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Realizarea
prototipului unei noi 
mașini rominețti

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru).

In cursul zilei de ieri grupul de 
cercetători de pe lingă întreprin
derea „Electromotor" din Timi-

ÎNSUFLEȚITE PREGĂTIRI 
pentru alegeri 

Muncitorii despre un tovarăș

Echipa de tineret condusă de Iosif Zainea de la fecționarea parapetului unui vas dormitor. 
Atelierele navale ,„Viitorul“-Brăila lucrează cu * r-L c:- - v"’!
mult spor pentru a termina cit mai degrabă con-

Sarcinile primului ari din cel 
de al doilea plan cincinal au fost 
minuțios analizate de colectivul 
nostru de muncă, chiar de la în
ceputul anului, in lumina directi
velor date de cel de al doilea Con
gres al partidului..

Pe lingă sarcinile de plan, in 
primele două luni ale anului ate
lierul naval „Viitorul** din Bră
ila a trebuit să facă față și 
la o altă sarcină, provenită în 
urma comasării fostului șantier 
„Viitorui** cu șantierul 
Roșu** din Galați.

Pe lingă faptul că 
transferați un număr 
de muncitori la uzinele . .
gice ,,Progresul** din Brăila și la 
Șantierul Naval Galați, colectivul 
atelierului nostru a trebuit să 
trimită mașini, utilaje și materia^ 
le la alte patru șantiere din țară 
și să aducă de la Galați mijloa
cele de bază și materialele pro
venite de la fostul șantier rtPor. 
tul Roșu**.

Insă acestea nu au constituit 
un obstacol care să împiedice co
lectivul nostru să-și organizeze 
munca In cele mai bune condiți- 
uni. Astfel, am reușit ca desfășu
rarea muncii să continue In 
organizat pentru realizarea 
nul ui, mai ales în perioada 
tică de iarnă.

Pentru stabilirea unui flux 
nologic normal și scurtarea ciclu
lui de fabricație, s-a făcut replie
rea atelierelor, birourilor și scu- 
lăriilor, făcind în același timp 
regruparea utilajelor în cadrul 
atelierelor. De asemenea a luat 
ființă atelierul special amenajat 
pentru repararea motoarelor.

In vederea eliminării dublei și 
chiar triplei manipulări, ce se fă
cea cu materialele la atelierul de 
prelucrare, s-au montat pe cală, 
în vecinătatea locurilor de muncă, 
foarfeci ,mașini de găurit și uti
laje de lăcătușerie ușoară.

In același timp s-a complectat 
rețeaua instalației electrice de 
lumină și forță de-a lungul între, 
gei căi, s-a revizuit.. instalația 
de aer comprimat și s-a montat 
linia de vagoneți pe o porțiune 
de. cca 300 m., aceasta din urmă 
făcinduse prin munca voluntară 
a tineretului.

Prin regruparea magaziilor de 
materiale s-au creat spații de 
odihnă pentru muncitori în timpul 
pauzei. ‘

Tn fotografie : membrii echipei la locul de 
muncă.

„Portul
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înseninat 
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Un punct central tn măsurile 
organizatorice l-a constituit preo
cuparea pentru generalizarea me
todei de pregătire a lucrului cu 
24 ore înainte, pe toate locurile 
de muncă.

In acest scop, spre a porni tn 
plin lucrul de la începutul zilei 
de muncă, maiștrii au primit sar
cina — pe care au tradus.o in 
fapt — de a avea pregătite ma
terialul, sculele și documentația 
tehnică cu o zi înainte.

Aceasta a permis muncitorilor 
să folosească din plin mașinile 
și, spre deosebire de anul trecut, 
etnd curba de sarcină maximă a 
energiei electrice 
orei 10, s-a izbutit in 
ca maximul să fie atins 
de la ora 8 dimineața.

De exemplu, brigada de pro
ducție a tineretului condusă de 
tov. Iordan lingă de la atelierul 
de strungărie a reușit in aceste 
condiții să depășească zilnic pla
nul de producție cu peste 100 
la sută.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M., îndrumat de organizația 
de bază P.M.R., pentru a mobi
liza tineretul la îndeplinirea pla
nului de producție', a căutat să 
găsească cele mai bune forme de 
muncă

Dacă la începutul anului aveam 
numai patru brigăzi de produc
ție ale tineretului, in scurt timp 
organizația U.T.M. a reușit să 
creeze, cu sprijinul conducerii 
administrative, încă șapte bri
găzi.

In cadrul acestor brigăzi s-a 
luat măsura ca planul de produc
ție primit lunar să fie defalcat 
pe fiecare om și să se întocmeas
că grafice de urmărire decodată.

De asemenea, trebuie să remar
căm diversitatea obiectivelor din 
planurile de muncă ale brigăzilor, 
care privesc, tn afară de defalca- 
rea planului de producție, urmă
rirea realizării unor lucrări de 
bună calitate, întărirea disciplinei 
tn muncă, curățenia pe locurile de 
muncă, îngrijirea mașinilor, spri
jinirea conducerii administrative 
prin propuneri de măsuri tehni- 
co-organizatorice.

In acest fel brigăzile de tine
ret și echipele de muncitori 
vîrstnici au reușit să realizeze 
planurile lunare zi de zi, Inlătu- 
rlnd asalturile de sftrșlt de lună,

era in jurul 
acest an 

chiar

care de obicei aveau loc tn trecut 
tn întreprinderea noastră.

Pentru ca toate brigăzile de 
tineret să-și aducă aportul lor la 
realizarea planului s-au organizat 
întreceri intre brigăzi pentru 
titlul de brigadă fruntașă.

Timp de citeva luni, comisia 
de întrecere nu s-a putut hotărî 
pe cine să declare brigadă frun
tașă.

Cu toate că planul de produc
ție era realizat tn fiecare bri
gadă, de fiecare dată se constata 
că mai sînt unii tineri care lip
sesc nemotivat de la lucru, care 
sînt indisciplinați pe locul de 
muncă etc. Treptat, în munca 
brigăzilor s-a reușit să fie înlătu
rate și aceste deficiențe. Un rol 
mare tn acest sens l-au avut a-

MARIN PANA1T 
secretarul comitetului U.T.M. 

și ing. DUMITRU PANU 
de la Atelierul naval

„Viitorui“-Brăila 
(Continuare tn pag. 3-a)

șoara, condus de tinăruț inginer 
inventator Dan Teodorescu, a ter
minat rodajul prototipului mași- 
nei electronice de echilibrat ar
bori cotiți, rodaj care a dat re
zultate excelente.

Această mașină, construită 
pentru prima oară in tara noas
tră, marchează o insemnată rea
lizare a tehnicii noastre noi in 
plin progres. Toate proiectele de 
concepție originală, precum și 
realizarea prototipului, aparțin 
acestui grup de cercetători. Ma
șina este folosită la echilibrarea 
arborilor cotiți mijlocii și mari și 
permite determinarea rapidă și 
precisă a poziției dezechilibrului 
și a mărimii lui, pe cale electro
nică.

In raport cu tipurile străine de 
mașini de echilibrat această ma
șină permite determinări de 5 ori 
mai rapide și este mult mai ief
tină. Mașina este acționată de 
un motor electric de putere mică, 
iar consumul este redus, circa 
2 kw.

In realizarea ei inginerul in
ventator Dan Teodorescu a pri
mit un sprijin efectiv din partea 
celorlalți tineri care formează 
grupul de cercetători ca: inginer 
Dumitru Gligorescu și tehnicienii 
Geza Breitung, Tiberiu Demeter, 
Francisc Neu și alții.

al lor
ani în urmă pe poarta fa. 
„Lemaître“ astăzi „Timpuri 
iși făcea intrarea un tînăr 
cu priviri timide și cu mo- 
pretenție de a Învăța un

Cu 
bricii 
Noi“ 
firav, 
desta 
meșteșug care-1 pasiona: strun- 
găria.

La început, Ion Moldoveanu nu 
a fost lăsat să se consacre me
seriei care îi stimula pasiunea 
Rînd pe rînd, firavul ucenic a 
urcat treptele care constituiau 
inevitabile examene ale vieții de 
ucenic din acele vremuri : mătu
rător de ateliere, curățător de 
mașini etc. Abia după ce oamenii 
au început să fie prețuiți după 
meritele lor, Ion Moldoveanu, 
s-a putut dedica meseriei din 
care-și făcuse un iideal. Și astfel, 
tînărul timid care pășise pe 
poarta fostului „Lemaître“ a în
ceput să învețe cu perseverență.

— A crescut sub ochii noștri 
— spune strungarul Teodorescu 
Ioan de la uzinele „Timpuri Noi“ 
care îl cunoaște pe Moldoveanu 
de peste 12 ani. Tocmai de aceea 
cînd a fost propus candidat al 
circumscripției electorale nr. 17 
din raionul Nicolae Bălcescu, 
m.am bucurat mult de această 
propunere.

— Ion Moldoveanu ne-a dove
dit pe parcursul anilor de cînd 
îl cunosc — spune 
Ion Rivescu — că 
muncitor, cinstit și 
ceea ce mă face 
că propunerea de a 
este bine gîndită.

să

mecanicul 
e un tînăr 
perseverent, 
fiu convins 
fi candidat,

lea raion
Al 3 cooperativizat 

în întregime Filimon Sîrbu

candidat F. D. P.
— Pe Moldoveanu îl cunosc 

de mulți ani — ne spune fre
zorul Smedoiu Mircea. Setea cu 
care și-a însușit meseria, dragos
tea pe care o arată pentru ti
nerii care doresc să învețe de la 
el, și pe care el îi învață cu a- 
cecași pasiune cu care a învățat 
și el, sînt fapte care prin ele în- 
șile îl caracterizează ca un bun 
tovarăș de muncă, ca un bun ce
tățean.

Și dacă zeci de muncitori din 
întreprinderile circumscripției e- 
lectorale nr. 17 din raionul Ni
colae Bălcescu, au salutat prin 
aplauze propunerea de a fi de
semnat candidat F.D.P. tînărul 
strungar Ion Moldoveanu, tova-

Răspund chemării

rășii săi din brigada de tineret 
pe care o conduce la intreprinde- 
rea unde lucrează (și care depă
șesc norma lunară cu 200—300 
la sută) au încercat un senti
ment de neasemuită mindrie, ce-i 
stimulează la noi succese în 
muncă.

Ion Moldoveanu este un tinăr 
care și-a ciștigat stima prin efor
turile lui neprecupețite de a do
vedi, prin fapte, dragostea față 
de acei in mijlocul cărora a trăit 
cele mai frumoase clipe din viața 
lui : clipele in care s-a consacrat 
ca bun muncitor, stăpin pe voința 
și mașina lui, ca bun cetățean, 
ca bun tovarăș.

E. PITULESCU

de la Andrășeșfi

Mecanizatorii 
Miercurea

„AMINTIRI"
Invadatorii anglo-francezi >> 

n-au stat prea mu.t la Port?? 
Said (nu pentru că n-ar fi<< 
vrut, ci pentru că nu s-a pu->> 
tut !). Cînd și-au luat — cu?? 
regret — tălpășița, anglo-<< 
francezii au fost atît de îndu-?> 
rerați de despărțirea de local-?? 
nicii Port Said-ului, incit s-aes\ 
hotărît ca neapărat să facă?? 
un schimb de... suveniruri. ??

Zis și făcut. Egiptenilor 
le-au lăsat „autograful" pc5> 
circa 12.000 de case care s-au^? 
transformat astfel în ruine, << 
iar musafirii nepoft-ți au luat?? 
cu ei diverse obiecte, începind?? 
cu mici bijuterii și sfîrșindsx 
cu mașinile instalațiilor Ca->> 
naiului de Suez. (Egiptenii?? 

— vai, ce prozaici! — au<\ 
numit aceasta jaf și au con->> 
statat chiar 3.000 de asemenea?? 
cazuri).

Agresori pot fi mulțumiți 
egiptenii ii vor ț;.ne minte. << 
Astfel de amintiri nu se uită<\ 
niciodată. >>

Vizitele parlamentarilor chinezi
ORAȘUL STALIN 27 (de la toarelor pe care le livrează uzina 

trimișii speciali Agerpres) :
Joi, delegația Adunării Repre

zentanților Populari, din întreaga 
Chină în frunte cu 'Pin Cijencon. 
ducătorul delegației, Li Țzi-șen, 
Cen Țian, Cijan Bo-țziun și 
Hu Țzîn-an, locțiitori a* conducă
torului delegației și delegația Co
mitetului popular al orașului 
Pekin și-au continuat vizita în 
Orașul Stalin.

In cursul călătoriei pe care o 
întreprind, oaspeții au fost însoțiți 
de Avram Bunaciu, prof. univ. N. 
Sălăgeanu, Gheorghe Vidrașcu, 
prof. univ. N. Melinescu, Ed. 
Stan, precum și de N. forga, pre
ședintele sfatului popular regio
nal, Dumitru Boriga. secretar al 
comitetului regional Stalin al 
P.M.R., N. Popa, prim secretar 
al comitetului orășenesc Stalin al 
P.M.R. și de alți reprezentanți 
âi autorităților locale.

De asemenea oaspeții, sînt în
soțiți de Ke Bo-nian, ambasado
rul R.P. Chineze la București și 
de membri ai Ambasadei.

La ora 10 dimineața coloana 
de mașini intra pe poarta prin
cipală a uzinelor de tractoare 
,,Ernst Thălmann". Conducerea 
tehnico-administrativă a uzinelor, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
partid și sindicală și un grup de 
muncitori fruntași în producție 
au întîmpinat cu căldură sosirea 
parlamentarilor chinezi.

însoțiți de personalul tehnic su
perior, parlamentarii chinezi au 
vizitat principalele sectoare ale 
uzinei — turnătoria de oțel, sec
torul bloc-motor, hala de montaj. 

" In aceste secții,’ oaspeții s-au în
tîlnit cu inginerul Antal Delins- 
cki și ou maistrul Mihai Bîrjo- 
veanu, care timp de mai multe 
luni au sprijinit în R.P. Chineză 
instruirea mecanizatorilor chinezi 
în folosirea și întreținerea trac-

„Ernst Thălmann". Apoi oaspeții 
chinezi s-au Intîlnit în hala de 
montaj cu constructorii de trac
toare într-un miting.

După vizita la uzinele de trac
toare „Ernst Thălmann", parla
mentarii chinezi s-au împărțit în 
două grupuri: primul grup s-a 
îndreptat spre G.A.C. ,,Tudor Via. 
dimirescu" din comuna Hărman. 
Celălalt grup a fost oaspetele 
muncitorilor de la uzinele de au
tocamioane „Steagul Roșu".

După terminarea vizitei, tov. 
Cijan Bo-țziun, deputat în Adu
narea Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, a relevat 
tehnica înaintată cu care este în
zestrată uzina și a transmis co
lectivului care muncește aici sa
lutul delegației, al celor 300.000 
de muncitori chinezi care lucrea
ză în telecomunicații și a între
gului popor chinez. Oaspeților li 
s-a înmînat în dar, din partea 
constructorilor de autocamioane, 
macheta uzinelor „Steagul Roșu". 
In cursul după amiezii, cele două 
delegații care ne vizitează țara 
au făcut o vizită la spitalul unifi
cat „Iile Pintilie" din localitate.

Studiam un material, în biroul 
primului secretar al comitetului 
raional de partid, așteptînd un 
instructor de pe teren. M-a atras 
următoarea frază: „Cei mai buni 
agitatori ai noștri au fost gos
podăriile agricole colective din 
Oprișenești, Făurei-Sat, Berlești 
și Plopu.

La început n-am prea înțeles 
sensul acestei fraze. Am vrut a- 
tunci să mă adresez, pentru a 
căpăta lămuriri, tovarășului Do- 
bre Vasile, prim 
mitetului raional 
„ghinionul" meu 
de pe masa lui, 
prinse să sune.

Am recitit nu știu de cite ori 
fraza buclucașă, înconjurată acum 
de un cerc negru, cînd îl aud pe 
primul secretar, spunînd la tele
fon : „înainte de toate, putem a- 
firma că succesul nostru se da- 
torește în mare măsură colective
lor din Oprișenești, Făurei-Sat și 
Plopu. Au muncit minunat. Să-ți 
spun numai una. Acum vreo două 
luni, mai rămăseseră vreo 15 fa
milii în comuna Ibrianu, care nu 
se rupeau în nici o parte. Colec
tiviștii îi lămureau pe o parte, în
tovărășiți) pe alta — ei nu și nu. 
Intr-o zi, cîțiva ne-au declarat 
deschis că ei ar intra dar neve; 
stele sînt contra. In aceeași zi 
chiar, am adunat toate femeile. 
Am discutat cu ele multă vreme 
și pînă la urmă am aflat de ce 
se opuneau. „Eu am fată de mă
ritat — îmi spunea una ; eu am 
patru copii — se plîngea alta. 
Ce-o să se aleagă de fetele și de 
copiii noștri în colectivă ? Or să 
aibă zestre ? Or să aibă viitor?"

Nu le-am răspuns nimic acolo, 
pe loc. Le-am convins numai să 
facă cu noi o vizită la Oprișe
nești. A doua zi dimineață le-am 
urcat pe toate în mașină și am 
plecat. După ce-am vizitat ham-

Agitatorul „cel mare“
barele, grajdurile și toafe acare
turile gospodăriei și după ce li 
s-au dat explicații despre organi
zarea muncii, femeile s-au răs- 
pîndit ca potîrnichide prin sat. 
Cea care avea fată de măritat a 
mers la o colectivistă care de ase
menea avea fată de măritat, iar 
cea cu patru copii a mers la o 
colectivistă care avea tot patru 
copii mici. Efectul vizitei a fost 
grozav. Citeva dintre ele, care 
purtau asupra lor cererile de in
trare în gospodărie, de teamă să 
nU le dea bărbații fără ca ele să 
știe, le-au semnat și ni le-au lu
minat pe loc, acolo, la sediul gos
podăriei din Oprișenești".

Ne-am dat seama că cele spuse 
de primul secretar erau, de fapt, 
explicațiile pe care le voiam și, 
fără să mai așteptăm altceva, am 
pornit-o spre Oprișenești. Acolo, 
grăbiți de a vedea cit mai curînd 
„la față" pe agitatorul cel mare, 
era gata să ne și certăm cu Va
sile Mihai, președintele colectivei.

— Știu, sînt de acord — se 
străduia el să ne convingă. Sîn- 
teți grăbiți dar pentru marea vic
torie ce se sărbătorește azi în tot 
raionul nostru, complecta coope
rativizare, trebuie să închinați un 
pahar cu vin, bineînțeles dacă nu 
sînteți împotriva socialismului la 
sate...

Și, cu toată graba, am fost o- 
bligați să mîncăm sarmale și co
zonac și să golim citeva ulcele cu 
vin. împlinind această - condiție, 
președintele se înduplecă să ne 
facă- cunoștință cu „marele agi
tator", gospodăria agricolă colec
tivă Oprișenești, cu munca și 
roadele ei.

Să ,v-o descriu în linii mari, 
așa cum am cunoscut-o și eu în 
acea zi ploioasă. Să începem cu 
trăsăturile principale: 1500 hec
tare pămînt-arabil, 187 de fami
lii, ceea ce înseamnă de fapt, în
treg satul. Cu munca oamenilor, 
„agitatorul" a căpătat însă și ca-

secretar al co- 
P.M.R. Spre 

însă, telefonul 
taman atunci

păta pe zi ce trece trăsături noi. 
Un grajd modern de vaci pentru 
50 capete. — cu boxe pentru tot 
atîția viței, două grajduri mari 
pentru vite de muncă, în care se 
odihneau 135 de cai și 40 de boi, 
o crescătorie de păsări ce are astăzi 
de 600 de suflete, o maternitate 
în care 30 de scroafe iși așteptau 
urmașii, un saivan rămas prea 
mic acum pentru cele 860 de oi, 
39 .de stupi, o fierărie și un se
diu, toate noi, construite de co
lectiviști.

Avînd schițate chiar și aceste 
din urmă trăsături, „agitatorul" 
nu poate fi totuși recunoscut. In 
țară sînt doar multe asemenea gos
podării. Iată citeva trăsături, tot 
noi și ele, dar mai de natură să 
contureze chipul specific al acestui 
„agitator" vestit: pe o suprafață

(Continuare In pag. 3-a)

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru). — Zilele acestea 
am fost la S.M.T. Miercurea Ni- 
rajului. Am intrat în 
dernă a atelierelor de 
Peste tot — la bancul 
la strungărie, fierărie, 
tinichigerie, în atelierul
— am întîlnit vîrstnici și tineri 
zorind la repararea tractoarelor 
și mașinilor agricole necesare 
muncilor de primăvară. încă din 
vreme, colectivul de conducere al 
S.M.T.-ului a format trei brigăzi 
de reparații, conduse de Handra 
Gabor, Crișan Karoly și Albert 
Endre. In aceste brigăzi sînt 
mulți utemiști. Cei mai vrednici
— ne spunea comunistul Szabo 
Sandor — sînt M. Dezso, Iozsef 
Bariț și Pali Porkolab.

Șeful atelierului, tovarășul Na- 
ghi Viktor, ne-a destăinuit 
secret:

— Planul prevedea ca, în ziua 
de 20 februarie, reparațiile tutu
ror tractoarelor și mașinilor a- 
gricole să fie terminate.

— Dar noi — a intervenit to
varășul Szabo — răspunzînd 
chemării mecanizatorilor de la 
S.M.T. Andrășești, ne.am luat 
angajamentul să-l terminăm pînă 
în seara zilei de 2 februarie. A- 
cesta-i darul nostru pentru alege, 
rile de deputați în Marea Adu
nare Națională.

Pentru îndeplinirea angaja
mentului, mecanizatorii de Ia 
S.M.T. Miercurea Nirajului au 
pornit cu elan la muncă. Pînă 
cînd scriu aceste rînduri, au fost 
complect reparate 5 tractoare, iar 
alte trei sînt pe terminate. S-au 
reparat, de asemenea, 5 pluguri, 
4 grape stelate și două batoze. 
Continuînd 
cu aceeași 
torii de la 
rajului vor

hala mo- 
repar ații, 

de probă, 
tfrnplărie, 
de sudat,

un

munca de reparații 
însuflețire, mecaniza- 
S.M.T. Miercurea Ni- 
reuși, desigur, ca, în

«Sg

<3

Strădaniile colectiviștilor din ra
ionul Filimon Sîrbu n-au fost mai 
mici nici în construcții. Clădiri 
asemănătoare cu cele din fotogra
fie, se întilnesc în toate satele 
cu gospodărie colectivă.

In anii regimului democrat- 
popular tineretului din țara 
noastră i s-au creat largi posibi
lități pentru a-și afirma capaci
tatea creatoare, puterea de mun
că, elanul nestăvilit. Vrea un tî- 
năr să se facă metalurgist, miner, 
furnalist, constructor ? Vrea să 
se specializeze și mai departe ? 
Căile îi sînt deschise. Azi tinere
tul nu numai că-și făurește vi
suri îndrăznețe, dar. și le și în
deplinește.

Industria noastră socialistă a 
primit mii de cadre calificate, 
capabile să conducă .mașinile și vastiț.a, normatoare, 
agregatele de mare productivita- '
te. Numai în anii 1953—1955 șco
lile profesionale de ucenici și 
școlile tehnice au dat 99.600 
muncitori. calificați și 37.100 de 
tehnicieni. Alături de veteranii 
uzinelor și de cei mai buni mun
citori tineri, absolvenții, crescuți 
și educați de partid, au devenit 
o forță însemnată în îndeplinirea 
sarcinilor de ' plan, în creșterea 
productivității muncii și în redu. 
cerea prețului de cost.

Marea majoritate a absolven
ților care au venit îm producție 
din școli s-au angajat să-și facă 
conștiincios daforia. Aceștia apli
că practic cunoștințele primite în 
anii de școlarizare, folosesc expe
riența și îndrumarea maiștrilor 
și muncitorilor vîrstnici, se inte
resează de îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale. Ei nu se lasă 
copleșiți de greutățile inerente 
începutului de drum nou, nu se 
declară mulțumiți cu succesele 
obținute. Prin activitatea lor de 
fiecare zi trece ca un fir roșu do
rința de a munci mai bine, de a 
deveni cadre de nădejde ale uzi
nei, Cu fiecare an crește numă
rul absolvenților fruntași în pro
ducție și aceasta trebuie să con
stituie mindria școlilor care i au

de la S.M.T. 
Nirajului...
ziua stabilită, angajamentul să 
fie realizat. Chezășie stă și stea
gul care nu de mult a adus 
S.M.T.-ului faima de fruntaș pe 
țară.

UN BOICOT 
ORIGINAL 

! Un oarecare englez a pub’i- $ 
>cat în ziarul „Evening Stan-^ 
>dard‘‘ următoarea scrisoare : << 
J,.De dragul principiului și în<< 
>chip de represahi împotriva/
> loviturii de pumnal care ne-a?< 
jfost dată pe la spate de A-y 
>merica în Orientul Mijlociu, X 
>m_am hotărît să nu mai folo-?< 
Jsesc tutun VirglnLa. Și dacăy
> nu voi reuși să găsesc tutun/ 
Englezesc in cantitate sufi-<< 
J cientă. mă voi abține dc hy
> fumat".
’ Orice fumător știe cit dc« 
[„aprigă" este o astfel de 
>menințare“. Numai urn fumă-X 
’tor grozav de înfuriat se poa-?< 
[te hotărî la astfel de repre-y
• sălii — sa lase tabacul. To-?< 
tuși, chiar dacă fabricanții de ?< 

[țigări americani nu vor da fa- y
• liment în urma acestui boi- 
’cot original, e clar și pentru 
[ei și pentru alții că leului bri
tanic nu-i place să fie călcat 
pe coadă. Cu atît mai puțin 

>să fie jumulit.
D L.

■>

><

>>

Sosirea în Capitală
a ansamblului

Igor Moiseev
Joi seara a sosit în 

Ansamblul de stat de 
populare al U.R.S.S. condus de 
Igor Moiseev, artist al poporului 
din R.S.F.S.R. și R.S.S. Moldove
nească.

In gara Băneasa, artiștii so
vietici au fost întîmpinați de to
varășii : C. Prisnea, prim locțiitor 
al ministrului Culturii, O, Live- 
zeanu, vicepreședinte și Eugen 
Rodan, secretar al Consiliului 
General A.R.L.U.S., 
colonel Dinu Stelian, 
artist emerit al R.P.R., 
reprezentanți ai mari
lor ansambluri de cin- 
tece și dansuri di.n Ca
pitală, reprezentanți ai 
presei. Au fost de față 
V. F. Niketțev, însăr
cinat ou afaceri ad-in- 
terim al Uniunii So
vietice la București și 
membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice.

Capitală 
dansuri

A. Duma,

In numele cetățenilor și oame
nilor de artă din Capitală, co
lectivul Ansamblului de stat de 
dansuri populare al U.R.S.S.. con
dus de reputatul artist Igor Moi
seev a fost Salutat călduros de 
tov. Paul Cornea, director general 
In Ministerul Culturii.

In numele colectivului Ansam
blului de siat de dansuri popu
lare al U.R.S.S. a răspuns artis. 
tul poporului Igor Moiseev.

Primul spectacol al Ansamblu
lui de stat de dansuri populare al 
U.R.S.S. are loc vineri seara la 
Teatrul C.C.S.

Salut tineretul,! rotnîn din partea 
prietenilor sovietici 1 

I. MOISEEV

pregătit și mîndria colectivului în muncitori și tehnicieni depind în 
care ei muncesc.

La locul de muncă al tînăru- care-I primesc din partea con- 
lui Gheorghe Trîmbitaș, frezor ducerilor de întreprinderi, a șe- 
în sectorul uzinaj șasiu al uzi- filor de secții, a maiștrilor și

mare măsură de sprijinul pe

nelor „Ernst Thălmann" din muncitorilor cu practică îndelun- 
Orașul Stalin, a fost adus, de1 cu- gata în producție. In multe 

j_ r—jocuri, de muncă absolvenții gă
sesc la venirea în producție o 
atmosferă prietenească, tovără
șească. încă de la începutul ac
tivității, noii muncitori simt ală. 
turi de ei ajutorul dezinteresat 
al tovarășilor de muncă și se 
străduiesc să nu știrbească fai
ma colectivului.

O asemenea situație au găsit 
absolvenții Școlii profesionale 

DIN ȘCOALA ÎN FABRICĂ

rînd, steagul de fruntaș pe sec
tor, Este interesant de ținut min
te faptul că sărbătoritul a absol
vit școala profesională numai de 
doi ani de zile. Numele absol
venților de școli medii teh'nice 
Anghel Alexandru, responsabilul 
cabinetului tehnic, Olteanu Se- 

, Constanți, 
nescu Ion, responsabilul resortu
lui combustibil și lubrefianți, sînt

XZ

Mai multă atenție 
tinerilor absolvenți

cunoscute și stimate în întreaga „Grivița Roșie“ la intrarea lor în 
schelă petroliferă Urlați — regiu- producție. Ca și în vremea cînd 
nea Ploești.

Încadrați în brigăzi, echipe, 
sau Jucrînd individual, noii mun
citori, pregătiți în școli, s-au în
cadrat efectiv în lupta pentru e- 
conom’.i, militînd pentru locurile 
de frunte. Pentru Qyidiu Gutu 
noiu, Petru Dalaman, Ion Bră 
garu, muncitori din întreprinde
rea „Flacăra Roșie”-București. 
tota’.izarea economiilor aduce 
mari satisfacții și odată cu aces
tea ambiția de a-și întrece pro
priile lor succese.

Există multe întreprinderi care 
numără printre inovatori și ti- 
i?cri proveniți recent din școlile 
profesionale de ucenici și din 
școlile tehnice

Succesele absolvenților deven'ți

erau elevi, Ion -Mănescu, Ion 
Stoica, Traian Stan, montatori 
de locomotive, primesc și acum 
sprijinul maiștrilor Gheorghe 
Voicu și Ion Radu. Sfaturile pă
rintești primite. i a ajutat ca încă 
de la început șă reușească să-și 
îndeplinească sarcinile de plan.

In numeroase uzine, ca ..Tim
puri Noi” din București, absol
venților de școli profesionale le 
sînt create condiții pentru a și 
continua studiile, și mulți răsplă
tesc această grijă cu succesele 
obținute. Printre elevii liceului 
seral se numără Ion Fagețeanu, 
absolvent ai Școlii profesionale 
cu diploma de merit, eminent e- 
lev ai clasei a X-a, V.rgi' Căi n 
și alții. Se poate spune fără tea-

ma de a greși că munca entu
ziastă a tinerilor a contribuit în 
mare parte la îndeplinirea planu
lui anual la toate sortimentele 
la data de 1 decembrie.

Din cele arătate mai sus nu 
trebuie să se tragă concluzia că 
în toate întreprinderile absolven
ții sînt folosiți potrivit calificării 
și priceperii lor, că li s-au creat 
pretutindeni condițiile necesare 
pentru desăvîrșirea lor profesio
nală. Analizarea problemei re
partizării și folosirii absolvenți
lor dă în vileag o seamă de fe
nomene care influențează nega
tiv procesul de producție.

Este bine cunoscut faptul că, 
în decursul pregătirii, în școli
le profesionale elevii sînt tre- 
cuți la început prin diverse faze 
de operații, pentru ca după un 
interval de timp să lucreze în 
meseria aleasă'. Dat fiind că tre
cerea de la o operație la alta, 
de la o mașină la alta se face 
în școală, absolvind școala, mun
citorul trebuie repartizat numai 
la specialitatea sa și sprijinit 
să-și însușească arta de a pro
duce mult ,și bun.

Există totuși conduceri de în
treprinderi care procedează după 
bunul lor plac atunci cînd- este 
vorba de absolvenți. Motive gă
sesc o ni re1 și unul pentru a jus
tifica această atitudine. Este a- 
devărat că nu toți absolvenții au 
reușit să stăpînească meseria în 
anii de școlarizare, că mai au 
nevoie de sfatul celor mai buni 
muncitori pentru a ține pas vre
mii și a o întrece. Tocmai de a- 
ceastă situație reală nu se ține 
scama însă în mod just de cele

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)



upă ce isprăvi de rînit graj
dul vitelor, Neculai tși căută 
de lucru prin bătătură. Rin- 
dui niște ciuhee aruncate 
care-ncotro, adăpostindu-le 
sub șopron, apoi apucind 
hulubele căruței se o- 
pinti și o mută ta
ri se păru Iui mai potrivit tr-alt loc care i se păru lui mai potrivit 

Privi după aceez cu luare aminte împrejurul 
său doar, doar o mai găsi ceva de care să 
Se apuce. Nu găsi nimic. Toate celea erau 
puse la locul lor. Ca să mai facă totuși 
ceva, luă tirnul de nuiele și s-apucă să 
măture ograda, răscolind de-a valma frun
zele uscate, mănunchiurile de paie risipite 
ici-colo, surcelele de lingă buturuga pe care 
spărgeau lemnele.

Să-l fi privit careva mai de departe ar fi 
zis, de bună seamă, că pe Neculai tl lovise 
zorul gospodăresc. Dar era deajuns să te 
uiți mai cu luare aminte la chipu-i înnegu
rat și-ți dădeai seama că alte gînduri, decît 
cele gospodărești, il frămîntau.

Intr-un tîrziu se auzi scîrțîind ușa de la 
tinda casei și pe prispă ieși agale tată-su, 
Costache Pralea. Privi în tăcere, mijindu-și 
ochii a zimbet, cum. se canonește fiu-su cu 
tirnul. Apoi, scoase alene din buzunar ta- 
bacherea de tinichea ruginită și prinse a-și 
meșteri cu migală o'țigară ciuntind cu gri
jă marginile unui petec de ziar. Cercetă sa
tisfăcut ciuciuletele de țigară, mare cit o șo- 
pirlă, ti răsuci capetele ca să nu se piardă 
nici un fir de tutun și și-o aprinse. Abia 
după ce trase avan din ea de cîteva ori, 
slobozind rotocoale de fum care-i invăluiră 
capul ca un giulgiu, intră în vorbă cu
fiu-su :

— Te gătești de nuntă, Neculai ?
Celălalt, auzindu-i, se opri brusc din mă

turat și-l privi nedumerit, nepricepind ce 
vrea să spună.

— Ce te zgiești mă, la mine, de parcă nu 
m-ai fi văzut de nu știu cînd 1 Azi, mîine 
vine ninsoarea și iu prăpădești bunătate 
de tîrn ca să faci așternut omătului... Cit a 
fost vara de lungă nu te-ai învrednicit să 
mături bătătura, iar acuma te apucă zorul... 
Multă minte îți mai trebuie zău I...

— Te lovi mila de tîrn... — îi întoarse 
vorba Neculai, îmbufnat, și se duse de-1 a- 
runcă sub șopron.

— Arză-l-ar focul de tîrn, să-l arză 1 Un 
fecior avem și noi și n-are loc sărmanul 
să-și tragă sufletul de răul tău—și maică-sa 
ieși din casă, trântind ușa supărată și grăbi 
spre poartă cu găleata în mînă, s-aducă apă 
de la fîntlnă

Costache Pralea privea dus pe gînduri la 
Neculai, de parcă cele spuse nu l-ar fi privit 
pe dînsul. Mai trase de citeva ori din țigară,, 
aruncă mucul cît colo și-l strigă pe fiu-su 
care se oprise nehotărât lingă poartă :

— Neculai 1 Un’te duci mă, zăludule ? 
Mă-ta a pus ceaunul de mămăligă și tu fi-ai 
găsit să pleci tocmai acuma, cranca prin 
sat... Neprimind nici un răspuns se-ncruntă, 
mestecind pe semne vreo înjurătură. Dar 
păru a-și aduce aminte de ceva, pentru că 
în loc de înjurătură. îl întrebă pe Neculai, 
de data asta cu alt glas, plin de interes:

— Ce vroia ăla cu tine, mă ? „Ala" era 
Costache Bulbuc, secretarul utemiștilor din 
sat. un flăcău mai răsărit dintre ceilalți, 
care-l strigase mai devreme pe Neculai ia 
poartă,

— N-a vrut nimic, ce să vrea 1 Avem adu
nare la cămin în seara asta și a venit să-mi 
spună și mie — vorbi Neculai în silă. Cum 
astfel de treburi nu-1 interesau, Costache 
Pralea se-ntoarse să intre în casă, mulțu- 
mindu-se doar să-i spună indiferent lui 
fiu-su:

— Stai de mănîncă și te duci pe urma, 
că doar nu se mută căminul din loc. Dar Ne
culai plecase devale, pe uliță, așa că nu-1 
mai auzi.

...Intre ei doi asemenea discuții aveau loc 
tot mai des de la o vreme. Mai cu seamă 
de cînd se-nfiripase colectiva și in sat la 
dînșii.

La inceput, în primul an, puțini erau in 
sat cei care să nu fi fost convinși că n-are 
zile multe colectiva. Prea era firavă și tre
burile îi mergeau tot anapoda. Asta fusese 
în anul dinții, anul începutului chinuitor de 
greu, care avea să însemne totodată și în
ceputul așezării viețji oamenilor pe alte te
meiuri Inir-al doilea an, au mai intrat vreo 
clțiva. Mlădița firavă și-a dovedit trăinicia 
rădăcinilor. Colectiviștilor le-au venit în aju
tor partidul, statul: cu sfaturi — mai preță- 
luite decît aurul, cu tractoare, cu semințe de 
soi. cu bani de împrumut. Acel an, al doilea, 
avea să fie însă hotărâtor. Toamna, la 
încheierea socotelilor vestea i-a năucit pe 
toți: cei din colectivă agonisiseră atîtea bu
cate cîte n-avuseseră ei în nici unul din anii 
decind se știau pe lume. Mai cu seamă un 
fapt, obișnuit altminteri în zilele noastre, 
dar fără asemănare în trecutul acelui sat, 
i-a zdruncinat pe mulți din îndoielile lor: 
Vasile Corcodel — trecut printre cei dinții 
în colectivă cu pogonașul lui de pămînt — 
parte de la cei bătrâni, Corcodel cel care-i 
cășunase multă amărăciune lui Costache 
Pralea „furîndu-i“ fata, pe Sofica, cu cît

avusese pe dînsa, s-apucă de-și zidi casă 
nouă. Nu casă așa, oricum și oriunde; casă 
de nădejde, acoperită cu olane, colea, în ini
ma satului.

...Intr-ai treilea an, mai rămăseseră pe 
dinafară doar cîrcotașii. Printre ei și Cos- 
tache Pralea.

De-aici i se trăgea tot necazul lui Ne
culai, Pe el îl bătuseră alte vinturi, spre 
deosebire de tată-su pe care înnoirile vremii 
nu-1 prea clinteau dintr-ale lui. De cînd se 
ridicase și el în rândul flăcăilor, dar mai cu 
seamă de cînd fusese primit printre utemiști 
învățase măcar să deosebească și singur 
care-i alba, care-i neagra.

ă se fi scurs un ceas, două, 
nimeni n-ar fi putut să spu
nă hotărît.

Tinerii, numai ochi și 
urechi, ascultau cele ce le 
spunea un flăcău cam tom
natic după înfățișare, alt
cum bine legat. pe 

care Costache Bulbuc — cînd îi dăduse cu- 
vîntul — îl prezentase „tovarășul Chirvase, 
secretarul utemeului de la șantierul tinere
tului".

Chirvase nu-și alegea vorbele. Spunea ce 
avea de spus așa, de parcă ar fi povestit la 
niște rude. Poate tocmai de aceea tinerii îl 
ascultau cu atîta luare aminte.

Le-a spus pentru ce se zidește termocen
trala. de ce partidul a încredințat tineretului 
sarcina construirii ei, cum se trăiește și se 
muncește pe șantier, cam ce pot tinerii în
văța acolo și multe altele Dar cîte nu le.a 
povestit! Doar despre bucuria ce aveau s-o 
trăiască constructorii la inaugurarea uzinei 
nu le-a pomenit. N-a ocolit și n-a „îndulcit" 
nici greutățile, ba — dimpotrivă. Vorbindule 
despre piedicile ce trebuiau biruite n-a pu
tut rezista îndemnului inimii și a prins a-și 
depăna amintirile 6ale .de pe vreamea cînd el 
și mulți alții ca dînsul lucrau suspendați în 
frânghii deasupra prăpastiei, la Pietrele Albe, 
pe Bumbești-Livezeni, la dinamitarea stîn- 
cilor. Urmărindu-i firul povestirii fiecare 
vedea aievea parcă înverșunarea brigadierilor 
în lupta cu greutățile de tot felul, bucuriile 
izbînzilor, eroismul celor care-au croit drum 
de fier prin inima munților...

După ce-a isprăvit Chirvase, s-a ridicat 
Costache Bulbuc care conducea adunarea și 
i-a îndemnat pe tineri să participe la 
„punctu’ doi: discuții și întrebări". S-au tre
cut la cuvînt vreo cincisprezece. N-au avut 
nu știu ce de discutat. In schimb, au întrebat 
de toate celea cîte le-a trecut prin minte. 
Doar unul dintre ei, un flăcăiandru mărun
țel, oacheș la față, cu ochi de veveriță care-i 
fugeau în toate părțile ca argintul viu — pe 
nume Mihai Chiriță — le-a spus răspicat 
celorlalți:

— Ce mai tura-vura I Ce-i șl cum am a- 
flat. Care ați avut nedumeriri ați întrebat 
și v-ați lămurit. Eu zic așa: cine-i hotărît 
să meargă la șantierul tineretului, să se în
scrie acuma, pe loc. Spusele lui au iscat oa
recare zarvă. Unii strigau că „de ce atîta 
grabă I" Alții își dădeau cu părerea că 
„bine-a zis ăsta al IUI Chiriță I" I-a potolit 
Chirvase :

— Uite ce-i, fraților, eu zic că ar fi bine 
să hotărîți singuri, fără gîlceavă, dacă vă 
înscrieți în astă seară, sau așteptați pînă 
după ce veți vorbi cu cei de-acasă. Oricum, 
noi o să mergem și pe la fiecare, să ne 
sfătuim mai pe-ndelete cu ai lui. Vorba 
ceea, să facem treburile cu rost, nu de min- 
tuială...

Au pus la vot propunerea lui Chiriță și cei 
mai mulți au votat pentru.

— Care v-ați hotărît, gata, dați-i drumul, 
îi îndemnă Costache Bulbuc scoțînd de pe 
undeva un ciot de creion și un carnețel cu 
tartajele ferfeniță și pregătindu-se de scris.

De unde stătea, din fundul sălii se ridică 
Mihai Chiriță care după ce așteptă cîteva 
clipe să se domolească zarva își rosti răspi
cat numele. Ceilalți care-l priveau cu mi
rare și curiozitate, se întoarseră ca la 
comandă către masa prezidiului unde stătea 
taică-su, Vasile Chiriță. Acesta, o clipă doar, 
păru a sta în cumpănă. Dar numai o clipă, 
pentru că apoi fața i se lumină de un zîm- 
bet și aruncă în treacăt vorba, întorcind 
capul spre Bulbuc:

— E bun...
Costache Bulbuc șe-ncruntă necăjit. Ii ve

nea nu știu cum că i-o luase altul înainte. 
Oftă și săltîndu.se de pe scaun Imbățoșat, 
întinse carnețelul și creionul unuia care stă
tea alăturea, rostind apăsat:

— Scrie-mă și pe mine I
— Bine, mă Costică, dar tu ești secretar, 

ce facem cu organizația... se ridică încontrat 
unul din fund.

— N-ai tu grijă I Eu am instrucțiuni de 
la raion : pleacă secretarul, rămîne cel care-i 
ține locul. Este tovarășă Didina ? se adresă 
el unei fete care stătea în primele rânduri 
de bănci.

— Bine, dar tovarășa Didina e învăță
toare, are alte ocupații... nu se lăsă cel care 
se vîrîse nepoftit în vorbă.

— Are, n-are, să fie sănătoasă l Fiecare cu 
ocupația lui. Vorba-i că este locțiitor de se
cretar? Estel Și dacă este, o să rămînă și 
secretar. Sau poate nu-ți convine ție să te 
conducă o fată, măi Dumitre, hai, ce zici ?.^

Savin Stelion

ÎNDĂRĂTNICII...
— Povestire —

Pînă 1a urmă s.au înscris vreo 40 de ti
neri. Printre ei și Neculai Pralea. Costache 
Bulbuc, auzindu-1, l-a privit mai întîi cu 
multă mirare, apoi nu l-a răbdat inima să 
nu-i spună :

— Măi Neculai, poate că n-ar fi rău să te 
mai gîndești, bre... Știi bine că tu și astă 
primăvară te-ai înscris pentru școala de 
tractoriști. Și știi cum te-a ciomăgit alde 
taică.tu...

— Vezi-ți mai bine de alții — îl repezi 
Neculai, roșu ca para focului de supărare 
Fierbea de necaz că-1 făcuse de ocară în 
fața celorlalți. Aproape că-i dădură lacri
mile

Treptat, supărarea i se domoli. Pe nesim
țite gîndurile-i începură s.o ia razna. Astă 
primăvară... Nu, nu prea-i venea să se mai 
gîndească la ce a fost După ce soru-sa 
Sofica fugise după al lui Corcodel, rămăsese 
el singur acasă. Și taică-său. dinadins îl 
ținea în juvăț mai rău ca pe hoții de cai, 
parcă pentru a-și răzbuna pe el mînia că
șunată de fie-sa.

Pînă s-a ridicat și el mai măricel, cînd 
nu pricepea încă toate celea, Neculai îi știa 
de frică. Cu vremea însă, frica făcuse loc nă
ravului moștenit. „N-ai cui semăna I" îl lua 
în răspăr citeodată maică-sa, cînd se mînia 
pe dînsul.

Ceva începuse a se înverșuna în el, îm
potriva lui taică-su, de la o vreme. La in
ceput, nu prea își dădea seama ce anume 
Nu putea nicicum pricepe incăpățînarea lui 
tătîne-su. Uneori, după ce-l snopea în bătăi 
din te miri ce pricini îi predica ceasuri de-a 
rindu! ca să-l dumirească cum că asta-i spre 
binele lui, ca să-l facă „om“ — cum îi zicea 
II ținea să umble numai flenduri de-i era și 
rușine să iasă între flăcăi și-i spunea că 
vrea să-l facă gospodar de frunte în sat, ca 
nimeni altul.

De-abia de cînd cu colectiva și-a dat Ne
culai seama că nu va putea face casă bună 
cu taică-su și de atunci încolțise în el și 
gindul cu plecarea.

S-a întimplat ca în primăvară, prin mar
tie, să dea prin sat directorul de la 
S.M.T Odată cu alți băieți se trecuse să se 
facă tractorist și Neculai. Dar cînd i-a spus 
lui taică-su ce are de gînd... Nu, mai bine 
să nu-și amintească... Două săptămîni a 
zăcut lat după „discuția" avută cu ei, oblojit 
zilnic pe la mădularele sttlcite cu fierturile 
de buruieni pregătite de biata maică-sa. In 
loc să-l potolească însă, cele pătimite atunci 
mai rău tl îndirjiserâ. N-aștepta decît să 6e 
ivească alt prilej. Și iată că se ivise în 
sfirșit...

doua zi Chirvase, însoțit de 
Costache Bulbuc și de Vasile 
Chiriță — secretarul de par
tid — care ținuse cu tot di
nadinsul să meargă cu ei ca 
să le dea o mină de ajutor, 
porniră prin sat să stea de 
vorbă cu părinții băieților 

care se trecuseră să plece pe șantier.
Pe la vremea prânzului au ajuns și în 

bătătură la Costache Pralea A ieșit din 
casă chiar el ca să-i apere de cîini și i-a 
poftit înlăuntru. Intrând, mai dădură peste 
un musafir. Era președintele gospodăriei co
lective care, după înfățișarea-i posomorită, 
nu părea prea încintat de cele discutate 
pînă atunci cu Pralea

Din una, din alta, noii veniți au adus 
vorba despre șantier. A început Chirvase: 
cum e acolo, ce se zidește, cum trăiesc ti
nerii, cum muncesc, ce învață, mă rog, a 
spus și el ce s-a priceput. Cînd a isprăvit 
el, a prins a vorbi Chiriță care n.a uitat 
să-i spună lui Pralea că și pe fii-su, pe Mi- 
hăiță, îl lasă să plece pe șantier.

Costache Pralea, părea că-i ascultă cu 
deosebită luare aminte... Nu i-a întrerupt 
din vorbă și nici nu i-a sîcîit cu întrebări. 
Cînd termină șl Chiriță ce-avea de spus, 
chipul lui Costache Pralea oglindea o nețăr-

Nlcolae Lqblț

Versuri inedite
I

Mingile-m! pârul. Astăzi ml-1 aspru *1 
sărat. 

Aproape-ntotdeauna a lost la Iei, îmi 
pare... 

De colburi nine, cu viaturi și ploi 
amestecat 

In sgura de Ia trenuri scâldat șl-n 
stropi de mare.

Ce larg mâ simt șl lacom și niclodatâ 
plin 1 

Sorb prin pupile lumea *l-n taină cu 
auzul,

Nepotolit ca-n lața paharelor de vin 
Ce-mi scapârâ-n mustață stropi 

limpezi ca hurmuzul.

Am strlns atitea drumuri In mine ca 
pe-un ghem.

Tam-tamurl de copite in mine aspre 
sună.

Dar tot mi-1 dor de ducă, spre mine 
încă chem 

Acele panglict albe pudrate-n colb de 
lună.

Mâ las purtat de tocul aprins sub 
placa Irunții 

Ca norii ce se lasâ minați de vijelii 
Și dornici să cunoască atingerea cu 

munții 
Cind trec prin brazi dau vamă și rup 

din ei Iașii.

««•••••••ai*
s

Deci a venit șl toamna cu palsle-i 
tristeți 

Șl curg încete Irunze șl-s pașii mai 
inceți. 

murită mirare. Tuși încurcat și vorbi curat:
— Poate o fi cum ziceți 'mneavoastră, 

dar eu nu pricep la ce mi le spuneți mie? 
Doar nu-s nici flăcău și nici n-am de gînd 
să plec pe șantier... se prefăcu el a nu în
țelege încotro bat ei planul.

— Ei, de bună seamă ță nu matale, bade 
Costache... Dar ai un fecior, pe Neculai... E 
băiat de ispravă, de ce n-ar merge și el ? 
— se pomeni vorbind al lui Bulbuc.

Costache Pralea auzindu-1 își săltă brusc 
capul țintuindu-1 ou niște priviri de parcă 
ar fi avut cine știe ce ginganie înaintea sa, 
apoi vorbi stăpinit, dar răspicat:

— Doar dacă m-o lovi damblaua și m.o 
duce popa Prichici la deal, cu tălpile înain
te, doar atunci și-o putea face Neculai de 
cap și de ciolane...

— Hai, măi Costache, ce naiba, n-o lua 
și tu chiar așa, ca buhaiul țărina-n coarne, 
vorbi împăciuitor Vasile Chiriță.

— De ce să nu-1 lași ? Ce-i rușine să 
muncești? Mai iese și el în lume, mai în
vață cîte ceva, ba poate să cîștige și bani 
buni dacă se ține de treabă...

Costache Pralea îl învălui în niște priviri 
care ardeau ca jăratecul, apoi îi vorbi a- 
proape rugător, ca omul care nu vrea alt
ceva decît să s« facă înțeles :

— Măi Vasile, îți ai și tu casa ta, gos
podăria ta... M-am vîrît eu peste tine? Nul 
Atunci tu de ce te bagi în sufletul meu ? 1... 
Vrei să-ți lași băiatul să plece? Meargă 
sănătos I Dar la mine în casă, continuă el 
cu glas șuerător, eu sînt stăpîn și nu-1 las 
oe-al meu măcar de-aș ști că-i crapă rînza 
de dorul șantierului. Scurt I

— Foarte rău bade Costache I sări cu 
gura ai lui Bulbuc roșu de supărare. Eu 
credeam că Neculai a vorbit cu dumneata..

Căutătura cruntă cu care-l țintui Costache 
Pralea pe fiu-su, l-a făcut pe Bulbuc să-și 
înghită restul vorbelor. O clipă cu toții s-au 
temut că Pralea se va repezi și-l va strivi 
pe Neculai, cu atîta înverșupare îl „mînca" 
din ochi. Dar nu se întîmplă nimic.

In tăcerea grea care se lăsase, treptat, 
treptat, chipul lui Pralea se lumină. Iar cînd 
a deschis gura ca să rostească cele ce avea 
de spus, puteai să juri că in sufletul lui e 
liniște și pace:

— Uite, despre daravera asta n-am fost 
informat... Și după cîteva clipe de tăcere 
îi privi pe rând și-i întrebă indiferent, în 
doi peri :

— Altceva mai poftiți ?
Cum ei nu mai pofteau și altceva s-au 

ridicat să plece.
— Plecați ? îi Întrebă Pralea cu glas ne

vinovat. Eu ziceam să mai zăboviți lin pic. 
Vedeți, a venit la mine și tovarășul preșe
dinte să mă lămurească cu colectiva și cum 
bănuiesc că n-o să mai zăbovească nici el 
mult, știți... mă gîndeam să stați ca să ple
cați împreună. Nu de alta. dar... să nu bat 
cîinii de două ori — ținu el să precizeze. 
Apoi se-ntoarse către președintele colectivei 
și-i vorbi cu glasul celui căruia îi pare rău 
că n-a putut cădea la învoială :

— Așa, măi Dumitrache. eu nu mă trec 
încă, bre... Mai am timp, doar n-au intrat 
zilele în sac... Sănătate bună 1 și-și luă 
grăbit căciula ca să-i petreacă pînă la 
poa rtă.

...Neculai stătea pe marginea patului, cu 
capul plecat, cu gîtul roșu de încordare, ră
sucind în mîini, în neștire, un capăt de 
curmei. Maică-sa se canonea lingă vatră, 
suflînd în jar ca să ia foc niște găteje puse 
sub ceaun Cînd și cînd îl privea pe Neculai 
plină de mustrare, apoi își furișa căutătura 
cu teamă, către bărbatu-su Și iar se-nver- 
șuna pe foc.

Intr-un tirziu. Costache Pralea își întoarse 
privirile din fereastră, tuși ca să-și dreagă 
glasul, și-l întrebă pe fiu-su potolit, cu grijă 
parcă :

— Neculai. tată, ia spune fătule, de cîte 
ori ții minte că te-am bătut eu pe tine ?

Neculai îl privi o clipă, apoi își plecă iar 
capul, fără să răspundă.

X-
CONFESIUN

Pe-arginturlle minții tresaltă întrebări 
Cum joacă pe icoană lumini de 

luminări.

Șl Înghețate colburi pe vint se sbat 
mereu.

Unui copil aseară i-au smuls înaltul 
smeu

Și-atirnă astăzi smeul de-un fir de 
telegral

Atlt de mort acolo șl zdrențuit de praf.

Iar oamenll-s mai singuri mișcindu-se 
-ntre ei.

Le-a pus pe lețe toamna un vinețiu 
polei.

Șl se crispează risul puțin cite puțin... 
Studentei, de acasă i s-a trimis un vin. 
Eu am băut dintr-insul. Era un vin 

modest.
Ca mămăliga bună, ca plinea de sub 

țest.
Șl m-am gindlt ce doruri adinei, ce 

tandru rit,
A curs In clipocirea acestui vin, topit.

Șl ce reproșuri poate și nedormite 
nopți

Curg în lividul singe al strugurilor 
copți.

Și, vinul lăudindu-1, pleoapele mi-am 
strlns

Și, nebăgat de seamă, in mine surd 
am plins.

«
Dece-am crezut de-atitea or! 
Că-mi place-o floare numai, dintre 

atîtea flori.
Dece-am crezut că o iubesc și-apoi 
Găseam o altă floare cu toile mai moi?

— Stau și mă gîndesc, continuă Pralea 
sfătos, ce gînduri or fi clocind in capul ăla 
al tău. de ești așa zevzec... Te trage omul 
la masă și tu — nu 1 — că vrei să șezi 
sub masă. Tăcu din nou, privindu-și țintă 
odrasla care tăcea îndărătnică și pe măsură 
ce-o privea vinele gîtului i se umflau și 
roșeața îi cuprindea fața.

— Mă, netotule, cu tine vorbesc, n-auzi ? 
— răcni el nestăpînit. Neculai îi înfruntă 
privirea, apoi răspunse liniștit:

— Aud, ce strigi la mine?l
— De ce mă îți bați tu joc de bătrînețele 

mele? De ce dai tu cu piciorul la munculiță 
mea de-o viață ? Crezi că poți lua pildă de 
la zăltata de soru-ta care a fugit după ăla, 
un c... gol ? Pentru cine am muncit eu, mă 
nenorocitule ?... Pentru ea și pentru tine, mă, 
să vă fac oameni I... sfîrși Pralea Intr-un 
strigăt deznădăjduit.

— Și de ce n-aș lua pildă de la ea? 
vorbi Neculai, privindu-l țintă, l-ai proorocit 
că o s-ajungă de risul satului și uite că 
n-ai brodit-o, vezi ? 1 Și-a ridicat casă, și 
le e gospodăria mai îndestulată ca la noi...

— Taci că te omor 1 urlă Pralea și se 
ridică amenințător, tremurând tot, gata, gata 
să se repeadă. Neculai se ridică și el în
cordat, suflînd greu :

— De ce să tac? Nu taci Și dacă mă 
omori, ce-i.. mare pagubă... Mai bine mort 
decît de râsul satului... Așa 1 M-am săturat 
slugărindu-te 1 Nici de carte n-am avut parte 
ca lumea. De cind mă știu, tot numai 
zdrențe mă ții... Și acum, cind vreau și eu 
să-mi caut singur de cap — nu și nu I — 
că mă omori... Am ajuns de ocara lumii 
Numai chiaburanil și cărpănoșii au rămas 
de-oparte, privind la colectivă ca dracu’ la 
tămîie... Și dacă n.ai fi văzut cu ochii, 
calea-valea, dar așa, știi, ai văzut, ai auzit 
și tot nu vrei... Dar pînă cînd ?... Nu !._ 
Eu plec I Aș putea să mă trec în colectivă, 
să stau la soru-mea pină m-oi căpătui. Dar 
nu mă trec acum Mă duc pe șantier să-nvăț 
o meserie și lasă, o să vezi că mi-oi găsi 
eu locul și cinstea alături de oameni, nu 
pe dinafară...

— Taci, trăznite-ar cel de sus, neobrăza- 
tule 1 II înfrunți pe taică-tu, nu ți-ar mai 
putrezi oscioarele... sări cu gura și maică-sa. 
Se-ntoarse apoi învăpăiată către bărbatu.su, 
dar ochii i se măriră de groază, și n-apucă 
decît «ă dea un țipăt:

— Costachee, nu-1 omorîîî I...
...Luat prin surprindere, Neculai se pră

buși pe jo6 din prima lovitură primită în 
moalele capului. Costache Pralea începu să-l 
calce în picioare, lovindu-1 cu icnituri scurte. 
II lovea cu scurtătura de lemn nu așa, la 
tntîmplare. Ii ferea capul, dar îi dădea cu 
sete, lovind mărunt, de-a curmezișul spi
nării. Neculai a mai tresărit de citeva ori, 
apoi rămase moale ca un sac umplut cu cîlți, 
prăvălit cu capul într-un lac de singe...

Pralea aruncă scurtătura și scuipă setrbit 
Se lăsă sftrșit pe-un scaun și-și prinse ca
pul în mîini. De-abia atunci nevastă-sa, bi- 
ruindu-și groaza care-o paralizase parcă, se 
prăvăli peste fiu-su, bocind în neștire:

— Te-a omoriîît I.- te-a omorlîiîit 1
Pralea se smuci de pe scaun, o apucă, o 

sgîlțîi cu ură și dădu ou ea de pămînt, stri- 
gindu-i gifîind :

— Taci, că te omor l._
Apoi, mîinile îi căzură neputincioase, în 

jos și încrâncenarea de pe chipu-i pămîntiu, 
făcu loc unei amărăciuni fără de margini ce 
părea că nu mai are loc tntrinsul... Vorbi 
șoptit, cu deznădeide :

— Unde-am ajuns... să-mi dobîndesc li
niștea... cu parul...

upă vreo trei zile, la căminul 
cultural, s-adunaseră mulți 
tineri țn după amiaza aceea 
de duminică. Unii erau pre
gătiți de drum. Alții, mai cu 
seamă fete, veniseră să-i pe
treacă pe cei care plecau. 
Cei mai mulți dintre ei însă, 

nu intraseră în sală. Stăteau în șosea și spo. 
rovăiau veseli. Chirvase i-a poftit pe toți 
înlăuntru, iar după ce se mai potoli zarva, 
Costache Bulbuc și-a scos carnetul și a prins 
a-i striga pe cei trecuți să plece :

— Mihal Chiriță...
— Prezent I
— Vasile Cocuz...
— Prezent I
•................................. •
— Neculai Pralea...
— Lipsă I strigă unul din fund.

E
Oh cît da largă-l lumea! Iubind »l 

răspunzind 
O caut Șl o mingii, ilr după tir, pe 

rând. 
Fără eă-ntreb vreodată de și-a ivit 

doar mie 
Gingașa crizantemă întreaga ei tărie.

S-o am lntreagă-n mine, mi-ațunge 
doar odată 

Gingașa crizantemă să lie sărutată 
Mi-1 dat de-aceea-n lume nlcictnd să 

nu llu ram,
CI alb noian de nour — și liniște să 

n-am.
S

Să observați că niciodată 
N-am fost singur cu mine, cum mulți 

au crezut.
Tot ce-am iubit, niciodată 
N-am mistuit Intr-ai trupului pașnic 

trecut.

Tot ce-am putut să privesc 
Mi s-a părut din cale afară 
De crunt ori dumnezeesc — 
Nu i-am dai voie să moară.

Sub zenit. 
Am să llu fericit 
Cind cineva, 
Desclfrindu-mi litera șl inima mea. 
Va putea fl privit 
litzind ori rtnjlnd 
Ori plîngind.

Iulle-octombrie 1954

Versurile părții a doua nu au fost 
găsite pînă acum in întregime între 
manuscrisele poetului (N.R.).

— Care știe ce-i cu el, de ce n-a venit? 
— întrebă al lui Bulbuc.

— Cu ăsta-i lată rău, săracul... începu să 
explice cel care strigase „lipsă".

— Azi de dimineață, oontinuă el, dădeam 
de mîncare la vite; știți doar că stăm ve
cini cu casele... Mă tot muncea capul să in
tru la Neculai să-l întreb ce are de gind, dar 
parcă mi-era nu știu cum De vreo trei zile 
la ei în casă e liniște ca la mort și pe țața 
Dochița numai cu ochii plinși am văzut-o, 
așa că, vedeți, nu prea știam ce să fac... Și 
cum stăteam eu în cumpănă, „să intru, să 
nu intru", îl văd pe tat-su ieșind din casă 
gătit de drum Se duce la grajd, înhamă 
calul, trage lingă prispă, pune doi saci in 
căruță..

— Da zi-i mă, odată, ce ai de zis I nu se 
mai putu stăpîni unul, auzindu-1 trăncănind. 
Cel întrerupt nu-1 luă in seamă și continuă :

— Eu, mort să aflu ce-i cu Neculai. Cum 
îl văd că iese in drum, mă dau în vorbă cu 
el : ,,Te duci la moară, bade Costaclie, nu-mi 
iei și mie un sac?... M-a înjurat de mamă 
și și-a văzut de drum Stau eu ce stau, și.mi 
iau inima in dinți; intru la ei in ogradă, 
apoi tn casă..."

...Ce mai, vai de ciolanele lui Neculai. L-a 
îmblătit tată-su de l-a cotonogii de tot. Ge
mea și se zvircolea pe burtă, vînăt, vai de 
el. Vreun ceas m-am tot muncit să scot o 
vorbă de la dînsut, dar degeaba I. Ce era el 
gingav tnalnte, acum, de cînd l-a dihăniit 
alde tat-su, nu mai leagă nici două vorbe... 
Parcă s-a prostit, săracul 1...

— Mihai Pitulice I — ourmă al lui Bulbuc 
șirul compătimirilor celuilalt.

— Lipsă I — strigă un altul
— Cu ăsta ce-i fraților, care știți ?

_— Nu mai merge — preciza unul. L-am 
văzut de dimineață cioplind niște pari dina
intea casei Cînd l-am întrebat ce are de 
gînd, ce credeți că mi-a răspuns ? „Eu, zice, 
n-o să mai merg 1" „Dar de ce, măi Mihăi- 
ță ?“ — îl întrebai. „Uite-așa, zice, mi-am 
deranjat stomacul, măi cutărică, și nu cred 
să-mi priiască șantierul..."

— Aha, — făcu Bulbuc. Care va să zică, 
la gîlcevi e bun, e în frunte, are un clonț, 
mamă, mamă I Dar cind e vorba la o adică, 
dă dosul... Bineee — și trecu mai departe.

.„Din cei patruzeci înscriși la început, veni
seră. hotărîți să plece pe șantier, douăzeci și 
doi de flăcăi. După ce-a terminat Bulbuc 
„apelul", Chirvase ținu să-l mal întrebe oda
tă, pe fiecare în parte, dacă e hotărît să 
meargă să se țină de treabă, sau nu. N-a 
rămas de rușine nici unul din ei.

— Gata I Plecarea 1 — dădu comanda al 
lui Bulbuc. Și băieții, după ce-și luară rămas 
bun de la rude, de la ounoscuți, urcară tn 
camionul venit de la șantier, iar cînd acesta 
se urni din loc, începură tn cor un cîntec 
vesel, de hăulea satul...

Lăsînd satul în urmă, camionul își încetini 
goana, urcind agale serpentinele șoselei. 
Cind fu sus tn vîrful dealului, cei din ca
mion văzură inaintea lor, pe șosea, un om 
care le făcea semne să oprească. Era Necu
lai Pralea, cu o legăturică sub braț, cu fata 
schimonosită de vinătăi, care se apropie de 
camion șontîcăind. sprijinit într-un băț, dar 
cu ochii arzîndu-i de-o hotărâre nestrămutată 
îndărătnică...

pre primăvară Sofica, nevas
ta lui Corcodel, născu. Avea 
un băiat Muierile satului, 
cum U-e firea, ziceau — scui- 
pîndu-i-l ca să nu-1 deoa- 
che — că seamănă cu Cos- 
tache Pralea. bucățică tăia
tă. Corcodel, auzindu-le, 

o făcea pe supăratul.
Sofica așleptă zadarnic o săptămînă. două, 

trei, «ă vină și ai ei la dînsa. cum îi obiceiul 
în astfel de împrejurări. A venit doar mai
că-sa, într-o seară, pe furiș...

La vreo săptămînă. Corcodel veni acasă 
vesel nevoie mare și-o strigă de pe la 
poartă, de sperie orătăniile care se risipiră 
în toate părțile.

— Ia, uită-te, minunează-te, izbucni el in
trând în casă și despăturind pe masă un ziar. 
Sofica luă ziarul plină de nedumerire, îl 
privi și simți că i 6e umezesc ochii. De 
pe prima pagină o privea zîmbindu-i chipul 
iui Neculai, alături de pozele altor tineri de 
ispravă de pe șantier.

...In aceeași seară, luîndu-șl pruncul, So
fica plecă împreună cu Corcwiel la tată-său 
acasă.

Ajunși, împinseră portița care se mai ți
nea doar într-o balama ce scîrțli jalnic, pă
șiră sfioși prin ograda aflată în neorânduială 
și urcară pe prispă.

în prag îi întîmpină maică-sa care, vă- 
zîndu-i, se pierdu cu firea.

— Bună seara tată I șî Corcodel, care 
intrase primul, ti întinse mina zîmbind, lui 
Pralea.

Socru-su, se ridică de pe scăunașul de 
lîngă foc, privi lung, pe rând, la amîndoi, 
apoi dădu mîna cu Corcodel și. ferindu-șî 
privirile, îi răspunse încurcat la binețe

— Iacă, am venit și noi, tată., rosti So
fica. Pe măsură ce-i privea, văzîndu-1 așa 
trecut fără de vreme, posomorât, înțelese 
parcă dintr-odată ce-i în sufletul lui și pen
tru întîia oară de cînd fugise de-acasă, în
verșunarea i se muie, simțind cum ti cu
prinde Inima un val de căldură. Ii întinse, 
zîmbind, copilul. Tată-său tl luă ou grijă, 
ținîndu-1 ușurel, ou teamă parcă și pentru 
prima dată, după multe luni, privindu-și 
nepotul, chipul i se lumină de-un zîmbe'. 
blind...

Cînd au plecat spre casă, Corcodel a scos 
și i-a dat lui socru.su ziarul. Pralea l-a apucat 
de-o margine, l-a întins pe pat, l-a netezit cu 
mîna-i noduroasă, bătucită de muncă și și-a 
privit tăcut feciorul... Cînd a ridicat capul, 
ochii îi înotau în lacrimi.

...A doua zi de dimineață, cei care se ni
meriseră a-i ieși In cale lui Pralea se opreau 
mirați și priveau după dînsul. săltînd din 
umeri. Mergea grăbit, călcînd apăsat, cu 
capul sus și trebuie că oamenii glndeau că 
e-a întîmplat ceva ou dînsul de vreme ce 
merge așa ca la nuntă și nu furișîndu-6e 
tăcut, singuratec, de-a lungul gardurilor, 
cum fuseseră deprinși să-l vadă în vremea 
din urmă.

In aceeași zi o veste făcu înconjurul satu
lui : Costache Pralea ultimul „individual1* 
din sat dăduse și el cerere la colectivă.

într-un pîlc de oameni strtnși la taifas în 
fata cooperativei, unul dintre ei care fusese 
de față la istoria asta, povestea celorlalți 
ce-i zisese Pralea secretarului de partid 
„Vin, zice, măi Vasile, din toată inima, că 
eu v-am spus numai că stau să mă gîndesj 
ca lumea, înainte de a face pasul...".

— Că vii, vedem și singuri — cică i-aS 
fi răspuns unul — vorba e că te-aî lăsat câni 
greu pînă fl-aî aflat umbletul,,

s%25c4%2583lt%25c3%25aendu.se
b%25c4%2583rbatu.su
socru.su


însuflețite Ppentru
Cu pianul anuai 

îndeplinitLA SFAT
despre tînăra candidată...

Erau cam 6—700 de muncitori 
— vîrstnici și tineri, majoritatea 
femei. Și aceasta nu-i de mirare 
dacă avem în vedere că adunarea 
s-a ținut în hala mare a fabricii 
de tricotaje ,,Bella Breiner" din 
Capitală. Vorbea un muncitor In 
virstă arunclnd privirea dreaptă 
și severă prin lentilele ochelari
lor peste mulțimea de oameni 
strlnsă acolo. O fată pe aproape 
îmi șopti: „Este Matyas Mau- 
riciu, șej de secție la sectorul 
croit..."

— Pe tovarășa propusă acum 
cîteva zile candidată a noastră 
o cunosc de mult, deși pînă azi 
nu i-am văzut chipul. Am cunos
cut-o din ziare, i-am auzit nu
mele legat de inițiative frumoa
se, rostit de tinerii noștri cînd își 
propuneau țeluri. Am înțeles că 
este o muncitoare fruntașă, o ino
vatoare vestită, un cetățean care 
merită respect șl prețuire. Acestea 
împreună cu încrederea mea i le 
dau și eu candidatei noastre...

— Am studiat tehnic inovația 
ei — vorbi inginerul Lecher Mar
cus — șeful producției. Este un 
lucru a cărei importanță și serio
zitate a fost dovedită prin rezul
tatele obținute. Productivitatea 
unui ring a crescut considerabil...

Au vorbit mulți oameni — ti
neri și vîrstnici: brigadiera Me- 
deleț Aneta, muncitoarea Lucia 
Dumitrescu de la secția croit. 
Bucur Radu, secretarul organiza
ției U.T.M. din fabrică, Bernstein 
Kalman, președintele comitetului 
de stradă tn numele cetățenilor 
din cartier și alții.

— Eu muncesc în fabrică — a 
vorbit ttnăra Laza Lidia — aici 
la tricotaje, dar inovația Antoa- 
netei mi-a dat de gîndit. Așa 
cum a făcut și ea, voi studia a-

mănunțit condițiile specifice ma
șinilor noastre: cred că vom pu
tea adapta inițiativa. Eu îmi iau 
angajamentul să-mi depășesc nor
ma actuală.

Cine este omul despre care se 
vorbesc asemenea lucruri ? Cine 
este cetățeanul ce a reușit să clș- 
tige respectul inginerului, lauda 
cumpătată a meșterului Matyaș, 
admirația Lidiei, încrederea cetă
țenilor și a tinerilor care au vor. 
bit?

Să vi-l prezentăm: Antoaneta 
Alexovici-Manea, filatoare frun
tașă la fabrica „7 Noiembrie" din 
București, inovatoare, decorată 
cu „Medalia Muncii", membră a 
Comitetului Central al U.T.M.. 
propusă acum cîteva zile candi
dată F.D.P. tn circumscripția elec
torală „7 Noiembrie" pentru ale
gerile de la 3 februarie...

G. PETRE

* 58.000 participanți 
adunările electorale

* 3.188 vorbitori
/o 4 7 AT1! ” *22.695 vizitatori
(j Zi L A. / 1 Casele alegătorului

GALAȚI (de la trimisul nos
tru). — Participarea cetățenilor 
Ia propunerea și discutarea can- 
didaților F.D P. In regiunea Ga
lați a luat o deosebită amploare. 
La cele 446 adunări de propu
neri și de susținere a candidați- 
lor F.D.P. ce s-au ținut pînă în 
prezent, au participat un număr 
de 58.000 de cetățeni, dintre care 
3188 au luat parte la discuțiile 
ce au fost purtate in jurul pro
punerilor.

Această cifră dovedește tn mod 
convingător că alegerile de la 3 
februarie se bucură de atenția 
deosebită a cetățenilor din re
giune și că ei participă activ la 
desfășurarea campaniei electo
rale.

Acest interes este ilustrat 
de numărul mare de vizitatori 
22.695 oameni — la cele 462 
Case ale alegătorului, deschise

Pînă acum, 
în regiunea #

la

la

de

pînă acum în regiune. La lămuri
rea tuturor problemelor legate 
de alegeri cit și la popularizarea 
realizărilor regimului nostru de
mocrat popular, un aport serios 
îl dau cei 9050 de agitatori din 
regiune. Iar pentru ca munca a- 
gitatorilor să se poată desfășura 
în cele mai bune condiții, s-au 
luat măsuri de către consiliul re
gional F.D.P. de a se edita o 
serie de tipărituri. In primul 
rind, peste cîteva zile un număr 
al „Carnetului agitatorului", în
chinat alegerilor, va fi tipărit 
într-un tiraj de 20.000 de exem
plare. Se tipăresc deasemenea 
10.000 de pliante oglindind reali
zările regimului nostru democrat- 
popular 
10.000 de 
de azi și 
10.000 de
acordat de Uniunea Sovietică Și 
urmările lui binefăcătoare pentru 
regiune. Vor ieși curînd de sub 
tipar 25.000 de afișe cu delimita
rea circumscripțiilor electorale 
și circa 45.000 de afișe ilustrind 
realizările regimului nostru in 
diferite domenii de activitate din 
regiune.

din regiunea Galați, 
broșuri despre alegerile 

alegerile de altădată, 
broșuri despre ajutorul

La Casa alegătorului
Răsfoind presa locală

P e masa

Comunicare
Comitetul Central al Uniunii 

Tineretului Muncitor, de acord 
cu Ministerul Invățămintuiui, a 
stabilit ca la consfătuirile raio
nale ale cadrelor didactice, din 
ianuarie 1957, instructorii supe
riori de pionieri să participe în 
prima zi la lucrările plenarei, iar 
în ziua doua la lucrările secției 
directorilor.

CONFERINȚE
Societatea pentru răspîndirea 

științei și culturii anunță că vi
neri 28 decembrie ora 18 va avea 
loc in sala Bibliotecii centrale 
universitare din Calea Victoriei 
83 conferința „Ce și cum trebuie 
să citească tineretul" pe care o 
va ține conf. univ. Iile Stanciu. 
După conferință va rula filmul 
„Poemul pedagogic".

In aceeași zi la ora 18 va 
avea loc în cadrul Universității 
populare — sala S.R.S.C. din str. 
Biserica Amzei 5—7, conferința 
„Probleme celebre în matematică: 
cuadratura cercului" pe care o va 
ține asist, univ. T. Postelnicu. 
După conferință va rula un film 
artistic. Accesul tn sală numai 
pe bază de abonament sau bilet 
de intrare.

INFORMAȚII
Printr-o Hotărîre a Consiliului 

de Miniștri al R.P.R. s-a atri
buit Teatrului Național 
denumirea de Teatrul 
„Vasile Alecsandri”.

★
Comitetul Executiv al

Popular al Capitalei a dat o de
cizie prin care se fixează denu
mirea celor 3 săli aparținind Tea
trului Municipal. Conform acestei 
decizii sala din Schitu Măgureanu 
va purta numele: Teatrul Muni
cipal — sala Mate, Millo; fosta 
sală Sf. Sava : Teatrul Munici
pal — sala Ion Creangă, teatru 
pentru copii și tineret; sala Fi- 
limon Sîrbu : Teatrul Municipal— 
Studio, sala Filimon Sîrbu.

★
întreprinderea de stat Loteria 

anunță că la cererea participan 
ților, tragerea excepțională 

LOTO CENTRAL
de vineri 28 decembrie 1956, se 
amină pentru ziua de luni 31 de

cembrie 1956.
Biletele pentru această tragere 

se vind în continuare pînă in 
seara zilei de 30 decembrie 1956.

din Iași 
Național

Sfatului

Construim cum n-am con
struit niciodată. întreaga 
țară este un vast șantier. 
Acolo unde in trecut domnea 
mizeria și ruina se ridică as
tăzi semețe fabrici și uzine, 
noi și noi locuințe muncito
rești.

In fotografie: unul din 
blocurile muncitorești con
struite pentru muncitorii fa
bricii de ciment din Medgi-

de lucru 
a redactorului 
s-au adunat 

ca de obicei zecile 
de ziare ce apar in 
provincie. Le răs
foiește cu atenție.

Numeroase articole 
vorbesc despre pre
gătirile ce se fac tn 
vederea alegerilor 
din 3 februarie 1957.

Ziarul „Făclia"- 
Cluj, de pildă, pu
blică o informație în 
care arată că, acum 
citeva zile, la sediul 
bibliotecii sătești din 
comuna Rodna, ra
ionul Năsăud, s-a 
deschis Casa alegă
torului. Chiar tn 
prima 2t a deschi
derii, la Casa alegă
torului au venit mai 
multe grupuri de 
cetățeni pentru a se 
informa asupra unor 
probleme legate de 
alegerile de depu- 
tați In Marea Adu
nare Națională.

Tînăra Maria Gro- 
su, bibliotecară a 
căminului cultural 
din Rodna, dă de 
fiecare dată lămuriri 
pe marginea proble
melor ridicate de 
alegători.

Mai departe, tn- 
tr-o altă informație, 
se arată că în spri
jinul bunei desfășu
rări a campaniei elec 
forate au fost ame
najate alte 5 case 
ale alegătorului in 
orașul Bistrița și

10 în comunele din 
raion.

Casele alegătoru
lui sint frumos pa
voazate cu lozinci și 
fotomontaje și sint 
dotate cu materia
lele necesare muncii 
de agitație ca: legea 
electorală, broșuri, 
albume cu fotografii, 
cuprinzind realizări 
ale regimului demo
crat-popular.

Ziarul „Secera și 
Ciocanul" informea. 
ză de asemenea ci
titorii că. tn orașul 
Curtea de Argeș și 
tn comunele ra
ionului Pitești, au 
fost deschise pînă 
acum 28 Case 
ale alegătorului în 
care se desfășoară 
o vie muncă politică 
de masă.

Casa alegătorului 
din comuna Tigveni. 
de pildă, situată tn 
localul sfatului popu
lar, deși este des
chisă de numai cîte
va zile, are o bo
gată activitate. Res
ponsabilul Casei ale
gătorului, tov. Ni
colae Luțic, a întoc
mit un plan de 
muncă pe baza că
ruia se desfășoară 
zilnic activitatea ca
sei, iar sfatul popu. 
Iar și biroul comu
nal F.D.P. au asi
gurat deservirea d 
zilnică cu oameni 
bine instruiți care 
pot lămuri proble
mele ridicate de a- 
legători.

Hunedoara. 
Tegara reia- 
coresponden- 

ziarului cu-

Sub titlul „De 
vorbă cu respaisa- 
bilul Casei alegăto
rului", ziarul „Dru
mul Socialismului", 
organ al Comitetului 
Regional P.M.R.-Hu- 
nedoara și al sfatului 
popular regional, pu
blică o convorbire 
cu tovarășul Aurel 
Tegara. responsabi
lul Casei alegătoru
lui de la clubul A- 
lexandru Sabia din 
orașul 
Tov. 
tează 
tului
prinsul programului 
Casei alegătorului. 
Printre t 
rată că:

— Vineri 28 de
cembrie a.c. orele 17, 
se vor da răspunsuri 
la întrebările puse de 
alegători tn legătură 
cu modificările a- 
duse legii electorale.

— Duminică 30 
decembrie orele 16. 
un agitator va vorbi 
alegătorilor despre 
marile realizări în
făptuite de regimul 
democrat popular în 
orașul Hunedoara.

Cit pripește pro
gramul pe săptămâna 
viitoare, arată el In 
încheiere, va 
prinde citirea de 
ticole in comun, 
diții colective la 
dio, programe 
echipei artistice 
agitație.

altele el a-

cu- 
ar- 
au- 
ra- 
ale 
de

R. L.

Ministerul Industriei Lemnu
lui și Ministerul Silvicul
turii care coordonează acti

vitatea industriei produselor fi
nite din lemn, a unităților de in
dustrializare a lemnului și respec
tiv a sectorului exploatări fores
tiere și transport al lemnului și 
de refacere a pădurilor rapor
tează îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor stabilite in pla
nul anual 1956.

★

Fabricile de cherestea și de 
produse finite din lemn au 
îndeplinit planul la produc

ția globală la 24 decembrie. Pro
ducția realizată în perioada 1 
ianuarie—24 decembrie depășește 
cu 11 la sută pe cea din întregul 
an 1955. tn cadrul acțiunii pentru 
valorificarea superioară a lemnu
lui anul acesta s-au realizat nu
meroase produse noi cum sînt: 
plăci din așchii de lemn aglome
rate, butoaie din doage lamelate, 
tuburi din placaj, lignomet (ma
terial din care se pot executa 
roți dințate și de angrenaj) etc. 
De asemenea, s-au proiectat noi 
tipuri de mobilier cum sînt dor
mitorul tip „Tg. Mureș", came- 
rele-studio „Miorița" și „Dorna" 
care se vdr pune în desfacere în 
anul 1957. întreprinderile din 
sectorul produselor finite din 
lemn care au îndeplinit planul pe 
1956 în numai 11 luni au dat 
peste planul anual importante 
cantități de bunuri de larg con
sum : mai mult de 1.300 de gar
nituri de dormitoare, peste 80.000 
de scaune curbate, precum șica- 
mere-studio, bucătării etc. O rea
lizare de seamă o reprezintă de
pășirea producției anuale stabilite 

I la sortimentul placaje.

Veșnic ocupat

?

*

Î

Băjenaru se toi văicărește ctțț 
ziua are prea puține ore Ș> 
sdreini pînă peste cap. tn 1 
schimb 'invățămintul politic se 
desfășoară anevoie.

Tinerii din organizația de 
bază U.T.M. de ia spitalul 
„Izolarea" se întreabă: „Pînă 
cînd comitetul orășenesc 
U.T.M.-Iași va mai tolera P 
astfel de situație Șl dau ', 
sugestii: „De ce nu se con- 
voacă, de pildă, o adunare 
generalfi U.T.M., tn care să 
se discute despre învățămln, 
tul politic ?‘‘ j

MARIA COJOCARU 
soră la spitalul 
„lzolarea“.Iasi

Utemistul Constantin Băje
naru e laborant la spitalul 
„Izolarea" din lași. Dar el 
mai este și membru al comi
tetului organizației de bază 
U.T.M. și in această calitate 
are sarcina să se îngrijească 
de bunul mers al învățămln- 
tului politic. Cunoscînd aceste 
preocupări ale utemistului C- 
Băjenaru, de bună seamă că 
ești îndreptățit să-l întrebi 
de bunul mers al învățămln- 
tului politic.

Răspunsul nu-l vei căpăta 
imediat, ci doar repetind în
trebarea cu insistență.

Și, ceea ce urmează, e con
cluzia firească a activității 
sale politice. Vei înțelege că 
invățămintul politic se desfă
șoară slab. S-au ținut doar 
citeva lecții. Tinerii nu vin la 
cursuri. Vei afla că secretara 
organizației de bază U.T.M., 
Aurica Maftei, îi tot sicîie de 
cile ori 11 intllnește:

— Ce faci, tovarășe Băje
naru ?

Dar acesta ti răspunde la
conic :

— Bine, mulțumesc/ Sînt 
tare ocupat...

— Dar cu invățămintul ?...
— Păi... Și tovarășul Băje

naru se scuză. El știe de alt
fel ce are de făcut. Tși cu-

noaște pe de rost sarcinile șt 
chiar susține: „Trebuie... alt
fel...". Motivele scuzelor sale 
ar fi cam următoarele: „Sînt 
ocupat pentru că trebuie să 
mă pregătesc pentru facultate, 
am de făcut analize... sînt 
veșnic ocupai".

Și cu aceasta, utemistul Bă: 
jenaru își incheie „autocritica" 
pe care secretara organizației 
de bază U.T.M. și tovarășa 
Paraschiva Buchir, instruc
toare a comitetului orășenesc 
U.T.M.. o acceptă de fiecare 
dată, fără ca să se schimbe 
ceva in atitudinea utemistu- 
lui Băjenaru. Așa trec săptă- 
minile, lunile, și utemistul

lNote bibliografice

Cartea Iui Demostene Botez 
reprezintă, intr-adevăr, după 
cum se exprimă autorul într-o 
scurtă introducere, „povestirea 
directă și simplă a călătoriei 
prin Bulgaria". Un fel de jurnal 
de drum, consemnind tot ce era 
demn de menționat, presărat cu 
considerațiuni și aprecieri deose
bit de interesante. De aici și lipsa 
unui fir conducător, in urmări
rea unor anumite probleme (afa
ră poate de aceea a legăturilor 
de mare vechime și foarte strînse 
dintre cele două popoare ale noa
stre, legături pe care Demostene 
Botez nu se mulțumește, din feri
cire, să le enunțe, ci le concreti
zează : familiile cu membri de 
ambele părți ale Dunării, oameni 
care-i citesc pe Eminescu tn ori
ginal, multe momente biografice 
ale revoluționarilor de seamă 
imposibil de despărțit de țara 
noastră etc.).

Autorul se lasă parcă în voia 
impresiilor numeroase și felurite, 
făcind să defileze la intimplare 
prin fața noastră peisaje, monu
mente — prilej de evocări istori
ce documentare, legende poetice, 
figuri glorioase ale poporului 
bulgar de la Hristo Botev la Di
mitrov și eroica Vela, aspecte din 
noile realități ale țării prietene, 
cu predilecție — după cum era 
și de așteptat la un scriitor — 
pentru problemele culturii și u- 
neori simple amănunte amuzan
te ale peripețiilor călătoriei. Deo-

E. S. P. L. A 1956
sebit de interesante și sugestive 
sînt paginile închinate monu
mentelor de artă — după cum se 
pare foarte numeroase și bine 
păstrate — și istoricului lor.

Se poate spune că Demostene

Botez și-a împlinit țelul anunțat 
in primele pagini : acela de a-și 
ajuta cititorul „...să vadă și el, 
să aibă un material concret care 
să-i ajute imaginația pentru a al. 
cătui, măcar cu proximație locu
rile frumoase și oamenii" pe care 
le-a cunoscut autorul.

Nicuță Tănase: „Muzicuța cu schimbător"
Editura tinerelului

t 
I

Neaua a îmbrăcat pămîntul în mantia-i albă. Bucuria copii
lor 1 Tăticii este la fabrică, iar mămica — prin oraș, după cum. 
paraturi. Mare plictiseală-! în casă acum, iar afară... Așa că. 
jos săniuța din pod și... suș, pe deal, la săniuș Da, dar săniuța 
„zboară" numai la vale. Pe drum drept ori la deal — trebuie 
s-o duci tu. Iată insă că ingenioșii copii ai harnicilor muncitori 
de la uzinele „Ianoș Herbak" din Cluj au găsit rezolvare și ' 
acestei „probleme". Au înhămat doi clini la o săniuță și, acum, 
la deal, la vale ori pe drum drept — săniuța lor „zboară" 
mereu...

Toto-text: IOAN MICLEA-CLUJ.
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Agitatorul „cel mare“
(Urmare din pag. ba)

de 216 hectare porumb 
obținut o producție medie

Din școală în fabrică
(Urmare din pag. l-a)

multe ori. Unii conducătorimai
de întreprinderi se mărginesc să 
privească în mod îngust numai 
planul zilei de azi- Ce va fi în 
viitor ? Vor vedea atunci. Deo
camdată lor li se pare că veni, 
rea absolvenților încurcă oare
cum împărțirea existentă, pe oa
meni, a sarcinilor de producție și, 
ca atare, trebuie „să ia măsuri". 
Ce măsuri ? încadrarea absol
venților în munci necalificate 
sau în munci care cer mai puți
ne cunoștințe. O asemenea situa
ție a existat în uzinele textile 
„30 Decembrie“-Arad. Mult timp 
Ispas Stela, azi laborantă, ab
solventă a Școlii medii teh
nice, a cărat lapte în secții, iar 
Livia Sălcudeanu a fost folosită 
6 luni de zile în secția finisaj, 
la împachetat "" 
producției" se 
ilegale de la 
muncă, de la 
Vodă Ștefan,
Ferenczi Alexandru și alți tineri 
dela I.P.R.O.F.I.L.-„Liberia tea“- 
Cluj au fost mutați de mai mul
te ori fără motiv din secție în

neîn- 
tine-

Tot în „interesul 
operează și mutări 
un loc la altul de 
o meserie la alta.
Munteanu Virgil,

Medgi-

secție. Procedeul mutărilor nu 
este străin nici atelierelor C.F.R. 
„Ilie Pintilie“-Iași, fabricii „Se- 
mănătoarea"-București etc.

Interesul producției cere stabi
litatea cadrelor, deoarece numai 
în acest fel se poate asigura o 
pregătire superioară. Directorii 
acestor întreprinderi au datoria 
să privească în viitor, să ajute 
pe noii muncitori, chiar dacă 
acum se dovedesc stîngaci, 6ă 
crească, să devină stăpînii teh
nicii noi. Numai antrenînd cadrele 
noi, folosind just cunoștințele și 
dorința lor de muncă se vor ob
ține succese net superioare celor 
din trecut.

In unele întreprinderi 
crederea in capacitatea
rilor muncitori se manilestă și 
sub alt aspect — acela a! în
cadrării tarifare, al salarizării. 
La terminarea școlii profesionale 
fiecare elev dă examen în fața 
unei comisii (din care fac parte 
și reprezentanți ai întreprinderii 
în care va lucra) pentru a primi 
încadrarea tarifară. Pe baza a- 
cestei încadrări urmează el să 
primească de lucru, in uzină. In 
unele locuri această prevedere 
legală nu este respectată. Adela 
Dorneanu, de pildă, a absolvit 
școala profesională cu încadrarea 
1/4. La două luni de la venirea 
sa la Atelierele C.F.R. „I:lie Pin- 
tilie“-Iași, ea a fost însă retro
gradată la 1/3, apoi mutată dje 
maistrul Dumitru Zaiț la... cură
țat rugina. Maistrul respectiv a 
mutat de altfel și pe alți tineri 
printre care se află și secretarul 
organizației de secție U.T.M. pen
tru că acesta a încercat să arate 
ilegalitatea măsurii.

Partidul și guvernul au creat 
posibilitatea ca, pe baza cunoș
tințelor acumulate, muncitorii să 
poată solicita din timp în timp 
reexaminarea, pentru obținerea 
unei categorii de încadrare tari
fară superioară. In cele mai mul
te cazuri tinerii s-au folosit de 
acest drept și nu puțini sint cei 
care, încadrați în categorii su-

perioare, execută azi lucrări de 
precizie. Și totuși pe ici pe colo 
se găsesc încă oameni, cu func- 
ții de șefi de echipă sau maiștri, 
care, temîndu-se că li se va „mic
șora cîștigul" pun acestora bețe 
în roate. La Atelierele C.F.R. din 
Iași au trebuit să treacă pa
tru lumi pînă 6ă i se apro- 
be lui Basarab Matei re
examinarea. Tînărul a obținut 
o categorie superioară, dar ime
diat a fost mutat ca... necores
punzător. La o nouă cerere de 
reexaminare, maistrul i-a ' 
„Ești băiat l_ , *.. I
dar dacă vrei o categorie 
mare poți pleca".

Existența unor asemenea 
ții vorbește limpede și despre 
lipsa de răspundere a comitetelor 
U.T.M. din unele întreprinderi, 
care au neglijat în mod nejusti
ficat ajutorarea absolvenților.

Directivele celui de al doilea 
plan cincinal prevăd ca producția 
globală industrială să crească cu 
60—65 la sută iar productivitatea 
muncii în industrie cu cel puțin 
45—50 la sută. Pentru aceasta 
eate necesar să se acorde o mai 
mare atenție calificării tinerilor, 
să se înlăture formalismul care 
s-a manifestat pînă acum în u- 
nele întreprinderi, iar tinerii ab
solvenți ai școlilor profesionale 
și medii tehnice să fie sprijiniți 
și îndrumați temeinic pentru a se 
specializa. Numai așa ei vor pu
tea aduce într-un timp oît mai 
scurt o contribuție din ce în ce 
mai mare la rezolvarea sarcinilor 
puse de planul cincinal.

Ar fi interesant și folositor 
ca în cadrul ministerelor _ in
dustriale și în cadrul Direc
ției generale a învățămîntului 
profesional și tehnic din Mi
nisterul învățămîntului să se 
analizeze prin consfătuiri speciale, 
aportul absolvenților în procesul 
de producție și respectarea drep
turilor lor. In felul acesta se vor 
lichida unele fenomene dăună
toare, iar tinerii ar putea obține 
succese mai mari în viitor,

Personajele lui Nicuță Tănase 
sînt copii care prin faptele și fe
lul lor de a gîndi, pot servi ca 
pildă, îiind desprinși din realita
tea vieții de azi. Subiectul e de 
genul celei mai autentice aven
turi, pasionante. Firul povestirii 
este depănat de către un pionier, 
eroul principal al nuvelei—-Dinu, 
îndurerat alături de mama sa că 
tatăl începuse să vină acasă sea
ra tîrziu, deseori beat. Mama sa, 
mai ales, era îngrijorată că soțul 
ei petrecea în compania puțin 
onorabilă a unui oarecare Sfe
rică, cunoscut pentru faptele sale 
necinstite. Intîmplător, ducîn- 
du-se să-și cheme tatăl de la bu
fet, Dinu suprinde o discuție a a- 
cestuia cu Sferică care-i propune 
o afacere necinstită : să fure o 
cantitate de lemne de la depozitul 
la care lucra. împotrivirile tată
lui său 6înt copleșite de ofertele 
ispititoare și amenințările lui 
Sterică.

Concluzia convorbirii lor îl 
pune în acțiune pe băiat: tatăl 
eău urma a doua zi la prînz să 
ajute la furtul pus la cale de Ste
rică. Din acest moment Dinu ac
ționează sub impulsul unui sin
gur gînd care-i domină întreaga 
făptură: „Nu vrea ca tata să 
fure". Și aici autorul a reușit aă 
dezvăluie sufletul curat al copi
lului îndurerat că tatăl său ar 
putea comite o faptă necinstită.

Dinu, împreună cu cîțiva co
legi încearcă să împiedice fapta 
ticăloasă. Interesant este surprins

spiritul de prietenie al copiilor, 
seriozitatea cu care își organi
zează ei acțiunea. Paginile din 
care se desprind eforturile lor 
pentru a împiedica mașina lui 
Sterică să ajungă la depozit 
dovedesc o fructoasă inventivi
tate din partea autorului, stîr- 
nind interesul celui care citește, 
interes care crește pînă în clipa 
deznodămîntului, care, după pă
rerea noastră, Nicuță Tănase l-a 
ferit de șablon. Nereușind să îm
piedice furtul, copiii ajută la 
descoperirea lui și a făptașilor. 
Tatăl lui Dinu e condamnat la în
chisoare însă el și-a atins scopul: 
părintele își dă seama de netreb
nicia faptei pe care a comis-o. 
Copilul suferă că părintele său 
va sta la închisoare, însă n-ar fi 
putut proceda altfel : „Tată să mă 
ierți. N-am vrut să furi" zice el. 
Impresionant este redată clipa în 
care tatăl își dă seama de dra
gostea și de cinstea copilului său, 
de propria greșeală : „Tu să ““ 
ierți pe mine Dinule. Tu să 
ierți".

Dorind probabil să redea 
ma.i fidel felul copilului de a 
deca, de a-și expune gîndurile, 
Nicuță Tănase îl pune pe Dinu 
să vorbească în propozițiuni 
scurte, de cele m»i multe ori 
foarte scurte. Bine înțeles acest 
fel de a vorbi mărește potența 
emoțională a textului însă de 
multe ori atînjenesc într-un fel 
urmărirea narațiunii.

ma 
mă

cit 
ju-
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4500 kg. porumb la hectar. Ute- 
miștii Aurel Sîrbu, conductor de 
atelaj și Aurel Istrate, îngrijitor 
de viței, au primit anul acesta 
fiecare, pentru zilele-muncă efec
tuate. cîte 6000 kg. produse. Tră
sături care conturează precis chi
pul agitatorului sînt și cele 12 
kg. produse împărțite la ziua- 
muncă — dintre care 2 kg grîu 
și 6 kg. porumb, valoarea de 30 
de lei a fiecărei zile-muncă, mi
lionul de lei al fondului de bază 
etc. Secretarul organizației 
U.T.M., inginerul agronom Eugen 
lonescu, s-a grăbit să adauge și 
el o trăsătură nouă : „Rog adu
narea generală — serj e el în ce
rerea adresată consiliului de con
ducere — să aprobe schimbarea 
retribuției mele din salariul lu
nar în bani, în zile-muncă".

Cam așa arată la chip agita
torul nostru. Am plecat întrucît 
venea seara și ploaia tot nu con
tenise. La întoarcere, spre raion, 
am luat în mașină pe un unchiaș 
ce mergea într-o comună din dru
mul nostru, să-și vadă un fecior. 
Văzîndu-1 dispus să tăifăsuiască, 
l-am întrebat mai mult într-o 
doară;

— De ce te-ai înscris, unchiule, 
în gospodărie ?

Crezi că ai vreun folos mai 
mare așa ?

Bătrînul mă privi la început 
cîteva clipe în tăcere și, convin- 
gîndu-se probabil că întrebarea 
nu fusese o glumă, se foi puțin 
în perna mașinii, își împinse spre

maistrul i-a spus: 
bun, lucrezi bine, 

mai
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ceafă căciula și dregîndu-și gla
sul începu domol :

— Eu, taică, nu știu să-ți răs
pund așa cum mă întrebi, dar am 
să-ți povestesc o intimplare de 
pe vremea cînd aveam 15 ani. Pe 
aci, pe unde se întind acum cîm- 
purile noastre și mai ales ale gos
podăriei de stat „Berea Barbu" 
erau înainte moșiile lui Sică Alo- 
man, Gică Aloman și ale prințu
lui Cantacuzino. Intr-o vară, cînd 
aveam, așa după cum vă spusei, 
15 ani, am plecat să mă bag cu 
ziua la prășit la moșier. Cu mino 
mai erau cîțiva oameni: unul 
Moise Petre din Mircea Vodă, de 
19 ani, Nicolae Beraru din Fili- 
pești, de vreo 18 ani și ceva, o 
iemeie cu doi copii, al cărei băr
bat era militar, de vreo 23 ani, 
și un unchiaș, Dinu Trandafir, 
fie-i țărina ușoară, de 53 de aiii. 
Dacă Je intrebi cum de mai țin 
minte și cîți ani avea fiecare, ai 
să te lămurești îndată. Moșierul 
Gică Aloman, care ne-a primit la 
prașilă, ne-a chemat mai în făța 
conacului și, bătîndu-și carîm.bii 
cizmelor cu o nuielușă, începu a 
răcni la noi dț sus, din capul scă
rilor. Primul fu luat în primire 
Moise. „Cîți ani ai, bă?" —. îl 
întrebă moșierul „19“ — spuse 
timid băiatiil. „19 lei pe zi 'îți 
dau, mă“. II luă , apoi pe Beraru, 
după aceea îmi veni și mie rin- 
dui. „Cîți ani, mucosul® ?“ — se 
oțărî la mine moșierul. „15 ani, 
boierule". „15 lei îți dau, bă".

Văzîndu-ne probabil nedumeri
ți. boierul ținu să ne lămurească. 
Eu am o lege: dau fiecăruia pentru 
o zi de prașilă cîte un leu de 
fiece an Am tăcut cu toții, ca alt
ceva n-aveam ce face și am pri
mit. Printre cei din urmă ii veni 
înșă rîndul și femeii. „Cîți ani 
ai, muiere?" 
conașule, 
tu-meu e 
ajung, că 
mă-ti să 
făcut. Și 
că ai copii și bărbat militari" Fe
meia pllnse, dar se învoi. La urmă 
de tot îl luă pe moș Trandafir. 
„Cîți ani ai bă, prăpăditule?" 
„53, conașule" — răspunse mo
șul, cu umilință. „Cit bă, 53? Și 
ce crezi bă că unei javre ca tine, 
care nu e în stare de nimic, ., o 
să-i plătesc eu 53 de lei pe zi?“ 
Și boierul prinse a înjura de zi
ceai că se cutremură cerul.

„Nu, nu fac afaceri din astAa! 
Cu banii ăștia pot plăti cinci te
meni la muncă. Marș de aci, ja
vră bătrină, că pun clinii pe tine. 
Plingînd moșul a plecat, că n-a- 
vea altceva de făcut.
mas să muncesc pe 
biestemîndu-mă că 
mulți ani ca să pot 
măcar doi trei lef în .__

Bătrînul se opri aici, își adtțse 
din nou căciula pe frunte ajfoi 
îmi spuse, cu năduf în glas : J

— Ei, asta a fost atunci, Jiu 
știu dacă o să pricepi dumneata...

Povestea bătrînului a fost cit 
se poate de lămuritoare. Gospo
dăria colectivă — un „mare agi
ta tor“ — atrage oamenii nu nu
mai prin cîștigurile mari pentru 
muncă cinstită, pe care le asi
gură, ci și datorită faptului că 
membrii gospodăriei colective 
simt din plin ce este demnitatea 
omenească, în adevăratul înțeles 
al cuvîntului.

— întrebă el. „23, 
și doi copii, iar bărba- 
militar. „20 de lei -îti 
doar nu i-am spus eu 

se grăbească cînd te-a 
să nu mai trăncănești

De aceea în atenția colectivului 
de muncă al șantierului a stat 
stimularea din punct de vedere 
material și moral a acestor ti
neri.

De exemplu, tinerii Victor U- 
zun, Ion Radu, losef Zainea, 
Gheorghe Băcanu, Sandu Rizoi și 
mulți alții au primit premii 
bani și mențiuni in cărți.

De un real ajutor la întărirea 
disciplinei in muncă, înlăturarea 
rebuturilor, curățirea mașinilor 
și amenajarea locului de muncă 
a fost și postul utemist de 

' ' .......................... t de
U.T.M., a.

rul strungarilor 
ceasti metodă.

De asemenea, 
mulți muncitori, 
nicieni au participat la cele 
schimburi de experiență organi
zate — unul la Galați pentru în
sușirea metodelor de lucru cu a- 
paratul de sudură semiautomată, 
un al doilea la Orașul Stalin 
pentru rectificarea bufonilor la 
axele cotite și al treilea la Bucu
rești pentru însușirea metodei de 
lustruire prin vopsire.

Desigur că acestea ne-au aju
tat la realizarea și depășirea pla
nului, precum șt la îmbunătățirea

care aplică

în acest an, 
ingineri și

(Urmare din pag. l-a) 
nalizele săptămlnale ținute 
fiecare brigadă.

Așa se explică faptul că 
nerii Sandu Rizoi, Nicolae Vișan
și Popa Vașile din brigăzile de 
la construcție, lăcătușerie meca
nică și amenajări, care aveau 
cele mai multe lipsuri nemoti
vate, acum s-au îndreptat.

In sfîrșit, după o însuflețită 
întrecere, titlul de brigadă frun
tașă și drapelul au revenit bri
găzii de lăcătuși condusă de tov. .... ___ _  _
Radu Zodilă, urmată de brigada control. Instruit’ și îndrumat

- 4 i i„„ r.„„„ organizația de bază
cesta a întreprins raiduri cu re- calitativă a lucrărilor, 
gularitate și și-a spus părerile și 
sugestiile în gazeta „Vorbește 
postul U.T.M.-ist de control".

Prin munca politică desfășurată 
în mijlocul muncitorilor, a 

fost popularizată experiența frun
tașilor din întreprinderea noastră, 
precum și din alte întreprinderi. 

Așa, de exemplu, ttnărul strun
gar Dumitru Surdeanu, fruntaș tn 
producție, care aplică metoda de 
tăiere intensivă a metalelor, a 
fost popularizat prin gazeta de 
perete, panoul de onoare și sta
ția de radio amplificare.

Acest lucru a atras tn jurul 
său mulți strungari care au îm
prumutat din experiența lui, lu
cru ce a făcut să crească numă-

de strungari a tov. Iordan lingă.
Cîștigarea titlului de brigadă 

fruntașă a dus la închegarea 
unei întreceri de lungă durată, 
lucru ce a atras după sine apa
riția de noi fruntași tn producție 
și depășirea cu regularitate a 
planului lunar al întreprinderii.

Așa, de pildă, pe primul se
mestru al anului, planul a fost 
realizat și depășit la toți indicii, 
fapt ce a făcut ca întreprinderii 
noastre să i se decerne Drape
lul de producție pe ramură de 
către Ministerul transporturilor 
rutiere, navale și aeriene și C.C. 
al Sindicatului din această ra
mură.

Încă de la acea analiză, noi 
am putut să ne dăm seama de 
contribuția ce o aduce tineretul 
in îndeplinirea planului.

a-

mai 
teh- 
trei

in

Eu am ră- 
15 lei ziua, 
n-am 
primi 
plus.

mai 
și eu

De pildă, la reparațiile efec
tuate tn acest an, pe primele 11 
luni, 5 km. nituire au ' 
cuiți prin sudură, fapt 
tribuit atît la mărirea 
vității muncii, cit și la 
prețului de cost.

La 14 septembrie 
bucurie am raportat 
îndeplinirea planului 
producția globală.

De atunci am începui să 
crăm tn contul anului 1957.

întrecerea organizată de data 
aceasta tn cinstea zilei de 30 de
cembrie, ne duce acum la noi 
victorii tn producție, lucrlnd in 
contul lunii aprilie din anul 1957,

fost info- 
ce a con- 
pro duc ti

re ducerea

1956, cu 
Partidului 
anual la

lu.

I. ȘERBU



Comunicat informativ
asupra plenarei C.C. al U.T.C.L.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite comunicatul in
formativ asupra plenarei Comite
tului Central al U.T.C.L.

Tn zilele de 26 și 27 decembrie 
a.c. a avut loc plenara ordinară 
a Comitetului Central al U.T.C.L.

Plenara C.C. al U.T.C.L. a exa
minat următoarele probleme:

1. Raportul prezentat de V. I. 
Zalujnii, secretar al C.C. al 
U.T.C.L., cu privire la munca or
ganizațiilor comsomoliste în rîn
durile tinerilor care au sosit pe 
noile șantiere din regiunile răsă
ritene și nordice ale țării și în 
Donbas.

2. Raportul prezentat de V. E. 
Semiceastnîi, secretar al C.C. al 
U.T.C.L. cu privire la măsurile 
in vederea îmbunătățirii muncii 
tn rîndurile tineretului trimis la 
valorificarea pămînturilor înțe
lenite și virgine.

După ce se arată că comsomo. 
liștii, tinerii și tinerele din 
U.R.S.S. au răspuns cu uriașă în
suflețire la chemarea adresată de 
Comitetul Central al P.C.U.S. și 
de Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., comsomoliștilor și com- 
somolisielor, întregului tineret 
sovietic — de a participa în mod 
activ la construcția principalelor 
obiective ale celui de-al 6-lea cin
cinal, în comunicat se spune:

Plenara C.C. al U.T.C.L. a atras 
însă atenția organizațiilor coni- 
6omoliste asupra lipsurilor se
rioase în munca cu tinerii, care 
la chemarea colectivității, au ve
nit în întreprinderi și pe șan
tiere.

Plenara a obligat organele corn, 
somoliste, organizațiile de com
somol de pe șantiere să ia îm- 
preu-nă cu conducătorii economici 
toate măsurile necesare pentru 
lichidarea lipsurilor în organiza-

CUVÎNTAREA
LUI CYRANKIEWICZ

VARȘOVIA 27. — Corespon
dentul Agerpres transmite: După 
cum s-a mai anunțat, zilele aces-, 
tea primul ministru al R.P. Po
lone, Josef Cyrankiewicz, s-a' în- 
tîlnit cu muncitorii de la combi
natul metalurgic „V. I, Lenin“ 
din Nowa Huța.

Vorbind despre declarația po- 
lono-sovietică semnată în luna 
noiembrie la Moscova și despre 
acordul de la Varșovia privind 
statutul juridic al trupelor sovie
tice staționate tempofar în Po
lonia, J. Cyarnkiewicz a declarat 
că aceste două documente consti
tuie un pas foarte important pe 
drumul întăririi suveranității și 
independenței Poloniei — în spi
ritul hotărîrilor plenarei a 8-a a 
C.C. al P.M.U.P,

,,Aceasta — a spus printre al
tele Cyrankiewicz — a fost nu 
numai un succes al Poloniei, nu 
numai un succes al partidului 
nostru, ci și un succes al Uniu
nii Sovietice, al liniei trasate la 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
El este totodată un succes împăr
tășit de toate țările lagărului 
nostru, țările socialismului".

In cuvîntarea rostită In fata

alegătorilor de la combinatul me
talurgic ,,V. I. Lenin“ de la 
Nowa Huța, deputatul Josef Cy- 
rankiewicz a arătat întregul ade
văr asupra situației politico-eco- 
nomice a Poloniei spunînd între 
altele :

„Nu avem de oferit clasei mun
citoare și societății nimic mai 
mult decît ceea ce însuși po
porul va realiza cu propriul său 
efort, a declarat premierul polo
nez. In această situație este ab
solut necesar să sporească spiri
tul de răspundere al fiecăruia 
dintre noi și pentru aceasta adre
săm un apel către toți cetățenii. 
O Polonie cu totul independentă 
și suverană, o Polonie a oame
nilor muncii, o Polonie liberă nu 
poate fi decît o Polonie socialistă. 
O altă cale pentru cei ce pre
țuiesc și iubesc suveranitatea și 
independența nu există și nu 
poate exista.... Fără încredere 
reciprocă, fără sprijinul acordat 
de întreaga clasă muncitoare nu 
se poate ajunge la îndreptarea 
situației actuale și nu se poate 
Ieși din greutățile perioadei ac
tuale".

rea muncii și învățămîntului pro
fesional al tineretului; să lupte 
pentru cheltuirea justă și atentă 
a materialelor de construcție; să 
scoată la iveală cu mai mult cu
raj și să folosească mai bine re
zervele interne de pe fiecare 
șantier; să lupte pentru reduce
rea termenelor de construcție, 
pentru introducerea metodelor 
rapide și im flux continuu.

Plenara C.C. al U.T.C.L. a apro. 
bat inițiativa comsomoliștilor și a 
tinerilor din R.S.S. Ucraineană, 
care și-au luat angajamentul pa
triotic de a termina înainte de 
termen. în cinstea celei de a.40-a 
aniversări a puterii sovietice, 
construirea a 35 de mine noi.

A îost înîiințată insigna C.C. 
al U.T.C.L. „Tînărului fruntaș 
pe noile șantiere ale celui de-al 
6-lea cincinal". S-a hotărit orga
nizarea la sfîrșitul anului 1957 
la Moscova a unei adunări unio
nale a tinerilor constructori care 
s-au evidențiat în muncă pe noi
le șantiere.

C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S. 
a trasat organizațiilor comsomo
liste sarcina ca, împreună cu 
sindicatele, să participe activ la 
îmbunătățirea condițiilor de locuit 
și la satisfacerea nevoilor social- 
culturale ale tinerilor noi veniți, 
să ia sub controlul comsomolist 
construirea căminelor, caselor de 
locuit, cantinelor, magazinelor, 
brutăriilor, băilor, spălătoriilor, 
școlilor, cluburilor și instalațiilor 
sportive.

Organizațiile comsomoliste tre
buie să, dezvolte prin, toate mij
loacele inițiativa comsomoliștilor 
și a tineretului în organizarea 
muncii educative bogată în con
ținut și a odihnei tineretului : să 
organizeze împreună cu sindica
tele diferite concursuri, sparta- 
chiade, să trimită pe șantierele 
noilor construcții, brigăzi cultura
le și de agitație, să participe ac
tiv la desfășurarea difuzării căr
ților.

C.C. al U.T.C.L’. din U.R.S.S. 
consideră drept o sarcină primor
dială a întregului comsomol le
ninist participarea la construirea 
marilor centrale electrice, mine
lor de cărbune, întreprinderilor 
industriale, căilor îerate în regiu
nile din estul și nordul țării și în

Donbas. De aceea toate organi
zațiile comsomoliste sînt obligate 
să stabilească o strînsă legătură 
cu tineretul care lucrează pe șan
tierele noilor construcții, să fie 
în corespondență cu ei, să facă 
schimb de delegații, să trimită 
pe șantierele noilor construcții li
teratură, inventar cultural și 
sportiv.

Plenara a aprobat măsurile 
Biroului C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S. cu privire la îmbunătă
țirea muncii în rîndurile tinere
tului trimis în regiunile de valo
rificare a pămînturilor înțelenite 
și virgine.

In numele comsomoliștilor și 
al tineretului sovietic, plenara 
C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S. a 
aprobat în unanimitate hotărîrile 
plenarei din decembrie a C.C. al 
P.C.U.S.. care au drept scop 
dezvoltarea continuă a economiei 
socialiste, îmbunătățirea conduce
rii construcției economice, ridica
rea bunăstării materiale a po
porului sovietic.

Plenara C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S. a asigurat Comitetul 
Central al Partidului Comunist și 
guvernul sovietic că comsomolul 
leninist, comsomoliștii și tinere
tul vor justifica cu cinste în
crederea ce le-a fost acordată, 
vor ajuta poporul nostru să în
făptuiască cu succes sarcina va
lorificării regiunilor răsăritene și 
nordice ale țării, sarcină trasată 
de Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S.

★
Plenara a examinat probleme 

organizatorice.
In legătură cu plecarea Iui A. 

A. Rapohin la studii plenara l-a 
eliberat din funcțiile de secretar 
și membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.L. din U.R.S.S.

Plenara a ales pe A. N. Akse
nov secretar al C.C. al U.T.C.L. 
din U.R.S.S. și pe N. N. Mesia- 
tev secretar și membru al Birou
lui C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S.

Plenara a satisfăcut cererea 
lui N. M. Gadjiev de a fi elibe
rat din funcția de membru su
pleant al Biroului C.C. al U.T.C.L. 
din U.R.S.S.

K- Murtazaev a fost ales mem
bru supleant al Biroului C.C. al 
U.T.C.L. din U.R.S.S.

In UngariaTia,a se normali
continuu

Concertele
MOSCOVA 27 

TASS transmite:

lui Yves Montand la Moscova
(Agerpres). ___ ...
La 26 decern- Moscova

brie tn sala „Ceaikovski" din 
a avut loc cel de al 

7-lea concert al cunos
cutului cîntăreț și ar
tist de cinema Yves 
Montand.

La concert au asis
tat tovarășii N. A. 
Bulganin, N. S. Hruș- 
ciov, Q. M. Malenkov, 
A. I. Mikoian și V. M. 
Molotov.

BUDAPESTA 27 (Agerpres).- 
Ultimele știri transmise de postu
rile de radio ungare precum și 
relatările corespondenților din 
Ungaria ai agențiilor de presă 
occidentale arată că în întreaga 
țară viața se desfășoară normal, 
poporul ungar își concentrează 
acum energiile în munca de reor
ganizare și sporire a producției.

In ultimele zile au continuat 
în Budapesta lucrările de refacere 
a pagubelor pricinuite de acțiu
nile bandelor contrarevoluționare.

Agenția M.T.I. anunță că 
săptămîna aceasta și-au reînceput 
circulația normală în diferite re
giuni ale țării 1.242 trenuri de 
persoane. Aprovizionarea Buda
pestei și a altor orașe cu produse 
alimentare a decurs normal în 
cursul acestor zile. Coresponden
tul agenției France Presse 
vorbește de „abundența de carne 
de vită și de pasăre** din Buda
pesta. Iar un comentator ai ace
leiași agenții, citind surse occi
dentale, relata că în timpul săr
bătorilor de iarnă „produsele ali
mentare nu lipsesc din Buda- 
pesta“ și că „mesele de revelion 
vor fi îmbelșugate**.

La Budapesta — și în diferite 
centre de provincie — s-a reluat 
într-un ritm viu activitatea cul
turală și sportivă. De asemenea au

legăturile culturalefost reluate 
cu străinătatea?

Ziarele publică declarațiile cu- 
noscuților actori Kalman Latabar 
și Susa Petres, care arată că ar
tiștii maghiari ai teatrului de 0- 
peretă sînt hotărîți de a-și relua 
cît mai curînd activitatea pe 
scenele R. P. Ungare.

O dată cu lupta pentru reface
rea pagubelor provocate de con
trarevoluție, în toată țara se des
fășoară lupta unită a populației 
pentru izolarea ultimelor resturi 
ale bandelor contrarevoluționare 
care caută încă să îngreuneze 
desfășurarea vieții normale.

Populația țării acordă un spri
jin larg politicii Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar și guver
nului Kadar. Oamenii muncii din 
întreaga țară sprijină hotărîrile 
Partidului și își dau tot sprijinul 
luptei pentru reorganizarea orga
nizațiilor de partid în întreaga 
țară. Sprijinindu-se pe organi
zațiile existente ale Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, în 
toată tara iau ființă noi organi
zații de partid. Partidul. Munci
toresc Socialist Ungar numără în 
prezent 100.000 de membri. Ei se 
află în primele rîndurj ale luptei 
întregului popor ungar pentru 
înfăptuirea marilor sarcini care 
stau în fața populației R. P. Un
gare.

I

Drapelele multicolore ale 
fărilor din lumea tntreagă 
flutură deasupra Universității 
Lomonosov, $' arcuindu-se 
ușor in bătaia vintului descriu 
o cifră — 6; reprezentanți ai 
tinerilor din toate colțurile 
lumii, de toate rasele se țin 
strinși laolaltă împărtășindu- 
ne parcă din veselia și entu
ziasmul lor — acesta e sim
bolul celui de-al 6-lea Festi
val, al Festivalului de la Mos
cova, festivalul tinereții, păcii 
și prieteniei.

Pentru această sărbătoare 
tineretul lumii a început-, in
tens pregătirile. De îndată ce 
a fost lansat apelul Comitetu
lui Internațional de Pregătire: 
„Tineri și tinere tntllniți-vă la 
Moscova", primele comitete 
au și luat ființă, s-au stabilit 
primele obiective, concursurile 
artistice și competițiile spor
tive au început.

Doriți să știți cum se pre. 
gătesc prietenii voștri din alte 
țări pentru Festival ? Vreți să 
folosiți și voi inițiativele lor 
să le cunoașteți succesele și 
greutățile? „Festival",— zia
rul Comitetului Internațional 
de Pregătire al celui de-al 
Vl-lea Festival Mondial mul
țumește și pe cei mai curioși 
dintre voi.

De aceea să răsfoim tm- 
preună primul număr al, zia
rului.

Pretutindeni,
Pe prima pagină, Apelul 

Comitetului Internațional de 
Pregătire adresat tinerilor. 
Să reținem și să ne amin
tim mereu această frază a 
Apelului: „Prin activitatea 
noastră rodnică, să facem

astfel, ca intr-o seară frumoa
să de august 1957 să putem 
spune laolaltă: am muncit 
bine pentru fericirea și apro
pierea tineretului, pentru Prie
tenie și Pace".

In interiorul ziarului găsim 
Comunicatul sesiunii constitu
tive a C.l.P. al celui de-al 
Vl-lea Festival al Tineretului 
și Studenților, și declarațiile 
unor participanți la această 
sesiune. Sînt de asemenea pu
blicate noutăți de pe glob.

Dar poate vreți să mergeți 
la Festival ? Nimic mai sim
plu : închideți ochii și Fanfan 
reporterul care „e peste tot. 
știe tot. neobositul Fanfan 
care ghicește trecutul și pre
zice viitorul" vă va transporta 
tn cinci secunde in Moscova 
Festivalului.

După ce ați participat la 
solemnitatea de deschidere 
încep insă „greutățile" ; nu 
poți merge in același timp 
peste tot și nu știi ce să alegi. 
Unde să mergi mai intii: la 
sărbătoarea tinerelor fete, la 
excursia de la Leningrad, la 
Intilnirea cu maeștri ai lite
raturii și artelor, la sărbătoa
rea tinerilor de la sate, festi
valul internațional al filmu
lui, concursurile artistice in
ternaționale, sau la expozițiile'

Răsfoind ziarul 
.FESTIVAL"

de pictură, sculptură, foto
grafii, filatelie etc. Oricum ar 
fi nu trebuie in nici un caz 
să lipsiți de la Marele Car
naval. Decoratori, sculptori și 
croitori și.au pus toată pri
ceperea și arta lor pentru 
reușita Carnavalului.

Dacă cumva sinteți și ama
tori de sport alegerea devine 
și mai dificilă. Bineînțeles 
primul obiectiv: cucerirea in
signei sportive a Festivalului 
și cu ea prinsă tn piept începi 
să alegi: rugby, fotbal, ba-

UN NOU PAS 
pe drumul 
spre 
comunism

ECOUL PRODUS IN LUMEA 
ÎNTREAGA DE HOTARIRILE 

PLENAREI C.C. AL P.C.U.S.
★ ★

BELGIA
BRUXELLES 27 (Agerpres).— 

Sub titlul „U.R.S.S. a devenit și 
mai puternică1' ziarul ,,Drapeau 
Rouge" publică un articol de 
fond consacrat hotărîrilor plena
rei C.C. al P.C.U.S. Subliniind 
sporirea considerabilă în U.R.S.S. 
a producției industriale, precum 
și a producției bunurilor de con
sum, ziarul arată că toate aces
tea dovedesc „succesul uriaș, ra
pid și incontestabil obținut de 
Uniunea Sovietică în anul 1956". 
Cu toate aceste succese uriașe, 
scrie ziarul, oamenii sovietici nu 
intenționează însă să-și slăbeas- 

înainte
Și

că eforturile. Ei pășesc 
spre obținerea unor succese 
mai mari.

R. O. GERMANĂ
BERLIN 27 (Agerpres).—ADN 

transmite :
Hotărîrile plenarei C.C. al 

P.C.U.S. se află în centrul aten
ției presei democrate berlineze.

„Neues Deutschland** a publi
cat materialele plenarei sub titluri 
mari: „Un pas pe drumul spre 
comunism**, „Un mare avînt al 
economiei**. Ziarul a publicat tex
tele integrale ale hotărîrilor ple
narei.

R. F. GERMANĂ
BERLIN 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarul „Die 
Welt“ care apare în Berlinul oc
cidental consacră articolul săti de 
fond plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

Ziarul scrie, printre altele, că 
dezvoltării industriei grele i se 
acordă o deosebită importanță, 
pentru că pe baza ei se va putea 
spori considerabil volumul pro
ducției în alte ramuri ale econo
miei și în primul rînd producția 
bunurilor de larg consum.

INDIA
DELHI 27 (Agerpres). — Zia

rele indiene acordă o mare aten
ție hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.C.U.S.

Ziarele au publicat o amănun
țită expunere a hotărîrilor plena
rei Insoțindu-le de titluri mari: 
„Sporirea producției industriale1 
tn Rusia" („Hindustan Times") 
etc.

Ziarul „Indian Express" consi
deră că „in caracterul planificării 
vor fi efectuate puține schimbări 
radicale, pentru că Comitetul 
Central a subliniat din nou im
portanța dezvoltării industriei 
grele pe care a indicat-o Congre
sul al XX-lea".

NASSER: Orientul Mijlociu 
aparține popoarelor care-l 
locuiesc, nu colonialiștilor

CAIRO 27 (Agerpres).— TASS transmite: 
Președintele republicii Egipt Gamal Abdel 
Nasser a primit un grup de ziariști sovietici 
care se află în Egipt reprezentanți ai zia
relor. „PRAVDA", „IZVESTIA", „TRUD",

„KRASNAIA ZVEZDA", „KOMSOMOL- 
SKAIA PRAVDA", ai revistelor „NOVOE 
VREMIA" și „OGON1OK". ai POSTULUI 
DE RADIO MOSCOVA și ai agenției TASS.

Peședintele Nasser a salutat cu 
căldură pe ziariștii sovietici și a 
spus că este bucuros să vadă în 
Egipt reprezentanți ai presei so
vietice.

înainte de a răspunde la în
trebările corespondenților de pre
să, Nasser a făcut o scurtă de
clarație cu privire la evenimen
tele care au avut loc în Egipt.

După ce a vorbit despre fap
tul că revoluția din Egipt nu 
este numai o revoluție politică ci 
și socială, președintele Nasser a 
arătat istoricul tratativelor an- 
glo-egiptene.

Referîndu-se la o întrevedere 
avută cu primul ministru al An
gliei, președintele Nasser a spus: 
Această întrevedere s-a produs 
după crearea pactului de la Bag
dad, împotriva căruia am luat 
atitudine chiar de la început. 
Pactul de la Bagdad a fost creat 
pentru menținerea influenței en
gleze în țările arabe. Eden a in
sistat ca din alianța defensivă să 
facă parte țările arabe. Turcia 
și Anglia. I-am spus că prefe
răm o alianță exclusiv a țărilor 
arabe. Dacă-va începe vreo agre
siune vom cere ajutor. Eden a 
avut în vedere desigur o agre
siune din partea rușilor. I-am 
răspuns că dacă rușii vor ataca 
vom cere ajutor englezilor, iar 
dacă vor ataca englezii vom cere 
ajutor rușilor. L-am întrebat 
dacă englezii intenționează să ne 
atace, să săvîrșească o agresiu
ne. El a arăspuns că aceasta este 
exclus și că este posibilă numai 
o agresiune di-n partea Rusiei. 
I-am spus atunci că în acest caz 
vom cere ajutor Angliei.

Președintele Nasser s-a refe
rit în continuare la principiile 
politicii externe a Egiptului, prin, 
cipii proclamate și la conferința 
țărilor Asiei și Africii de la Ban
dung.

Referindu-se la problema livră
rilor de armament. Nasser a de
clarat, printre altele: înainte 
primeam armament din Anglia și 
aceasta avînd monopolul livrări
lor de armament, putea să exer
cite presiuni asupra noastră, for- 
mulînd anumite condiții. In 1955 
ea a refuzat să ne mai livreze ar
mament dacă nu vom accepta 
condițiile politice, și anume să 
nu ne pronunțăm 
pactului de la Bagdad 
ceptăm încheierea unei 
Anglia. Am respins 
Angliei și ea a refuzat 
armament. In același timp, Fran
ța a început să livreze arme Is
raelului.

După ce a amintit că au devenit

incidentele dintre

ne împotriva 
și să ac- 
alianțe cu 
condițiile 

să ne dea

PRECIZĂRILE 
unui purtător de cuvînt egiptean

CAIRO 27 (Agerpres).— Potri
vit relatărilor ziarelor, un purtă
tor de cuvînt oficial al Egiptu’.ui 
a declarat că tara sa nu va duce 
tratative directe în legătură cu 
problema Canalului de Suez nici 
cu Anglia, nici cu Franța, întru- 
cît a rupt relațiile diplomatice cu 
aceste țări. Orice tratative cu pri
vire la Canalul de Suez, a adău
gat purtătorul 
bui duse în 
O.N.U.

Totodată el

pregătiri
să-i las lui Beliaev plăcerea 
de a vă povesti și arăta el 
însuși.

Ultima pagină a ziarului e 
rezervată sportului. Rubrica 
„Jocuri și dansuri ale popoa
relor lumii" prezintă un joc 
din Birmania, „Cinlon". Vreji 
să-l tnvăfaji desigur? Des
crierea și desenul vă vor a- 
juta cu siguranjă.

Și acum să răsfoim și nr. 
2 al ziarului. De departe sin- 
tem atrași de ztmbetul dră
gălaș al unei tinere fete. E 
Silvana Pampanini celebra 
vedetă italiană care transmite 
cititorilor Festivalului priete
nia Și simpatia ei. Personali
tăți politice din Afganistan,

schet. Sau poate preferați atle
tismul. gimnastica? Aveți de 
unde alege. Pentru a vă fi 
insă mai ușor puteți consulta 
din timp programul jocurilor 
publicat și el in primul număr 
al ziarului „Festival".

Dar dacă Fanfan reporterul 
v-a dus la expoziții, concursu
ri, reuniuni, in schimb Dmitri 
Beliaev vă va plimba prin 
Moscova cu taxiul pe care li 
conduce. Prima oprire: Uni
versitatea Lomonosov. Aci 
veți putea vedea... dar vreau

Grecia și India își exprimă de 
asemenea simpatia lor față 
de cel de-al Vl-lea Festival.

...Și bineînțeles, iarăși ne
lipsitul Fanfan-reporterul care 
de data aceasta ne împărtă
șește impresiile sale dintr-o 
călătorie pe bordul avionului 
F-6 (al Vl-lea Festival) con
struit special pentru serviciile 
sale. Prima escală in R D. 
Germană. In dorința de a a- 
juta prietenilor lor din Sudan, 
să participe la. Festival, tinerii 
germani dau dovadă de multă

de cuvînt, vor tre- 
viitor In cadrul

a declarat că în

cei din Buckow 
cu tombolă,

ingeniozitate: 
fac reuniuni 
echipe de tineret de la fa
brica de textile din Meeran 
lucrează ore suplimentare și 
au lansat un apel către toți 
tinerii din industria textilă... 
Și toate sumele obținute trec 
in fondul Festivalului.

O scurtă vizită tn Austria. 
Tn toate colțurile țării tinerii 
au creat cluburi „Moscova" 
unde se tntllnesc și se pregă
tesc pentru Festival invățînd 
ctntece, montind piese. O or
chestră de muzică națională 
va aduce la Moscova și cln- 
tecui păstorilor austrieci.

Escală in Grecia. Aci tinerii 
organizează coruri și formații 
de dansuri naționale, pictorii 
și sculptorii vor prezenta la 
concurs operele lor.

Și acum spre India. Mu
zica melodioasă și grațioasă 
a dansurilor indiene va in
cinta iar inimile tinerilor 
spectatori, căci toate provin
ciile Indiei se străduiesc să se 
prezinte la concurs cu tot ce 
are mai frumos arta lor. i

cursul recentelor tratative dintre 
guvernul egiptean și secretarul 
general al O.N.U. a fost realizat 
un acord cu privire la principiile 
pe baza cărora se vor desfășura 
lucrările de deblocare a Canalu
lui de Suez.

Presa relatează de asemenea că 
specialiștii egipteni au început 
deja lucrările de curățire a albiei 
Canalului de Suez în regiunea 
orașelor Ismailia și Suez. Lucră
rile de deblocare a Canalului con
tinuă de asemenea în regiunea 
dintre El-Kantara și El-Kab.

mai frecvente
Egipt și Israel, Nasser a spus: 
Am simțit primejdia și am cerut 
Uniunii Sovietice să ne livreze 
armament. Uniunea Sovietică 
ne-a ajutat să învingem această 
criză. livrîndu-ne armament 
FARA NICI UN FEL DE CON
DIȚII. Aceasta a însemnat sfîr
șitul monopolului englez asupra 
livrărilor de armament.

In continuare, Nasser a vorbit 
despre problema consolidării eco
nomiei naționale a Egiptului, des
pre tratativele grele pe care acesta 
le-a dus cu Banca Internațională 
de reconstrucție și despre' hotărî- 
rea neașteptată a Americii, An
gliei și Băncii Internaționale de 
reconstrucție de a-și retrage pro
misiunea de acordare a împru
mutului pe motiv că economia 
Egiptului nu ar fi stabilă.

El s-a referit apoi la faptul că 
guvernul egiptean a hotărit na
ționalizarea Companiei Canalu
lui de Suez pentru finanțarea 
proiectelor barajului de la Assuan 
și a altor proiecte economice.

Anglia și Franța au folosit a- 
ceasta drept pretext pentru a se 
răfui cu actualul regim din Egipt 
și pentru a pune capăt greutăților 
de care se loveau în Orientul A- 
propiat.

Nasser s-a referit apoi la ulti
matumul Angliei și Franței care 
au cerut ca trupele 
autorizate să ocupe 
mailia și Port Saidul. 
acest ultimatum — a 
și a început războiul.

în continuare, președintele Nas
ser a subliniat că imperialiștii nu 
au renunțat la intențiile lor agre
sive.

Președintele Nasser a răspuns 
în continuare la întrebările care 
i-au fost puse.

La întrebarea care sînt noile 
acțiuni care ar trebui întreprinse 
în vederea slăbirii încordării in 
regiunea Orientului Apropiat, 
președintele a răspuns : PRIMUL 
PAS trebuie să fie făcut de pu
terile coloniale. Ele trebuie să re
cunoască independența și liberta
tea popoarelor din această regiu
ne, ele trebuie să înceteze ames
tecul în treburile interne ale al
tor state șl să renunțe la ideea 
că această regiune intră in sfe
ra influentei lor. ACEASTA RE
GIUNE APARȚINE POPOARE
LOR CARE O LOCUIESC.

A DOUA PROBLEMA este 
problema israeliană. Ea cuprinde 
două teze principale: prima — 
problema frontierelor și a doua — 
problema refugiaților palestinieni. 
Un milion de locuitori ai Pales
tinei au fost izgoniți din casele 
lor și lipsiți de avutul lor. Pen
tru a rezolva această problemă 
este necesar ca arabilor palesti
nieni să le fie redate drepturile.

Președintelui i-a fost pusă în
trebarea care sînt, după părerea 
guvernului egiptean, măsurile ne
cesare pentru lichidarea cît mai 
grabnică a consecințelor agre
siunii. Președintele a răspuns:

Problema Canalului de Suez ră. 
mine insă una din principalele 
cauze ale încordării. Canalul de 
Suez se află pe teritoriul egip
tean. este administrat de Egipt și 
alcătuiește o parte a țării. Dacă 
ei vor încerca să-l zmulgă, acea
sta va însemna un amestec în tre
burile noastre împotriva căruia 
vom acționa în mod hotărit.

Președintelui i-a fost pusă ur
mătoarea întrebare: „Care sînt

lor să fie 
Suezul, Is- 
Am respins 
spus el —

1
Din nou cu Beliaev. De data 

aceasta insă facem o plimbare 
la Lujniki cetatea sportivă 
care va găzdui jocurile Festi
valului. Imensitatea stadionu
lui central Lenin ne impre
sionează de la început. Sînt 
103.000 de locuri. Sub tribune 
sînt amenajate restaurante, un 
hotel, 14 săli de sport și un 
adevărat muzeu... Da, muzeul 
trofeelor cucerite de sportivii 
sovietici. Desigur ne-ar trebui 
multe zile să vizităm toată 
cetatea sportivă cu cele 11 
terenuri de fotbal, patru piste 
de atletism, 29 terenuri de te
nis, 16 de volei, 
schet, 21 săli de 
gimnastică și jacuri, 
6 săli de box, lup
te, haltere, 4 pisci
ne, 5 patinoare spe
ciale pentru patina
jul artistic, dar 
mai ales palatul 
sporturilor cu cea 
mai mare sală din 
Europa, avînd o 
capacitate de 15.000 
locuri; transforma
tă în sală de con
cert, numai fotoliile 
de orchestră sînt în 
număr de 2.200.

Așa se pregătește 
Moscova, capitala 
tineretului lumii, 
pentru întîmpina- 
rea oaspeților, iar 
tineretul el, între
gul tineret sovietic 
în cinstea oaspeți
lor pregătește flori, 
daruri și o știre 
din U.R.S.S. ne a- 
duce vestea ■— stu
denții . institutelor

de limbi străine, conduc 
cercuri de conversații tn 
instituții, magazine șl chiar 
in secțiile de miliție. Și nu-i 
de mirare. Căci milițienii so
vietici doresc să se adreseze 
tinerilor participanți la Festi
val In limba lor maternă.

Și acum să așteptăm apari
ția celorlalte numere cu noi 
știri, noi inițiative, o plimbare 
cu Beliaev și desigur nelipsi
tul reportaj al iul Fan fan.

EDITH ȘERBANESCU15 de ba-

li
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după părerea sa concluziile pe 
care, ar trebui să le tragă țăr.le 
arabe din agresiunea săvlrșită de 
Anglia, Franța și Israel impotri. 
va Egiptului. Președintele a răs
puns: Din agresiunea anglo-fran- 
co-israe'.iană împotriva Egiptului 
se pot trage cîteva concluzii. Pri
ma concluzie pe care trebuie s-o 
tragă nu numai țările arabe, ci 
și întreaga lume constă în aceea 
că Israelul reprezintă un cap de 
pod al colonialismului și o agen
tură pentru realizarea planuri
lor colonialiștilor.

A doua concluzie constă în a- 
ceea că fiecare țară arabă a în
țeles că colonialismul și indepen
dența nu pot coexista.

A treia concluzie: este limpede 
pentru oricine că primejdia co
lonialismului, ca torță militară, 
scade. Lumea nu-i va permite să 
recurgă la forța armată.

O altă concluzie constă in a- 
ceea că colonialismul va continua 
Încercările de a-și atinge scopu
rile cu ajutorul comploturilor și 
intrigilor, ca de pildă in Siria.

Mai departe, popoarele arabe 
au înțeles ce reprezintă pentru 
ele Anglia și Franța și c'ne este 
agentura lor în Orientul Mijlociu. 
A FOST SPULBERAT MITUL 
CA ARABII NU POT TRAI FARA 
SA COLABOREZE CU ANGLIA 
ȘI FARA OCROTIREA EI.

In trecut au fost răspîndite a- 
firmații despre primejdia unei a. 
gresiuni din partea Rusiei. Atn 
fost însă atacați de Anglia.

La întrebarea, „nu ați putea 
dv.. domnule președinte, să ne ex
puneți pe scurt perspectivele re
luării într-un viitor apropiat a 
navigației pe Canalul de Suez si 
ale rezolvării problemei Suezu- 
lui?", Nasser a spus: Am con
simțit ca deblocarea Canalului să 
înceapă după retragerea definiti
vă din Egipt a trupelor engleze, 
franceze și israeliene. Am refuzat 
participarea echipelor engleze și 
franceze la deblocarea Canalului. 
Acest lucru nu poate fi acceptat 
de poporul egiptean deoarece el 
nu va tolera participarea engle
zilor și francezilor la această ac
țiune. In acest caz ar putea avea 
loc incidente.

In ceea ce privește rezolvarea 
problemei Suezului sintem pentru 
o colaborare internațională, dar 
ne pronunțăm împotriva oricărei 
dominații, inclusiv dominația sub 
masca „administrației internațio- 
nale“. O administrație și un con
trol internațional reprezintă o 
nouă formă a colonialismului — 
un colonialism colectiv.

Președintelui i-a fost pusă în
trebarea care sînt, după părerea 
guvernului egiptean, măsurile ne
cesare pentru lichidarea cît mai 
grabnică a consecințelor agre
siunii. Președintele a răspuns:

Fără îndoială că agresiunea a 
avut repercusiuni asupra planuri
lor noastre de dezvoltare econo
mică. Ne străduim să le biruim. 
Ne izbim însă de mari greutăți. 
Anglia și Franța au participat la 
unele proiecte ale noastre, acum 
însă legăturile cu aceste țări 
fiind rupte. Anglia a blocat con
turile noastre în lire sterline în 
sumă de 120.000.000 lire. Prin 
presiuni economice englezii caută 
să submineze economia noastră. 
Ne străduim însă să biruim a- 
ceste greutăți lărgind legăturile 
noastre economice cu alte țări..

Răspunzînd la întrebarea cu 
privire la rolul Tineretului egip
tean tn lupta împotriva agresiu
nii și la refacerea orașului Pori 
Said, președintele a răspuns : 
Tineretul egiptean este grupat 
într-o organizație avînd în frunte 
un consiliu care se află sub con
ducerea lui Kamal Ad-sin Husein, 
ministrul învățămîntului. Au fost 
create noi batalioane de tineret 
pentru respingerea agresiunii 
Nu vom putea contracara o agre
siune din partea unei mari pu
teri dacă împotriva acestei agre
siuni nu va lupta întregul popor. 
In cursul agresiunii anglo.fran- 
co-israeliene întregul nostru tine
ret a participat la rezistența 
populară. în prezent, o parte a 
tineretului participă la refacerea 
orașului Port Said, iar cealaltă 
parte va rămîne în rîndurile ar
matei de eliberare națională pen
tru cazul unei agresiuni . prin 
surprindere.

In încheierea convorbirii, la ru
gămintea ziariștilor, președintele 
și-a exprimat părerea în legătu
ră cu dezvoltarea relațiilor de 
prietenie sovieto-egiptene.

Convorbirea care a durat două 
ore s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială și degajată, preșe
dintele fotografiindu-se împreună 
cu ziariștii sovietici.

După încheierea convorbirii, 
președintele Nasser și-a exprimat 
dorința de a transmite poporului 
sovietic prin postul de radio Mos
cova următorul mesaj imprimat 
pe bandă de magnetofon: Mă 
folosesc de acest prilej pentru a 
exprima poporului sovietic recu
noștința poporului egiptean pen
tru sprijinul pe care I-a acordat 
Egiptului în cursul agresiunii an- 
glo-franco-israeliene întreprinse 
în scopul de a cotropi Egiptul și 
de a-l priva de libertate și suve
ranitate. Poporul egiptean pre
țuiește mult sprijinul pe care i 
i-a acordat poporul sovietic. A- 
ceșta constituie unui din factorii 
prieteniei sovieto-egiptene și do
resc ca această prietenie să se 
dezvolte și să se întărească ne
contenit. Mă folosesc de aseme
nea de acest prilej pentru a ura 
poporului sovietic fericire și 
prosperitate in noul an.
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