
INIȚIATIVA 
dela „Progresul 
in noi întreprinderi

Mai multe bunurix 
de larg consum \ 
— ----- ...

Proletari din toate țările, uniți-vă I
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Pe drumul
SPRE COMUNISM

Vizitele
oaspeților 
chinezi

Plenara a indicat că Ia sta- 
bilirea sarcinilor de producție ? 
să se pornească de la necesi
tatea creșterii participării ac
tive a maselor de oameni ai 
muncii la elaborarea planuri
lor și la lupta pentru îndepli
nirea și depășirea lor; ple
nara a arătat că este necesar 
să se ridice continuu rolul re
publicilor unionale în con
strucția economică, să se dez
volte și să se susțină inițiativa 
lor în căutarea și folosirea 
mai bună a resurselor locale 
și a posibilităților pentru mă
rirea producției industriale și 
a bunurilor de consum popu
lar. Totodată, plenara a hotă- 
rît să supună spre examinare 
și aprobare Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. în primul semes
tru al anului 1957, cel de a’ 
șaselea plan de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S.

Plenara a constatat că in 
prezent se înfăptuiesc o serie 
de măsuri care corespund 
principiilor leniniste ale gos
podăriei socia iste, la baza că
rora se află centralismul de
mocratic în conducerea con
strucției economice. Izvorînd 
din însăși natura marii pro- 
ducții socialiste, din caracte
rul economiei socialiste — e- 
conomie planificată — din 
esența orînduirii soviet ce, 
care a ridicat milioane de oa
meni ai muncii ia creația is
torică conștientă, la conduce
rea construcției de stat și eco
nomice — centralismul demo
cratic în conducerea econo
miei naționale implică îmbu
nătățirea pe toata căile a pla
nificării, întărirea principiului 
planificării în întreaga acti
vitate economică. Așa cum a 
arătat plenara P C.U.S., el în
seamnă, totodată, luarea în 
considerare cu toată atenția și 
sub toate aspectele, a expe
rienței locale și a condițiilor 
locale, sprijinirea activă și sti
mularea inițiativei creatoare 
a organizațiilor locale de par
tid, de stat, economice, sindi
cale și de Comsomol, a mi- 
lioane’or de muncitori, colhoz
nici și intelectuali.

Plenara P.C.U.S. a conside
rat necesar să sublinieze că 
în practica planificării de stat 
și, în primul rînd în planifica
rea curentă, există lipsuri e- 
sențiale, pentru lichidarea 
cărora a elaborat o serie de 
măsuri care urmăresc, prin
tre altele: îmbunătățirea radi
cală a activității comisiei pen
tru planificarea curentă a eco
nomiei naționale a U.R.S.S.; 
lichidarea unei centralizări ex
cesive în conducerea econo
miei ; asigurarea folosirii cit 
mai raționale a resurselor ma
teriale ; îmbunătățirea activi
tății cadrelor economice și a 
tuturor organizatorilor pro
ducției ; ridicarea rolului sin- 
catelor în rezolvarea diferite
lor probleme legate de pro
ducție, de construcția de lo
cuințe și îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale oamenilor , 
muncii, de dezvoltarea intre- < 
cerii socialiste etc. <

Hotărîrile recentei plenare a i 
P.C.U.S. oglindesc înțelețrciu- ' 
nea Partidului Comunist al 1 
Uniunii Sovietice care con
duce cu consecvență gloriosul 
popor sovietic pe calea rezol
vării sarcinilor trasate de îs- 1 
toricul Congres al XX-lea al 
P.C.U.S., sarcini care cores
pund unei trepte noi, supe
rioare de dezvoltare economi
că, unei noi etape a construc
ției comuniste. Aceste Hotărîri 
reprezintă o însemnată con
tribuție adusă de P.C.U.S. in 
vederea realizării unui nou 
pas înainte în rezolvarea sar
cinii economice fundamentale 
a U.R.S.S. — a ajunge din ur
mă și a întrece Intr-o perioa
dă istorică cît mai scurtă cele 
mai dezvoltate țări capitaliste 
și în ce privește producția pe 
cap de locuitor.

Calmi și hotărîți, oamenii 
sovietici își închină forțele și 
capacitatea luptei pentru în
făptuirea grandioaselor sar
cini elaborate de partidul lor 
comunist, întăririi statului so
vietic apărător neclintit al 
intereselor poporului sovietic 
și al păcii în lumea întreagă.

Poporul nostru muncitor, ti
neretul patriei noastre urează 
marelui popor sovietic, al că
rui sprijin frățesc îl simțim 
permanent, succes deplin în 
opera sa. grandioasă de fău
rire a societății comuniste.

Opinia publici din jara noa
stră a aflat cu mare interes 
despre lucrările plenarei Co
mitetului Central al P.C.U.S. 
care a avut loc intre 20 și 24 
decembrie, in acest număr pu
blicăm cele două Hotăriri 
luate de plenară : „Cu privire 
la încheierea lucrărilor pen
tru întocmirea celui de al șa
selea plan cincinal și preciza
rea cifre’or de control pe 
1956/1S60, precum și al planu
lui economiei najionale pe a- 
nu| 1957“ — adoptată pe baza 
rapoartelor prezentate de to
varășii N. K. Baibakov și M. 
Z. Saburov și „Cu privire la 
problemele îmbunătățirii con
ducerii economiei naționale a 
U.R.S.S." —- adoptată pe baza 
raportului tovarășului N. A. 
Bulganin.

Anul 1956 a reprezentat 
pentru Uniunea Sovietică un 
an de noi succese in domeniul 
dezvoltării economiei națio
nale ca rezultat al aplicării 
consecvente a politicii leni
niste și înfăptuirii Hotărîrilor 
Congresului al XX-lea al 
P.C.U s.

Industria socialistă, și tn 
primul rind industria grea, a 
obținut in acest an realizări 
care reprezintă un mare pas 
înainte pe calea creării bazei 
tehnico-materiaie a comunis
mului. Planul anual al pro
ducției industriale pe anul 
1956 va fi în ansamblu depă
șit. Producția industrială va 
spori, in comparație cu anu' 
1955 cu aproximativ 11%. 
producția mijloacelor de pro. 
ducție crescînd cu peste 11 la 
sută, iar producția bunurilor 
de consum cu peste 9 la sută. 
Dezvoltarea cu precădere a 
industriei grele a permis des- 
voltarea cu succes a celor
lalte ramuri ale economiei na
ționale, inclusiv a agriculturii 
care a primit zeci de mii de 
noi mașini. In acest fel au 
putut fi valorificate intr-un 
termen scurt 35,5 milioane 
hectare de păminturi ințele- 
nite ceea ce a dus la obține
rea, incă in ‘ 
considerabil 
gricole.

Producția 
consum popular a cunoscut ți 
ea o creștere considerabilă. 
Pentru înfăptuirea programu
lui trasat de Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S. in vederea 
creșterii continue a bunei 
stări materiale și ridicării ni
velului cultural al poporului 
in anul 1956 s-au luat de ase
menea măsuri importante care 
asigură populației orășenești 
și sătești avantaje suplimen
tare care se cifrează la zeci 
de miliarde ruble anual.

Succesele obținute de marea 
Uniune Sovietică in 1956 și 
care umplu de bucurie inimile 
tuturor oamenilor muncii din 
întreaga lume, sînt pline de 
semnificație. Ele dovedesc in
discutabil și convingător, u. 
riașa superioritate a sistemu
lui socialist al economiei față : 
de sistemul capitalist. Ele do
vedesc, de asemenea, că in în
trecerea pașnică între cele 
două sisteme —socialist și 
capitalist — este asigurată 
victoria sistemului socialist.

Viața, realitatea sint necru
țătoare față de capitalism și 
oricit s-ar strădui apologeții 
săi, să-i spoiască fața hldă in 
culori trandafirii nu pot 
ascunde că sistemul economic 
capitalist este ros de asetne- 

. nea contradicții care pun ca- 
r pitalismului diagnosticul ne- 
r cruțătorpieirea inevitabilă. 
J Liber de contradicțiile pro- 
î prii capitalismului, sistemul 
1 economic socialist cunoaște un 
1 drum în continuă ascensiune. 
~ Economia socialistă este o e- 

conomie planificată, ceea ce 
permite o dezvoltare rapidă 
și planică a tuturor forțelor 
de producție ale țării; produc
ția socialistă ține seama de 
interesele întregului popor, 
ceea ce deschide un cimp ne
limitat de activitate inițiati
vei creatoare a maselor de mi
lioane de muncitori, țărani și 
intelectuali.

Așa cum se arată in Hotă- 
ririle recentei plenare a 
P.C.U.S. „partidul consideră 
că sarcina sa constă in a fo
losi mai bine și mai deplin 
marea superioritate, de im
portanță istorică mondială, a 
orinduririi socialist:, a siste
mului socialist al economiei in 
interesul poporului".
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IOrgan Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Miercuri dimineața delegația 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină în frunte 
cu Pin Cijen, conducătorul , dele
gației, Li Țzi-șen, Cen Țian, Cijan 
Bo-Țziun, Hu Țzi-an, locțiitor al 
conducătorului delegației și a Co
mitetului Popular al orașului Pe
kin care ne vizitează țara la in
vitația Marii Adunări Naționale 
au părăsit Sinaia, îndrept:ndu-se 
spre Orașul Stalin.

Tn fața sediului sfatului popu
lar al Orașului Stalin s-au adunat 
pentru a sa’.uta prezența în ora
șul lor a oaspeților sute de cetă
țeni reprezentanți ai oamenilor 
muncii, din regiune — romini, 
maghiari, germani. Oaspeții au 
fost întimpinați de reprezentanții 
autorităților locale Nicolae Iorga, 
președintele sfatului popular re
gional, Dumitru Boriga, secretar 
al comitetului reg'onal al P.M.R., 
J4ico’.ae Popa, prim secretar al 
comitetului orășenesc al P.M.R., 
Alexandru Kadar, președintele 
sfatului popular orășenesc și al
ții, Apariția oaspeților chinezi, 
este salutată cu entuziasm. Ră
sună aclamații și aplauze. Școla- 
rli oferă parlamentarilor chinezi 

j buchete de flori, cravate roșii, in
signe pionierești. In numele oa
menilor muncii din regiunea și 
orașul Stalin, oaspeții au fost sa
lutați de tov. Nico’.ae Iorga.

Tn aplauzele celor prezenți, a 
luat cuvîntul tov. Pin Cijen.

In sala de ședințe a sfatului 
| popular orășenesc a avut loc o 
intilnire între parlamentarii chi
nezi și reprezentanții autorităților 
locale.

Solii marelui popor chinez au 
plecat apoi la Codlea unde au vi
zitat serele de flori și legume 
La amiază oaspeții s-*au înapoiat 
în Orașul Stalin.

In cursul după-amiezii împăr- 
țiți în două grupuri oaspeții chi
nezi și-au continuat vizitele în 
Orașul Stalin.

ORADEA (de la corespon
dentul nostru). — In între
prinderile orădene inițiativa 
tinerilor de la „Progresul"- 
Brăita a fost Îmbrățișată cu 
mult entuzi-sm. Tinerii se În
trec cu elan pentru a realiza 
cît mai mari economii egale 
cu p-ețul d- cost al unor im
portante produse finite.

Tinerii întreprinderii „Do
brogeanu Gherea", organi
zați in brigăzi, au reușit să 
păstreze tradiția care ii si
tuează printre întreprinderile 
fruntașe ale orașului Oradea 
in ceea ce privește economiile. 
In luna noiembrie, brigada 
„Vasile Roaită" 
economii de materiale și ma- Ț 
terii prime echivalente cu • 
prețul de cost a 850 de perechi > 
pantofi de damă, cei din bri- • 
gada „Lucaci Emeric" au rea- • 
lizat economii corespunză- • 
toare, ca valoare, cu 700 de ■ 
perechi pantofi. ;

In cinstea zilei de 30 De- j 
cembrie brigăzile de la intre- • r,-’------------ r-.u- •
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a realizat ■*

prinderea ..Dobrogeanu Ghe- 
rea“ din Oradea luptă activ ca 
prin întrebuințarea judicioasă 
a tiparelor SA REALIZEZE 
ECONOMII EGALE CU PRE-

1 ȚUL DE COST A 2150 PERE- 
f CHI DE PANTOFI DE DAMA 
î Niii tinerii de la fabrica de 
■ ulei nu stau mai prejos tn ceea
• ce privește economiile. In luna 
ț noiembrie ei AU REALIZAT 
? ECONOMII EGALE CU PRE- 
| ȚUL DE COST A 5.0C0 KG.
• DE ULEI, economii rezultate 
ț prin reducerea pierderilor de 
? ulei la ștroturile furajere, prin
• exploatarea sub normativ.
• ~ ... .... - t
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Economiile realizate la Ia- • 
brica de ulei nu pot fi despăr- * 
țite de numele tinerilor frun
tași și inovatori loan Szvke, 

ȘiȘtefan Farcaș, Ana Jegcs 
alfii.
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i Un început j
i bun O Plecat
i
I fv C? J V ★< rara adresa... j

Cu agitatorii 
prin sate

MUNCA POLITICĂ DE MASĂ
în ca pania electorală

trebuie intensificată
la această oră are loctocmai 

aici... o conferință urmată de un 
program artistic.

— Poate se (ine In altă parte 
conferința ? — tși dădu cineva 
părerea. Dar nici o îndrumare 
nu puteam lua de la nimeni 
Geamurile înalte ale clădirii erau 
mistuite in întuneric, ușa imensă 
ferecată cu un lacăt. încăpățînat, 
am vizitat Casa din nou in di
mineața zilei următoare. Ușa nu 
mai era ferecată. intr-un. colt, 
lingă o sobă care tmpinzea încă
perea cu fumul ce-l scotea (nu pe 
coș, bine înțeles) stătea o fată 
care mai tirziu am aflat că era 
de gardă aici.

— Ce program este astăzi? 
am intrebat-o eu.

— Nu știu I — și dădu din 
umeri să-și dovedească parcă 
nevinovăția.

— De fapt — continuă ea — 
eu plec la ora două. Va veni 
altcineva atunci.

— Tovarășul responsabil?
— E plecat, nu știu unde...
Orice alte întrebări mi-ar fi 

fost cu totul de prisos.
V. RANGA

CRAIOVA (De la trimisul no. 
stru). — Duminică dimineața, 
numeroși agitatori din Craiova 
au pornit prin comunele regiunii. 
Mulți dintre ei nu erau pentru 
prima oară musafirii țăranilor 
muncitori din aceste comune. De 
data aceasta, prin vizita lor a- 
veau să lămurească țăranilor 
muncitori di,erlte probleme in 
legătură cu campania e.ectorală. 
Alături de cei peste 150 agitatori 
s-au deplasat cu acest prilej și 
numeroase brigăzi artistice. Alt
fel. brigada artistică a O.C.L- 
Craiova a poposit in comuna 
Izvoru. In sala căminului cultu
ral ea a prezentat cetățenilor 
din această comună un frumos 
program artistic. In vizită la 
cetățenii din comuna Negoești a 
fost brigada artistică de agitație 
a fabricii de încălțăminte „1. C. 
Frimu". Programul prezentat a 
fost răsplătit cu muite aplauze. 
Pe scenele căminelor culturale 
din regiunea Craiova au mai pre. 
zentat programe artistice brigă
zile artistice ale întreprinderilor 
„11 Iunie", O.C.L.-Produse indu. 
striale-Craiova, „T.A.P.L." etc.

Fiecare brigadă a fost Însoțită 
de către un colectiv de agitatori 
Ei au purtat cu țăranii muncitori 
discuții vii cu privire la realiză
rile regimului democrat-popular 
din comuna respectivă și cu pri
vire la politica partidului și gu
vernului nostru pentru ridicarea 
nivelului de trai al țărănimii 
muncitoare. Și d« data aceasta, 
astfel de intilniri ale muncitori
lor din fabrici cu țăranii munci
tori s-au dovedit cit se poate de 
folositoare.

Al Q-lea raion i 
w In întregime

A te interesa din timp de care sec(ie de votare a- 
parfine strada pe care locuiești este o datorie cetă
țenească. De aceea, zilele acestea cînd sint afișate 
delimitările secțiilor de votare, tot mai multi cetă
țeni se adună în jurul panourilor de afișaj. Iată 
un asemenea grup, in piața „N. Bălcescu" din Ca
pitală.

(Agerpres)

Z'“ Filimon Sîrbu 1956, a unui avînt 
al producției a-

mărfurilor de

f

S-ar putea însă ca cifrele din situația data sa nu fie 
tocmai exacte, întrucît ele se schimba de la o zi la alta. 
Tot mai multe sate sînt în întregime colectivizate. Brațe?, 
Horia, Oprișenești, Ianca, sînt doar cîteva în care s-a înfăp
tuit colectivizarea totală. Tot astăzi ni s-a comunicat că 
președintele întovărășirii agricole din Jugureanu a luat ini
țiativa de a transforma întovărășirea în gospodărie colec
tivă. Numai in două zile i s-au alăturat 11 familii cu peste 
50 hectare și cu mai multe atelaje.

Avem în fiecare sat gospodării colective. Acum ducem 
munca pentru a atrage cît mai mulți țărani întovărășiți în 
gospodăriile colective. Rezultatele sînt din ce în ce mai 
bune. Numai în cele trei cătune ale comunei Mircea Vodă, 
în ultimele zile, 150 de familii au trecut din întovărășiri în 
gospodăriile colective".

Aici s-a încheiat telegrama care avea să ducă pretu
tindeni vestea despre cel de-al treilea raion din țară coo- 
perativizat în întregime.

Ne aflam în biroul tovarășului Vasile Dobre — primul 
secretar al comitetului raional de partid Filimon Sîrbu — 
care tocmai comunica telefonic o situație la Galați. Din cele 
transmise am reținut : „1938 familii, în 30 de gospodării co
lective, cu suprafața de 13.898 hectare ; 9.296 familii în 52 
de întovărășiri agricole cu o suprafață de 32.252 hectare.

La obținerea acestor realizări, au contribuit mai mulți 
factori. In primul rînd tarlalizarea, pe care am terminat-o 
în 1951, care a obișnuit pe țăranii muncitori cu munca pe 
o anumită treaptă a cooperativizării. In același timp, munca 
politică desfășurată de noi, prin echipe de agitatori, prin 
vizite, prin conferințe la căminele culturale. Apoi, membrii 
gospodăriilor colective sînt harnici și buni gospodari. Ei au 
sporit continuu avutul obștesc al gospodăriilor, au ridicat 
numeroase construcții, au obținut, după muncă, venituri 
personale importante. Fără îndoială că rezultatele acestea 
practice au atras noi oameni în gospodăriile colective și în 
întovărășirile agricole.
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pondentut nostru), ,-r-. Spriji
nit de organizația de partid 
și de conducerea uzinei, co
mitetul organizației U.T.M. de 
la uzina „7 Noiembrie" din 
Craiova a organizat o consfă- 

, ' , i „Să realizăm
! economii echivalente cu prețul 
■ de cost al unor produse fi- 
ț nite".
• întocmit pe baza experien-
1 ței și învățămintelor căpătate 
; cu ocazia vizitei făcute la uzi- 
î ne e ,Progresul"-Brăila, refe- 
; râtul prezentat de tov Predu-
• lescu Petre, secretarul comite.
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Cînd treaba 
e făcută formal

tulul U.T.M., a scos în eviden
ță căile prin care se pot rea
liza economii și a arătat for
ma care poate asigura ținerea 
zilnică a evidentei economiilor 
realizate. Luînd cuvîntul co
munistul Antonie Florea, șe
ful secției a !f-a prelucra- 
toare, a arătat că în cadrul 
secției, în afară de posibilită
țile arătate în referat, se mai 
pot realiza economii prin fo
losirea mai rațională a ener-

i

î
--------- ,___  —- • 
giei electrice și recondiționa- ; 
rea sculelor. T

Pe baza angajamentelor și 
propunerilor făcute, tinerii 
luptă acum ca, ÎN CINSTEA 
ZILEI DE 30 DECEMBRIE 
SA REALIZEZE ECONOMII 
ECHIVALENTE CU PREȚUL 
DE COST AL UNUI VAGON 
DE MINA ȘI AL UNEI GRA
PE STELATE.
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Dăunăzi m-am convins, pentru 
a nu știu cita oară, de înțelep
ciunea unui vechi proverb romi- 
nesc. Deși arhicunoscut, prover
bul „La pomul lăudat să nu te 
duci cu sacul" se pare, totuși, că 
nu convinge, decît atunci cînd te 
întorci... cu tolba goală. Așa s-a 
petrecut și cu mine. Casa alegă
torului cu cea mai intensă acti
vitate din orașul Craiova, mi s-a 
spus că este cea cu nr. 1, aflată 
pe str. Alexandru loan Cuza nr. 
32.

...Casa alegătorului se află tn 
plin centru, lingă piața cea mare 
a orașului, și nu chiar așa de
parte de gară.

Mă gindeam că așezarea ei 
îmi va putea oferi prilejul să 
tntîlnesc aici cetățeni veniți la 
tirg cu diverse treburi, care după 
ce și le rezolvă, trec să se infor
meze in vederea alegerilor de. la 
3 februarie 1957, cetățeni. care 
așteaptă legătura cu un alt tren 
și mai au vreme etc. Și nu m-am 
înșelat. Numai că, toți cum ve
neau așa și plecau, deoarece casa 
alegătorului era închisă. Și incă 
un amănunt: nimeni nu pleca 
plnă nu afla de programul așe
zat cu gust tntr-o vitrină că azi 
— nemaipomenită coincidență —

ULTIMII VENI TI
I
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O inovație 
care aduce 

anual

Păcătos timp! în loc să ningă 
— plouă. în locul drumurilor în
ghețate — noroaiele te amețesc. 
Intirzie iarna la Filimon Sirbu, 
ca și pe aiurea, în țară. Dar oa
menii nu intirzie. Nu pot să în- 
tîrzie. Nu-i vorbă, nițel au întîr- 
zit ei, le-au luat-o Negru-Vodă și 
Hîrșova înainte, dar asta a tre
cut. Cheia a fost descoperită, ca
lea deschisă. Stînd și gindind că 
lucrul se va face de la sine, nu 
vei căpăta niciodată ceea ce aș
tepți. Așa și aici. Comuna Mir
cea Vodă are trei cătune. Cite o 
gospodărie colectivă este în fie
care. Dar tot tn fiecare este și 
cite o întovărășire. La Mircea 
Vodă, reședința comunei, plnă de 
curînd mai erau doar cîțiva ță
rani muncitori în sectorul indivi
dual. Asta nu-i lăsa pe băieții din 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. din gospodărie să doar-

mă liniștiți. Pentru ăștia cîfiva, 
stătea in loc toată comuna. 
Gheorghe S. Panțuru, secretarul 
organizafiei de bază U.T.M. din

să-l convingi tu mai iute decît 
dinsa. Uite, tu vorbește cu Ni. 
colae Vînătoru. Ăsta e tînăr, 
destoinic, dar nu știm ce are de

Către
COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII

MUNCITOR
TINERETULUI

București

raportează C.C. alComitetul raional U.T.M. Filimon Sîrbu
U.T.M., că sub conducerea comitetului raional de partid, în
drumați și sprijiniți de Comitetul regional U.T.M. Galați, am 
reușit să mobilizăm organizațiile U.T.M. in lupta pentru apli
carea in viață a istoricelor hotărîri ale celui de-al doilea Con
gres al P.M.R. și a sarcinilor stabilite de cel de al doilea 
Congres a| U.T.M. Vă raportăm, că la data de 22 dec. a.c. ul
timii zece tineri țărani muncitori din cadrul raionului nostru 
au intrat în gospodării colective și întovărășiri agri
cole. Ne angajăm ca sub conducerea partidului, să 
mobilizăm tineretul din raionul nostru pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodăriilor colective și a întovără
șirilor agricole existente. Vom lupta și pe mai departe pentru 
ca la sfirșitul anului 
tivizat, contribuind la 
conferința raională de

yoLooo
La prima informare s-ar părea 

un lucru nu tocmai deosebit. Și, 
inlr-adevăr, este un dispozitiv de 
săpat gropi pentru pomi, care nu 
răstoarnă cine știe ce teorii sau 
principii ale unor mari construc
tori. -Nu pretind asta nici autorii 
dispozitivului, inginerii Gh. Dur- 
lă și Mircea Moldovan de la 
Cen.ru mecanic Constanța. O 
spun, ca oricare om după ce și-a 
văzut visul împlinit ;

— Ba. chiar ne-au inspirat 
unele realizări ale oamenilor de 
ș'iință în acest domeniu.

Inginerul Gh, Durlă a învățat 
la Moscova, a urmat cursurile 
Institutului de mecanică agricolă, 
iar zilele de practică ie-a petre
cut In S.M.l -urile din Rostov și 
Krasnodar. Un timp a lucrat in 
brigada lui Ivan Buneev. La 
S.M.T.-Malorosiisk din regiunea 
Krasnodar acolo unde lucra bri
gada cunoscutului mecanizator, 
a văzut cum funcționează mași
na l.A N. 1, pentru săpat gropi. 
Centrul mecanic Constanța nu are 
acum posibilitatea să producă în 
serie o astfel de mașină. Ar fi 
cost.sitor.

Direcția agricolă regională a 
organizat nu de mult o consfă
tuiri cu inginerii mecanici din 
unitățile agrico’e. Printre cei cars 
au luat cuvintul a fost și tînărul

inginer Gh. Durlă. Propunerile 
lui s-au alăturat celorlalte in 
sprijinul găsirii tipurilor de ma
șini agricole cu mare randament 
in condițiile solului dobrogean 
Din referatul prezentat, el a re
ținut că :  in anii care vin va 
trebui să se planteze peste 
4.000.000 pomi și arbuști în regiu. 
nea noastră..."

— Să sapi 4 milioane de gropi? 
Este greu, cînd te gindești că to
tul trebuie să se facă cu mina. 
Aici mi-aș putea aduce contribu
ția, își spuse inginerul Durlă.

De atunci a început o adevă
rată luptă cu cifrele, cu probei; 
diferitelor piese. A avut sprijinul 
unui alt tinăr, inginerul-șef Mir
cea Moldovan Perioada nu prea 
ușoară a încercărilor a trecut. 
Le a dat mai mult de lucru sis
temul de cuplare pentru introdu
cerea și scoaterea din sol a sa
pei După ce au pus în acord de
plin angrenajul pinioanelor, de-a- 
bia atunci au putut considera 
construcția terminată. După re
zultatele probelor pratice puteau 
spune că au luat „examenul".

întrebări firești:
— Cît ccstă dispozitivul și ce 

randament dă ?
Din însemnările normatorului, 

după 10 ore de lucru s-au tras

concluziile: „dispozitivul instalat 
la tractorul LA-R; sapă în- 10 ore 
peste 200 de gropi la adîncimea 
de 65—70 cm., cu diametrul de 
72 cm. (un singur om sapă ace
eași groapă într-o oră și jumă
tate — tractorul în 2—3 minu
te). Economiile aduse anual, 
comparîndu-le cu munca depusă 
manual, depășesc suma de 
3.200.000 lei. Costul dispozitivu
lui este de aproape 4.000 lei".

Centrele mecanice sînt cunos
cute ca unități ce repară motoa
rele și tractoarele d.in S.M.T. Aici 
însă, la Centrul mecanic Con
stanța, lucrurile stau altfel. Tînă- 
rul colectiv — mă refer la virsta 
medie a lucrătorilor, care nu 
depășește 30 de ani — a devenit 
un colectiv de inovatori, rațio- 
nalizatori, constructori.

Au mai fost construite aici și 
date în exploatare: dispozitivul 
de recoltat iloarea-soarelui (cu 
un randament zilnic de 8 hec
tare, adaptat combinei S-4), dis
pozitivul de recoltat mazăre 
montat pe șasiul combinei S-4, 
căruța basculantă, complexul pen
tru lopătat cereale etc.

A .CONSTANT1NESCU 
corespondentul „Scinteii 

tineretului" pentru regiunea 
Constanța

1957 întregul nostru raion să fie colec- 
îndeplinirea hotărîriî ce a fost luată de 
partid.

COMITETUL RAIONAL U.T.M. 
FILIMON SIRBU

colectivă, șl-a adunat tntr-o zi 
utemiștii.

— Facem treabă, sau nu facem, 
băieți ?

— Mai mult ca sigur — și-a 
dat druplul gurii utemistul Radu 
Neacșu. Eu am și făcut.

— Așa ?... Nu știam, vezi...
Neacștl a sezisat ironia. Ca tm- 

puns cu un ac a sărit de la lo
cul său:

— Adică n-am făcut nimic? 
Dar cei 40 care au venit ieri și 
alaltăieri din întovărășire tn gos
podărie ? N-am muncit și eu pen
tru lămurirea lor ?

— Care dintre ei ? Dă-ne un 
nume măcar.

Asta... pe... nea... cum ti zice ?
— Nu-i zice in nici un fel. 

Te-ai încurcat.
tn clipele acelea, fără să vrea. 

Neacșu își dădu seama că de fapt, 
s-a mulțumit cu bucățele: ici o 
vorbă, dincolo una. dar nicăieri 
o muncă perseverentă, pînă la ca
păt. Hotărît că așa nu se mai pu
tea. Așa nu se face cooperativiza
re. Dar cum atunci? Celor de 
fa/ă li se păru fără rost întreba
rea aceasta, E clar — ce să mai 
stea la discuție ? — fiecare dintre 
ei trebuia să se ocupe de rude și 
de prietenii apropiați. Așa s-a și 
stabilit. S-a văzut Insă că Neacșu 
nu mai are nici rude, nici prie
teni apropiați printre „particu
lari".

— Am să-l aduc pe Stan al lui 
Scarlat.

— Lasă.t pe ăsta. El se însoară 
cu Irina lui nenea Coman; n-o

gînd. De fapt, nici noi nu l-am 
întrebat, deși s-a întors de cîteva 
luni din armată. Vezi tu ce-i 
cu el.

— Fie.
S-au despărțit. Seara, Neacșu 

venea de la Ștefan Dumitrașcu, un 
colectivist mai virstnic. Feciorul 
cel mare al lui Dumitrașcu lucrea
ză la uzinele „Steagul Roșu" din 
Orașul Stalin. Acum o lună, cînd 
a venit în concediu, și-a lăsat 
armonica acasă. Lui Neacșu îi 
place mult să cînte, acesta e mo
tivul pentru care-i oaspete aproa
pe zilnic în casa lui Dumitrașcu. 
Distrat, stăpînit încă de melodia 
pe care o cintase Neacșu n-a 
băgat de seamă că o creangă îi 
aține calea. Drept pentru care, 
căciula sa făcu o neașteptată 
baie în apa șanțului. Spre sur
prinderea lui, N. Vînătoru, băr
batul acela nu prea înalt, îmbră
cat cu o șubă de dimie și cu 
cizme de gumă în picioare se 
repezi în șanț și-i scoase căciula. 
S-au privit o clipă stingheriți. Au 
scuturat căciula, au trîntit-o de 
gard, dar n-au avut cen face. Se 
înmuiase de-a binelea. Au rîs a- 
mîndoi bine și au pornit îm
preună.

— Ai fost la socru-tău?
— Nuuuu / La casa de nașteri

— răspunse Nicolaie.
— Ai un prunc?
Nicolaie Vînătoru făcu un semn 

larg, cu degetul, prin care. nega 
presupunerea lui Neacșu, apoi 
rosti:

— Poate la noapte, ori mîlne,..

Am fost numai să văd dacă mai 
sint locuri.

— Dar ia spune-mi — întrebă 
Neacșu. de-a dreptul—tu nu vii In 
gospodărie ? Toți vin, numai tu 
rămîi pe dinafară...

— Știu eu, măi frate; văd că 
unii se duc la gospodărie, alții la 
întovărășire ; unde-o fi mai bine ?

— La gospodărie, la noi.
— Precis ?
— Dacă-ți spun eu I Nu vezi 

că cei din întovărășire, se trec 
tot la noi ? Brebenel Coman a 
venit azi. Cu tot cu Florica, ne. 
vastă-sa.

— Păi asta-i verișoară cu mine.
— Ei...
— Măi frate, spune-mi serios, 

ce să fac?
— Ți-am spus. Gîndeșie-te. 

Ți-e bine așa, singur cuc ? Doar 
tofi care-ți sint neamuri sînt în 
colectivă. întreabă-i și pe ei. e 
rău acolo ?

Neacșu se depărtă. Rămas sin
gur ■ Vînătoru, simți parcă, un 
gol imens In preajma sa. In
tr-adevăr, ce mai așteaptă ? La 
asta nu se gindise încă, serios. 
Acum insă și Florica. verisoară- 
sa, intrase In gospodărie. La ora 
aceea, el era singurul particular 
din neamul său. Pentru el nu se 
mai punea problema convingerii 
cu nu știu ce fapte concrete. 
Trăia tn sat cu oamenii și vedea

C. SLAVIC

(Continuare în pag. 3-a)

Discufîe cu cel mal noi colectivei!

Cen.ru


MEMORIILE
lui I. Trifazatu

Dăm publicității ctteva spire 
din bobinajul de memorii lisate 
de studentul Ilie Trifazatu 
s-a electrocutat la examenul 
electrotehnică:

„Cititorule, să-ți amintești 
mine prin următoarele:

Inductanță, susceptanță, 
luctanță, impedanță... restanță I

iubiții mei ohmi I Acum, cind 
s-a aprins și pentru mine o torță, 
iar colegii îmi țin lumenul la 
polul meu care acum e neutru, 
iăsați-mă să-mi deboblnez sufle
tul și să fac lumină în jurul 
scurtului meu circuit prin studen 
ție. Rugați.vă deci pentru mine, 
iubiții mei ohmi, și lăsați-mă să 
demarez.

în timpul perioadei semestru
lui care a precedat topirii mele 
âm avut o frecvență de 55 Her- 
zi, lucru ce poate să vi-1 confir
me și tovarășul responsabil al 
grupei noastre Dacă deseori nu 
veneam curent la facultate, ci al
ternativ, asta s-a datorat și fap
tului că sufeream de reumatism 
polifazat, care se manifesta de 
regulă la mina dreaptă, așa că 
n-are nici un sens să vă mai 
spun că la curs eram lipsit de ca
pacitatea de a imprima curenții 
furnizați de la catedră Cu atît 
mai mult cu cît eram și sub in
fluența ctmpului magnetic al co
legei mele Margareta, cate mă 
fătea să fiu mutator spre ea.

Dar a venit și sesiunea. Sim
țeam atunci că mi se topește fi
lamentul de atltea pierderi de e 
nergie, căci trebuiam să fiu acu
mulator de cursuri, iar cu aceste 
cursuri eram în defazai cu cîteva 
sute de ore; așa că. am ajuns 
fără vreun factor de putere îna
intea examenului Ce mai tncolo. 
semănăm cu un vector.

Simțeam in capul meu o alune
cate de nu știu cit la 
Margareta mă și pisa 
un tachinometru care 
tn purici mort.

- Am stat, am reostaT

tși

Sută, Iar 
la cap Ca 
mă băga

succintă a

propriu zis

Din însemnările

pare rău.i'X

Dumitru
catego-

jumătate 
Da, da 

amintiri, 
carnaval.

noi 
tn-

unui „fost“ student
La ușa carnavalului a sosit 

spre miezul nopții un individ 
cam bizar și suspect. Garda de 
studenți de la intrare l-a între
bat din priviri ce dorește.

— Aș vrea să Intru și eu la 
carnaval, a rostit el cu o voce 
bombastică, dar spartă. Am drep
tul. Am fost și eu student. Stu
dent in drept, tinereilor. Am fost 
mult timp student, continuă el 
făcînd un efort de memorie. Ciți 
ani am fost oare ? Vreo 7-8. Am 
întrerupt in anul I și 
din motive implacabile, 
în fine, amintirile sînt 
Vreau să intru la
Mi-am ales de altfel și o mască 
șarmantă, dc june proaspăt. Per
miteți vă rog să intru.

— Nu se poate. Aici nu-l mu
zeu. Nu primim foști studenți, 
nu insistați.

— Hm, mă rog. Asta e lipsă de 
respect față de confrații voștri 
mai bătrini. Nu e bine, tinerilor. 
De la noi aveți de învățat, în 
zace experiența unor decenii 
tregi de studenție.

— Nu Insistați.
— Atunci, am o rugăminte.

la fabrică sa-1 ajut să ia intero
gatoriul unor greviști. A fost fe
nomenal. L-am bătut pe unul 
pînă ia leșin. A îndrăznit să-mi 
spună legionar șl bestie, să mă 
amenințe <țu răzbunarea poporu
lui. Imbecilul ! Știe el ce-1 po
porul. N-are decît 4 clase primare 
șl mă invață pe mine, viitor avo
cat, ce-i poporul Păcat că mi-am 
pătat costumul gri cu singe. Tre
buie să-1 arunc, singele-mi amin
tește de figura lui înspăimintă- 
toare. Noaptea am visat că mi-a 
dat un picior fn spate și m-a a- 
runcat in chip bestial pe poarta 
fabricii afară. Miine am să mă 
duc la Siguranță să-l bat iarăși.

25 martie 1943. ZI memorabilă. 
Am luat examenul la crimina. 
Ilstică. I-am trimis cu o zi îna
inte profesorului 1. S. o scriso- 
rică in care îi spuneam doar a- 
tit: Dacă nu binevoiești a mă 
trece la examen, miine la ora 24 
fără 14 minute casa dumnea
voastră va lua foc". M-am dus 
la examen plin de Încredere. Mi-a 
pus o întrebare simplă: despre 
autopsie, l-am răspuns că autop
sia se face crăpind cadavrului 
craniul cu barda așa cum a fă
cut RasColnlcoff din romanul 
„Iluzii pierdute" de Oscar Sha
kespeare, iar apoi i se taie pi
ciorul drept de la genunchi. Im
becilul de profesor mi-a zîmbit 
acru și mi-a răspuns: domnule 
ai luat examenul.

Aici, tinerii s-au oprit din lec. 
tură. Unul dintre ei a fugit re
pede la bufet și [-a spus udei fe
mei :

— Tovarășă Maria, folosește a- 
cest caiet pentru împachetat muș
tar și cremvuști.

— Dă-1 încolo, 
răspuns ea, — nu 
dar ? Nu pun eu 
hirtie mizerabilă.

I. MIHALACHE

(ie familiară neprevăzută" vine să 
reîmprospăteze afecțiunea mea 
pentru Motu.

Și Nicolae Victor sărută mina 
Absentei Motivate.

In urma acestui schimb de re
plici deveni clar pentru toată lu
mea că Motg ii va prefera pe 
Nicolae Victor. Grupul de admi
ratori protestă Insă împotriva 
oricărui monopol șl obținu ca ea 
să-și înscrie In carnețelul de 
dans și alți parteneri. Astfel. 
Valentin Schwartz fit înscris al 
doilea, după Florea Bănică, dar 
înaintea lui Mihail Ștefan.

Exasperat de situația umilitoa
re In care apăruse, acesta din 
urmă luă o hotărtre eroică: cu 
pași elastici el se îndreptă spre 
ursuza Absentă Nemotivată, care 
stătuse pe un scaun Intr-un colț, 
și. aiungtnd In fata ei, tși ciocni 
ușor călctiele. Inclinindu-se:

— Dansați?
Alții li urmară exemplul, tn 

felul acesta se formă un adevă
rat circuit: cavalerii care 
tr-un motiv sau altul nu 
neau favorurile delicioasei Ab
sențe Motivate (Moty). se mul
țumeau cu cele mai veștede ale 
surorii sale vtrstnice. Cea dinții 
fiind foarte aglomerată și asal
tată din toate părțile, cea de a 
doua avu și ea parte de nume
roase complimente. Amlndouă. 
curtate cu multă stăruință, se 
îmbujoraseră de plăcere. Moty 
tși tăcea vlnt cu un evantai de
licat format din rețete medicale 
cu antetul multor medici- cu 
cabinet particular din București 
Absenta Nemotivată, deșt tși dă
dea prea bine seama că nu era 
ea cea preferată, era totuși feri
cită să ia lucrurile așa cum slnt. 
Toți invitații, calificativelor Sufi 
cient și Insuficient aveau cite un 
cuvint drăguț și pentru ea.

Toată noaptea se petrecu de 
minune. Totuși, unele momente 
îndeajuns de penibile nu au 
putut fi evitate. Astfel, atunci 
cind se anunță că urmează un 
damen-tangou, Absența Nemoti
vată, ochind un student a cărui 
invitație la dans o așteptase za
darnic toată seara. — este vorba 
de Alecu Dumitru din anul V

mai pridideau să-și Intim pine 
oaspeții. Pe Nicolae Glrceag. din 
anul 11/ Planificare, pe Ștefan 
Des pa, anul IV Tehnologia Ți
țeiului, pe llarie Antonescu din 
anul IV Utilaj, pe Mariana Pos- 
telnicu din anul III Economie și 
mulți, mulți alții. Chiar și calif. 
Suficient avea și el destui cunos- 
cuți, unii prieteni ai săi apropiați. 
Aurelia Boalca. din anul IV Eco
nomie a fost Intîmpinată, de pil
dă, de calif. Suficient; se tnttm- 
plă insă că șl calif. Bine, care o 
tnttlnise și el de citeva ori, să-i 
iasă in tntimpinare, așa Incit, la 
braț Intre acești doi amfitrioni, 
biata fată nu știa cu care să 
schimbe o vorbă mai tntli, tntor- 
clndu-și fața cind spre unul, etnd 
spre celălalt.

Deodată se auzi un strigăt:
— Tn sftrșit I ați venit, dragii 

mei. nu mai speram...
Și întreaga sală văzu pe călii 

Insuficient, singura gazdă izo
lată și amărîtă ptnă atunci, rldi- 
ctndu.se șl ajungtnd dintr-un 
singur salt ptnă la monumentala 
ușă in fața căreia stăteau clțiva 
din prietenii săi in frunte cu Mi
hai Georgescu din anul III Eco
nomie.

— Surpriză. Totuși, dacă in
siști. fie, vom destăinui secretul. 
Bunele dumitale surori... hai 
domnișoarelor, declinați-vă iden
titatea.

După ctteva mofturi de rigoa
re. cele două însoțitoare consim
țiri să-și tragă puțin elegantele 
lor măști de catifea.

— Absențele! Scumpele melel 
strigă calif Insuficient și cu un 
gest spontan le imbrățișă cu fre
nezie. Intrați, frumoaselor t

Lăslndu-și veșmintele la gar
derobă, grupul păși tn sala cea 
mare și fu numaideclt remarcat

Pentru a le cunoaște cit de ctt 
trebuie spus că este vorba de 
niște dudui care, tn afara unui 
„aer de familie" comun nu se 
asemănau prea mult. Cea mai 
tlnără, căreia intimii îi adresau 
cu duioasă familiaritate diminu
tivul Moty, era mai sprintenă, cu 
o talie subțirică și un cap tare 
nostim ai cărui ochi focoși fă
ceau să palpite inimile adorato
rilor. Cealaltă, vizibil domnișoară 
bătrlnă, mai greoaie mai înțe
pată. mai afectată, nu accepta să 
i se spună nemotivat pe nume.

Primul care solicită un dans 
tinerei Absențe Motivate a fost 
Mihail Ștefan din anul IV Fo
raj. Acceptat cu multă bunăvoin
ță. el tși conduse partenera tn 
numeroase tururi grațioase, fără 
să manifeste cel mai mic semn 
de oboseală Probabil că ptnă In 
Zori el n-ar fi cedat locul, dacă 
Nicolae Victor din anul U Pla
nificare nu i l-ar fi revendicat 
cu vehementă Se iscă un con
flict.

— Dă-mi voie — spuse Mihail 
Ștefan. Cred că am un ascendent 
asupra dumitale

— Nu cred Care?
— Absențele mele primesc mo

tivări de la medici aln oraș
- Ha. 

lipsă de 
Eu unul 
dată să 
Odată — 
dată — mutarea 
treia oară — o boală; a patra — 
rezolvarea situației militare și, 
cind termin cu toate, o „situa-

Utilaj — prinse o- 
cazia și făcu o £ 
ușoară reverență In * 
fața lui. Spre stu
poarea generală, 
ilnărul clătină din 
cap. Bătrlna dom
nișoară se sufocă 
de indignare:

— Vreți să înțe
leg că nu știți să 
dansați? Haida de! 
Doar v-am văzut 
piruetele !

Alecu 
răspunse 
ric:

— Ind 
dar trebuie să vă 
refuz. Nu vă cu
nosc.

Această enormă impolitețe dădu 
naștere unui precedent. Un ceas 
mai tlrziu Moiy, la rlndul ei 
căzu victimă unei grosolănii: s< 
găsiră o mulțimș de studențj 
care să nu o ia In serios. Mai

Trepte de mar- 
■noră albă, parchet 
impecabil lustruit, 
mobilă de gust, lu
stre; impresie de 
spațiu, de aerisire, 
de confort, tn plus, 
toate accesoriile 
proprti unui carna
val. Atențiune I Ne 
aflăm In saloanele 
celor patru califi
cative, gazdele de 
astă seară ale ace
stei mari petreceri 
studențești.

Amfitrionii
așteaptă oaspeții 
manifesttnd fiecare 

însușirile temperamentului sin. 
Astfel, tn vreme ce calif. Foarte 
Bine verifică plin de seriozitate 
ultimele măsuri organizatorice 
(masa pentru membrii orchestrei, 
dispoziția de atac a bateriilor ta 
gheață, numerotarea la garderobă 
ele.), calif. Suficient se mulțume
ște să îndrepte franjurile unui 
covor, iar calif. Insuficient, redus 
ca întotdeauna, nu găsește ceva 
mal bun de făcut dectt să arunce 
tn aer un pumn de confetti, sub 
privirile dezaprobatoare ale calif. 
Bine.

Dar minutele se scurg cu repe
ziciune șl lată Că apar primele 
grupuri de studenți. Majori
tatea studenților oaspeți aparțin 
I.S E P.-ului șl Institutului de pe
trol și gaze. Tn tntimpinareă oas
peților ies amfitrionii Care schi
țează saluturi cordiale; dar nu 
in bloc. Fiecare are cunoscuții 
săi. , ,

— Cine este tînărul? întreabă 
In treacăt calif. Insuficient, fă- 
etnd semn către un student că
ruia calif. Foarte Bine tocmai li 
strtngea mina Cu efuziune.

— Nu-l cunoști pe lonescu A- 
riton. din anul IV Fora;?

— Nu l-am văzut niciodată; 
orezintă-mi-l

— Regretele mele dragul meu 
dar Știi convenția noastră Dacă 
Invitații nu vin singuri către 
dumneata eu unul nu vreau să 
le creez situații jenante,..

Calif. Insuficient se bosumflă 
si tși aținti privirile spre ușă. 
Trebuie să vină și mușteriii lui. 
ce naiba I

Dar parcă era un făcut I Cali
ficativele Bine și Foarte Bine nu

am repe 
‘ tat. iar în Ziua examenului am 

simțit un ănod în gitl- In sftrșit 
* am Intrai fără nici 6 siguranță 

în laboratorul care făcea ex 
periențe cu noi

In primat Stătea tovarășul pro 
rotor, asistat de un alternalor, 
iar în secundar, desfâșurati citi- 

care rămăseseră ta 
blou general cind luaseră contac- 
tul cu rețeaua de bilete. Am luat 
și eu contact cu rețeaua asta, dar 
parcă începusem să merg in gol. 
ani căzut apoi pe bec, m-am elec
trocutat, fără a uita însă să vă 
las vouă, iubiți! mei ohmi, aceste 
citeva spire, care să ajute la re 
dresarea amintirii mele".

Pentru conformitate,
S HUROVITZ 

Student 
Facultatea electrotehnică-lași
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Contribuții la „Dicționarul studențesc"
• JURNAL DE GRUPA; nu are o definiție general accep-1 

tată deoarece depinde de responsabilul profesional al grupei, g
• CORIJENTA : suta la sută ghinion
• POIII ETE t noțiune care exprimă atmosfera dintr-un am-j 

fiteatru atunci cind sună de .ieșire șl conferențiarul ține să-și | 
termine ideea.. Forma ei deosebită se manifesta printr-un : „a j 
sunat" I spus cu voce puternică de un politicos ce se vrea g 
anonim.
• COLOCVIU: discuție care exclude contradictoriul: exami-1 

rtatotul expune materia, iar examinatul adaugă : exact, asta am | 
vrut să spun și eu.„ la asta mă gindeșc și eu...

iliitllliBItlIlfillIII'lllilIlllllilIllllilIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllliillIllllllllililIllllllllllllllllllllllililIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilî"

va statofi,

K
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1, da I Car
navalul ăsta e 
teribil, are 
ceva din at
mosfera aceea 
de exaltare ne- 
slirȘită de dă- 
tuire integrală
melodiei și ve

seliei care colofa at't de vfu 
Venejia d:n Comediile lui Gol- 
(țofli și Shakespeare indăosebi, 
ceea ce izbește de la prima ve
dete privirea reporterului venit 
<fi căutate de documentație u- 
manâl este tineretul Atita tine- 
fel se bilă aici I Uite, privesc 
numai, printr-o crăpătură și 
simt că-mi lasă... stiloul cer
neală de plăcere. Pe cinstea 
mea, aici e neapărat nevoie de 
mine, Dați-mi voie, vă rog. fa
ceți ioc.

— Dumneavoastră ?
— Adică eu ?
— Da, dumneavoastră.

.sinteți ? ..
— Eu sînt reporter. Numele 

meu e/deja „cunoscut", așa că 
nu-l mai spun, N am invitație, 
dar mă leg timez cu carnetul, cu 
pana și cu aparatul de fotogra
fiat. Pssi I ., iți spiln rlumai 
dumitale la ureche: vreau să 
ard citeva figuri pestrițe din 
carnavalul ăsta. Numai să vezi 
acuma.

Mă.pierd imediat printre mă 
știle carnavalului și încep să 
ascult, iă prtve c, să ochesc

— Pardon, mă scuz la un 
moment dat, eiocnindu-mă cu o

Cine
.si

rrtască de tigru care a urlat sfî- 
șietor și prelung, incit tot car
navalul a dispărut pentru o elf* 
pă de emoție.

— Dumneata umbli așa, cu... 
creierul între urechi I Nu vezi 
că mă jenezi cu cotul — Îmi re
proșează tigrul cu blîndețe, pu- 
mîndu-mi mîna în beregată.; 
Daeă-ți tafteSt Utiă te tac ac- 
țibiid pe candelabru, zbori pe 
gaura cheii sau te prefaci in a- 
mlntire.

— Mă rog, logic ai dreptate 
— și pornesc după el in ritmul 
dansului. Am o singură între
bate ia adresa dumitale : din 
care junglă ai fost importat ?

— Nu stnt importat. Sînt au
tohton, neaoș. Sînt student.

— Pe dracuI
— Serios Stau la 

Biutus, în camera 29. 
nume.

— Ei, nu mai spune I
— Da, mă cheamă 

Lautențiu.
Și în cămin tot meseria .de

tigru o profesezi ?
— Da. Uneori am accese de _ _ r...... .. r___  _ __

ttglism. îmi vine să urlu, să în acel dulce perpetuum mobile 
i _ v •_ >- r»-- aj dansuiu[. țntr-un colț al sa

lonului lumea asistă la un nu
măr de circ compus din numere 
de acrobație la sol. Să descriu 
pe scurt figurile : mai multe pe
rechi Se țin de mînă și se miș
că. Atracția numărului constă 
în bogăția și Varietatea mișcă
rilor. Fiecare membru al „nu
mărului" face mișcările la ale
gere. De pildă, unul ridică pi-

căminul
Am și

Goga

din- 
obțt-

amic slavi domnului 
Eram ingrozit că mă 
de moarte toată sea-

— Iubite 
că ai sosit, 
voi plictisi 
ra. Cu cine ești? A. uite-l pe Va
lentin Schwartz din anul II Pla
nificare. Mă întrebi de unde-l cu
nosc ? Păi aiul trecut am 
nedespărțit de el. Ca și de tine 
de altfel Ei. nu fi gelos, am găsit 
timp pentru amlndoi. Ultima 
dată l-am tnttlnit foarte recent, 
Iți amintești Valentine, la coloc
viul de economie politică. Hai, 
intrați, intrați tntirziaților. Uite-l 
și pe Florea Bănică, de la... un 
moment... de la...

— Anul 11 Planificare, ti re
aminti musafirul, nu fără umbră 
de mustrare tn glas.

— Exact! Anul H Planificare. 
Scuză-mă, dragă Bănică. Acest 
lapsus se explică prin faptul că 
și colegul meu calif. Suficient 
mi-a vorbit deseori despre tine 
și asta, nu-i așa. mă derutează 
Oarecum. Tn sftrșit. Văd că ești 
cu două persoane de sex feminin. 
Hm., au venit mascate. Drăguț, 
foarte drăguț. Totuși, cine stnt?

somn îngroziți, buimaci. Eu îl 
las tn pace să adoarmă și pe 
urmă urlu iar.

— Teribilă chestie I Și care e 
mobilul care te împinge spre 
urlet?

— încă nu-mi pot da seama. 
Am făcut tot felul de autostu- 
dieri, dar...

— Stai un pic. Am o bănuia
lă. Nu cumva înainte de mie
zul nopții coardele dumitale fac 
din î-ntîmplare atingere Cu al
coolul ?

— Normal I Altfel se usucă și 
pleznesc. Crezi că asta ar putea 
să fie cauza ?

— Nu știu, s-ar putea. Con-

ba ! Fleacuri Manifești 
fantezie, nu te supăra, 
înțeleg ca de fiecare 
motivez prin altceva... 
reparații la cămin altă- 

căminului.. a

să nu e ia In serios. Mai

mult, invitații calificativelor Bine 
și Foarte Bine nu o propuseră 
ca regină a carnavalului. Pro
babil — un complot. Și ea care 
fusese sigură, absolut sigură că 
acest titlu de onoare ti va reveni 
Ce groaznică deziluziei Tn za
dar manevră ea tn fața adorato
rilor farmecelor sale. Aceștia e- 
rau tn tragică minoritate...

Să nu ne mirăm deci că. Iu 
plecare, cele două surori erau 
cam afectate șl, se poate spune 
nemulțumite. Ce să-i faci 1 Se 
pare că frumusețea Absenței Mo
tivate însăși suferă de artificia
litate.

Cronica acestui carnaval, attt 
ctt a fost desfășurată ptnă aici, 
este departe de a fi complecta. 
Tn orice caz un lucru este sigur 
șl de pe acum se poate afirma 
pentru istoria studențească: pe
trecerea, ai căror martori am 
fost, va rămtne de pomină.

I. ȘTEFAN

— Atunci, am o rugăminte. Am 
aici un caiet cu însemnările mele 
din anii frumoși și romantici cind 
eram student.

îl fac cadou carnavalului. Vă 
rog să-1 citiți

Individul suspect scoase un 
caiet scorojit, mirosind a nafta
lină și șoareci, ii inmtnă unui ti. 
năr și apoi dispăru. Băieții i| răs
foiri in grabă șl citiră citeva 
fragmente.

.,23 mai 1935. Azi la prțnz am 
fost la o oră de curs la crimina
listică. Pentru prima oară merg 
anul acesta la un asemenea curs. 
A fost splendid. Ne-am instalat, 
eu, Kiki, Georges și Ninel. în 
fundul sălii. A fost foarte intere
sant. Kiki cel puțin ne-a uluit: 
o roială și 5. careuri Ne-a uscat 
de bani. Cind s-a terminat cursul 
l-am huiduit pe porcul de profe
sor. Putea să mai lungească pu
țin cursul, poate ma refăceam.

I februarie 1937. Azi am avut 
examen la drept roman. Am refu
zat să răspund. Am primit jigni- 
toarea întrebare de a vorbi des
pre Cicero și eu am răspuns că 
e fratele lui Buerebista. Nu știu 
dacă am greșit sau nu. dar mă
garul de profesor mi-a rîs în nas. 
I-am promis că am să-1 cotono
gesc și că am să-i rog pe papa 
să intervină să fie dat afară. Im
becilul I Seara am tras un chef 
monstru cu o gașcă de studente 
mediciniste. Spre ziuă am alergat 
cu automobilul după clini prin- 
tr-o mahala (fantezia lui Lili), 
ne-am suit călare pe o statuie șl 
am bătut un cerșetor mizerabil 
pentru că s-a apropiat de Kiki. 
El fi repugnă mizeria, o revoltă. 
Cind am ajuns acasă m-am bă
tut cu papa pentru că m-a prins 
cu mina tn casa de bani. E un 
mizerabil. Știa foarte bine că 
stnt dator Ia un restaurant 2000 
lei.

7 aprilie 1939. Ah, ieri m-am 
amuzat teribil. Papa m-a chemat

toverășe — a 
vezi că-l mur- 
marfa tn așa

EPIGRAME

cloarele tn formă de triunghi 
isoscel, altul devine trapez. A- 
poi îșl dau drumul, înconvoin- 
du-și trupul în linie frîntă, în 
timp ce membrele superioare 
pendulează vertical. Urmează 
apoi, tn ritmul jazului, mișcă
rile „âpoplexice", adică picioa
rele vibrează ca niște sîrme de 
telefon tn bătaia vîntului, ume
rii sînt cuprinși de spasme, gî- 
tul se înșurubează și se desșu- 
rubează, gura Se mută sub lobul 
uneia dintre urechi, Iar nasul 
strănută un acompaniament 
pentru trompetă.

După terminarea „numărului" 
și încetarea chiuiturilor super-

Unde ați repetat ptnă acum?
— La reuniuni. Unde există 

o reuniune, noi Venim și prezen
tăm programul. Voluntar, reți
neți.

— Serios ? Totul gratuit ? Și 
de ce nu vă plătește nimeni ?

— Nu știu, zău. Nu crezi c-ar 
trebui o recompensă oarecare 
totuși ? Noi cheltuim la fiecare 
număr o cantitate considerabilă 
de energie. Am făcut un calcul 
precis. Mișcarea și caloria. 
Dar... adio I A început trompeta.

Sînt înghesuit, strivit aproa
pe de un grup de băieți și fete 
care aleargă.

— Ce s-a totîmplat, fraților?

Intervin pcstrlfe
bat în masă, în șifonier. Dar 
asta nu întotdeauna.' Numai 
după miezul nopții.

— Și urli tare?
— Nu te-ai convins adinea- 

uti ? Acbar e un pui de lapte 
pe lingă mine. Mai alee cind 
e liniște tn tot căminul, cind 
dorm toți studenții, e o plăcere 
să urli Urletul capătă o rezo
nanță uluitoare. Toți sar din

tinuă să te aUtocercetezi.
Plec mai departe ștrecurîn- 

du-mă printre perechile aflate

sonlce le comunic că toate figu
rile lor au fost fotografiate pen
tru ziar și că le cer cîteva date 
in plus.

— Cine este responsabilul 
samblului ? întreb.

— Maestrul
la I.S.E.P.

— Maestre

Urdă Petru

an-

de

Urdă, văd___  . .. . că 
pînă acum ați făcut-o... brînză 
cu figurile voastre. La care circ 
evoluați ?

—Ași I Nu sîntem la circ, A- 
sta e numai o premiză, un vis 
de viitor. Deocamdată...

Parcă ați fugi de la... cursuri.
Unul dintre ei se oprește în. 

grozit.
— De unde știi ? Cine ne-a 

pîrît ?
— Nu ml-a spus nimeni. 

V-am bănuit după măștile de 
iepuri.

Obosit și transpirat mă retrag 
întrun colț mai liniștit să mă 
odihnesc. Mă așez într-un foto
liu și beau suc. Alături de mine 
o „mască" mefistofelică mă pri
vește acru.
“ Bei suc ? mă întreabă.

Da, beau suc, îi răspund.
— Nu-i bun de nimic. Nu a- 

jută. Mai rău te obosește. De 
altfel tot carnavalul e obositor, 
haotic, lipsit de sistematizare. 
N-ai observat?

— Nu.
— In cazul acesta ești lipsit 

de spirit critic. Eu am observat 
totul dintr-o singură privire. 
Am venit special ca să-l studiez 
și să-i Iac critica în calitatea 
mea de Popa Mihai, student 
în anul II Filozofie-București. 
Cred că n-a tost justă distri
buirea măștilor pe regnuri ani
male și tipuri caracterologice. 
De ce, de pildă, nu există nici 
o mască de șarpe boa sau de 
știulete de porumb, plantă Care 
așa cum ne învăță științele na
turii se numește teta mais și a 
fost adusă în țară pe timpul 
domniei lui Șerban Cantacuzi- 
no, în anul...

— Intr-adevăr, nu văd ase
menea măști.

— Ei vezi I Eu am sezisat de 
la bun început totala lipsă de 
discernămînt, de intuiție și asi
milare a problemei.

— Dumneata ești cam nega
tivist, prietene. Vezi totul în 
negru.

— Părerile mele sînt întot
deauna aceleași. In seminar îl 
combat pe toți ante și post vor
bitorii, uneori chiar și pe cei 
care nu vorbesc. Nu sînt de a- 
cord cu ei tn nici o chestiune 
E drept, și ei mă combat pe 
mine pentru că, se zice, încurc

problemele, le dizolv, le amestec 
și pînă la urma nu tnai iese ni
mic. Dar n-au dreptate- In adu
nările U.T.M, iau de asemenea 
atitudine împotriva tuturor. In 
special, nu sînt niciodată de a- 
cord cu referatele. Părerea mea 
este că toate referatele din lume 
sint făcute pentru a fi criticate 
pînă la distrugere, așa cum ar
tificiile sînt făcute pentru a fi 
arse. De asemenea, comitetele 
sînt alese pentru a fi criticate 
și învinuite de toate lipsurile 
posibile. Eu nu sînt niciodată de 
acord cu comitetul de la noi. 
Părerea mea e că nu face trea
bă, indiferent dacă muncește 
sau nu. De pildă, și eu am fost 
în comitet, dar spre totala mea 
stupefacție n-am mai fost rea
les, Mi s-a spus că din cauza 
unei prea mari activități ver
bale și a lipsei de activități 
conctete. Nu pricep ce vor să 
spună cu asta. Eu critic, neg 
totul, analizez și combat totul. 
De ce nu se pune în comitet un 
responsabil cu critica și nega
rea ? Asta care va să zică nu e 
activitate ? Mă rog. In orice 
caz eU nu sînt de acord. In 
ceea ce privește carnavalul, de 
asemenea nu sint de acord. E 
slab sistematizat, nu e cimen
tat cu cifre grăitoare, nu e...

Ultimul monolog al măștii 
mefistofelice nu l-am mai ascul
tat. Plecasem de mult. Stînd 
lîngă eh obosisem.

ION BAIEȘli
W *■ * *- ■* V

Unui Don loan de bu
levard :

Strămoșul nostru preistoric 
Picta jivinele pe stîncă. 
De-ar mai trăi azi, categoric 
L-ar ajuta și Gogu-n muncă,

Studenta Ivan Anicuța 
de la Instituia! agrono
mic ,.N. Bălcescu", făcui-

• tatea ingineri economiști, 
anul III, nu îngrijește șl 
nu restituie cărțile îm
prumutate de ia biblio- 

. tecă;

— Cică n-am grijă de cărți, 
Vai de păcatele mele... 
Dimpotrivă, eu le cruț, 
NJci nu mă ating de ele.

— Ce gen preferi ? — l.am 
întrebat

In toiul unui carnaval. 
Răspunsul l-am primit indat’: 
— Eu ? Genul feminin... piu. 

ral.
Unuia dintre partid, 

cant ii la carnaval, care la 
E semindrii ■ tși ascunde tn 
' - Valuri de vorbe lipsa de 

pregătire:

După rum vezi, ghinionul 
Vrea și-acuma să te pască. 
Te-am ghicit, te recunoaștem, 
Tot o mască ai sub mască.

ctndu.se


In CETĂȚENII PROPUN
întreaga Candidați! r. D. P

Tovarășului 
WILLIAM 
GALLACHER 

președintele Partidului 
Comunist din Marea 

Britanie

Qn case ale alegătorului
0^2 în București

alegerii deputațl- 
Adunare Națională

In vederea 
lor în Marea ____
de la 3 februarie 1957, In diferite 
cartiere ale Capitalei s-au des
chis pînă acum 32 case ale ale
gătorului.

Numai în ultimele 3 zile s-au 
deschis case ale alegătorului in 
localul Institutului de Științe 
Economice și Planificare „V. I. 
Lenin“ (I.S.E.P.), tn strada Pan- 
telimon nr. Ill, la biblioteca ra
ională din str. Maica Domnului 
nr. 1, in strada Porțile de Fier 
nr. 74, strada Ștefănescu Tei nr. 
16, precum șl în comunele Volun
tari și Pipera.

La casele alegătorului sînt or
ganizate conferințe și au loc 
spectacole artistice, consacrate a- 
legerilor de ia 3 februarie.

La dispoziția cetățenilor este 
pus un bogat material documen
tar cu privire la realizările regi
mului nostru de democrație popu
lară și la tehnica votării.

O intensă activitate se desfă
șoară în aceste zile. Săptămîna 
trecută a avut loc la Casa ale-

gătorulul de la Biblioteca- raio. 
nală din b-dul 1 Mai nr. 356, ra
ionul Grivița Roșie, o intilnire in
tre deputați ai sfatului popular, 
membri ai comitetelor de stradă 
din raionul Grivița Roșie și 
din cartier pentru a discuta di
ferite probleme gospodărești și 
sprijinul pe care comitetele de 
stradă trebuie să-l dea campaniei 
electorale.

In fiecare raion vor fi deschise 
zilele acestea noi Case ale alegă
torului.

Londra

Iubite tovarășe Gallacher, j 
Cu ocazia celei de-a 75.a j 

aniversări a zilei dvs. de naș- | 
tere, Comitetul Central al I 
Partidului Muncitoresc Ro- I 
mîn vă felicită și vă trans- j 
mite un călduros și frățesc I 
salut, dvs. vechi luptător al ț 
mișcării muncitorești din Ma
rea Britanie.

In numele Partidului Mun
citoresc Romîn și al clasei 
muncitoare din țara noastră, 
vă urăm ani mulți de sănătate { 
și activitate rodnică, pentru ) 
binele poporului englez, pen- j 
tru triumful cauzei păcii șl j 
prieteniei între popoare.

COMITETUL CENTRAL | 
AL PARTIDULUI j 

MUNCITORESC ROMÎN I

învătătoarea 
UTEMISTA
SUCEAVĂ (de la trimisul 

nostru).
încă de dimineață. In sala 

căminului cultural din comu
na Dărmănești, era un con
tinuu du-te vino. Deodată, din 
capătul satului se auzi zgomot 
de căruțe ce veneau în goana 
mare. Erau delegații din co
munele Pătrăuți. lacobești, 
Rominești și Măriței, comuni 
megieșe cu Dărmănești.

Cind prima căruță se opri 
In fața cooperativei, un țăran 
din Dărmănești se miră :

— Ați și sosit ? V.ați sculat 
cu noaptea în cap 1

— Păi dacă trebuie de Insă- 
mințat nu mai poți avea ră
gaz... răspunse 
coltelor ' 
denciuc.

Avea 
aceasta 
mînța bună. Și nu este de loc 
simplu să alegi omul care să 
te reprezinte in Marea Adu
nare Națională. Răspunsul l-a 
dat profesoara Olga Macovs- 
chi.

— Propun candidată F.D.P. 
în alegerile de la 3 februa
rie 1957, pe fosta mea ele
vă, utemista Avramia Buja- 
novschi. O cunosc de cind era 
copil, elevă In orfelinatul din 
comuna Scheia. Statul nostru 
democrat popular a ajutat-o 
să devină învățătoare, sa de
vin» un om adevărat. In u- 
nanimitate, adunarea a hotărit 
ca Învățătoarea utemistă A- 
vramia Bujanovschl, membră 
în Comitetul regional U.T.M. 
Suceava să fie candidată in 
circumscripția electorală nr. 6 
Dărmănești.

bogate,
fruntașul re- 
Teodor Ro-

dreptate. Inperfectă
zi trebuia aleasă să-

Activist utemist 
desemnat candidat al F.D

Cine știe ce ar fi devenit Florea Ristache, tn alte vremuri I Fe
ricirea de a trăi In regimul nostru, el a simțit-o Insă din plin. 
Copilul acesta, descins dintr-o familie de oameni nevoiași, a fast 
crescut și educai de partid, de organizația noastră.

In 1945, el a intrat în rîndurile U.T.C. Pe atunci era ucenic la 
rafinăria nr. 4 din Ctmpina. învăța meseria de electrician.

Cind i s-au dat primele sarcini de organizație, Florea Ristache 
nu s-a mai simțit un copilandru. înțelegea că este om tn toată 
firea și că se bucură de încrederea celor din jur.

, In 1948 a devenii lucrător electrician. Cu puțini ani mai ttr- 
ziu, era prim-secretar al Comitetului raional U.T.M.-Ctmpina. Mai 
apoi, Congresul l-a ales ca membru In Comitetul Central al 
U.T.M. Cătătoria sa tn Uniunea Sovietică i-a îmbogățit experiența, 
întors in țară, cu experiența bogatei școli a Comsomolului, Florea 
Ristache a devenit secretar al Comitetului regional U-T,M.-Ploești.

Scoaterea țițeiului din batale, prin scurgeri și gropi — una din
tre inițiative — a dat pini azi roade foarte bogate. Au putut fi 
recuperate ctteva mii de tone de țiței. Prin inițiativa recuperării 
conductelor îngropate de la sondele părăsite, tineretul din regiu
nea Ploești a dezgropat și dat In folosință aproape 20.000 metri 
de conducte. Despre aceste succese, cit și despre contribuția dată 
de tov. Florea Ristache la obținerea lor, s-a discutat zilele trecute 
la adunarea cetățenilor ținută la căminul cultural din Buda. Ei 
l-au propus pe tov. Florea Ristache, prim-secretar al comitetului 
regional U.T.M.-Ploești, candidat al F.D.P. In circumscripția elec
torală nr. 21.

Candidatura lui Florea Ristache a fost susținută cu căldură 
de Vasile Neacșu, Ilie Beium, Constantin Pavel și mulți alții.

ION TEOHARIDE

Ultimii
veniți

(Urmare din pag. l-a)

ORAȘUL STALIN 
(de la trimisul no
stru). — Cînd cine
va a pomenit numele 
iui Ilie A. Ion, pri
virile tuturor căutau 
curioase prin sală. 
Un tînăr nu prea 
înalt, destul de voi
nic insă, cu o cută 
adincă între sprînce- 
nete-i stufoase, se 
ridică liniștit de pe 
scaun Sute de pri
viri încercau parcă 
să ghicească din 
trăsăturile feții șale 
din întreaga lui în
fățișare, de-i om ce 
poate duce la greu, 
ori nu.

Erau țărani veniți 
de pe la poalele 
„Măgurii" Mașini 
sau căruțe îi aduse
seră de prin Crizbav, 
Haichiu, Hăghig, A- 
raci, Sinpetru, Hăr- 
man, iar cei din 
Feldioara i-au pri- 

n i

Era de făcut o 
treabă de mare răs
pundere, așa că în 
sală se 
oamenii cei mai cu 
judecată din comu
ne.

așa ca in 
aflau acum

— Nimic nîi se 
poate bucura de mai 
multă încredere la 
noi, a spus tov. Țbn 
Nedelcu din Măgura 
Codlei, decît cuvtn- 
tul unui muncitor 
Anii care au trecut 
de la eliberare sînt 
convingători pentru 
aceasta. S-a dovedit 
că țărănimea nici
odată nu a avut un 
prieten mai bun ca 
clasa muncitoare. 
Un om din rîndurile 
ei, ridicat în forul 
suprem de conduce
re al țării, este o 
nouă garanție pen
tru noi că nevoile și

doleanțele țăranilor 
muncitori din acea
stă circumscripție e- 
lectorală, cuvîntul 
lor va găsi oricînd 
ascultare și înțele
gere.

Aplauze puternice 
au întrerupt și cu
vintele învățătorului 
Țugulea care a sus
ținut candidatura in- 
ginerului Ilie A. Ion.

Au luat cuvîntul 
numeroși țărani și 
muncitori din cir
cumscripția electo
rală Feldioara, raio
nul Cod'ea; unii ca- 
re-1 cunoșteau dina
inte pe tov. Ilie 
alții care l-au cunos
cut în seara aceasta

Oameni de diferite 
vîrste, mulți dintre 
ei trecuți prin multe 
în viață, au susținut 
cu încredere candi
datura tov. Ilie A. 
Ion.

ffg DECADA CĂRȚIIV

Note bibliografice

Primii n oștri dramaturgi
Cu prilejul primei reprezentații 

de teatru în limba romînă, prin 
anul 1819, Iancu Văcărescu, efor 
al teatrelor in acea vreme, a au- 

. bliniat caracterul, funcția educa
tivă, militant socială și națională 
a teatrului:

In el năravuri îndreptați.
Dați ascuțiri la minte , 
Podaaba dmbii noastre dațl 
Cu rominești cuvinte.

Regimul leudal al țării de pe 
atunci n-avea interesul să spri
jine teatrul in limba romînă, să 
contribuie astfel la luminarea 
minților, la emanciparea poporu
lui pe care-l disprețuia. Pină la 
înfiriparea repertoriului național, 
original, scena romînească era 
invadată de producții dramatice 
străine, adesea intr-o limbă pes
triță. necunoscută „vulgului".

CostaCht Facca, unul dintre 
primii dramaturgi romtni, pune 
în gura unui personaj din dia
logul său „Conversații'', această 
frază protestatară la arjjesa re
pertoriului cosmopolit al vremii, 
care venise din Apus :

Parcă noi nu slntem oameni, 
parcă datării avem

Să simțim tn limbi străine 
$i nemțește s<5 ridemt

♦

Editura de Stat pentru Litera
tură Și Artă a scos de sub ti
par. recent, o ediție, despre „Pri
mii noștri dramaturgi". îngrijită 
de Al Niculescu, cuprinzind o 
antologie, un studiu introductiv 
și prețioase note bio bibliografice 
semnate de Florin Tornea.

Studiul introductiv competent 
și aprofundat, precum și alcă
tuirea științifică a întregului vo
lum, oferă cititorului o imagine 
vie. amplă a mișcării dramatice 
ce s-a infltipat în țara noastră.

O parte Dintre scriitorii vre 
mii. fără să ii fost autori dra
matici. au făcut o operă de pio
nierat, in dorința lor aprinsă de

a promova arta națională. Așa 
au fost Mihail Kogălnlceanu, 
Constantin Negruzzi etc.

Folosind cu succes satira popu
lară, unul dintre fondatorii re
pertoriului dramatic național, lor
ii ache Golescu, scria — într-un 
popular expresiv, colorat — cîte- 
va comedii îndreptate împotriva 
celor ce jecmăneau poporul; ele 
oglindesc realitatea dureroasă, 
tragica existență a țăranilor ex
ploatați ia singe de către boieri. 
Aceste stări de lucruri triste, 
le-a înfățișat într-un ciclu de dta. 
me satirice, intitulat „Starea țării 
rominești pe vremea străinilor și 
pămîntenilor".

Doi scriitori, 
âu pus bazele 
tice naționale 
tache Faoca și 
cu. amîndoi membri ai Societății 
Filarmonice din București. Come 
diile lor conturează mai clar 
imaginile oferite de epoca feudală 
din ajunul revoluției de la 1848.

întemeietorul primei trupe de 
teatru romînesc, în Țările romt
nești. Costache Caragiale, zugră
vește in comediile sale lumea bo
ierimii decăzute, aceea a burghe
ziei ce se ciocoizase, pe care o 
supune rîsului demascator, deza
probator al maselor — „O soare 
la mahala", „Doi coțcari" și „Iti- 
gimfata plapumăreasa". Cea mai 
marcantă figură a teatrului romi- 
nesc din preajma revoluției pa-

atunci este preluat și continuat 
aetăzi, în mod creator, pe linia 
valorificării moștenirii culturale, 
de către fruntașii scenei și dra
maturgiei noastre naționale.

Iată de ce citirea, cunoașterea 
acestor pionieri ai teatrului, ai 
literaturii dramatice romtnești, 
se impune cu necesitate.

I. M.

că gospodăria colectivă e mai 
bună. Cindva încercase să gă
sească un argument: că nevasta 
ti este însărcinată șl că singur 
nu va putea face mare lucru. Tot 
atunci Insă, tși dădu seama că 
,.argumentul" poate fi lesne răs
turnat. Femeile tnsărcinate, se 
știe, slnt ajutate de gospodăria 
colectivă.

Acolo, tn drum, ta numai ctți- 
va pași de casă, cele ctteva cu
vinte ale agitatorului ti răscoliră. 
Simțea că golul din preajma sa 
tl apasă, tl îndeamnă să ta o 
hotărtre. El este utemist. Este 
om cu armata făcută. Tn curind 
va fi șl tată. Ce poate să-l țină 
pe el de-oparte? Și Neacșu nu 
insistase mai multi Dar poate 
dinadins a făcut-o. Da. sigur 
dinadins nu insistase prea mult 
Se pomeni luind pe neașteptate 
o hotărtre și o porni iute pe lin
gă gard. Aproape de colț tl a- 
junse pe ttnărul de care se des
părțise puțin mai înainte.

— Neacșule... măi, Gheorghe...
— Ce este?
— Vin la voi... Hai cu mine.
Se întoarseră Imnreună Acasă, 

nevastă-sa ,a fost tare bucuroasă 
cind a aflat că slnt locuri la casa 
de nașteri. Ea pregătise deja fe
linarul. tată-său căruia, mamă-sa 
celelalte lucruri necesare. Dacă 
ceasul hotărltor va veni noaptea 
să fie toate la locul lor

Pentru ctteva clipe, nevasta 
ieși din casă Se ivi apoi In pra
gul ușii, cu o tavă pe care stră
luceau ctteva pahare de cristal și 
cu o cană din care te tmbia un 
vin negru, plin de aromă.

— Să ciocnim tn cinstea noului 
colectivist — propuse Neacșu

— Cum ? — întrebă viitoareu 
mamă, și un ztmbet luminos ti 
acoperi chipul. Eu de mult voiam 
să-ți spun, Niculaie.. dar cre
deam că tu zici altfel.

— Noi nu putem zice altfel — 
rosti el, împăcat. Viitorul nostru 
acolo este. In gospodăria colec
tivă...

Al doilea pahar l-au ciocnit tn 
sănătatea micului cetățean, care 
trebuia să sosească. Pe urmă. 
Neacșu a plecat

In dimineața următoare, două 
vești însemnate făceau ocolul sa
tului. Prima: Nicolaie Vlnătoru 
ultimul „particular" din Mircea 
Vodă făcuse cerere pentru colec
tivă. Pe lingă asta, era tată, a- 
vea o fetiță cu zulufi aurii. Fe
meile spuneau că seamănă leit cu 
taică-său. A doua: toată comuna 
Mircea Vodă fusese cooperativi- 
zată. Comunistul Iancu Jărnăia- 
nu, secretarul organizației de 
partid din gospodăria colectivă 
și Gheorghe S. Panțuru, spuneau 
că nu doar comuna, ci raionul-, tn 
întregime fusese cooperativlzat. 
Ceea ce posturile noastre de ra
dio transmiteau către amiază, la 
buletinul de știri, tn toată țara.

j

sînt ocupați în prezent peste 
11.000 muncitori constructori. 
Brigăzile de voluntari, formate 
mai ales din tineret, acordă un 
mare ajutor.

Imagini
din viața 
tineretului
Chinei noi

Minerii din Ungaria 
răspund chemării guvernului

ceva mai ttrzlu, 
literaturii drama- 
Aceștia arau Cos- 
Costache Bălăces-

șoptiste. este aceea a lui Matei 
Millo, ale cărui preocupări dra
matice sînt legate de 
politice înaintate ale 
democrați de; la 1848 
om de teatru, el 6-a 
un mare prestigiu în 
selor populare, prin 
țiiie pe care le dădea prin țară 
cu un repertoriu bogat. Piesele 
sale „însurățeii", „Un poet ro
mantic" și „Baba Hirca", s-au 
bucurat de un larg răsunet pen
tru că in ele autorul a dat glas 
unor idei ce frămlntan -coca, aS- 
pirații'or poporului.

Tot ceea ce a fost de preț

concepțiile 
luptă terilor
Scriitor și 

bucurat de 
rîndul ma- 
reprezenta-

wtjff zi

La Budapesta s-au desfășurat 
în zilele de 24 și 25 decembrie 
lucrări de reconstruire a clădirilor 
distruse și de curățire a orașului.

In noaptea de 24 spre 25 de
cembrie, cînd, la cererea popu
lației, au fost anulate restricțiile 
de circulație, la Budapesta a fost 
liniște. încercările izolate ale 
unor elemente ostile și ale unor 
instigatori de a provoca dezordini 
au eșuat pretutindeni și au fost 
lichidate în general chiar de 
populație.

SUS: O delegație a studenților din Pekin tn vizită la mun
citorii căii ferate Tsining-Ulan Bator. Ei urmăresc cu atenție 
munca la strung a tinerei fruntașe In producție Kuo Hsin-cing.

JOS: E mlndră pe tractorul ei tînăra Țelai Cen. De cu- 
rind a fost declarată cea mai bună tractoristă din provincia 
Chinghai.

BUDAPESTA 25 (Agerpres).- 
In rîndurile minerilor unguri a 
găsit un larg ecou apelul guver
nului și al sindicatelor, care au 
chemat să se lucreze și în zilele 
de crăciun, avînd în vedere lipsa 
de cărbune. La 24 decembrie, la 
Tatabanya, de pildă, în mine au 
coborît peste 2.000 de mineri, care 
au extras aproximativ 250 de va
goane de cărbune. Minerii din 
Nograd au extras la 24 decem
brie aproape 300 de vagoane de 
cărbune. Munca continuă și în 
celelalte bazine carbonifere ale 
țării.

Budapesta s.e reconstruiește 
oînnnnnmnHHnnnHr HI rttîTl Capiu

BUDAPESTA 26 (Agerpres) .- 
La Budapesta sînt reconstruite 
într-o măsură tot mai mare clă
dirile publice și casele de locuit 
avariate în timpul rebeliunii con
trarevoluționare.

In ultimul timp, organizațiile 
de construcții ale Consiliului oră
șenesc Budapesta și ale ministe
relor, ajutate de populația ora. 
șului, au reparat aproximativ 
20.000 de apartamente.

In prezent la Budapesta sînt 
asigurate locuințe pentru toate 
familiile ale căror oase au fost 
distruse sau avariate în timpul 
luptelor împotriva bandiților fas
ciști.

In oraș mai există, desigur, 
case serios avariate, dar și a- 
cestea sînt reconstruite în ritm ra. 
pid. La lucrările de reconstrucție

Pregătiri pentru *
Festival in U.R.S.S...J

Se dezvoltă relațiile 
dintre P. C. Italian 
Uniunea Comuniștilor 

din Iugoslavia
VENEȚIA 26 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Tan- 
jug, în comunicatul comun pu
blicat la încheierea vizitei făcute 
Partidului Comunist Italian de 
către delegația Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia se subliniază 
că relațiile dintre cele două par
tide se desfășoară în spiritul unei 
dorințe sincere de colaborare 
Cele două partide au căzut de 
acord să procedeze la un schimb 
regulat de informații cu privire 
la atitudinea pe care urmează să 
o adopte față de evenimentele in
ternaționale, situația mișcării 
muncitorești, față de diferitele 
aspecte ale activității lor politi
ce, precum și ale vieții celor două 
partide în general.

Profesorul american Macker declară: în Uniunea 
Sovietică există toate condițiile 
pentru o larga activitate științifică

LVOV 26 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum s-a mal a- 
nunțat, Orest S. Macker, profe
sor de Geodezie de la Universi
tatea St. Louis, a părăsit S.U.A.. 
împreună cu soția pentru a se 
stabili în Uniunea Sovietică. 
Omul de știință american a de 
clarat că în Uniunea Sovietică e 
xistă cele mai bune condiții pen 
tru activitatea de cercetări știin
țifice. După o scurtă ședere la 
Moscova, prof. Orest S. Macker a 
sosit Ia Lvov unde a hotărît să 
locuiască și să lucreze.

Intr-o ’ convorbite cu un cores
pondent al agenției ȚASS, prof.

Macker și-a împărtășit impresiile 
asupra primelor zile petrecute în 
Uniunea Sovietică. Printre altele 
el a spus :

— Mă simt la Lvov ca la mine 
acasă. Sînt înconjurat aici de 
mare grijă și atenție. Am fost in
vitat să lucrez la Institutul Po
litehnic din Lvov, cel mai mare 
din Ucraina, invitație pe care am 
și acceptat-o. Acum vorbesc cu 
bucurie despre faptul că visul 
meu s-a împlinit. La Lvov îmi voi 
continua activitatea mea științifică 
îii domeniul geodeziei,
în acest oraș a fost creată 
nunată bază științifică.

îh Uniunea Sovietică 
toate condițiile pentru o
activitate științifică. Scurta mea 
ședere în U.R.S.S. m-a convins 
de acest lucru.

Colonelul rebel Simbolon urmărește 
înlăturarea forțelor democratice 

din Indonezia
DJAKARTA 26 (Agerpres). - 

După cum anunță agenția United 
Press, președintele Indoneziei, 
Sukarno, a semnat decretul pen
tru introducerea stării de a- 
sediu în provincia Sumatra 
d« est, spre a preîntîmpina 
o eventuală lovitură de stat 
din partea elementelor subver
sive din armata indoneziana, 
care au acaparat puterea în 
provinciile Sumatra centrală și 
de nord. Din capitala Indoneziei 
sosesc noi știri care dovedesc că 
recenta lovitură de stat din Su
matra centrală s-a bucurat de 
sprijinul partidului reacționar 
Mașumi, care urmărește răstur. 
narea guvernului, deși reprezen
tanți ai acestui partid fac parte 
din guvernul de coaliție prezidat 
de Sastroamidjojo. Comitetul 
executiv al partidului Mașumi, 
întrunit în prezent la Bandung 
a anunțat că reprezentanții săi 
se vor retrage din guvern dacă 

I Sastroamidjojo nu-și va pre
zenta demisia. Agenția Associa-

înhumarea poetului Nicolae Labiș
Casa Scriitorilor „Mihail Sa- 

doveanu" din Capitală, unde a 
fost depus corpul neînsuflețit al 
poetului Nicolae Labiș, decedat 
tn urma unul grav accident, a de
venit duminică și luni loc de pe
lerinaj pentru colegii, prietenii și 
cunoscuții celui dispărut.

Luni, în jurul catafalcului, to
varășii Mlhai Benluc, prim se
cretar al Uniuni! Scriitorilor din 
R.P.R., Mihu Dragomir, Mihail

Prea

L

deoarece 
o mi-

există
largă

Davidoglu, Veronica Porumbacu, 
Nicolae Tăutu, Victor Tulbure și 
Ion Mihăileanu au alcătuit gar
da de onoare. Tineri colegi și 
prieteni au format apoi ultima 
gardă.

La adunarea de doliu care a 
avut loc luni la ora 12 Eugen Je- 
beleanu în numele Uniunii Scrii
torilor, Gheorghe Tomozei și Paul 
Georgescu, au evocat figura celui 
dispărut. Paul Anghel a citit poe-

lon Brad

zia „Moartea căprioarei" de Ni
colae Labiș.

După adunarea de doliu, corte
giul funebru s-a îndreptat spre 
cimitirul Bellu, unde a avut loc 
înhumarea. La cimitir, Eugen 
Mândrie a rostit un ultim cuvînt 
de adio, iar Ion Brad a citit o 
poezie proprie dedicată lui Nico
lae Labiș.

ted Press anunță însă că GU
VERNUL ÎNTRUNIT INTRO 
ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A 
RESPINS ȘANTAJUL ELEMEN
TELOR SUBVERSIVE DIN AR
MATA SPRIJINITE DE PARTI
DUL MAȘUMI și a anunțat că 
va continua să rămînă în funcțiu
ne. Autorii loviturii de stat din 
Sumatra au moi urmărit și un 
alt obiectiv. Intr-o declarație pu
blică, colonelul Simbolon, autorul 
loviturii de stat, a pretins că el 
nu are nimic împotriva preșe
dintelui Republicii Sukarno, dar 
este adversar al primului minis
tru Sastroamidjojo. Astfel, clica 
militară care s-a răsculat în Su
matra încearcă să provoace vraj
bă între președintele Republicii 
și primul său ministru. Această 
încercare a eșuat însă pe 
de-a întregul, deoarece PREȘE
DINTELE SUKARNO A ANUN
ȚAT CA CONTINUA SA ACOR
DE ÎNTREAGA SA ÎNCREDERE 
PREMIERULUI SASTROAMID
JOJO ȘI A CHEMAT POPORUL 
INDONEZIAN SA SPRIJINE 
GUVERNUL PENTRU A RES
TABILI LINIȘTEA IN ȚARA.

DJAKARTA 26 (Agerpres), — 
China Nouă transmite: La 25 
decembrie, președintele Indone
ziei, Sukarno a adresat prin 
radio, în numele comandamentu
lui suprem al forțelor armate te
restre, navale și aeriene din In
donezia, un apel în care arată 
că acțiunile colonelului Simbolon 
constituie o încălcare a constitu
ției și a jurămintelor depuse de 
ostași. De aceea, colonelul Sim
bolon a fost eliberat temporar 
postul său de comandant șef 
districtului militar nr. 1.

Viața se normalizează 
treptat la Port Said

După eliberarea orașului Port 
Said, viața se normalizează trep
tat, Se normalizează funcționarea 
transportului orășenesc și se res
tabilesc comunicațiile feroviare. 
Guvernul a înființat un 
pentru problemele Port 
condus de Abdel Latif 
Pentru nevoile imediate 
șului au fost alocate 5 
lire egiptene.

din 
al

timpuriu apus
Aseară ți-am strlns mina și, iată, azi

te-ai dus, 
Cu fruntea ca un soare prea timpuriu apus, 
Aseară, chinuită, nădejdea mal hrănea 
Cu focul poeziei pe cerul larg o stea, 
Dar iată steaua cade, spre ziuă, lăcrimînd 
Aici în brazda neagră a sfintului pămînt. 
Aseară sta Moldova și se-ogllndea superb 
in ochii de lumină ai puiului de cerb, 
Spre ziuă insă moartea, ea, negrul vînător, 
A răsturnat vătuiul pe-o dungă de răzor. 
In ochii lui de ceață, furați pe veci luminii. 
Se clatină pădurea și cîmpul și Mălinii, 
Se-ntunecă Șiretul cu apa lui vioară, 
Iși fringe greu genunchii, mugind, 

o căprioară.

Aseară anotimpul întîtlor iubiri
Mai izbucnea in muguri, din lujerii subțiri, 
Dar cînd să dee floare, venit-a să-l sugrume 
De gheață Sfînt Andreiul ce l-a adus pe lume 
Aseară era vremea de întrebări și zboruri, 
De dragoste, de luptă, de Întristări, de doruri. 
De patimă pe care vulcanii doar o știu — 
Și azi e anotimpul etern, insă pustiu...
De ce n-ați fost răsaduri, o inimi ale noastre 
Să vă sădim in pieptul grădinilor albastre 
Ce-ar fi înflorit sub pana poetului, ca mîine ? 
Din chinuita noastră nădejde, ce rămîne?

Aseară i-am strlns mina și, iată, azi s-a dus, 
Cu fruntea ca un soare prea timpuriu apus.

Partidul Comunist 
din Indonezia cheamă 
poporul în sprijinul 

guvernului
DJAKARTA (Agerpres). — 

China Nouă transmite: Partidul 
Comunist Indonezian a publicat 
o declarație tn care se subliniază 
că incidentele din Sumatra cen
trală șl de nord se datoresc intri
gilor politice ale colonelului Lu. 
bis pentru a pune mina pe putere. 
Partidul Comunist din Indonezia 
cheamă întregul popor indonezian 
să-șt strlngă rîndurile și să dea 
un ajutor sporit guvernului și 
forțelor sale armate pentru a ză
dărnici astfel de acțiuni antide
mocratice și anticonstituționale.

Eugene Black și.a făcut pu
blică ideea ce-i pasionează de 
o bucată de vreme. Slujitor al 
altarului, Black ar fi normal 
să fie preocupat de cele cerești. 
Dar Black preferă să se dedice 
unor treburi pămîntești, mai pre
cis, să rezolve marile probleme 
ale Americii contemporane Pri
mul pas l-a și făcut. A găsit că 
este nevoie de... o nouă stemă a 
Statelor Unite ale Americii. Con. 
statarea a impus o acțiune ime
diată. Așa se explică că intr-unui 
din numerele lui „Dailly Express" 
am putut citi că Black a în
tocmit proiectul unei noi steme 
a S.U.A. Ea reprezintă un 
Cadillac în picioare, cu două tu
nuri încrucișate, pe un fond 
punctat de silueta unor băi și a- 
parate de aer condiționat.

Treaba nu e simplă. Probabil 
că propunerea lui Black va stîr- 
ni discuții furtunoase. Cînd stai 
și te gindești e normal să se 
intlmple așa. Regii automobilelor, 
ai tunurilor, ai băilor și ai apa
ratelor de aer condiționat au toa
te motivele să fie mulțumiți. Dar 
ceilalți ? Ce va spune, de pildă, 
regele jartierelor bărbătești, un 
onorabil miliardar ce ține la glo
ria industriei sale ? Sau ce se va 
întimpla cu regii Coca-Colei ? Nu 
vor pere oare ca pe stema S.U.A. 
să fie introduse cel puțin două 
sticle cu licoarea ce a devenit ce 
iebră pe glob ? Ce vor face stă- 
pinii finanțelor ? Precis că vor 
cere ca Wall-Streetul să fie în
fățișat pe stemă I

4 La 24 decembrie a avut loc 
i o ședință a Comitetului sovie- 
f tic de pregătire a celui de-al 
4 V1-lea Festival Mondial al Ti- 
I neretului și Studenților A fost 
I examinată problema compo- 
4 nenței delegației U.R.S.S. la
• această sărbătoare internațio

nală. U.R.S.S. va fi reprezen
tată de 3.000 de tineri și ti
nere din toate republicile 
unionale și autonome, din di
ferite regiuni ale R.S.F.S.R 
Printre ei se vor afla 1.700 
artiști amatori și 700 sportivi.

In afară de aceasta, vor fi 
invitați la Moscova pentru a 
participa la Festival in calita
te de oaspeți 120.000 de tineri 
muncitori, colhoznici, funcțio
nari, studenți fruntași din re
publicile Uniunii Sovietice. 
Printre ei se vor afla tn spe
cial clștigătorii concursurilor 
și laureați ai festivalurilor 
care vor avea loc în diferite 
regiuni ale țării.

în cadrul ședinței au fost 
făcute comunicări cu privire 

4 la desfășurarea pregătirilor In 
î vederea celui de-al Vl-lea Fes-
♦ tival Mondial.
4 Ser gliei Romanov ski, preșe-
* dintele Comitetului sovietic de
k pregătire a' ‘F'esiivalului, a co- * 
4 municat despre măsurile de, 
T pregătire in vederea primirii < 
I delegațiilor âe tineri din sirăi-* 
inătate, care vor sosi la Festi-^. 
I val. 4

*

i

♦
♦♦
♦

♦
♦4♦
♦
♦
♦
♦
4

...ți în Austria

!

■

Ziarul „Oesterreichisheș 
Volkstimme" relatează că Co- ♦ 
mitetul austriac de pregătire a f 
celui de' al șaselea Festival ș 
Mondial al Tineretului și Stu- * 
denților a adresat o chemare * 
tinerelor și tinerilor din Aus- * 
tria cerlndu-te să participe* 
activ la acțiunile culturale și * 
sportive organizate cu prilejul ♦ 
pregătirilor In vederea Festi- ♦ 
valului. Comitetul arată că la J 
Festival tineretul austriac va ♦ 
fi reprezentat de o delegație ♦ 
numeroasă.

Comitete de pregătire pen- ♦ 
tru festival se creează și. 
provinciile Austriei.

minister 
Saidului, 
Bogdadi. 
ale ora- 
milioane

♦

♦
♦

Din pricina

unei idei...
Dar, lucrurile nu se pot opri 

aci.. S.U.A este cuibul celor mai 
versați gangsteri. Ucenicii lui Al- 
Capone vor revendica pe bună 
dreptate să fie reprezentați și 
ei. Cuin anume, nu imporiă 
— fie sub forma unui cadavru, 
fie sub forma unei bănci devas
tate, Important e să fie reprezen
tați.

Scandalul va fi și mai mare 
cind in discuție va Interveni bi
necunoscutul Mc. Carthy, Fără 
îndoială el va cere ca stema 
S.U.A. să înfățișeze neapărat 
Statuia Libertății cu lacăt la 
gura. Și, dacă se poate, pe ală
turi să fie instalat și unul din 
copoii comisiei pentru cercetarea 
activității antiamericane

In sfîrșit, iși va cere dreptu
rile firești și Ku-Klux-Klanui. I •» 
privința aceasta lucrurile sînt mal 
simple: Ku-Klux-Kianui va re
vendica ca stema S.U.A. să evo
ce spînzurarea unui negru

Revendicări vor fi multe. Scan
dalul se va amplifica continuu. 
Și toate acestea din pricina ideii 
lui mister Black.

Mister Black, de ce ești super
ficial ? Dacă ai fi observat cit 
de complexă este America zilelor 
noastre, ai fi pus pe stemă și 
Coca Cola, și negrii spînzurați, 
și închisori... Ba, ai fi pus și 
prăpastia ,,pe marginea" căreia 
Dulles vrea să împingă omeni
rea. Așa ai fi mulțumit pe toți 
americanii „100 la sută".

M. RAMURA



Hotărîrile plenarei C. C. al P.C.U.S.
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Cu privire la încheierea lucrărilor pentru întocmirea celui de-al șaselea plan cincinal și 
precizarea cifrelor de control pe 1956/1960, precum și ale planului economiei naționale pe anul 1957

Numiri făcute de Prezidiul
Sovietului Suprem al U. R. S. S.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite hotărîrea plenarei C.C. al 
P.C.U.S. cu privire la Încheierea lu
crărilor pentru întocmirea celui de-al 
Vl-lea plan cihcirial și precizarea ci
frelor de control pe 1956—1960 pre
cum și ale planului economiei națio
nale pe anul 1957, (adoptată pe baza 
rapoartelor prezentate de tovarășii N. 
K. Baibakov și M. Z. Saburov).

Hotărîrile Congresului al XX-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, aprobate în unanimitate de în
tregul popor sovietic, au provocat un 
puternic avint al inițiativei și activi- 
tatii creatoare a milioanelor de mun
citori, colhoznici, și intelectuali din țara 
r.oastră.

Plenara Comitetului Central al 
P.C U S. constată că datorită aplicării 
consecvente a politicii leniniste și 
înlănțuirii hotărîrilor Congresului al 
XX-lea at P C.U.S in 1956 au fost ob
ținute succese noi și însemnate în do
meniul dezvoltării industriei spcialiste 
și in primul rind al industriei grele. 
Planul anual al producției industriale 
pt' anul 1956 va fi în ansamblu depă
șit. In comparație cu anul 1955 pro
ducția industrială va spori cu apro- 
xima'.iv II’, 'o, producția mijloace
lor de producție crespind cu pes
te II la sută iar producția bunuri
lor de consum cu peste 9 la sută. 
Sarcinile cu privire la numeroase ii- 
puri importante de produse indu- 
s riale vor fi depășite. Au fost 
obtinuie succese in domeniul oro- 
grasului tehnic in industrie.- — a cres
cut ritmul de aoiicare în producție a 
ultimelor realizări ale științei, tehni
cii și experienței înaintate. Punerea in 
funcțiune a unor noi capacități la hi- 
drocentra'e cu mare putere și la mari 
termocentrale a întărit considerabil 
baza energetică a industriei noastre.

Succesele obținute de industria so. 
cialistă în primul an al celui de-al 
Vl-lea cincinal înseamnă un nou pas 
Înainte pe calea creării bazei tehnico- 
mafăriale a comunismului. Uniunea 
Sovietică a devenit și mai puternică, 
puterea ei economică și defensivă a 
crescut, s-a ridicat bună starea mate
rială a poporului.

Pe baza dezvoltării cu precădere a 
Industriei grele se dezvoltă cu succes 
celelalte ramuri ale economiei națio- 
Eale. inclusiv agricultura. Parcul de 
mașini și tractoare al S.M.T.-urilor și 
sovhozurilor s-a complectat cu zeci 
de mii de tractoare, combine, autovehi
cule și alte mașini.

Acest lucru a făcui posibile valorifi
carea intr-un tcmen scurt a 35,5 mi
lioane hectare de păminturi ințelenite 
și. obținerea incă in 1956 a unui avint 
considerabil al producției agricole, pre
cum și sporirea In comparație cu
1955 a colectărilor și achizițiilor de ce
reale cu peste I miliard puduri, 
de cartofi cu 2,7 milioane tone 
Șl de lapte cu 3.8 milioane tone. Au 
crescut de asemenea colectările de 
bumbac, l!nă și alte produse agricole. 
A,sporit considerabil producția mărfu
rilor de consum popular In 1956 in
dustria ușoară va livra populației pro
duse peste plan in valoare de 3 mi
liarde ruble industria alimentară — 
în valoare de 4 miliarde ruble.

Plenara C.C. al P C U S. constată 
că paralel cu uriașele investiții defer- 
idnate de ritmul susținut al dezvol
tării industriei grele și agriculturii, in
1956 au fost realizate măsuri impor
tante in domeniul înfăptuirii progra
mului 'rasat de Congresul al XX-lea 
al. PC.L1S în vederea creșterii con
tinue a bunei stări materiale și ridi
cării nivelului cultural al poporului. 
Au fost sporite pensiile acordate oa
menilor muncii, au lost desființate 
taxele de învățămînt in școlile medii

Cu privire la problemele îmbunătățirii conducerii economiei naționale a U. R. S. S.
Plenara Comitetului Central al Par

tidului Comunist al Uniunii Sovietice 
constată că pe baza indicațiilor Con
gresului al XX Tea al P.C.U.S., se în
făptuiesc in. prezent o serie de măsuri 
importante îndreptate spre îmbunătă
țirea planificării de stat. înlăturarea 
centralizării excesive în conducerea e- 
conomiei .și ridicarea rolului republi
cilor unionale în cons‘ruc(ia economi
că extinderea continuă a drepturilor 
ministerelor U R S.S , organizațiilor și 
întreprinderilor economice, reducerea 
personalului și simplificarea aparatu
lui administrativ și de conducere: Mă- 
feiirile aplicate de partid și guvern co
respund pe deplin principiilor leniniste 
ale gospodăririi socialiste, ia baza că
rora se află centralismul democratic 
fn conducerea construcției economice. 
,:fn prezent, a-ăta V I. Lenin încă in 
primele luni ale puterii sovietice, sar
cina noastră constă în a aplica centra
lismul democratic în domeniul econo- 
ftiiei..."

Centralismul democratic In conduce
rea economiei naționale rezultă din na
tura marii producții socialiste, din ca
racterul economiei socialiste, econo
mie planificată, din esența orinduirii 
sovietice car-'1 a ridicat milioane de 
oameni ai munci la creația istorică 
conștientă, la conducerea construcției 
de stat și economice. Centralismul de
mocratic implică îmbunătățirea pe toa
te căile a planificării întărirea princi
piului planificării în întreaga activita
te economică Totodată el înseamnă 
luarea In considerare cu toată aten
ția. și sub toate aspectele, a expe
rienței locale și a condițiilor locale, 
sprijinirea activă și stimularea iniția
tivei creatoare a organizațiilor locale 
de pârtii, de stat, economice, sindi- 
cale și de Conisornol, a milioanelor de 
muncitori colhoznici și intelectuali.

Plenara CC. al PC US consideră 
necesar să sublimeze că in practica 
planificării de sfat și. in primul rind in 
planificarea curentă exisiă iipșuri ,<“• 
sentiale Comisia pentru planificarea 
de ne-spectivă a economiei naționale, 
com'sia pentru planificarea curentă a 
economiei naționale, precum și minis-

„Scînteia tineretului"
Pag 4-a 27 decembrie 1956

(adoptată pe baza rapoartelor prezentate de tovarășii N. K. BAIBAKOV 
și M. Z. SABUROV)

și instituțiile de tnvătămfnt superior, 
a fost sporită durata concediilor de 
graviditate și naștere, a fost redusă 
ziua de muncă în zilele premergătoare 
sărbătorilor și zilelor de odihnă, s-a 
început trecerea la ziua de mun
că redusă în industria carboni
feră Au fost majorate preturile de 
achiziție și colectare la produsele 
agricole. Sa adoptat hotărîrea ca în- 
cepînd de la l ianuarie 1957 să se 
sporească salariile muncitorilor și func
ționarilor cu salarii mici. Numai mă
surile amintite asigură populației oră
șenești și sătești avantaje suplimenta
re care se cifrează la peste 35 miliar
de ruble pe an.

Întreaga experiență istorică a statu
lui sovietic, iar în ațiii de după război 
și experiența altor țări socialiste au 
dovedit în mod indiscutabil și convin
gător uriașa superioritate a sistemu
lui socialist al economiei fată de sis
temul capitalist. Tocmai pentru că a- 
ceastă superioritate demonstrează tot 
mai convingător că în întrecerea eco
nomică pașnică între cele două siste
me — socialist și capitalist — este a- 
sigurată victoria sistemului socialist, 
forțele reacționare ale lumii capitalis
te folosesc toate mijloacele pentru a 
calomnia sistemul socialist al econo
miei. pentru a denatura esența sa. A- 
ceste Încercări sint sortite eșecului. 
Superioritatea sistemului socialist al 
economiei a fost dovedită de practică, 
de experiența vieții poporu'ui.

Economia socialistă este o economie 
planificată.-ceea ce permite o dezvol
tare rapidă și p’anică a tuturor 
forțelor de producție ale țării; pro
ducția socialistă ține seama de inte
resele întregului ponor, ceea ce des
chide un cîmp nelimitat de activitate 
inițiativei creatoare a maselor de mi
lioane de muncitori, (ărani și intelec
tuali.

în prezent partidul consideră că 
sarcina sa constă în a folosi mai bine 
și mai deplin marea superioritate, de 
imoortanță istorică mondială, a orîn- 
duiril socialiste, a sistemului socialist 
al economiei, în interesul poporului, 
in interesul construirii comunismului. 
Pentru îndeplinirea acestei sarcini, a- 
vem paralel' cu puternică bază teh
nică și de producție numeroase cadre 
de lucrători calificați, un aparat cali
ficat de conducere a product ei. In 
prezent cadrele noastre pot soluționa 
cu o deplină compe'entă problemele 
cele mai complexe de producție, eco
nomice și tehnico științifice și să ob
țină cu minimum de cheltuială de 
muncă, fonduri și materia'e, rezultate 
bune atit în industrie, transporturi și 
construcții, cit și în agricultură.

Totodată plenara C.C. al P.C.U.S. 
constată că paralel cu creșterea in 
comparație cu 1955 a extracției de căr
buni. a producției de mcta'e. ciment 
și a volumului materialului lemnos tă
iat și sortat, planul de produc,ie in 
aceste sectoare nu se îndeplinește In 
1956; de asemenea nu este îndeplinit 
tn întregime planul punerii in funcțiu
ne a capacităților de producție ătît în 
aceste sectoa-e. cit și tn al'e citeva 
sectoare a'e economiei nationa'e. nu 
sini îndeplinite in int-egime planurile 
construcției de locuințe. Această nein- 
deplinire a planurilor se exnl ci atit 
prin lipsuri serioase în plamficarea 
economiei naționale, cit si prin con
ducerea nesatisfăcătoare a întreprin
derilor și șantierelor de construcție de 
către anumite ministere.

Comisia pentru planificarea de 
perspectivă a economiei naționale, 
comisia pentru planificarea curentă 

(adoptată pe baza
terele studiază în măsură insuficien
tă situația din anumite ramuri ale 
producției sint slab legate de repu
blicile unionale și autonome, de ținu
turi și regiuni, de întreprinderi, de 
instituții științifice, au lipsuri și gre
șeli serioase în elaborarea planurilor 
de producție de lucrări capitale și de 
aprovizionare tehnico-materială, , fac 
fată in mod defectuos obligațiilor lor 
în ceea ce privește controlul îndepli
nirii planurilor de stat.

Considerînd drept sarcină primor
dială a partidului îmbunătățirea conti
nuă. prin toate mii'oacele. a conduce
rii economiei naționale pe baza Direc
tivelor Congresului al XX-lea al 
P.C.U S . plenara C.C. hotărăște :

I. Să se considere necesară înfăp
tuirea unor măsuri legate de îmbuna, 
tățirea radicală a activității comisiei 
pentru planificarea curentă a economiei 
naționale a URSS și să se încredin
țeze de asemenea acesteia funcția so. 
luționărli operative a problemelor cu
rente legate de Îndeplinirea planului 
de stat precum șl răspunderea pentru 
asigurarea resurselor materiale necesa
re îndeplinirii sarcinilor prevăzute de 
plan.

Comisia pentru planificarea curentă 
a economiei naționale și ministerele 
trebuie să asigure fo'osirea cea mai 
rațională și mai'eficientă a fondurilor 
de producție, a resurselor de brațe de 
muncă, de materii prime și bănești. O 
sarcină de cea mai mare importanță 
a comisiei pentru planificarea cu
rentă a economiei naționale, ca și a 
tuturor organelor noastre economice, 
constă in a introduce sistematic și 
pe scară largă în producție realiză
rile științei și tehnicii înaintate, ex. 
periența prețioasă a inovatorilor, pro
punerile rationalizatorilor și invăntato-- 
riltrr O serioasă atenție trebuie acor
dată specializării și cooperării între
prinderilor. legăturilor de producție 
între ramuri, și coordonării activității 
economice a diferitelor regiuni econo
mice. Traducerea în viată a tuturor 
acestor măsuri trebuie să asigure un

a economiei naționale, precum 
și ministerele nu tin seama 
în suficientă măsură, tn elaborarea pla
nurilor economiei naționale, de posibi
litățile reale, de asigurarea sarcinilor 
de plan cu resurse materiale și finan
ciare. nu prevăd suficiente rezerve ce 
materii prime, combustibil și mate
riale, tolerează un volum prea mare 
al lucrărilor de construcție, ceea ce 
creează o incordare excesivă în înde
plinirea planurilor; intr-o serie de ca
zuri se fac omisiuni și greșeli în pla
nuri Acest lucru duce la încălcarea 
caracterului ritmic.al activității între
prinderilor. la munca în asalt și la 
stagnare, iar în domeniul construcții
lor — la dispersarea mijloacelor in 
numeroase șantiere noi. la prelungirea 
termenelor de construcție, la scumpi
rea construcțiilor și la nerespectarea 
termenelor de dare în exploatare a noi. 
lor obiective. Această folosire nera- 
tionaiă a fondurilor de stat provoacă 
înghețarea lor, duce la scăderea efi
cacității investițiilor capitale, la tulbu
rarea dezvoltării proporționale a dife
ritelor ramuri a'e economiei și. în ul
timă instanță, la mari pierderi în eCo. 
nomia națională.

In scopul înlăturării cit mai grab
nice a acestor lipsuri, tn scopul folo- 
sirii juste a tuturor rezervelor și po. 
sihilitătilor pentru asigurarea dezvol
tării n'anice continue a economiei na- 
(tonale, plenara Comitetului Central 
al P C U S. hotărăște:

1 Să supună spre examinare și a- 
probare Sovietului Suprem al U R S.S 
în primul semestru al anului 1957, cel 
de-al șaselea plan de dezvoltare a ecn. 
nomiei naționale a U R S S.

In punerea la punct a lucrărilor pen
tru întocmirea celui de-al șaselea olan 
cincinal să se pornească de la sarci
nile principale ale cincinalului trasate 
de Congresul al XX-lea al PC.U.S. 
de a se asigura — pe baza dezvol
tării cu precădere a industriei grele, 
a progresului tehnic continuu și a ri
dicării productivității muncii — o pu
ternică dezvoltare în viitor a tuturor 
ramurilor economiei naționale, un 
avint rapid al producției agricole și. 
pe această bază, ridicarea considera
bilă a bunei stări materiale și a nive
lului cultural al poporului sovietic, să 
se facă un impo-tant pas inainte în 
rezolvarea sarcinii economice funda
mentale a U.R S S. — a ajunge din 
urmă și a întrece intr-o perioadă 
istorică cît mai scurtă cele mai dez
voltate (ări capi'al'ste in ce privește 
producția pe cap de locuitor.

2. Pentru a înlătura supraîncărca
rea excesivă a planurilor cu privire 
la diferitele ramuri ale industriei și 
în scopul punerii In concordanță a 
sarcinilor cu privire la producție și cu 
privire la volumul investițiilor capi
tale cu resursele materiale, să se con
sidere necesar să se precizeze diferi
tele sarcini tip prevăzute în directi 
vele cu privire la pianul cincinal și 
tn proiectul de plan pe 1957.

Precizarea sarcinilor să fie efec
tuată în următoarea direcție:

a) să se asigure folosirea cît mai 
rațională și eficace a resurselor mate
riale și a mijloacelor financiare în
dreptate spre dezvoltarea economiei 
naționale și in legătură cu aceasta. 
In primul rînd —

să se reducă volumul investițiilor 
capitale și să se precizeze listele o- 
biectelor de construcție pe liniă redu
cerii lor tn primul rînd pe seama șan
tierelor noi; să nu se admită fărimi- 
țarea mijloacelor în numeroase obiec

raportului tovarășului
ritm înalt al ■ reproducției socialiste 
lărgite, sporirea continuă a producti
vității muncii ca condiție principală 
pentru creșterea producției, pentru 
îmbunătățirea calității și pentru redu
cerea prețului de cost^al producției, 
pentru ridicarea buneistări materiale a 
poporului.

2. Să se considere că pentru îmbu
nătățirea conducerii economiei națio
nale are o deosebită importantă ex
tinderea drepturilor republicilor unio
nale. care permite să se înfăptuiască 
in mod consecvent politica națională 
leninistă în domeniul construcției e- 
conomice și culturale, să se țină sea
ma sub toate aspectele de specificul 
național și de resursele locale ale fie
cărei republici și va contribui Ta în
tărirea continuă a economiei republi
cilor unionale și la întărirea priete
niei popoarelor Uniunii Sovietice.

In scopul lichidării unei centralizări 
excesive în conducerea economiei să 
se considere necesare :

— luarea de măsuri pentru lărgirea 
considerabilă a sferei problemelor pri
vind construcția economică și culturală 
pe care trebuie să le rezolve consiliile 
de miniștri ale republicilor unionale în 
legătură cu îndeplinirea planurilor de 
stat unionale-republicane, inclusiv 
problemele construcțiilor capitale, a- 
provizionării tehnico-materiale, pro
ductivității muncii, prețului de cost, 
desfacerii producției și finanțării;

— asigurarea extinderii continue a 
drepturilor ministerelor, direcțiilor ge
nerale ale ministerelor, sovietelor de 
deputati ai oamenilor muncii și între
prinderilor economice;

— lichidarea verigilor de prisos și 
care acționează paralel, urmărlndu se 
simplificarea și ieftinirea aparatului 
administrativ:

— apropierea organelor aparatului 
central al conducerii economice, pre
cum și a instituțiilor de cercetări, de 
regiunile în care sint situate Întreprin
derile ramurilor corespunzătoare ale 
economiei' naționale;

— asigurarea coordonării și armoni
zării activității economice în cadrul 

tive de construcție. concentrîndu-se 
resursele materiale și financiare asu
pra principalelor șantiere și obiective 
care urmează să fie date in exploa- 
tare, ceea ce va permite să se îmbună
tățească asigurarea lor materială ; să 
se corecteze sarcinile de plan în unele 
ramuri ale industriei neasigurate cu 
resurse materiale suficiente; să se 
prevadă formarea de rezerve materia
le necesare în industrie pentru a se 
cea condiții normale in vederea acti
vității fără întrerupere și ritmice a 
întreprinderilor;

b) să se caute posibilitățile în ve
derea alocării de fonduri suplimenta
re pentru construcția de locuințe. Este 
necesar să se îniălure cu hotărire din 
practica construcției de locuințe orice 
exagerări care scumpesc costul cons
trucției și încetinesc ritmul dezvoltă
rii sale, să se folosească mai bine ma
terialele locale de construcție, să se 
sprijine activ inițiativa maselor largi 
ale muncitorilor și funcționarilor în
dreptată spre accelerarea construcției 
de locuințe.

3 Să se condamne încercările anu
mitor conducători din economie de a 
camufla prin lipsuri in planificare ac
tivitatea lor nesatisfăcătoare in do
meniul conducerii întreprinderilor și 
șantierelor de construcții și tendința 
unor astfel de conducători de a ob
ține să le fie repartizate planuri in
ferioare posibilităților existente. Pla
nurile trebuie să fie realiste, dar nu 
inferioare posibilităților existente. Ele 
trebuie să se bazeze pe calcule teh- 
nico-economîce, pe folosirea experien
ței înaintate și a rezervelor interne ale 
producției și să orienteze eforturile 
oamenilor muncii spre avintul conti
nuu al producției.

4. La stabilirea sarcinilor de pro
ducție să se pornească de la necesi
tatea creșterii participării active a 
maselor de oameni ai muncii la ela
borarea planurilor și la lupta pentru 
îndeplinirea lor cu succes și pentru 
depășirea lor. In acest scop trebuie să 
se practice pe o scară mai largă dis
cutarea concretă a planurilor de per
spectivă ale întreprinderilor și colho
zurilor în cadrul adunărilor și con
trolul îndeplinirii acestor planuri pe 
o anum tă perioadă curentă.

Este necesar să se ridice și pe viitor 
rolul republicilor unionale in construc
ția economică, să se dezvolte și să se 
susțină inițiativa lor In căutarea si 
folosirea mai bună a resurselor locale 
și a posibilităților pentru mărirea pro
ducției industriale și a bunurilor de 
consum popular Aceasta implică ridi
carea răspunderii tuturor organelor de 
conducere ale Republicilor Unionale 
pentru îndeplinirea planurilor de slat 
și întărirea rolului lor organizator in 
mobilizarea maselor pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid și gu
vern

5. Să oblige pe conducătorii ecopo 
mici, organizațiile de stat, de partid 
și sindicale să înlăture cu hotărire lip
surile in conducerea economiei, să ia 
măsuri eficiente pentru a nu admite 
fărimitarea resurselor materiale, să 
obțină mobilizarea deplină a resurse
lor interne ale Întreprinderilor. îm
bunătățirea folosirii capacităților exis
tente. asigurarea îndeplinirii planuri
lor de producție și de construcț'e. 
ridicarea productivității muncii 
scăderea prețului de cost al produc
ției și îmbunătățirea calității ei pe 
baza progresului tehnic și a introdu
cerii cît mai grabnice a tehnicii noi. 
îmbunătățirea organizării muncii și 
perfecționarea tehnologiei producției. 
Este necesar să se lupte împotriva ru

N. A. BULGANIN)
regiunilor economice și marilor centre 
industriale.

3. Avînd în vedere că există lipsuri 
serioase în activitatea ministerelor șl 
departamentelor în ce privește aprovi
zionarea tehnico materială a întreprin
derilor, să se considere necesară lua
rea de măsuri organizatorice pentru 
îmbunătățirea radicală a acestei acti
vități. pentru asigurarea folosirii cil 
mai rationale a resurselor materiale, 
netolerîndu-se înghețarea lor la nume
roasele baze și depozite departamen
tale.

4. Sarcinile de răspundere în lupta 
pentru progresul tehnic, pentru un ă- 
vînt puternic ăl producției socialiste, 
trasate de partid și guvern pentru, pe
rioada celui de-al șaselea cincinal cer 
mult de la cadrele economice, de la toti 
conducătorii și organizatorii producției. 
Ei trebuie să cunoască la perfecție 
munca ce Ie-a fost încredințată, să fie 
la curent cu realizările tehnico-ștlin- 
țifice moderne, să aprofundeze tehnica 
și economia întreprinderilor, să cu
noască zi de zi nevoile și cerințele 
lor. să conducă producția In mod con
cret și exemplar. Toate acestea îi o- 
bligă pe conducătorii sovietici din eco
nomie să fie exigenți fată de ei înșiși 
și fată de cei în subordine, să-și plece 
urechea la glasul maselor, să sprijine 
in mod activ inițiativa lijț creatoare, 
să-și însușească in mod perseverent 
cunoștințele tehnice, să-și lărgească 
orizontul economic, să perfecționeze 
metodele de conducere a producției.

5 Considerînd că un rol de cea mai 
mare importantă în domeniul îmbună
tățirii conducerii economiei sint che
mate să aibă sindicatele, care gru
pează in rîndurile lor aproape toti 
muncitorii și funcționarii, este necesar:

— să se ridice rolul sindicatelor în 
e’laborarea și îndeplinirea planului teh
nico financiar al întreprinderilor. In 
rezolvarea problemelor normării și or
ganizării muncii, salarizării. îmbună
tățirii tehnicii securității In întreprin
deri și îndeosebi în rezolvarea proble
melor legate de construcția de locuințe

tinei și birocratismului, să se dezvolte 
critica și autocritica, să se sprijine 
prin toate mijloacele activitatea și ini
țiativa creatoare a celor ce muncesc.

★
Plenara C.C. al P.C.U.S. atrage a- i 

tenția organizațiilor de partid, de stat, I 
economice, sindicale și de Comsomol. 
tuturor lucrătorilor noștri că sarcinile 
indicate in prezenta hotărire sint dic
tate de mersul dezvoltării țării și că 
îndeplinirea lor necondiționată consti
tuie o necesitate vitală pentru stalul 
sovietic. Este vorba de un nou avint 
al forțelor de producție și de sporirea 
avutului obștesc, in interesul intăririi 
continue a puterii economice și a ca
pacității de apărare a tării noastre și 
al creșterii continue a bunei stări a po
porului sovietic.

In lumea capitalistă se desfășoară 
cu tot mai multă ascuțime și amploa
re lupta de concurență între diferitele 
țări, intre uniunile monopoliste. In 
goană după profitul maxim, capitalul 
monopolist intensifică într-o măsură 
din ce în ce mai mare exploatarea cla
sei muncitoare. înrobirea țărănimii, 
desfășoară ofensiva împotriva nivelu
lui de trai al maselor muncitoare. In 
expansiunea lor imperialis'ă, puterile 
coloniale caută noi sfere pentru inves
tiții de capital, străduindu-se să lăr
gească cimpul exploatării capitaliste pe 
calea înrobirii în primul rind a țări
lor slab dezvoltate din punct de ve
dere economic. Dar această expansiu
ne imperialistă determină inevitabil 
creșterea rezistenței popoarelor acestor 1 
țări și un avint puternic al mișcări
lor de eliberare națională. Toate aces
tea duc in mod inevitabil la continua 
militarizare a economiei capitaliste, la I 
cursa înarmărilor, la ascuțirea și adin- 
cirea continuă a contradicțiilor interne 
ale sistemului capitalist, demon
strează in mod concludent că a- 
cest sistem este lipsit de sta
bilitate și condamnat istoricește.

Sistemul sovietic socialist este liber 
de toate aceste racile și contradicții 
profunde ale modului de producție ca
pitalist Luptind pentru întărirea uni- i 
tații de nezdruncinat a tuturor țărilor 
socialiste și ddzvoltînd colaborarea lor 
frățească, ducind o politică de pace și 
prietenie cu toate popoarele iubitoa'e 
de pace. Uniunea Sovietică pășește 
ferm inainte, pe calea leninistă. Oame- I 
nii sovietici își închină toate forțele și | 
întreaga energie creatoare traducerii în 
viată a marilor planuri de construcție. | 
trasate de partidul comunist. Ei mun- 
ceșc cu calm, știind că s’atul sovietic 
stă ferm de strajă intereselor poporu- I 
lui. apără consecvenl măreața cauză a ■ 
păcii în lumea întreagă.

Urmînd neabălut învățătura marelui i 
Lenin, poporul sovietic, sub conduce- j 
rea partidului comunist, a rezolvat sar
cinile istorice legate de crearea și dez
voltarea puternicei industrii socialiste 
și agriculturii socialiste. In prezent 
noi avem tot ceea ce este necesar pen
tru a^ trece |a o treaptă pouă, supe
rioară. de dezvoltare economică, co
respunzătoare actualei etape a cons
trucției comuniste.

Plenara C.C al P.C.U.S. își expri 
mă convingerea că clasa muncitoare, 
țărănimea colhoznică intelectualitatea 
sovietică vor desfășură și mai larg în
trecerea socialistă pentru îndeplinirea 
și, depășirea planurilor de producție, 
vor depune toate eforturile pentru a 
folosi la maximum posibilitățile de 
producție și rezervele fiecărei între
prinderi industriale, ale fiecăiui șantier 
de construcție, ale tuturor colhozurilor. 
S.M.T.-urilor și sovhozurilor și de a 
obține pe această bază înfăptuirea cu 
succes a hotărîrilor istorice ale Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S.

și Îmbunătățirea condițiilor materiale 
de trai ale muncitorilor și funcționa
rilor ;

— să se dezvolte permanent între
cerea socialistă, ca mijloc puternic de 
luptă pentru îndeplinirea și depășirea 
planurilor economice și pentru dezvol- 
tatea neîncetată a economiei socia
liste ;

— să se asigure desfășurarea regu
lată a adunărilor muncitorilor și func
ționarilor. a consfătuirilor de produc
ție. a conferințelor tehnice, ale activelor 
economice, a consfătuirilor fruntașilor 
în producție, rationalizatorilor și inova
torilor. să se dezvolte larg activitatea 
asociațiilor tehnico-știintifice.

Activitatea sindicatelor sovietice 
trebuie ridicată la un asemenea ni
vel Incit sindicatele să justifice pe 
deplin Înalta lor menire de a fi, așa 
cum ne-a învățat Lenin, „o școală a 
conducerii, o școală a gospodăririi, o 
școală a comunismului".

6. Să se oblige Comitetele Centra
le ale partidelor comuniste ale repu
blicilor' unionale, comitetele de ținut 
și regionale ale P.C.U.S să lupte | 
pentru o îmbunătățire însemnată a | 
activității întreprinderilor și organe- I 
lor economice, acordînd o atenție de
osebită selecționării, promovării și 
justei repartiții a cadrelor, controlu. 
lui îndeplinirii hotărîrilor partidului
și guvernului, asigurării celei mai
stricte discipline in toate verigile a- 
paratului de conducere a economiei.

★

■ Plenara C.C. al P.C.U.S. cheamă 
toate organizațiile de partid, pe 
toti comuniștii, să transpună ne
abătut in viață sarcinile trasate de 
Congresul al XX-lea al PC.US In 
domeniul dezvoltării continue > eco
nomici socialiste a U.R.SS. imbună- 1 
lățirii muncii organizatorice, perfec- | 
ționării, metodelor de conducere a 
construcției economice pe baza prin 
cipijlor leniniste ale gospodăririi so- I 
cialiste a economiei, dezvoltării pel 
toate căile a inițiativei și activității 
creatoare a maselor celor ce mun
cesc.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS
In legătură cu hotărîrea Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S. privitoare la 
sarcinile și reorganizarea activității 
Comisiei economice de stat pentru pla
nificarea curentă a economiei națio
nale o U.R.S.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a adoptat urmă
toarele holărîrl:

a) M. G. Pervuhin, prlm-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S S.. a fost numit președintele 
Comisiei economice de stat pentru 
planificarea curentă a economiei na
ționale a U.R.S.S., M. Z. Saburov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. fiind eliberat din 
această funcție.

b) A. N. Kosîghin și V. A. Malîșev, 
miniștri ai U.R.S.S., au fost numiți 
prim-vicepreședinți ai Comisiei econo

U.R.S.S. pășește ferm
pe calea LENINISTĂ

Ecouri în întreaga lume pe marginea 
hotărîrilor plenarei C. C. al P. C. U. S.

BULGARIA
SOFIA 26 (Agerpres). — TASS 

transmite: Toate ziarele bulgare pu
blică hotărîrile plenarei Comitetului 
Central al P.C.U.S. Ziarul „Trud" 
publică aceste hotărîri sub următorul 
t.tlu: — „U.R.S.S. dispune de tot ce 
este necesar pentru a trece pe o 
treaptă nouă, superioară, a dezvol
tară economice", intr-o corespondență 
din Moscova ziarul „Zemledelsko 
Zname" arată că oamenii sovietici 
salută cu căldură măsurile trasate în 
hotărîrile plenarei, măsuri care expri
mă interesele vitale ale popoarelor 
din U.R.S.S. „Uniunea Sovietică pă
șește ferm pe calea leninistă”, scrie 
ziarul.

CHINA
PEKIN 26 (Agerpres). - TASS 

transmite: Toate ziarele din Pekin 
rezerva un loc de frunte materialelor 
plenarei C.C. al P.C.U.S Ziarele pu
blică pe prima pagină sub tit.uri mari 
in.ormaț.i despre plenara Comitetului 
Centrai al P.C U.S. și despre notari- 
rile plenarei.

Ziarul „Jenminjibao" publică a. 
ceste inrormații sun următorul litiu : 
„înainte pe coca creării bazei te:i- 
n.co.matcr.aîe comunismului 1”.

Ziarul .Dagunbao' public» știrea 
cu privire la | lenara C e. a> P C.U.S. 
suo t.tuil : „înfăptuirea consecventă 
a sistemu.ui centralismului democrat 
in activitatea economică”.

Ziarul „Cijungoținnianbo”, organ 
al C.C. al Noii Uniuni democratice a 
tineretului din China, publică hotări- 
r.le plenarei C.C. al P.C.U.S. sub 
tit,urile mari: „O nouă și vie dovadă 
a superiorității sistemului socialist. 
Uniunea Sov.ctică a obținut In 1956 
succese uriașe. Există toate condiții.e 
pentru înaintarea spre comunism”.

S. U. A.
NEW "YORK 26 (Agerpres). — Ziu- 

rele „New York Times1' și t1New\ark 
Herald 'i ribune" publică pe primele 
pagini știri de la ccresponaenții lor 
din Moscova și o expunere a hotărî - 
rilor plenarei C.C. al P.C.U.S. Ziarele 
atrag atenția asupra faptului că pla
nul pe I9t>6 a fost depășit in Uniu
nea Sovietică, arătind in același timp 
lipsurile in planificarea și rămînerea 
in urmă a unor ramuri industriale, 
lipsuri subliniate de plenară.

„Daily Mirror" publică o știre 
transmisă de agenția Internațională 
News Service, in care se relatează că 
C.C. al P.C.U.S. a hotărit să specifice 
sarcinile planului cincinal pentru a 
„lichida" lipsurile in planificarea eco
nomică".

JAPONIA
TOKIO 26 (Agerpres). — Comen

tatorul- postului de radio Tokio, Kad- 
zusighe Hiradzava, referindu-se la 
hotărîrile plenarei C.C. al P.C.U.S., 
subliniază că aceste hotărîri merită 
o deosebită atenție dat fiind că con
ducătorii sovietici au ridicat cu curaj 
problema lipsurilor in conducerea e- 
conomiei sovietice și a căilor pentru 
lichidarea lor.

Ca sarcini principale ce se află în 
fata economiei sovietice stau progre
sul tehnic continuu și ridicarea pro
ductivității muncii pentru ca în cel 
mai scurt termen să se ajungă și sâ 
se depășească cele mai dezvoltate 
(ări capitaliste în producția de bunuri 
pe cap dfc locuitor, subliniază comen
tatorul.

CEHOSLOVACIA
PRAGA 26 (Agerpres). — CETEKA 

transmite: La 25 decembrie, postul 
de radio Praga a transmis o știre cu 
privire la plenara C.C al P.C.U.S. șl 
la hotăririle adoptate de ea In știre 
se subliniază că plenara din decem
brie a C.C. al P.C.U.S. constituie o 
contribuție importantă la traducerea 
in viață a hotăririlor istorice ale 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S.

Datele citate in documentele ple
narei, subliniază postul de radio 
Praga, dovedesc uriașele succese, do- 
bindite de Uniunea Sovietică în dez. 
voltarea economică. U.R.S.S. trăiește 
un avint al forfelor de producție, spo
rește bunurile obștești in interesul 
măririi continue a puterii economice 
și a intăririi capacității de apărare 
a țării, a ridicării continue a bună
stării poporului.

UNGARIA
BUDAPESTA 26 (Agerpres). 

Postul de radio Budapesta continuă 
să comenteze hotărîrile plenarei C.C 
al P.C.U.S. Expunînd amănunțit ma
terialele plenarei, postul de radio sub
liniază succesele mari obținute de P« 
porul sovietic în construcția socialis
tă. Vorbind despre perspectivele ime
diate ale dezvoltării economiei națio
nale a Uniunii Sovietice, postul de 
radio subliniază năzuința partidului 

mice de stat pentru planificarea cu* 
rentă a economiei naționale a U.R.S S., 
iar M. V. Hrunicev și V. A. Kuccren- 
ko, miniștri ai U.R.S.S.. au fost nu
miți vicepreședinți ai Comisiei econo
mice de stat pentru planificarea cu
rentă a economiei naționale a U.R S.S.

In afară de aceasta. Prezidiul a nu
mit ca vicepreședinți ai Comisiei eco
nomice de stat pentru planificarea cu
rentă a economiei naționale a U.R.S.S. 
pe V. V. Matkevici. ministrul Agricul
turii al U.R.S.S., și pe 1. A. Benedik
tov, ministrul Sovhozurilor al U.R.S.S.

In legătură cu aceasta. Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R S.S. i-a eli
berat pe A. N. Kosîghin, V. A. Mall- 
șev, M. V Hrunicev, V. A. Kucerenko 
și V. V. Mațkevici din funcția de vice
președinți ai Consiliului de Miniștri 
>1 U.R.S.S.

comunist de a lichida cît mai grab
nic lipsurile existente în planificarea 
și conducerea economiei naționale, 
ceea ce va permite să se ridice pe o 
treaptă nouă creșterea forțelor de 
producție ale societății sovietice și a 
bunăstării oamenilor sovietici.

ITALIA
ROMA 25 (Agerpres). — In enii- 

siunea lor de marți de dimineață po
sturile de radio italiene au transmis 
știri despre plenara C.C. al P.C.U S. 
și despre hotăririle ei. S-a subliniat 
că la baza celui de-al șaselea plan 
cincinal se va pune dezvoltarea cu 
precădere a industriei grele. Nu s-a 
spus nimic despre hotăririle plenarei 
privitoare la ridicarea considerabilă 
a bunăstării materiale și a nivelului 
cultural al poporului sovietic.

ELVEȚIA
GENEVA 25 (Agerpres). — Postu

rile de radio elvețiene au transmis 
la 25 decembrie știri despre hotărî- 
rilo plenarei C.C. al P.C.U.S. Expu
nînd pe scurt, conținutul hotăriri’.o.r 
plenarei, autorul informațiilor a sub
liniat. in special, că „dezvo.tarea cu 
precădere a industriei gre'.e ramme 
baza politicii economice a Uniunii 
Sovietice". In informații au fost citate 
pasajele din hotărîrea plenarei in care 
se arata ca în lumea capitalistă se des
fășoară tot mai înverșunat pe o scară 
mai larga lupta de concurență intre 
diferitele țări, intre uniunile monopo
liste, ca in expansiunea lor imperia
listă puterile coloniale caută noi sfere» 
de învestire a capitalului căutind să 
lărgească cimpul de exploatare capi
talistă. in primul rînd prin înrobirea 
tarilor slab dezvoltate din punct de 
vedere economic și că această ex
pansiune mperialista provoacă în 
mod inevitabil creșterea rezistenței 
popoare.or acestor țări și un puternic 
avint al mișcării de eliberare națio
nala.

FRANȚA
PARIS 26 (Agerpres). — Ho- 

tărirne pienarei Comitetului Cen
tral aș R. C. U. S. Se află in
centrul atenției ziarelor pariziene 
din 25 uccembrie și din 26' de
cembre. Publicind textul acestor do
cumente la loc de frunte și sub titluri 
mari, ziarele arată ca hotăririle ple
narei urmăresc continua dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. și ri
dicare a bunăstării poporului sovietic. 
Această idee este subliniată îndeosebi 
de ziare.e „france Soir” și „Le 
Monde".

Unele ziare de dreapta ca „Auro
re”, de exemplu, pun acce'ntul pe lip
surile existente in planificare și in în
deplinirea planurilor, relevate in hotă
ririle plenarei.

Totodată, ziarele subliniază că ho
tăririle plenarei prevăd dezvoltarea 
cu precădere a industriei grele. Zia
rul „Combat” scrie că menținind prin
cipiul marxist-leninist al dezvoltării 
cu precădere a industriei grele, hotă
rîrile plenarei urmăresc imounătățirea 
continuă a situației materiale a po
porului sovietic.

Ziarul „L’Humanite" scrie: „In an
samblu această plenară a C.C. va 
contribui la elaborarea mai concretă 
și mai amănunțită a liniei generale 
de dezvoltare a societății socialiste 
și a democrației sovietice, trasată la 
Congresul al XX-lea.

ANGLIA
LONDRA 25 (Agerpres). — Agen

ția Reuter a transmis o știre despre 
plenara C.C. al P.C.U.S, și despre 
hotăririle plenarei. Agenția citează 
pasajul din hotărîrea plenarei in care 
se arată că cel de-al 6-lea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S. va fi prezentat spre 
examinare și aprobare Sovietului Su
prem al U.R.S.S, Agenția Reuter sub
liniază că Uniunea Sovietică intențio
nează să asigure dezvoltarea cu pre
cădere a industriei grele și tși pro
pune ca sarcină economică principală 
să ajungă din urmă și să întreacă in 
cel mai scurt timp țările capitaliste 
cele mai dezvoltate in ce privește 
producția pe cap de locuitor.

Totodată, agenția trece sub tăcere 
faptul că plenara C.C. al P.C.U.S. a 
subliniat și alte sarcini principale ale 
planului cincinal ca, de pildă. înfăp
tuirea unui avint rapid al producției 
agricole și ridicarea considerabilă, pe 
această bază, a bunăstării materiale 
și a nivelului cultural al poporului 
sovietic.

IUGOSLAVIA
BELGRAD. 25 (Agerpres). — Zia. 

rele „Borbă" și „Poiitika" publică 
scurte expuneri ale hotăririlor plena
rei C.C. al P.C.U.S. „Borba" publică 
expunerea sub titlul: „Au fost adoptate 
hotărîri cu privire la dezvoltarea eco
nomiei și la problemele îmbunătățirii 
conducerii economiei naționale”.

REDAC1IA Șl AIJMINISIRAIIA : B-înnes'l. Pi.t* .Srînlell*. Iei t.60 10. Secii, scrisori. Tel. 7.66.91. TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa Sctnlell ..I V Stalin' SIAS - 3tS3 - 5S


