului. El trebuie să fie la 
curent cu noutățile eebnomite, 
politice, culturale. Toate acestea 
îi folosesc la conceperea și întoc
mirea unor lecții interesante, bine 
documentate. O parte a timpului 
său liber trebuie să și-l închine 
acestui țel.

Apoi, insăși munca cu cursanții 
nu se rezumă doar la lec,ie. Unii 
n-au înțeles ceva... Cu cine să sț 
sfătuiască mai intri, dacă nu cu 
propagandistul ? 5

Propagandistul are posibilita
tea să complecteze lecțiile și dis
cuțiile din cerc, cu felurite acti
vități interesante: vizite la ex
poziții, muzee, întreprinderi, vi
zionări de spectacole, filme, 
excursii în diferite locuri pito
rești, discuții pe teme 
etc...

La sfirșitul referatului 
un schimb de păreri.

— în lecțiile pe care 
folosesc exemple din 
presă. Aceasta însă cere o bună 
documentare — spunea tov. W 
nătoru.

Propuneri interesante a adus 
în discuție tov. Tarea, propagan
dist la Atelierele C.F.R. „Ilie 
Pintilie"

— La Iași
nate : teatre, 
ne pricepem 
folosim. Ce 
pildă, o vizită la bojdeuca 
Creangă 1 Vizitînd muzeele și 
locurile istorice din regiune 
cursanții ar putea vedea cu ochii 
lor manuscrisele lui Eminescu, de 
pe vremea cînd era revizor șco. 
Iar, sau documente din timpul lui ___ _ „
Ștefan cel Mare. Asemenea vizite „ _ Vals 1
sînt ele înșile lecții despre trecu- Vîrtejul cuprinde perechile de 
tul patriei f k dansatori

Fără Îndoială, tov. Tarea' ,aHl Sînt vechile cunoștințe : băieții 
dreptate. ’, și fetele care au participat la se-

'"“■’minar.
Dar ce s-a întimplat ? S-a 

întrerupt seminarul ? Desigur că 
hu. După înmLnarea premiilor 
celor mai sirguincioși propagan
diști, a urmat ultimul punct din 
program: reuniunea propagan
diștilor. Așa se și cade. cei ce 
muncesc Împreună să se și dis
treze împreună.

literare,

a urmat

le țin, 
literatură,

avem condiții minu- 
muzee, expoziții. Nu 
însă cu toții să 
instructivă ar fi

le 
de 
lui

gății în dezvoltarea 
naționale.

Totuși, se cade să 
observație. Aceasta se ____  __
ales, la alegerea exemplelor. To
varășa Florea a vorbit mult 
despre bogățiile metalifere și ex
ploatarea lor. In schimb despre 
extracția petrolului, cărbunelui, 
gazului metan, abia a spus Cîteva 
cuvinte.

Pe vremuri, de pildă, se credea 
că resursele noastre de petrol 
sint in curs de secare. Iar acum, 
datorită cercetărilor geologice 
s-au descoperit și se descoperă 
noi zăcăminte de petrol în Olte
nia, Moldova și în alte regiuni. 
De altfel — trebuie s-o spunem 
cu regret —- nu s-a vorbit de loc 
în cadrul seminarului despre bo
gățiile regiunii Iași. Așa ceva nu 
putem „scăpa din vedere".

Lecțiile noastre trebuie sa țină 
pas cu actualitatea și să prezinte 
perspectivele viitorului. Ele tre
buie dirijate în același timp pe 
un făgaș practic.

Seminarul ar fi cîștigat, de a- 
semenea, dacă s-ar fi folosit ma
terial ilustrativ, literar și docu
mentar, care stă la îrtdemîna ori
cui. Discuțiile ar fi fost mai in
teresante și mai convingătoare.

facem o 
referă mai

Veselia are cuvîntul
— Muzica 1 Să auzim muzica 1 
Orchestra studenților de la me

dicină răspunde la apel.

Harta patriei
Fiecare ptrîiaș, fiecare 

fiecare palmă de pămînt .... _ 
mintește patria. Ne mîndrim cu 
ea. Ne bucurăm că e frumoasă, 
bogată și dorim să fie și mai 
frumoasă, și mai bogată.

Dorim s-o cunoaștem. Dorim 
să-i știm viitorul.

Cercurile „Să ne cunoaștem 
patria" răspund tocmai acestei 
chemări. Mii de propagandiști 
utemiști, zeci de mii de tineri 
cursanțl își comunică unul altuia 
tot ce știu, tot ce doresc, tot ce 
simt pentru patrie.

...O sală mare, spațioasă. In 
față, o mare hartă a geografiei 
fizice a R.P.R. Nu sîntem la 
școală. In această sală se ține 
seminarul propagandiștilor care 
conduc cercurile „Să ne cunoaș
tem patria". In același timp, in 
alte săli, se țin seminarele propa
gandiștilor de la cursurile seraie 
și cercurile „Istoria PM.R.“.

— O să încep cu Dunărea...
Și propagandista Levites Rica 

amintește că Dunărea este după 
Volga, cel mai lung fluviu al 
Europei, descrie frumusețea Du
nării, importanța ei, bogăția ei. 
Apoi porturile 
importante pe 
verin, Calafat, 
Galați.

Dar viitorul 
rea marii ei energii ? Hidrocen
trala de la Porțile de Fier 'este- ._ .. _______  __
deocamdată doar un proiect. Dar în ce mai reușite,

luncă, 
ne a-

Ce va urma ?
Ar Li trebuit să răsfoim incă 
filă N-o facem pentru că eao

există doar în programul întoc
mit de comitetul orășenesb 
U.T.M. Iași Seminarul n-a avut 
cunoștință de ea.

' Ideea a fost interesantă. O 
conferință despre „Bogățiile re
giunii lași și perspectivele ei de 
dezvoltare". Ea ar fi împlinit 
seminarul despre apele și bogă
țiile subsolului țării noastre, prin 

exemple locale. Păcat că organi
zatorii n-au fost consecvenți.

Poate la viitorul seminar, pro
pagandiștii vor avea ocazia să 
ascuite o astfel de expunere. Ia? 
șui își are bogăția și frumusețea 
lui, tradițiile lui •storice, cultu
rale, revoluționare. Toate pot de
veni subiectele unor expuneri in
teresante.

Seminarul organizat de comi
tetul orășenesc U.T M. Iași cu 
sprijinul cabinetului de partid 
constituie un exemplu bun și 
demn de urmat. Sperăm că el 
Va fi' urrtiat de seminarii din ce 
1- — 1 —Tl„, cu programe

va fi o realitate. variate și interesante.
— Puterile occidentale au vrut 

să pună stăpînire pe Dunăre, dar

noastre cele mai 
Dunăre: Tr. Se- 
Giurgiu, Brăila,

Dunării ? Capta-

ȘTEFAN NECANIȚKI



IATĂ - ACEASTA ESTE FAȚA r... .I

.... .......... .iiTmnu7TuTdTmÎHÎmUuîruHÎÎHÎÎH3u!uuÎHdUUÎÎÎÎÎH7?rHÎuîînîînudâmHhHnHÎÎÎHÎTriniUllllllHIULululllulii:liiiiiiii.uu,i.i.....aiudllillil ..... . ................................ .

„Cheia" problemei
american

„democrației occidentale"! !

Ce-au văzutl 
ziariștii la 
?ORT-SAID:|

s

CARTIERE DISTRUSE 
Mii de oameni fără adăpost
Lozinci: Agresori, cărați-va...!"

POLIȚIȘTII
au deschis focul

CAIRO 21 (Agerpres).—TASS 
transmite: La 19 decembrie în 
urma nenumăratelor demersuri și 
cereri insistente un grup de zia
riști străini și egipteni au reușit 
să viziteze Port Saidul, Coman
damentul anglo-Irancez a căutat 
să împiedice în fel și chip aceas
tă vizită străduindu-se să ascundă 
opiniei publice crimele săvirșite 
de ocupanți.

Printre ziariștii care au vizi
tat Port Saidul se aflau repre
zentanți ai presei din Uniunea 
Sovietică, Republica Populară 
Chineză, Polonia, Cehoslovacia, 
S.U.A., Republica Democrată Ger
mană, Republica Federală Ger
mană și din numeroase alte țări.

Corespondenții au constatat ce 
crime monstruoase au săvîrșit a- 
gresorii anglo-francezj și ce su
ferințe imense au pricinuit locui
torilor din Port Said.

In urma bombardamentelor 
AU FOST DISTRUSE CAR
TIERE ÎNTREGI DE LOCUIN
ȚE, IAR ZECI DE MU DE OA-

A-

pot
de 
au

MENI AU RAMAS FARA 
DAPOST.

Locuitorii Port Saidu'ul nu 
să-și revină pină în prezent 
pe urma ororilor prin care
trecut. Mulți dintre ei și-au pier- 
tul soții, părinții, surorile și 
frații.

Ziariștii au vizitat cartierele 
orașului abia evacuate de inter- 
venționiști englezi care prădau 
populația, ucideau pe locuitori și 
practicau jaful. IN CARTIERELE 
LOCUITE DE ARABI, ZIARIȘ
TII AU VĂZUT RUINE, CASE 
MISTUITE DE INCENDIU. Lo
cuitorii Port Saidu’ui au dat do
vadă de bărbăție și curaj. Pe 
străzile de-a lungul cărora au 
trecut ziariștii erau arborate 
drapelele naționale ale Republicii 
Egipt. Pe zidurile caselor erau 
scrise cu litere de o șchioapă lo
zinci: „AGRESORI, CARAȚI-VA 
DIN PORT SAID!".

Sub presiunea opiniei 
mondiale și la cererea 
imperialiștii au început

publice
O.N.U. 

să-și e-

Un document zguduitor
prezentat la O. N. U.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: Reprezentantul 
Greciei la O.N.U., Palamas, i-a 
predat secretarului general al 
O.N.U. noi documente care cu
prind, potrivit declarației lui Pa
lamas. „date complecte despre 
încălcările continue de către auto
ritățile și trupele engleze din Ci
pru a drepturilor fundamentale 
ale omului și a principiilor drep
tului internațional".

In scrisoarea adresată de Pa
lamas lui Hammarskjoeld se 
spune printre altele; „Represiu
nile englezilor din Gîpru sînt în
dreptate, mai ales, Împotriva 
populației civile, ignorindu-se 
complect normele juridice și mo
rale, care sint respectate chiar in 
timpul operațiunilor militare și 
tn timp de război.

Paiamas arată că el trimite 
copia acestei scrisori, împreună 
cu documentele anexate, delegați
ilor tuturor statelor — membre 
ale O.N.U.

In nota anexată la documente 
se spune să introducerea noilor 
regulamente engleze In Cipru, 
ca o cempleetare la măsurile re
presive luate anterior, a șters ul
timele vestigii ale „legalității si 
dreptății" și „pe insulă domnește 
o totală samavolnicie". Lagărele 
de concentrare, arestările sama
volnice, amenzile colective, restric
ții asupra circulației, asasinate, 
distrugerile, cruzimile, torturile..-, 
iată ce caracterizează astăzi via
ța populației cipriote.

Unul dintre documente cuprin
de date despre arestările și tortu
rile la care au fost supuși patrio- 
țîi cipriofi. tn document se arată 
că In prezent există în Cipru 
două lagăre de concentrare engle. 
ze la Kokinotrimit și PyFa. In 
afară de aceasta, u«i mare nu
măr de patrioți ciprioți sînt deți. 
nuți în lagărele militare de la 
Plata, Xlrosa, Dasoudi etc., pre
cum șl In închisoarea centrală 
din Nicosia și în diferite circum
scripții de poliție. In document 
se arată că pînă la 31 octombrie 
1956 numărul ciiprioților arestați 
— bărbați, femei și copii — a 
fost de 5767 persoane. Autoritățile 
coloniale engleze au sptnzurat în-

■ tre 10 mai și 21 septembrie a.c. 
I — opt patrioți.

Un alt document cuprinde date 
despre aplicarea de către englezi 
a „pedepselor colective" față de 
localități întregi.

La acest document este anexat 
o declarație semnată de 16 lo
cuitori ai satului Trulloi din dis
trictul Larnak. In declarație se 
arată că în noaptea de 19 spre 
20 octombrie trupele engleze au 
introdus „restricții asupra circula
ției" și au împușcat o femeie de 
80 de ani care pleca dimineața 
de acasă pentru a se duce'într-un 
sat vecin ca să vîndă fructe.

După aceea englezii au dat or
din locuitorilor de sex masculin 
din acest sat in vîrstă între 15 
și 65 de ani să se adune in clă
direa școlii. „Am fost duși în
tr-un loc înconjurat cu sirmă 
ghimpată — se spune în declarație 
— unde soldații ne-au schin
giuit... învățătorului care a pro
testat i s-a smuls părul din cap. 
Trei persoane au fost luate in 
altă parte Și torturate. Au fost 
apoi torturați șapte minori. Ei au 
fost loviți cu patui puștii și căl
eați în picioare. Torturile au con
tinuat toată noaptea și toată di
mineața. Unul din ofițeri a ce
rut apoi ca toți locuitorii satului 
să semneze o declarație că nu 
Ie-a fost adus nici un prejudiciu", 

într-unul din documente este 
vorba de atrocitățile săvirșite de 
englezi în regiunea muntoasă 
Pendadktion. Se anunță că in 
cursul unei percheziții Întreprinse 
In această regiune locuitorii „au 
fost forțați să sape morminte în 
care erau apoi îngropați pînă la 
umeri sau plnă la gît. Oamenii 
Îngropa',i erau apoi trași afară 
de păr și de mîini. Oamenii erau 
așezați în băi pline cu apă rece, 
iar capetele lor erau introduse în 
bidoane de benzină care erau lo
vite neîntrerupt cu bețele, din 
cauza aceasta victimele începeau 
să delireze. Unora din ei li se 
punea în gură sare interzicîndu-le 
s-o înghită. După aceea li se dă
dea să mănînce pește sărat, fără 
să li se dea apă". La document 
sînt anexate numeroase declarații 
personale ale victimelor teroarei 
engleze in Cipru.

I.I Așa cum ne informea- 
i ză ultimele telegrame șo- 
i. site din Orientul Mijlo.
> ciu, agresorii anglo-fran- 
l cezi tergiversează apli-
> carea hotărîrilor Adună, 
i rii Generale a O.N.U., 
i care — după cum se știe 
1 — a cerut retragerea ne-

întîrziată a trupelor in
vadatoare din Egipt. Fo
losind diferite tertipuri, 
anglo-francezii caută să 
își prelungească șederea 
în regiunea Suezului. 
Unul din aceste „moti
ve" ar fi „dorința" res
pectivelor guverne de a 
participa la deblocarea 
Canalului de Suez. In a-, 
cest sens, guvernele de 
la Londra și Paris fac 
presiuni asupra Egiptului 
pentru ca acesta să ac
cepte condițiile de parti
cipare a vaselor anglo- 
franceze la această ac
țiune—impuse de ele. Din 
dorința de a se debloca 
cit mai urgent impoVtah- 
ta arteră maritimă, gu
vernul Nasser a fost de 
acord ca vase de salvare 
sub pavilion britanic și 
francez — fără echipajele 
respective — să ia parte 
la deblocarea Canalului.

vacueze trupele din Port Said. Dar 
COMANDAMENTUL ANGLO- 
FRANCEZ AMINA TERMENUL 
EVACUĂRII. Agresorii maj ocu
pă o mare parte a orașului. Co
lonelul Engholm, comandantul 
trupelor forțelor armate extraor
dinare ale O.N.U. la Port Said, 
a declarat că trupele engleze con
tinuă să ocupe aproximativ a 
patra parte a orașului, iar trupele 
franceze dețin în întregime orașul 
Port-Fuad. In acest mod intrarea 
în Canalul de Suez continuă să 
rămînă sub controlul agresorilor.

JOHANNESBURG 21 (Ager
pres). — La Johannesburg con
tinuă procesul intentat unui grup 
de militant! progresiști din Uniu
nea Sud-Africană. La 20 decern, 
brie a avut loc cea de a doua 
ședință a tribunalului. Potrivit 
știrilor sosite la Londra, peste 
1000 de negri au organizat în 
fața clădirii tribunalului o de
monstrație de protest.

Poliția a deschis focul asupra 
demonstranților. Se semnalează 
morți și răniți.

SINT FERICIȚI
nord-americanii ?
— ....menține o organ!-BROOKS ATKINSON, zație de informatori care,

, . intre altele, culeg date a-american, are cuvîntul: supra ziarelor pe care le 
citesc cetățenii și asupra 

corespondenței care le sosește 
acasă.

El se folosește de informatori 
politici.

El obligă pe cetățeni să răs
pundă in fața comitetelor guver
nului la întrebări în legătură cu 
convingerile lor, cu asociațiile din 
care fac parte, cu prietenii și ru- 

ALE „MO- dele lor. Guvernul a permis ca 
un senator să-și aroge singur 
atribuțiile de inchizitor public.

El a acuzat vechi asociații na
ționale că sprijină o revoluție, 
amenințlndu-le cu răzbunarea 
sub formă de impozite și refuzln- 
du-le drepturile juste de apărare.

Guvernul încearcă să-și conso
lideze puterea denunțlnd guver
nele precedente ca trădătoare.

MA ÎNTREB—SCRIE ATKIN
SON IN ÎNCHEIERE — DACĂ 
NORD-AMERICANII POT SĂ 
FIE MULȚUMIȚI CU ACEASTA 
STARE DE LUCRURI".

DUPĂ CUM VEDEȚI, SCRIE 
ZIARUL „JUSTICIA", NU NOI 
SPUNEM ACESTE LUCRURI, 
CI El 0 SPUN (AMERICANII- 
n.r). AȘA ARATA „DEMOCRA
ȚIA" AMERICANA — CONCHI
DE ZIARUL.

MONTEVIDEO 21 (Agerpres). 
Intr-o notă despre „democrația 
americană" intitulată ,,O spun 
ei“ ziarul Uruguayan ,, Jusiicia" 
scrie următoarele:

„SINT NORD-AMERICANII 
FERICIȚI? PI NA UNDE MERG 
LIBERTĂȚILE ȘI DREPTU
RILE LOR? CARE SINT „CE
LELALTE LATURI" 
DULUI DE VIAȚA AMERI
CAN ?“ Drept răspuns la aceste 
întrebări ziarul „Justicia" pu
blică O scrisoare a unui cititor a- 
mer.can, Brooks Atkinson, apă
rută mai de mult in ziarul „New 
York Times".

Sub multe aspecte totuși ra
mura legislativă ca șl cea execu
tivă a guvernului nostru arată o 
orientare evidentă căire atitudini 
și practici totalitare.

Guvernul refuză să acorde pa
șapoarte cetățenilor care nu sînt 
pe placul său.

El împiedică liberul schimb de 
idei atunci cînd refuză să acorde 
vize oamenilor de știință și 
scriitorilor europeni eminenți care 
au fost invitați să țină aci con
ferințe.

Ședința Comisiei 
pentru dezarmare

9 Comisia a adoptat proiectul raportului său 
ffâ 20 de zile a fost tergiversată cererea 

delegației sovietice
O Lodge e nevoit să aprecieze pozitiv 

propunerile sovietice
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 20 decem
brie a avut loc o ședință a Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare, 
pentru a examina raportul ei că
tre Adunarea Generală și Consi
liul de Securitate. Ședința a fost 
convocată la cererea formulată 
de reprezentantul Uniunii Sovie
tice în scrisoarea din 1 decem
brie a. c.

La ședința comisiei primul a 
luat cuvîntul reprezentantul 
U.R.S.S., A. A. Sobolev.

Sobolev a subliniat importan
ța problemei dezarmării și a ară
tat că dezarmarea este problema

cea mai de seamă șl cea mai ur
gentă șl care are o importanță cu 
adevărat hotărîtoare pentru întă
rirea păcii.

A. A. Sobolev a amintit cunos
cutele propuneri făcute de guver
nul sovietic la 17 noiembrie în 
problema dezarmării și slăbirii 
Încordării internaționale. Noi con
siderăm, a spus Sobolev, că ele 
vor fi examinate de către Aduna
re cu toată atenția pe care o me
rită.

Reprezentanții S.U.A., Franței, 
Australiei, statului Peru și Iugo
slaviei au sprijinit proiectul de 
raport al Comisiei pentru dezar-

'e căi murdare
Totuși, nici această con
cesie, după cum se vede, 
nu satisface cercurile 
conducătoare din Anglia 
și Franța.

Pe de altă parte, Is
raelul, care a jucat rolul 
provocatorului în aven
tura din Egipt, refuză 
fățiș să-și retragă tru
pele dincolo de linia de 
armistițiu așa cum pre
vede hotărîrea Adunării 
Generale a O.N.U. Des
pre acest lucru, Ben Gu
rion a vorbit deschis, a- 
firmind că „în nici o im. 
prejurare Israelul nu va 
accepta ca invadatorul 
egiptean ‘ '
poieze la 
tr-adevăr 
de nerușinare fără mar
gini I

Ce dovedesc toate a- 
cesle fapte ? Ele expri
mă clar dorința agresori
lor de a^și menține cu 
orice preț pozițiile cuce
rite cu forța armelor pe 
malurile canalului, în
câlcind cu nerușinare li
bertatea și suveranitatea 
țărilor Orientului Mijlo
ciu. .

Cu toate acestea, an
glo-francezii care s-au 
ales din aventura lor cu

(?!) să se îna- 
Gaza“. Este în- 
o nouă dovadă

• o strașnică criză de com- 
, bustibil ce are urmări de- 
i zastruoase în diferite do- 
i menii ale economiei lor

naționale — își dau, se 
pare, seama că dorința

I lor de a pune complect 
mîna pe Suez e irealiza-

. bilă. In consecință, ei au
• hotărît luarea unor mă- 
■ suri care să le asigure in

dependența față de Cana
lul de Suez, în ceea ce 
privește aprovizionarea cu 
petrol. Care sint aceste 
măsuri ? lată-le, în for
ma expusă recent în A- 
dunarea Națională Fran
ceză de către ministrul 
de externe Pineau : In

. primul rînd — construi
rea a două noi conducte 
petrolifere, una prin Tur
cia și cealaltă prin Is
rael. In al doilea rînd, 
— construirea unor su- 
perpetroliere, care să 
transporte țițeiul in Eu
ropa, inconjurind toată 
Africa pe la capul Bu
nei Speranțe. Al treilea 
punct de vedere accelera
rea de către Franța a ex
ploatării zăcămintelor 
petrolifere descoperite re
cent în sudul Algeriei.

Acest program este va-

labil pentru toate ță
rile Europei occidentale, 
care au fost lovite de 
criza combustibilului ce 
a urmat agresiunii din 
Egipt. In ceea ce privește 
Anglia, evenimente re
cente ne fac să credem că 
ea nu se va rezuma doar 
la atît, căci în ultimele zile 
a luat o serie de măsuri 
violente în vederea ex
ploatării și mai intense a 
teritoriilor din peninsula 
Arabiei ce se află sub 
protectorat englez. Așa se 
explică recentele măsuri 
cu caracter militar luate 
împotriva populației băș
tinașe din această regiu
ne : zilele trecute au avut 
loc ciocniri cu unele tri
buri din Oman, apoi a- 
viația britanică a atacat 
populația din Aden. A- 
ceste măsuri — e clar 
pentru oricine — au drept 
scop acapararea bogate
lor zăcăminte de petrol 
din jurul Adenuiui (cu 
care se învecinează, de 
altfel și Omanul) prin 
crearea unei așa zise „fe
derații a teritoriilor din 
golful Aden". Pentru a 
duce pină la capăt aceste 
manevre, Anglia a dez
lănțuit-o campanie furi.

bundă Împotriva Yemenu
lui (un alt vecin al Ade- 
nului), începînd cu pre
siunile politice și econo
mice și sfîrșind cu masive 
concentrări de trupe, 
tancuri și avioane cu 
reacție în această regiu
ne. Toate aceste măsuri, 
au stîrnit protestul în
dreptățit al lumii arabe.

Ceea ce se petrece ac
tualmente în Orientul 
Mijlociu, scoate în evi
dență faptul că agresorii 
Egiptului n-au tras con
cluziile logice din aven
tura lor. Crimele săvîr- 
șite împotriva 
arabe stîrnesc 
opiniei publice 
și Franța, din 
Aițentina, din 
celelalte țări ale lumii. '

Intr-adevăr, a devenit 
clar pentru oricine, că 
anglo-francezii sînt dis
puși să recurgă la orice 
crimă pentru a rezolva 
problema petrolului și a 
căilor sale de circulație. 
O singură cale o ocolesc 
politicienii de la Paris și 
Londra : cea a rezolvării 
pașnice și echitabile a li
tigiilor cu privire la Suez 
și Orientul Mijlociu, cale 
arătată în repetate rîn- 
duri de Uniunea Sovie
tică și alte țări iubitoa
re de pace.

DAN LAZARESCU

populației 
protestele 
din India 
China și 
Africa, și

bine ar fi

Un 
a fost în Europa 
și și.a adus de 
acolo un auto
mobil de mic li- 
traj Cum mași
na e atit de mi
că încit pare o 
Jucărie, origina. 
Iul american i-a 
montat — in 
glumă — o che
ie la spate. 
Fără să-și dea 
insă seama, a- 
mericanul din 
fotografia noas. 
tră a găsit... 
cheia problemei 
care frămîntă

, de cîtva timp 
• cercurile politice 

și de afaceri din 
Europa occiden- 
tală. Fără îndo
ială că poseso
rii de automobi
le, care au vă
zut această fo
tografie în ga
zeta pariziană 
„Liberation", au 
oftat adine : ce
dacă și automobilele adevărate 
ar putea merge cu un arc 
strips de o cheie! N-ar mai 
fi nevoie de benzină. In felul 
acesta poate că străzile Pari
sului și ale Londrei vor cu
noaște din nou intensa circu
lație, care a fost restrînsă 0- 
clată cu blocarea drumului pe
trolului.

Dar poate că fotografia a- 
ceasta mai simbolizează ceva. 
Simbolizează o cheie care se

. ....... ..

află acum în miinile america
nilor. inlr-adevăr, regii petro
lului din Statele Unite au știut 
să folosească de minune criza 
combustibilului în care se zba
te Europa occidentală. „Noi, 
— scria gazeta „L’Echo" — 
sîntem în totală dependență 
de S.U.A. care de acum înain
te ne ține în mină cu ajuto
rul petrolului și dolarilor".

Iată, intr-adevăr, care-i 
cheia... ajutorului american.

Mareșalul K. K. Rokossovski 
a fost decorat cu Ordinul Lenin

Suprem al 
la decorarea 
Sovietice K. 
Ordinul Le-

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite decretul Prezi
diului Sovietului 
U.R.S.S. cu privire 
mareșalului Uniunii 
K. Rokossovski cu 
nin:

Cu prilejul celei de a 69-a ani
versări a nașterii mareșalului 
Uniunii Sovietice K. K. Rokos
sovski și pentru meritele sale 
față de armata sovietică și sta-

tul sovietic tovarășul Rokos
sovski Konstantin Konstantino- 
vici este decorat cu Ordinul 
Lenin.

Președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

K. VOROȘILOV
Secretar al Prezidiului

Sovietului Suprem a-l U.R.S.S.
A. GORKIN

Moscova, Kremlin
20 decembrie 1956.

Primul ministru al Finlandei 
va vizita Uniunea Sovietică

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS. Guvernul sovietic d-a invi
tat pe K. A. Fagerholm, primul 
ministru al Finlandei, să viziteze 
Uniunea Sovietică.

O. N. U
mare. Reprezentanții puterilor oc
cidentale au constatat „cu regret" 
că în activitatea ei, comisia nu a 
realizat de fapt nici un progres 
și au vorbit despre caracterul ur
gent al .problemei dezarmării. In 
legătură cu aceasta trebuie subli
niat că reprezentantul Angliei, 
care prezidează luna aceasta co
misia, a convocat ședința Comi
siei abia după 20 de zile de la 
cererea delegației sovietice. Și a- 
ceasta cu toate că delegația 
U.R.S.S. a cerut în scrisoarea sa 
convocarea cit mai grabnică a 
ședinței comisiei, tn legătură cu 
importanța și urgența problemei 
dezarmării.

Membrii comisiei au subliniat 
în declarațiile lor că în prezent, 
date fiind noile propuneri, sînt 
premize pentru realizarea unui a- 
numit succes în problema dezar
mării.

Reprezentantul S.U.A., Lodge, 
a făcut aprecieri pozitive despre 
ultimele propuneri ale guvernului 
sovietic în legătură cu dezarma
rea. El a spus că aceste propu
neri arată „tendința U.R.S.S. de 
a se apropia de poziția S.U.A." 
în această problemă. S.U.A., a a- 
rătat Lodge, văd în aceste pro
puneri „o recunoaștere parțială" 
a propunerilor americane cu pri
vire la inspecția aeriană. Repre
zentantul american a subliniat 
din nou importanța unei astfel de 
inspecții.

Reprezentantul Iugoslaviei, Bri- 
lej, a subliniat că în prezent 
există posibilitatea reală de a se 
rezolva problema dezarmării.

Comisia a adoptat proiectul 
raportului său către Adunarea 
Generală și Consiliul de Securita
te șî a predat spre examinare a- 
cestora materialele activității co
misiei, ale subcomitetului ei, pre
cum și propunerile diferitelor 
state in problemele dezarmării.

PENTAGONUL
continuă uneltirile

— planuri în vederea folosirii de grupuri
militare diversioniste împotriva țărilor
de democrație populară —

NEW YORK 21 (Agerpres). Zia
rul „New York World Telegram 
and Sun** anunță că Pentagonul 
(departamentul armatei al S.U.A.) 
a elaborat planuri în vederea fo
losirii de grupuri militare diver
sioniste împotriva țărilor Euro- 
pei răsăritene. După cum scrie 
ziarul, aceste planuri sînt ținute 
în strict secret și toți aceia care 
sint antrenați in jurul acestor 
planuri „semnează declarații prin 
care se obligă să nu divulge ni
mănui despre activitatea lor 
chiar și după expirarea serviciu
lui militar".

Ziarul amintește că Încă în 
1952 Pentagonul a adoptat o di
rectivă oficială potrivit căreia 
trimiterea elementelor subversive 
In țările de democrație populară 
este considerată drept un „im-

portant element de luptă* atlt 
„in războiul rece cit și in răz
boiul caid".

In anul 1952, arată ziarul, in 
cadrul Ministerului Apărării s-a 
creat o direcție specială pentru 
problemele „metodelor speciale 
de ducere a războiului". Această 
direcție are în subordine unități 
speciale staționate la Fort-Bragg 
(statui Carolina de Nord) și 
două grupuri speciale — grupul 
77 la Fort-Bragg și grupul 10 in 
Germania. Din efectivul acestor 
unități, subliniază ziarul, fac par. 
te multe persoane originare din 
țările balcanice. Ele sint cunos
cute sub. numele de „oameni ai 
legii Lodge" (legea cu privire la 
recrutarea în armata S.U.A. a 
supușilor străini pentru Îndepli
nirea de „misiuni speciale" N.R ).

Vastă activitate pentru refacerea 
BUDAPESTAclădirilor din

BUDAPESTA 21 (Agerpres).— 
Organizațiile de construcții ale 
Consiliului orășenesc din Buda
pesta au desfășurat o vastă acti
vitate pentru refacerea și repara
rea clădirilor publice și a locuin
țelor avariate in timpul luptelor.

CARNE DE TUN
1 BONN 21 (Agerpres). 
‘Ziarul „Frankfurter Rund-' 
.schau" anunță că la sfirșitul',
■ lunii ianuarie sau la începutul 
'lunii februarie va începe in1 
R.F.G. controlul primelor gru-\ 
puri de tineri apți pentru ser-.

.viciul militar din contingentul1 

.1937. ;
Vor fi supuși controlului) 

100.000 tineri. 1

NU-ȘI POT TERMINA 
STUDIILE

Primul ministru K. A. Fager- 
holm a acceptat invitația și va 
sosi în vizită la Moscova la 30 
ianuarie 1957.

împreună cu primul ministru 
vor sosi ia Moscova K. Kleemela, 
ministrul Comerțului și Industriei 
Finlandei, R. F.nkel, șeful Depar
tamentului Politic din Ministerul 
Afacerilor Externe, și K. Pitsin- 
ki, secretar al primului ministru.

Cercurile guvernamentale 
irakiene complotează 
împotriva Iordaniei

DAMASC 21 (Agerpres). TASS. 
Potrivit unor știri din Bagdad, 
cercurile guvernante din Irak, 
din ordinul puterilor occidentale, 
elaborează un pian de aiipire 
prin forță a Iordaniei la Irak.

Ziarul irakian „Az-Zaman“ a 
anunțat că 15 deputați din .parla
ment au propus transformarea 
Iordaniei în... provincie și alipi
rea ei la Irak. Deputății irakieni 
justifică planurile lor expansio
niste sub pretextul că Iordania 
s-ar fi „transformat intr-un focar 
periculos de tulburări șl dezor
dini" și că ar amenința Irakul.

» BUENOS AIRES 21 (Ager-« 
«preș). — După cum relatează» 
>> unele ziare argentiniene, mii>> 
z?de studenți din Argentina» 
Knu-și pot termina studiile. La» 
$>o conierință de presă convo-zz 
2/cată de secția de pedagogie a« 
«Universității din Buenos Aires» 
»au reieșit o serie de lacune» 
«ale învațămintului superior.« 
«printre care bugetul univer-SS 
«sitar insuficient, planurile de» 
^(studiu nesatisfăcătoare, c!ă-« 
Isdiri și echipe de cercetători» 

> deficiente etc. Ziarul „Nuestra» 
(Palabra" arată că în unele» 
^facultăți există o disproporției 
(serioasă intre numărul stu->> 
J denților înscriși și al celor ab-« 
5solvenți. Astfel ziarul remarcă» 
(că la secția de geologie a u-» 
î niversității din Buenos Airesi 
>sînt numai 8 studertți, fapt» 
(care după părerea ziarului» 
: „este îngrozitor". «

I< Ziarul se întreabă pe bună« 
(dreptate „ce poate face un» 
(geolog argentinian cind intre-« 
(prinderile imperialiste care de-« 
(țin controlul asupra țării a-« 
(proape că nici nu angajează« 
(tehnicieni argentinieni. Ziarul» 
Jsubliniază apoi scăderea sim-» 
(țitoare din 1947 pînă astăzi a« 
> numărului studenților de la« 
(facultatea de agronomie și ve-» 
îterinară, relevînd că în ulti-« 
>mult timp 69 la sută din stu-« 
Jdenții acestor două facultăți» 
(sînt cetățeni străini. «

In Camera Comunelor
LONDRA 21 (Agerpres). — Ca

mera Comunelor a adoptat rezo
luția cu privire la suspendarea 
sesiunii pină la 22 ianuarie pen
tru vacanța de iarnă. In cadrul 
ședințelor care au precedat a- 
ceasta hotărlre au avut loc dezba
teri cu prilejul cărora au fost 
examinate probleme de politică 
externă și internă a Angliei. Prin
tre altele opoziția laburistă a în
cercat să stabilească răspunderea 
guvernului englez pentru ataca
rea Egiptului de către Israel și 
să lămurească împrejurările com
plotului anglo-francez cu privire 
la agresiunea împotriva Egiptu
lui. Un loc important a fost des
tinat problemelor economice și 
urmărilor aventurii Suezului pen
tru economia Angliei.

Cu prilejul examinării politicii

VARȘOVIA. In urma tratati
velor duse la Londra și Varșo
via între delegațiile guvernelor 
R.P. Polone și Anglia, la 20 de
cembrie a.c. a fost parafat la 
Ministerul Comerțului Exterior 
al R. P. Polone un nou acord 
comercial între cele două țăTÎ pe 
timp de trei ani.

ULAN BATOR. După cum s-a 
anunțat la Ulan Bator, guvernele 
Republicii Populare Mongole și 
Republicii Indonezia au hotărit 
să stabilească relații diplomatice 
între cele două țări și să facă 
schimb de reprezentanți diploma
tici cu rangul de ambasadori.

DJAKARTA. Agențiile indone
ziene anunță că un grup de foști 
ofițeri indonezieni au pus mina

pe putere în provincia Sumatra 
centrală.

In legătură cu această situa
ție, Aii Sastroami-djojo, primul 
ministru al Indoneziei, a avut o 
consfătuire cu președintele Su
karno după care a convocat con
siliul de miniștri.

MOSCOVA. —- La 20 decem
brie a părăsit Moscova plecînd la 
Helsinki o delegație a Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S S. 
peniru a participa la funeraliile 
fostului președinte, al Republicii 
Finlanda, I. K. Paasikivi. Delega, 
ția este condusă de : M. P. Ta. 
rasov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

tn Orientul Apropiat, membrii 
guvernului au căutat să justifice 
intervenția armată din Egipt, dar 
au evitat să răspundă direct la 
întrebările cu privire la împreju
rările în care a fost săvlrșită a- 
gresiunea. Primul ministru Eden 
n-a răspuns direct la întrebarea 
dacă Anglia și Franța cunoșteau 
mai demult că Israelul se pregă
tește să atace Egiptul. Ziarul 
laburist ..Daily Herald" din 21 
decembrie scrie că deși Eden a 
încercat în fel șl chip să evite un 
răspuns direct, el „aproape că a 
recunoscut aceasta".

Laburistul George Wigg a ri
dicat problema daunelor pricinu
ite Egiptului de agresiunea an- 
glo-franceză. Wigg a spus că, în 
ciuda datelor oficiale engleze, el 
a aflat din surse autorizate că 
numărul celor uciși la Port-Said 
a fost de cel puțin 1.000 persoa
ne, s-au poate chiar și mai mare. 
In afară de aceasta, in delta Ni
lului cel puțin 60.000 de oameni 
au fost lipsiți de adăpost și au 
fost distruse aproximativ 4.000 
de clădiri de locuit.

In cadrul dezbaterilor asupra 
problemelor economice a luat cu- 
vintul ministrul Muncii, Macleod, 
care a recunoscut că intervenția 
anglo-franceză in Egipt și înce
tarea navigației prin Canalul de 
Suez au avut repercusiuni grave 
asupra economiei engleze și tn 
special asupra industriei de auto
mobile. Din cauza reducerii pro
ducției, a. spus Macleod; aproape 
90.000 de muncitori lucrează o 
săptămină de lucru necomplectă 

Politica economică și financia
ră a guvernului a fost criticată 
de asemenea de laburiștii Edel- 
mann și Jenkins.
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La majoritatea covârșitoare a spi
talelor, școlilor și altor clădiri 
publice au și fost terminate pri
mele lucrări de reparații.

Pagube fourte serioase au fost 
cauzate in zilele rebeliunii și rețe
lei comerciale. In prezent se re
fac toate întreprinderile rețelei 
comerciale. O vie animație dom
nește la marile magazine uni
versale din Budapesta ,,Corvin", 
,,Pionier", „Veresmarty",

IN IRLANDA
continuă Jupte’e

LONDRA 21 (Agerpres). — 
,,Armata republicană irlandeză** 
își continuă acțiunile împotriva 
obiectivelor militare britanice din 
Irlanda de Nord.

în dimineața zilei de 20 de
cembrie membri ai acestei armate 
au aruncat o bombă asupra unui 
post de poliție de la frontiera 
dintre Irlanda de Nord și Ir lan* 
da de Sud (statul Eire).

Agenția United Press subli
niază că atacul s-a produs la 
citeva ore după ce ministrul Afa
cerilor Interne, Topping, inspec
tase posturile de poliție de la 
frontieră pentru a examina mă
surile de securitate.

CUVÎNT

mulțumire
(Urmare din pag. I-a) 

t cerul ca o cupolă boltită peste 
s Stare Miasto, undeva în cartie-
> rele din apropierea fostului tra- 
( gic Ghetto sau în sala cu peste
> 3.500, de locuri, numită a „con-
> grese'.or", din Palatul Culturii, in 
I toate aceste părți ale Varșoviei și 
i în altele încă am asistat la suc-
> cese'.e remarcabile ale formațiilor 
' și soliștilor din ansamblul tine-
> retului romîn. Nu m-am mirat de
> aceea că în vara acestui an, la 
’ Roma, în cadrul unu; seminar in- 
, ternațional ce discuta problema 
• formelor de răspîndire a culturii 
’ în rinduriie tineretului, dirijorul 
, Marin Constantin a fost solicitat 
■ să prezinte tntr-o serie de țări 
! reprezentații cu ansamblul 
. U.T.M.

De altfel, din punct de vedere 
al faimei artistice care ne-a fă
cut-o peste hotare, acest mare an
samblu de amatori are, cred, me
rite deosebite. In afara festiva
lurilor mondiale la care ne-a re
prezentat pînă acum, tinerii ar
tiști amatorj au dat foarte multe 
reprezentații în Uniunea Sovie
tică, Anglia, Franța, Polonia, Un
garia și Cehoslovacia. Știm de 
asemenea că în țară, de atîtea 
ori și în atîtea ocazii, tineretul 
și publicul din București, Ploești, 
Orașul Stalin, Timișoara, Baia 
Mare, Buzău, Giurgiu, Craiova, 
Călărași și din alte părți au putut 
aprecia arta interpretativă a an
samblului, într-o evoluție conti
nuă. Solicitările continue, din 
toate părțile stau mărturie fap
tului că tineretul țării își apre
ciază In mod deosebit ansamblul 
său. Și această dragoste mani
festată întotdeauna a stimulat pe 
membrii ansamblului în acești 
ani care au trecut. Cred că nu 
greșesc dacă afirm că, alături de 
grija cu adevărat părintească ma
nifestată de partid și de organi
zația noastră U.T.M. pentru des- 
voltarea și perfecționarea artei 
acestor amatori, contactul direct 
cu tineretul țării explică mai de
plin perseverența lor, unitatea 
sufletească și morală bine sudată 
a ansamblului.

Fără această unitate nici n ar 
putea fi închipuite succesele de 
pînă acum și cele care, desigur, 
vor mai veni.

Tuturor celor talentați și har
nici, tineri muncitori și studen'i, 
funcționari și elevi, membrii ăi 
Ansamblului Artistic U.T.M. li se 
cuvin laude și mulțumiri din par
tea tineretului țării. De aseme
nea ceiui care, învățîndu se pe 
sine, i-a învățat pe acești artiști 
amatori să-și cultive talentele și 
să le ridice la lumina împlinirii 
și succesului, lui Marin Constan
tin, ei însuși încă tînăr, precum 
și celorlalți profesori.

D:n toată inima, acum la ani
versarea a zece ani de la înfiin
țarea ansamblului, felicitări și 
spor la muncă.


