
Proletari din toate țârile, uniți-văl

reruiui
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

în ajutorul 
celor care studiază 
în cercurile politice 

ale U.T.M.

Scurtă incursiune

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2379 4 PAGINI— 20 BANI Sîmbătă 29 decembrie 1956

prin raionul Piatra Neamț

Oin munca 
politică de mase 
a organizațiilor

★

♦ U. T. M.
♦ tn campania
♦ electoralăelectorală

*
.î

Programul utemiștilor
din raionul Codlea

de

Găsind un prilej prielnic 
tru o convorbire mai

perioada aceasta noi am 
sporirea aportului tinere- 
lucrările de folos patrio-

— Tn 
stimulat 
tului la 
tic. Pînă acuma s-au comportat 
deosebit de frumos băieții și fe
tele din comuna Vulcan, care au 
adus o contribuție însemnată la 
construirea căminului cultural.

Trebuie să spunem cîteva cu
vinte și despre chemarea Sfa
tului popular al comunei Feldioa- 
ra pentru înfrumusețarea comu
nelor și satelor din întreaga re
giune. Tinerii au primit cu entu
ziasm această chemare, iar noi 
ne străduim să sprijinim cît mai 
eficace desfășurarea ei practică.

In altă ordine de idei, după 
 _  ___1 cred că știți, întreaga 

brigăzilor și muncă de agitație vizuală și-a 
, . ,_________1 - organizația noastră

Noi am șl început

pen- 
amă

nunțită, l-am rugat pe to
varășul Ion Samson, prim-secre- 
tar al Comitetului raional U.T.M. 
Codlea, să-mi răspundă la cîteva 
întrebări, Conversația noastră a 
avut loc pe o temă firească în pe
rioada actuală, pe o temă, ca să-i 
spun așa, la ordinea zilei: cum 
activează organizația U.T.M. în 
campania electorală.

— întrebarea e destul de. am
plă ca să pot răspunde după cum 
știu că au pretenție gazetarii: 
scurt și concis. Am să vă spun 
însă cîteva din lucrurile pe care 
noi le-am și realizat. Este vorba, 
tn primul rînd, de îndrumarea e- cum 
chipelor artistice, L_'=2_2_. 
diverselor formațiuni corale for- asumat-o 
mate din tineri în pregătirea unor LI. T. M, ,
programe artistice adecvate aces- să formăm echipele respective, 
tui eveniment. In orașul Rîșnov, m comuna Hăr-

— Ne-ar interesa cîteva exent- man, Feldioara etc., tinerii aș-
ple, l-am rugat eu. teaptă doar materialul electoral

— Avem în raion 55 de echipe pentru a-1 putea răspîndi. De a- 
și brigăzi artistice care cuprind semenea organizațiile U.T.M. vor 
aproximativ 3500 de tineri. Aceș- patrona cel puțin 15 Case ale ale- 
tia depun în momentul de față gaterului. Aici noi ne vom îngriji 
eforturi serioase pentru a pregăti să existe în permanență tineri 
programe artistice frumoase pe pregătiți pentru a da toate lămu- 
care să le susțină la Casele ale- firile necesare, să prezentăm pro- 
gătorulul și la centrele de votare grame artistice interesante etc. 
!n ziua respectivă. Iată cîteva Tot pentru munca de agitație în 
exemple: tinerii din comuna Hăr- rîndurile populației, organizațiile 
man au format o echipă artistică U.T.M. au recomandat pînă în 
specială care va prezenta pro- momentul de față peste 160 de ti- 
grame atit în limba romînă neri agitatori.
cit și în limba germană. Echipa — Se pare că vă întrerup prea 
este formată din tineri romtni des cu întrebările, dar v-aș ruga 
și germani. Ei au pregătit co- totuși să-mi răspundeți cum v-ați 
ruri, o piesă de teatru des- gîndit dumneavoastră să popu- 
pre fostele alegeri, recitări etc. larizați în rîndurile tineretului 
De asemenea, cetățenii vor avea realizările regimului democrat- 
încă o dată ocazia să admire dan- popular și tn special ceea ce s-a 
șurile romînești ale tinerilor din construit tn ultimii ani tn raionul 
comuna Sohodol, renumite pentru dumneavoastră.
frumusețea și pitorescul lor. Pen- — Formele de popularizare 
tru a dovedi sîrguința cu care ti- folosite de noi sint variate, 
neretul se pregătește în aceasta Am sâ vă vorbesc numa[ de 
direcție, am sa mat relatez ceva. „ .. ,
Cele ce vă voi spune pot fi luate cîteva dintre ele. Noi avem de 
și ca o critică adresată tovarăși- gînd să organizăm — de altfel 
lor din comitetul executiv a^ Șfa- șn urma propunerii unor tineri — 

adunări generale deschise cu 
tema „Ce ne-a dat regimul demo-

tului popular din comuna Dobir- 
lău. Căminul cultural din această 
comună nu are lemne. Pentru ca 
repetițiile să aibă totuși loc, tine- crat-popular ?“. Vom face de a- 
rii aduc de acasă aproape în fie- șemenea un număr însemnat de 
C-e A"jen boTa^uneemtni diapozitive, fotomontaje.
tr-adevir interesantă, l-am între- pregăti tovarăși care sa țină 
rupt eu. conferințe in legătură cu realiză-

Pentru vacanta de iarnă 
a școlarilor

Tradiționalele „orășele ale co
piilor" amenajate în Capitală cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă' în 
piețele „Republica" și „16 Fe
bruarie", în Parcul Libertății 
și pe platoul Halelor Obor, tși 
deschid porțile astăzi 29 decem
brie. Micuții cetățeni vor avea 
prilejui să petreacă aici clipe plă
cu te. Orășelele au aspect de ade
vărate așezări de basm și feerie. 
Aproape 40 de pavilioane anume 
construite vor oferi micuților, 
cumpărători dulciuri, fructe, 
jocuri distractive, jucării de tot 
felul, cărți, reviste ilustrate etc. 
Actorii profesioniști de la Teatrul 
de Operă și Balet al R.P.R., de la 

. Teatrul de Stat de operetă, de Ia 
Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale", Teatrul „Municipal", „Ti
neretului”, „Giulești" și de la 
Teatrul de Estradă și artiști ama
tori din întreprinderile Capita-

lei «au de la casele de cultură și 
căminele culturale din comunele 
învecinate Bucureștiulul vor pre
zenta pentru cei mici, tn fiecare 
seară, programe artistice. Tși vor 
mai da concursul ansamblurile 
artistice ale M.F-A., C.C.S., Sfa
tului Popular al Capitalei șl An
samblul de estradă al regiunii 
București. Teatrul „Țăndărică" 
va da de asemenea reprezenta
ții pe estradele din „orășelele 
copiilor". Momentele vesele vor 
fi susținute de cunoscuțil actori 
Mircea Crișan, Horla Șerbănescu 
și Radu Zaharescu. Pe ecranele 
amenajate special tn incinta „oră. 
șelelor" cei mici vor putea vizio
na filme artistice.

Asemenea „orășele ale copiilor" 
vor fi deschise zilele acestea și 
tn principalele orașe și centre 
muncitorești din Întreaga țară.

Aproape că nu e sat tn patria noastră tn care să nu se fi 
ridicat tn anii puterii populare un cămin cultural nou, o școală, 
o casă de naștere sau ceva asemănător. La Slobozia Mîndra, 
în raionul Turnu Măgurele, printre construcțiile nou ri
dicate sau încă tn construcție, un loc de seamă 11 ocupă și 
școala de 7 ani.

In fotografie: O clasă a Școlii de 7 ani din Slo
bozia Mîndra, raionul Turnu Măgurele, regiunea 
București,

Piatra Neamț

rile obținute în ultimii anf în ra
ionul nostru. Și în această pri
vință, avem ce populariza. In co
muna Vulcan s-a construit în ul
timul timp un cămin cultural cu 
o sală de festivități cu 500 locuri? 
magazine mixte alimentare, res
taurante etc. La Ghimbav s-a dat 
în producție de curînd fabrica de 
cretat hîrtie. Cred că știți că a- 
ceastă fabrică este unica în țară 
de acest fel. S-a introdus gaz 
metan în casele țăranilor. In ul
timii 2 ani au fost înființate 4 
școli medii: la Codlea, Rîșnov, 
Săcele, Predeal.

Vedeți dar numai din această 
succintă enumerare că realizări 
sînt și avem ce scoate în eviden
ță aproape în toate comunele ra
ionului.

încă un singur lucru înainte de 
a încheia. Avem de gînd să orga
nizăm un număr însemnat de a- 
dunări deschise, in special cu ti
nerii care vor vota prima dată. 
Aici se va explica pe larg demo
cratismul adevărat al alegerilor 
de la noi.

P. ISPAS

Cu planul 
anual 

îndeplinit
Colectivul sectorului furnale

la uzinele „Victoria“-Călan și-a 
îndeplinit planul anual de pro
ducție la fontă cu 5 zile înainte 
de termen.

Cele mai de seamă realizări 
fost obținute la furnalul nr. 
deservit de brigăzile conduse 
Iosif Șteîănescu, Iosif Bîrlea 
Gheorghe Bîra. In ultimul tri
mestru al anului aceste brigăzi 
au obținut cei mai mari indici de 
utilizare ounosouți vreodată la 
acest furnal, reușind astfel să-și 
realizeze planul anual cu 36 de 
zile înainte de termen și să-și 
sporească productivitatea muncii 
planificată pentru acest an cu 11 
la sută.

Și la furnalul nr. 2 s-au obți
nut realizări însemnate. In urma 
reparațiilor capitale executate la 
acest furnal cantitatea de fontă 
produsă a sporit și s-a îmbună
tățit simțitor calitatea ei. Astfel 
în luna decembrie declasatele la 
fontă au fost reduse față de pro
centajul admis cu 2,5 la suta pe 
întreg sectorul furnale, iar pre
țul de cost a! iontei a fost redus 
cu 3,18 la sută.

au
1, 

de 
Și

Călătorului care urcă cu trenul 
de la Bacău spre Piatra Neamț, 
de-a lungul Bistrifei, ii apar în 
stingă, la început mai departe, 
apoi tot mai aproape, crestele 
munfilor acoperit} cu bogate pă
duri — îndeosebi de brad și fag; 
cind tși aruncă ochii spre dreap
ta. vede dealuri domoale, culti- 
vabile, care se pierd undeva de
parte spre apa Moldovei. .

Aceste două aspecte: muntele 
și dealul, codrii și porumbiștile, 
imprimă caracterul economiei ra
ionului Piatra Neamf — mai mult 
forestier, mai pufin agricol.

Geografia raionului: intre de
presiunea subcarpatică a Cracău- 
lui (spre est) un adevărat uluc 
fertil și masivul Ceahlăul (spre 
vest) atingind norii.

Istoria veche a raionului: tntre 
rămășițele viefii omenești de 
multe mii de ani tn urmă și 
„domnia" ultimului rege — a- 
lungat de popor — fost stăvin 
al întinselor „domenii ale co
roanei".
' Istoria nouă : Intre cea mal 

ttnără întovărășire agricolă și 
cea mai ttnără fabrică din raion 
și prima căn fara noastră — 
fabrică de

Dar s-o 
cunoaștem 
de (ară.

azbociment.
luăm mai domol, să 
pe îndelete acest colt

Orașul

VIZITELE
parlamentarilor chinezi

TG. MUREȘ 18 (de la trimisul 
special Agerpres). — Vineri di
mineață, delegația Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină și delegația Comi
tetului Popular al orașului Pekin 
au sosit jn orașul Tg Mureș. Lo
cuitorii orașului au făcut o pri
mire sărbătorească solilor poporu
lui chinez.

La gară au venit să întîmpine 
Pe oaspeți un mare număr de ce
tățeni. Din tren coboară Pîn 
Cijen, conducătorul delegației, Li 
Țzi-sen, Cen Țian, Cijan Bo-țziun, 
Hu Țzi-an, locțiitori ai conducăto
rului delegației și ceilalți membri 
ai delegațiilor, împreună cu A. 
Bunac.iu, proL univ. N. Sală- 
geanu, Gh. Vidrașcu, prof. univ. 
N. Meiinescu, Ed. Stan, precum și 
membrii Ambasadei R.P. Chine
ze la București, în frunte cu 
ambasadorul Ke Bo-nian, ziariști 
chinezi și rornîni care însoțesc 
delegațiile.

In întîmpinarea oaspeților au 
venit președintele Sfatului popu
lar al Regiunii Autonome Ma
ghiare, Bugyi Pal, secretarul co
mitetului regional de partid, Val
ter Ștefan, vicepreședinții sfatu
lui popular regional Molnar Ion, 
Tokacs Rozalia și Bodor Andrei 
șl alți reprezentanți ai autorități
lor locale.

Saluttndu-I pe oaspeți în nu
mele locuitorilor orașului Tg. Mu
reș, tov. Udvarhely Iosif, preșe
dintele sfatului popular orășenesc 
a spus printre altele; „Este o 
mare bucurie să primim în mij
locul nostru pe reprezentanții 
marelui popor chinez, constructor 
al socialismului. Cunoaștem lupte
le eroice purtate împotriva duș
manului extern și intern de po
porul dv. și astăzi urmărim cu 
admirație lupta plină de elan pe 
care o desfășoară sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez pen
tru apărarea păcii și pentru con
struirea socialismului. Vom face 
tot posibilul ca scumpii noștri 
oaspeți să se simtă cît mai bine 
tn mijlocul nostru".

A răspuns tov. Pîn Cijen vice
președinte al Comitetului perma
nent al Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină, 
președintele Comitetului Popular 
al orașului Pekin, vicepreședinte 
al Comitetului pe întreaga Chină 
al Consiliului Consultativ Politic 
Popular, membru tn Biroul Poli
tic și secretar al C.C. al Partidu-

lui Comunist Chinez, conducăto
rul delegației.

Cuvîntarea tov. Pîn Cijen a 
fost călduros aplaudată de cei 
prezenți.

In automobile, parlamentarii 
chinezi au străbătut principala 
arteră a orașului șl s-au oprit la 
sediul Sfatului popular regional. 
Aci a avut loc o îptîlnire între 
membrii delegațiilor și membrii 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional. Apoi, membrii 
delegațiilor s-au împărțit în două 
grupuri.

Primul grup a plecat la Insti
tutul . medico-farmaceutic din lo
calitate.

Parlamentarii chinezi au vizi
tat laboratoarele de biologie, 
histologie, biochimie, muzeul de 
istorie a medicinei.

Celălalt grup al delegației a 
vizitat bibliotecile documentare 
Teleki și Bolyai.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Transportul buștenilor în munții Neamțului

arăta cu grijă șl venerafie ma
nuscrisele „tataei".

Se tnfelege că la vizitarea ve
chilor monumente ai neapărata 
nevoie de un ghid. Dar pentru 
cunoașterea vieții de azi a ora
șului nu vom simți prea mare 
nevoie de așa ceva.

Orașul fabricilor de cherestea, 
de hlrtie și de celuloză cunoaște 
acum parcă a doua tinerefe. Ea 
nu i-a revenit insă de la sine, 
nici din senin. Această a doua 
tinerețe l-o dau oamenii, clasa 
muncitoare. Lingă lupta șl 
stngele vărsat de vechii corni, 

s-a adăugat hărnicia came- 
tineri.

Șl așa, iată-ne tn central ra
ionala— orașul Piatra Neamț — 
această „Sinaie a Moldovei”, a- 
șezată ca tntr-un căuș între trei 
înălțimi: două acoperite, Cerne* 
gura( și Cozla. una golașă — 
Pe fleica

Coborim odată cu călătorii gră
biți în gara de munte și dăm în 
bulevardul Republicii, larg, drept, 
curat, care ne duce chiar in 
inima orașului-

Ca să cunoști istoria veche ori 
preistoria acestor locuri toată 
lumea de aici te îndrumă spre 
Muzeul arheologic și spre direc
torul lui, C. Matasă. In muzeu 
vei găsi nenumărate piese (vase 
străvechi, unelte, monede) care '..ȘPr ln care e consemnată greva 
dovedesc, fără putință de dezmin* de cîteva șăptămini a muncitori, 
țire, bogata viață din trecut; răs- i°r fabricii de hlrtie —- una din 
foind o lucrare mai veche a lui »așezămmtele industriale dirijate 
C. Matasă vei afla că Piatra lui, de domnul Aristide' Blank” — 
Crăciun sau Camena (numele de e numită Intr-uri J~~......
altă dată al orașului) era, încă n n
la începutul istoriei noastre, o 
așezare de lemnari, de oapiejii 
care lucrau lemnul 'și vindeau < 
obiectele din lemn, cioplite de ei 
cu multă migală.

împreună cu iubitori ai frumu
seților orașului (și nu e prețrean 
care să nu-și laude locul de ba
ștină), vei urca apoi scărița în 
spirală a tur nul ui-clopotniță înăl
țată pe un tăpșan. împreună cu 
biserica de alături, pe vremea lui 
Ștefan cel Mare; său vei urmări 
cu atenție descrierea vechii curți 
domnești a aceluiași voievod, 
descoperită de colectivul muzeu
lui mai anii trecuți, sub construc
ția de piatră a Școlii medii nr. 1 
din apropiere. Vei vizita, desigur, 
și casa în care a trăit cunoscu
tul nostru povestitor Caii strat 
Hogaș. Sidonia, fiica lui, îți va

Î-lea raion 
cooperativizat 
în întregime 

MARIN
După cum afirmă utemistut 

Marin Pîrleg, e foarte nepotrivit 
ca, atunci cind ai o mamă care 
timp de trei ani a condus tre
burile gospodăriei, care o lună șl 
jumătate a vizitat colhozurile și 
S.M.T.-urile din Uniunea Sovie
tică, care tn ultimii patru ani și-a 
spus cuvintul în cel mai înalt for 
de conducere a țării, Marea A- 
dunare Națională, o mamă care 
astăzi este secretară de partid a 
gospodăriei — tu ca utemist să 
nu stai măcar pe prima treaptă, 
să fii agitator. Gindurile acestea 
îl frămintau de mult pe Marin 
Pirlog; în primăvară le Împărtă
șise de cîteva ori mamei șl ct- 
torva prieteni mai apropiați. La 
început, mama a cam rîs de fră- 
mîntările băiatului. Văzînd insă 
cit de necăjit este, l-a luat într-o 
seară și i-a vorbit:

— Maică, aseară am avut • 
discuție cu primul secretar ai ra
ionului de partid. Mi-a dat sar
cina să pregătesc o brigadă se
rioasă de agitatori.

Te auzeam că vrei să fii agi
tator, sau poate te-ai răzgîndit? 
Spune-mi. Dacă nu vrei, mama 
găsește pe altul, că doar avem a- 
tîți oameni tineri de ispravă.

— Vreau — a sărit băiatul spe
riat, cine a spus că nu vreau ?

— Atunci să vii dimineață cu 
mine la biroul președintelui. O 
să primești acolo sarcini concrete.

A doua zl, dis-de-dimineață, 
băiatul se prezentă in biroul pre
ședintelui. In încăpere, în afară 
de maică-sa, mai erau președin
tele și brigadierul brigăzii de 
cîmp. Mama începu vorba :

— Marinică, iată care sînt sar
cinile tale: ca utemist și viitor 
agitator vei lucra sub conducerea 
lui Gheorghe Paraschiv, briga
dierul. Chiar vei primi și o sar
cină concretă: doi cai — ce-i 
drept, nu prea arătoși, dar tu va 
trebui să-i faci zmei — o căruță 
și harnașamentele necesare. In
tr-un cuvînt, vei fi agitator-con. 
ductor.

Băiatul se posomori la început; 
mama, în schimb, nu-1 slăbi.

— Ce te-ai pleoștit așa ? Stai 
că n-am terminat. Ca secretară

niști 
nilor

Documente
Arhivele statului afhfte laTn

Piatra Neamț se găsește un do-

al vremii. La 15 iunie 
legramă „urgentă cu 
era adresată de către 

} de
Și
vă
la
ai

documerit 
1926 o te- 
precădere” 

prefectul 
de Interne 
onoarea a

Neamț, ministrului 
al Muncii: „Avem unvuiea “ 
comunica că astăzi 15 iunie 

ora I dimineața 200 lucrătoii 
fabricii de hirtie din orașul 

Piatra Neamț au încetat lucrul. 
Cauza e că In urma tratativelor 
nu li s-a admis sporirea salarii
lor".

Acum la aceeași fabrică recon
struită, lărgită, purtind numele 
sugestiv ,.Comuna din Paris", 
înttlnești alături de muncitorii 
din vechea gardă ca /. Țoc. par
ticipant activ la grevele de pro
test, tineri ridicafi de regimul 
de democrație populară, cum este, 
de pildă, inginerul Marcel Weiss, 
laureat al Premiului de Stat.

S-au schimbat vechile relații.

Muncltorii sînt stăpînii întreprin
derii. Acum, chiar lingă fabrică, 
tntr-o clădire frumoasă, se află 
dispensarul și creșa, iar dincolo, 
la marginea de vest a orașului 
— locuinfele noi ale muncitorilor 
fabricii.

De aici, un autobus te duce 
repede in celălalt capăt al Pietrii. 
Acolo, tn Cartierul Nou, s-a ri
dicat in anii din urmă o impo
zantă fabrică de produse cera
mice, care dă construcțiilor din 
regiune, anual, milioane de cără
mizi. Și muncitorii de aici, ca, 
de altfel, și cei de la Foresta. 
Reconstrucția, I.A.R.T. etc., și-au 
cpnstruit cu sprijinul statului, 
case noi.

Iată acum un alt document, a- 
cesta insă al timpurilor noastre. 
O scrisoare a muncitorului tlie 
Constantin de la fabrica de că
rămidă „Zorile noi" adresată re
dacției ziarului tocat: „împreună 
cu soția lucrăm ca focari la ar
derea cărămizilor. De la o zi la 
alta, traiul familiei noastre s-a 
îmbunătățit, La începutul lunii 
septembrie ne-am mutat tn lo
cuința nouă. Datorită clștigurilor 
realizate, am reușit să ne cum
părăm mobilă pentru dormitor și 
bucătărie, aparat de radio — tot 
ce este necesar tntr-o gospodă
rie".

Pe asemenea oameni ai muncii 
ca llie Constantin ti intllnim 
apoi in ceasurile de tihnă la ci
nematografe, vizitind Galeria de 
artă din centru, luind parte la 
spectacolele formațiilor Casei de 
cultură. Și nu era rău dacă 
proiectatul teatru de vară ar fi 
fost și el la timp gata Nu ră- 
mlnea de bună seamă, fără spec
tatori.

Pe asemenea oameni ti mai tn- 
ttlnești după muncă, făcind scurte 
plimbări pe Cozla, Peste Vale.

NICH1TA BISTR1CEANU

(Continuare tn pag. 2-a)

Filimon Sîrbu
PÎRLOG CC„exemplu personal'

de partid eu îți stabilesc urmă
toarele condiți spre a deveni agi
tator : în toate campaniile să fii 
fruntaș, iar la toamnă să nu
meri cel puțin 250 de zile-muncă. 
Dacă vei îndeplini cum trebuie 
sarcinile, la toamnă, într-o șe
dință festivă, te confirm ca agi
tator.

...Hei, dar astea au fost atunci, 
în primăvară. Marin s-a luat se
rios de treabă și s-a convins că 
poți fi bun agitator chiar dacă 
nu prea știi să vorbești. Anul a- 
cesta a făcut 380 zile-muncă, 
pentru care a primit cîteva mii 
de kg. de produse și mulți bani. 
E fruntaș pe gospodărie și agita
tor prin puterea exemplului per
sonal. Poate că munca lui de agi
tator ar fi continuat să se limi
teze și astăzi numai la gospodă
rie, dacă frămîntările satului nu 
i-ar fi atins și mindria lui de 
„exemplu personal". Cum în sat, 
ca și în întreg raionul, se desfă
șura o muncă susținută pentru 
complecta cooperativizare, Marin 
Pîriog a socotit că și-ar putea 
extinde raza „exemplului perso
nal".

Ajung’nd la această concluzie

treabă ? 
tine ve-

se hotărt să meargă la prietenul 
său Radu Grozea, secretarul or
ganizației U.T.M. din întovărășire 
și să discute cu el. Dimineața 
însă, cind porni spre Radu, în șo
sea se întîlni taman cu el. Marin 
îi strinse mina șl vorbi cel din
ții.

— Radule, ai vreo 
— Uite, eu tocmai la 
neam.

Și Radu continuă: Tu știi că tn 
Ianca ducem luptă mare pentru 
cooperativizarea totală. Eu sint 
responsabilul unei echipe de agi
tatori. Am cu mine oameni buni 
și pricepuți, am strîns pină acum 
vreo 40 de cereri pentru întovă
rășire. In sat n-au mai rămas 
așa mulți in afară. Ăștia de la 
urmă sînt parcă mai incăpățl- 
nați, mai greu de convins. De- 
aia am mare nevoie de tine. Tu 
ești doar colectivist fruntaș, 
xemplul tău poate fi de mult 
jutor. Ce zici, te prinzi?

— Merg, cum să nu!
Pășind alături de Marin, Radu 

își aduse aminte Ia un moment 
dat că acesta ii spusese la înce
put că venea cu o treabă la el.

— Ce treabă ziceai că ai cu 
mine ?

— A, mai nimica toată. Lasă

e- 
a-

că discutăm noi altă dată, ti răs
punse Marin, diplomatic.

Pe drum, băieții tși făcură pia
nul de acțiune.

— Marine, pentru început am 
un obiectiv grozav: nea Crista- 
che Pricop. Are omul familie 
mare, 8 copii și fată de măritat. 
Și, ce-i mai important, are tre
cere în sat.

Pe Cristea Pricop ti găsiră 
tocmai la masă. Casa ii era plină 

" . Crista-
au
re-

de nuineroasa-i familie. __
che Pricop își Închipui de ce 
venit și hotărî să termine 
pede.

— Voi nu beți, nu mîncați 
mic, tovarășilor agitatori ? Poate 
v-o fi foame șl sinteți grăbiți să 
plecați mai departe.

— Un pahar nu refuzăm și 
grabă nu ne e, că doar la dum
neata am venit să stăm de 
vorbă.

— Și ce să vorbim, taică?
— Despre fete, despre gospo

dăria colectivă, despre intovără-
I. ȘERBU

(Continuare tn pag. 3-a)

nl-

„Ocrotire și...
Peter Whitehead are acum j 

28 de ani. Deși e foarte tinăr, 
12 ani a stat închis intr-un J 
ospiciu de nebuni. De ce? E ., 
bolnav de nervi? Nu. Peter «p 
complect sănătos, dar a rămas p 
de mic copil orfan. Cum tre- p 
buia să crească pe cheltuials p 
municipalității engleze, acea- p 
sta a socotit că e mai comod p 
să se debaraseze de el, arun- p 
cîndu-| intr-un azil de de- j 
menți. Toate protestele tină-p 
rului au fost zadarnice. De-p 
abia de curind, un unchi de p 
al său a reușit să intenteze 
un proces pentru revizuirea p 
internării lui Peter. Cind pro- p 
cesul s-a declanșat, tinărul a p 
fost eliberat, iar psihiatrii au ? 
declarat că el e complect să- ? 
nătos. Municipalitatea refuză |l 
insă să dea explicații. Mai ? 
mult: s-a aflat că, in ospi- p 
ciile de nebuni zac 5732 or
fani, in majoritatea lor sănă-, 
toși. Și municipalitatea 
in continuare.

Acest fapt odios este demn? 
de negrele timpuri ale evului ,i 
mediu, tnchipuiți-vă 1 să stai, i 
12 ani intre zidurile unei case ? 
de nebuni, 1n timp ce la doi , I 
pași de tine viața iși desfă-J 
șoară cursul ei normal, la care ? 
ai fi putut participa și tu, il 
dacă n-ar fi pe lume oameni p 
haini. P

In ceea ce privește compen- ? 
sația pe care statul britanic? 
i-a acordat-o lui Peter White- i1 
head, ea s-a rezumat la un i1 
costum de haine și citeva Hre i1 
sterline. ?

Peter a ieșit din ospiciu, dar (' 
de el nu se mai interesează ? 
nimeni. Ce va lucra, ce va '' 
minca, unde va locui? Iată p 
Întrebări la care tinărul nu p 
are răspuns. <1

tace

Ocrotire"
Ill zilele de Crăciun, ila i 

Bristol, t-a dat un fastuos 1 
bal costumat. A avut loc o' 
paradă a costumelor și s-a ( 
mincat cantități uriașe de , 
prăjituri, bomboane șl cloco- 1 
lată. Cele mai reușite costume ( 
au fost ale lui Paddy șl Pat,' 
care au venit tmbrăcațl cai 
două personaje dintr-un vestit 
film de desene animate. Ve- ' 
detele balului au fost Ninette,, 
Penny și Susan, care... au , 
cintat împreună.

Și acum un amănunt: 
Paddy, Pat, Ninette, Penny, 
Susan șl ceilalți participant! 
ai balului (pentru care s-au 1 
cheltuit mari sume de bani) 
sint... ciini, oaspeți ai socie
tății pentru educarea ciinilor 
din Bristol.

După cum se vede, tn An
glia ciinii se bucură de mai 
multă trecere decit bieții copii 
orfani.

A.
In ajutorul

Hotărîrea Biroului Politic al 
unele măsuri de îmbunătățire a 
durile studenților, prevede și radioficarea tuturor căminelor și 
cantinelor studențești.

Ministerul Invățămîntuluî, în colaborare cu Ministerul Poștelor 
și Telecomunicațiilor, Ministerul Energiei Electrice și cu sprijinul 
organelor locale de partid Și de stat a luat măsurile nedesare 
pentru ca cele mai mult de 200 cămine și cantine studențești 
existente astăzi în țara noastră să fie radioficate treptat.

Pînă acum au fost radioficate majoritatea căminelor și canti- 
nelor din centrele universitare București, lași, Orașul Stalin și 
Galați în care au fost instalate aproape 1.000 de difuzoare.

Totodată instalația de radioficare a căminelor și cantinelor stu
dențești din Timișoara este pe terminte, urmînd să se instaleze 
mai mult de 500 de difuzoare.
de amenajare a unui centru 
care va fi dotat cu peste 200

Asemenea lucrări mai sînt
și cantinele studențești din Arad

studenților
C.C. al P.M.R. cu privire la 
muncii politico-educative in rin

In 
de 
de
In

orașul Cluj au Început lucrările 
radioficare cu studiou propriu, 
difuzoare.
curs de execuție tn căminele 

și Tg. Mureș.



SE APROPIE ALEGERII.
0 discuție

Adeseori după încetarea lucru
lui lingă banc cttfar, sau în drum 
spre stația de tramvai, tinerii 
din brigada lui Anghel Dumitru 
de la secția mecanică a uzinelor 
„Semănătoarea" discută despre 
probleme de actualitate, fie lega
te de munca lor, fie legate de 
vreun eveniment deosebit.

Anghel Dumitru, responsabilul 
brigăzii, pe lingă faptul că este 
pentru fiecare dintre cei patru 
tineri un frate mai mare cu o 
bună experiență de muncă și de 
viață este și un bun agitator. Ul
timele discuții din brigadă s-au 
învîrtit în jurul alegerilor de la 
3 februarie. Nu de mult, luni 
după amiază chiar, ca de obicei 
s-au așteptat unul pe altul pină 
s-au spălat și și-au schimbat hai
nele și împreună au îăout drumul 
pînă la stația de tramvai, discu- 
tind.

— Măi băieți mă — le spuse 
Anghel ginditor: Știți voi că 
pe locul unde azi se înalță fal
nică uzina „Semănătoarea" pină 
in 1944 se aflau barăcile — pen
tru că nu poate fi vorba de hale 
— ale sucursalei din Romînia a 
fabricii „Pichet" din Paris. In ba
răcile lipsite de aer, de lumină, 
pline de fum, lucrau muncitorii. 
La totalul de circa 700 de mun
citori erau nu mai puțin de 14 ac
ționari îiecare cu pretenții de di
rector, și pe lingă toți acești „di
rectori" in timpul războiului mai 
era și un colonel, Nicolae Do- 
brovicl. Care veghea ca nu cum
va cineva jă muncească mai pu
țin de 14 ore, ca nu cumva vre-

in brigadă
unuia să-i vie guși să se revolte 
sau să instige și pe alții. Ame
nința cu sabia, batea fără milă 
și băga chiar și la carceră pe 
muncitori cu sau fără motiv spu- 
nindu-le că sînt bolșevici...

Tinerii i! ascultau atenți. Fie
care din ei nu se putea opri să 
iacă in glnd o comparație. Toți 
patru sini absolvenți ai școlii 
profesionale de ucenici de pe 
lingă uzină. Fiecare își amin
tește cu cită grijă a fost încon
jurat să nu-i lipsească nimic și 
să învețe meseria cit mai bine. 
Vomea — cel proaspăt căsătorit 
— și-a făcut de curînd o căsuță 
a lui și nu are decît 18 ani. La 
ultima plată a salariilor au mers 
împreună la cumpărături și fie
care membru al brigăzii s-a în
tors acasă încărcat cu tot felul 
de lucruri. Și totuși de atunci, din 
1944. n-au trecut decît 12 ani. Și 
cite s-au schimbat.

Au mai discutat apoi și despre 
candidata F.D.P în circumscrip
ția lor electorală, tovarășa Eu- 
frosina Cior>noavă, muncitoare la 
C.A.M.

— Va să zică voi știți cine 
este candidat F.D.P. în circum
scripția noastră ?

— Știm cum să nu — răspunse 
unul dintre ei — că doar am citit 
despre ea în ziar. Am vrea însă 
să o cunoaștem mai bine. De a- 
ceea te rugăm pe dumneata ca 
agitator să ne povestești mtine 
mai amănunțit despre Viața ei, 
că în muncă știm că e fruntașă.

Dumitru Anghel le-a promis că 
le va împlini dorința.

R. ȘERBAN

f

Pilda candidatului
strident al 

prinzuiui
Ca deobicei, sunetul 

sirenei vestește ora 
muncitorilor de la depoul C.F.R. 
București călători. Astăzi, insă, 
ora prinzuiui nu înseamnă nu
mai timpul necesar mesei, in zi
lele acestea, cînd in toată țara a- 
legerile sînt în centrul atenției 
cetățenilor, la depou, acest timp 
oferă șl un bun prilej de discuții 
legate de viitorul eveniment al a- 
legerilor.

in jurul unui tînăr îmbrăcat în 
salopetă, inginerul Constantin 
Isac, agitator la depou, s-a for
mat un grup în care s-a încins 
o discuție însuflețită.

— Așa cum zici — se adresă 
tinărnl. mecanicului de locomo
tivă Rădulescu Constantin—candi
datul nostru pentru alegerile de 
deputați. Ștefan Lungu, are o 
carte de vizită bogată în fapte, 
fapte care îl recomandă cu căldură 
șl celor care-1 cunosc mai 
puțin decît noi. Prelungirea re
zistenței bolții de cărămidă a 
locomotivei de ' ~ '
15.000 km. nu-i lucru ușor. Dar 
cite performanțe nu se leagă ' 
numele lui Ștefan Lungu 1

— Iși iubește meseria ca . 
propriul său copil, intervine lă
cătușul Dumitru lacobache de la 
întreținere. Șl asta o spun eu 
care 11 îau locomotiva in primire 
de cite ori vine din cursă.

Vorbesc cu dragoste ceferiștii 
despre candidatul propus de ei, 
Eroul Muncii Socialiste — Ștefan 
Lungu.

Și in alte grupuri formate pe 
ici pe colo, agitatori ca Constan
tin Trifan, Dumitru lacobache și 
alții aflați In mijlocul muncitori
lor din depou discută cu dragos-

te despre candidatul atit de pre
țuit și iubit de către ei.

Sfirșitul repausului de masă 
pune capăt discuției lor. Munci
torii Depoului C.F.R. călători se 
îndreaptă spre locurile lor de 
muncă. In gînd le stăruie ima
ginea destoinicului lor tovarăș, 
căruia îi 
dragostea 
|or.

vor acorda cu toată 
și încrederea votul

E. PITULESCU

la 7200 km, la

de

pe

La I.P.R.O.EI.L
Rîmnicu-Vîlcea

Dialog
Intre doi conducători absenți

Obosit, am bătut tnsftrșit la 
ușa consiliului orășenesc F.D.P. 
Hunedoara. înăuntru ctțiva 
tovarăși, pe care i-am rugat 
să mă indrume către o Casă 
a alegătorului care și-a în
ceput mai temeinic activitatea.

— Știți — am precizai eu — 
vreau să scriu un reportaj.

— Cum să nu, tovarășe — au răspuns el binevoitori. Să vă 
duceți la o Casă a alegătorului model. Este numai puțin cam 
departe, in orașul tineretului.

Și am plecat. Un vlnticel tăios vtra gerul prin toate unghe
rele. Dar le răbdam pe toate bucuros că voi cunoaște ceva intere
sant. Am pătruns pe străzile orașului tineretului. De întrebat 
nu am întrebat pe nimeni unde se află Casa alegătorului, căci 
săgețile mari și roșii imi îndreptau pașii cu multă siguranță 
spre „Casa alegătorului".

In fața clubului „Filimon Strbu" m-am oprit.
Săgeata mă îndemna înăuntru. Am intrat. Era ora 19 și — mă 

glndeam — azi este programată o conferință, așa că, să umblu 
ușurel. O altă tăbliță m-a oprit in fața unei usi. Pe ea scria mare 
„Casa alegătorului". Să intru, să nu intru. Am deschis binișor 
ușa. Am rămas pironit locului. Sala goală. Ctteva scaune, o 
măsuță împestrițată cu citeva broșuri șl o sobă care tremura 
și ea. Poate că am greșit ușa, m-am gtndit.

Am întors tăblița pe ambele părți'. Nu greșisem. Scria 
„Casa alegătorului". Am început să alerg prin tot clubul.

Mă vede un tovarăș care mă ia la rost ■
— Dumneata ce vrei, tovarășe ?
— Eu caut Casa alegătorului I
— Și nu ați găsit-o?
— Ba da, dar cu cine am onoarea ?
— Qrigore Gurgu, responsabilul clubului și membru in 

lectivul Casei alegătorului.
— Bine dar azi nu aveți conferință?
— Da, dar nu s-a prezentat conferențiarul.
— Nici agitatori nu văd și aici locuiesc peste 700 tineri.
— Așa slnt. Nu este însă vina mea. Agitatorii nu au 

recrutați și tinerii, eh, or să vină la reuniune, numai să vedeți...
— Și de ce nu aveți agitatori ?
— Nu știu
Am rămas mirat. Nu m-am descurajat totuși șl l-am întrebat 

In continuare:
— Programul casei îl aveți stabilit ?
— încă nu, dar mtine este gata.
— Pe ce perioadă?
— Intre 20 și 30 decembrie.
M.am uitat să văd dacă vorbește serios, dar m-am convins 

că omul nu glumea de loc.
— Bine — i-am spus eu — dar azi stntem tn 28 decembrie 

și dumneavoastră tl stabiliți pentru zilele ce au trecut ?
— Ce să facem, decît... de loc.
Nu am mai putut răbda. M-am repezit tntr-o fugă pină la 

consiliul orășenesc F.D.P.
— Bine, tovarăși, asta-l casă „model" ? Fără agitatori... con. 

ferință nu se ține...
— Serios ? Nu am știut. Oricum, agitatorii nu stnt încă 

instruiți, cit despre celelalte, o să luăm notă.
Și au notat ceva in niște carnețele...

VASILE T1NCU

Se pregătește un
In vederea alegerilor de depu- 

tați în Marea Adunare Naționa
lă, editurile din capitală și Casa 
centrală a creației populare pre
gătesc pentru tipar un bogat ma
terial agitatoric.

Editura de stat pentru Litera
tură Politică pregătește apariția 
unor colecții de broșuri. In colec
ția intitulată „Ce a dat regimul 
democrat-popular" sîpt oglindite 
rda’izările regimului nostru în 
multiplele domenii de activitate. 
Broșurile colecției: „De vorbă cu 
alegătorii" cuprind mărturii ale 
fruntașilor vieții noastre sociale 
și culturale despre condițiile noi 
de viață din țara noastră, despre 
democratismul socialist, despre 
înfrățirea poporului romîn cu na
ționalitățile conlocuitoare, despre 
alegerile din trecut în contrast 
cu cele de astăzi etc. In această 
colecție semnează : Tudor Arghe
zi, Mihail Ralea, lorgu Iordan, 
Cezar Petrescu, Mihai Beniuc, 
Ion Marin Sadoveanu, Lucia De
metrius. Papp Ferenc, A. M. 
Sperber, Eroul Muncii Socialiste 
Ștefan Lungu, fruntașa în pro-

clar

co-

fost

!
bogat material

agitatoric
ducție Antoaneta Alexovici Manea 
și alții.

Broșurile din colecțiile ,,Ce a 
dat regimul democrat-popular" și 
„De vorbă cu alegătorii" vor a- 
pare în-tr-un tiraj mediu <1- 
150.000 de exemplare.

Editura de Stat pentru Litera
tură Politică va mai edita o bro
șură cu titlul „întrebări și răs
punsuri cu privire la legea electo
rală", precum și foi volante, în 
200.000 de exemplare fiecare cu- 
prinzînd întrebări și răspunsurijn 
legătură cu problemele politicii 
partidului și guvernului în dome
niile economic, cultural, relații 
internaționale etc. De asemenea 
se vor tipări afișe, pliante, gra
fice, ilustrînd realizările regimu
lui nostru democrat popular, pre
cum și fotogazete.

Pentru brigăzile artistice de a- 
gitație care vor prezenta progra
me speciale la casele alegătoru-

de

Colectivul întreprinderii I P R.O.F.I.L Rimnlcu- 
Vilcea și-a îndeplinit planul la producea globală 
încă din ziua de 28 octombrie. La obținerea a- 
cestei realizări au adus o contribuție de seamă 
brigăzile de tineret care realizează zilnic În
semnate depășiri de plan.

In fotografie: brigada condusă de tov. Oiga Bolenbac lu- 
crind la mașina de uscat furnir.

Foto: AGERPRES

Am început să mă interesez de 
activitatea a două întreprinderi 
constănțene cu același specific de 
muncă, pornind de ia o discuție 
cu șoferul unui autobus.

— Cred că ai să-mi dai drep
tate cînd vei afla cum merg tre
burile la noi. Azi funcționează 
doar 28 de autobuse din cele 53 
pe care le avem — îmi spuse el 
la despărțire.

Felul defectuos al 
populației constănțene 
de la slaba preocupare a condu
cerii întreprinderii Comunale 
Constanța pentru o mai bună 
organizare a reparațiilor în ate- 
lier. Din 19 autobuse care se 
aflau la ate'.ier, 6 sint de mai 
multe luni în reparație capitală, 
iar 9 autobuse venite pentru re
parații mărunte își așteaptă de 
mai multe zile rîndul. Faptul că 
autobusele intrate în reparație 
depășesc cu mult termenul plani
ficat se datorește în mare parte 
slabei aprovizionări cu piese de 
schimb de către serviciul apro
vizionării al întreprinderii.

La atelierele I.C.C. mai sînt și 
alte cauze pentru care timpul de 
staționare al autobuselor este 
„nelimitat". Din cauză că o 
parte din mașini sînt parcate în 
stradă, dimineața, la pornire, în

deservirii 
pornește

Cum să ne distrăm
llllilllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIilillllllllllllllllillillllllllllillN

Reuniune „pronosport?^
Se întunecase clnd am intrat 

In curtea clubului fabricii de în
călțăminte ..Nicos Beloiannis" 
din Timișoara. Petrecerea era 
tn toi. Pretutindeni veselie. 
Tango-ul se sflrși, perechile s-au 
despărțit.

Răpăitul tobei întrecu gălăgia 
din sală. Toată lumea se îndreptă
spre scenă. Oare ce se va în-
timpla ?

Tovarășul Deak, membru tn
comitetul U.T.M., ceru să se

lui, căminele culturale, casele ra
ionale de cultură și colțuri roșii. 
Casa centrală a creației populare 
a editat mai multe materiale ar
tistice. Astfel într.un tiraj de 
10.000 de exemplare s-a editat cu
legerea intitulată : „Pentru o pa 
trie înfloritoare1' care înmănun 
chiază versuri și proză avind ca 
temă alegerile din trecut și cele 
de astăzi. Culegerea cuprinde un 
fragment din piesa ,.O scrisoare 
pierdută" de I. L. Caragiale, 
pamflete de Tudor Arghezi, N. D. 
Cocea, Geo Bogza, Traian Deme- 
trescu, Mircea Ștefănescu, Aurel 
Baranga, precum și poezii de Mi 
hai Beniuc, Eugen Jebeleanu, A. 
E. Baconsky, Mihu Dragomir și 
alții. Casa centrală a creației 
populare a mai edik»t o culegere 
de cîntece închinate alegerilor, 
precum și culegeri în limbile ma
ghiară și germană cuprinzînd 
versuri și proză semnate de Hor
vath Istvan, Majtenyi Erik, Kiss 
Geza, A. M. Sperber, F. J. Bul- 
hardt și alții.

facă liniște.
— Stnt 211 bilețele ctștigătoa- 

re. lată premiile — șl ridică spre 
văzul tuturor clteva sticle de 
bere. Le puteți ridica de la 
mine.

1 Orchestra începe să Intoneze 
un marș, tn timp ce ctștigătorii 

' își iau tn primire premiile.
Cele petrecute m-au pus în 

încurcătură. Ce-i asta ? Prono
sport la o reuniune tovărășească? 
N-am văzut niciodată așa ceva. 
Să fie o farsă ?

Spre norocul meu, 
Magdu. secretarul 
U.T.M., nu m-a lăsat 
capul și mi-a explicat

Am născocit acest joc spre a 
înlesni complectarea cunoștințelor 
culturale ale tinerilor. Fiecare 
tinăr primește un bilețel — ca 
aspect se aseamănă cu pronospor
tul. Cel ce conduce jocul pune 
întrebări și tot el dă răspunsul, 
de fapt prezintă mai multe ipote
ze, cite trei la fiecare întrebare, 
dintre care doar una exprimă răs- 

\punsul exact. Trebuie ghicit care

tovarășul 
comitetului 
să-mi bai 
toiul.

e răspunsul exact. De pildă : Cine 
cultiva mai mult tutun: dacii, 
romanii sau indienii ? Cel care 
ghicește complectează rubrica a 
treia. Sau: Cine a descoperit ba- 
cilul tuberculozei: Pasteur, Koch 
sau Babeș ? Răspunsul corect—2. 
Am avut, de pildă, și o astfel de 
întrebare: Cine a compus opera 
„Dama de pică": Borodin, Ceai- 
kovski. Puccini ?...

E un foc simplu, multilateral. 
Poate că anii se gîndesc doar la 
premii. Dar nu-i mai puțin ade
vărat că de cînd am introdus jo
cul acesta a sporit numărul citi
torilor.

— Vrem ca reuniunile noas
tre — continuă tovarășul Magdu 
— să fie plăcute, instructive și 
totodată pline de surprize, să 
dezvolte gustul, curiozitatea, do
rința de a se instrui. Am ini
țiat. de pildă, intre băieți un con
curs de îmbrăcăminte. Mulți bă
ieți se imbrăcau neglijent. Comi
sia de întreceri n-a luat tn seamă, 
desigur, dacă ai pantofi „Rom- 
arta" sau nu, dacă ai cămașă de 
nylon, cravată de mătase natu
rală sau costum de camgarn. Nu. 
fntiietate aveau curățenia, ținută 
corectă, gustul ales. Pe lingă pre
mierea primilor trei clștlgători, 
fetele noastre au dat ca „recom
pensă" cite o coroană de buruieni 
celor tmbrăcațl neglijent, fisti
chiu sau tn stil „malagamba". 
Rezultatul a fast că băieții noștri 
se îmbracă mai frumos, mai cu 
gust.

dar 
po
dia 
for- 
n-a

Secretarul Iml povesti că au 
organizat șl concursuri de dans. 
Juriul lua Insă tn considerare nu 
numai măiestria dansatorilor, 
și comportarea față de fete, 
litețea. Avram Ruth — unul 
cei mai buni dansatori din 
mafia artistică a fabricii —
fost premiat pentru ci n-a avut 
o purtare politicoasă față de 
partenera lui de dans.

Am petrecut clteva ore plăcute 
la această reuniune. M-a impre
sionat faptul că nici o fată n-a 
refuzat invitația la dans. ..La în
ceput — mă lămurește tovarășul 
Magdu — acest lucru se tntlmpla 
și la noi" — și-mi povesti ce 
..leac" au găsit. Dacă o fată re
fuza invitația la dans se ordona 
de obicei, „Răspunsul fetei" sau 
cum o mai numesc: „Fetele au 
cuvtntul". Asta înseamnă că tn 
văzul tuturor, fata in cauză e o- 
bligată să-l invite la dans pe bă
iatul refuzat.

Am aflat de la tov. Deak . că 
reuniunile slnt folosite cu succes 
și pentru stimularea fruntașilor 
tn muncă. Orchestra intonează 
melodia lOr preferată și ti se 
acordă cinstea să deschidă dan
sul.

...E ora 10. Răsună acordurile 
marșului de închidere a reuniunii. 
Tinerii — deși nu slnt prea în- 
clntați că părăsesc dansul — se 
îndreaptă spre casele lor, căci 
mtine e a de muncă. Toți stnt 
veseli: s-au distrat, au învățat...

ALEXANDRU WEISZ

timpul iernii, pentru încălzirea 
unui singur motor se consumă 
aproape 10 litri de benzină. Pen
tru 10 mașini deci, aproximativ 
100 de litri zilnic, iar într-o lună 
aproape 3000 de litri. Fără în
doială că această cantitate de 
benzină ar putea fi economisită 
dacă conducerea întreprinderii 
(director tov. Tiberiu Ciupercea- 
nu și inginer șef Haimovici Ma
ier) ar da viață propunerilor șo
ferilor în direcția luării tn folo
sință a garajului auto pus la dis
poziție de sfatul popular regional.

Buna gospodărire a parcului 
de autobuse este frinată și de 
secția gospodării comunale a Sfa
tului Popular al orașului Con
stanța.

In vară, parcul de autobuse 
pentru transportul în comun a 
fost mărit cu 21 de autobuse 
M.T.D. Acestui parc mărit ii este 
necesar și un personal corespun- 
zător Pe lingă faptul că preocu
parea pentru calificarea tinerilor 
cunoaște serioase defecțiuni, or
ganele sfatului popular 
repartizat fonduri de 
respunzătoare forțelor 
necesare.

Slaba gospodărire 
existent de autobuse _
vedea cu ușurință și din faptul 
că pină în prezent nu s-au revi
zuit instalațiile de încălzire, nu 
s-au complectat geamurile sparte 
ale atelierelor, nu a fost depozi
tat nisipul necesar pe timpul po
leiului la intersecția traseelor, 
nu a fost asigurat echipament de 
iarnă șoferilor și taxatorilor.

Slaba organizare a muncii la 
I.C.C. și nemulțumitoarea deser
vire a călătorilor se deosebește 
radical de situația întreprinderii 
regionale de transporturi auto 
Constanța, al cărei colectiv de
ține de 5 ani Steagul Roșu al 
ministerului de resort.

Am aflat că șoferii fruntași 
Gh. Voicu, Gh. Cristea, Virgil 
Raboveanu și alții, își întrec lună 
de lună sarcinile de plan. In tri
mestrul 3 au fost acordate pre
mii șoferilor și celor care s-au 
evidențiat în muncă, in sumă de 
peste 75.000 lei.

Și directorul Gh. Gabor îmi 
spune mulțumit:

— 8 dintre conducătorii auto
buselor noastre sînt fruntași.

La I.R.T.A., șoferii au în pri
mire autobusele și răspund de 
ele pînă la intrarea în reparații.

Aci cîștigu! mediu lunar al unui 
șofer depășește 1.000 lei, aprovi
zionarea cu alimente a salariați- 
lor s-a făcut prin întreprindere, 
au fost aduse pufoaice și salopete 
pentru iarnă, 100 de șoferi sînt 
in întrecere pentru titlul de „su- 
tamiiști", iar la 50 de autocami
oane, în ciuda drumurilor greu 
practicabile, lj s-a prelungit ter
menul de funcționare pină la 
peste 500.000 km.

îmi pun aceeași întrebare, pe 
care'mulți —Uțfhlar din colectivul 
I C.C. — și-au pus-o : de ce buna 
experiență de la I.R.T.A. nu. este 
folosită de colectivul I.C.C. ? De 
ce șoferii autobuselor I.C.C. sînt 
angajați fără a ii se comunica 
condițiile de mutică,,țelor .tineri 
li se dau în primitei mașini uzate, 
drepturile de premiere sînt reți
nute din „motive obiective" ?

Se întîlnesc pe străzi, la șe
dințe, cu diferite ocazii conducă
torii celor două întreprinderi. De 
ce nu prilejuiesc în folosul popu
lației constănțene, un schimb de 
experiență ?

A. CONSTANTINESGU 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Constanța

nu au 
salarii co
de muncă

a parcului 
se poate

(Urmare din pag. l-a) 
tnsoțindu-și odraslele la „Parcul 
copiilor" ori la ..Lacul pionieri
lor" aflat lingă străvechea Bitcă 
a Doamnei, un pinten acum ne- 
împădurit de care se leagă multe 
legende.

In ajutorul 
celor care studiază 
în cercurile politice 

ale U. T. M.
TftfAr

Oameni! sate’or
de joi

Dacă te nimereai, prietene, tn-
■ tr-una din zilele de vară aici pe 

meleagurile pietrene. ai fi întil- 
nit și altfel de oameni tn ex
cursie: colectiviștii de la Dochia. 
Da, veniseră In camionul lor să 
viziteze jrumusețile orașului și 
ale muntelui pină incolo in spre 
„Lacul Roșu", de la celălalt hotar 
al raionului.

S-ar fi putut covcepe înainte 
vreme o asemenea plimbare pen
tru argații moșierilor, pentru slu
gile chiaburilor? Nicidecum. Dar 
iată că și tn partea asta de ră
sărit a raionului care dă orașu
lui și centrelor muncitorești pline 
și legume au fost călcate in pi
cioare vechile relații existente 
altădată intre G. Isăcescu și ță
rănimea din Dochia, intre frații 
Lalu Și oamenii din satul Doina.

Scurtă incursiune 
prin raionul Piatra Neamț

intre G. Dragu, N. Penciulescu, 
Cristea Solomon și argații și zi- 
lierii lor din Mărgineni.

In 1917, dragomireștenii îm
pinși la răscoală de foame și lip
suri dădeau foc conacului moșie
rului Alevra și-și impărțeau gri
pele cu care erau ticsite hamba
rele Acum, din cele 1410 familii 
cite numără comuna, 1100 lucrea
ză pămintul in comun. Trei gos
podării colective și opt întovără
șiri agricole In cele șapte sate ale 
comunei, nu e lucru puțin. Dra
gomireștenii au început să guste 
din viața mai bună. Au dispen
sar, casă de nașteri, puncte sa
nitare și cămine culturale în sate.

șanțuri antitanc ca niște răni care 
sint pe cale să fie acoperite.

Au apărut apoi mai multe între
prinderi noi. Copiii din Vaduri 
erau speriați altădată de povesti
rile bătrlnilor despre „trecătoa- 
rea lupilor". Acolo se înalță acum 
unul din marile combinate fore
stiere dtn țară, cu mașini de spin, 
tecat și retezat bușteni, rapide, de 
mare randament. Datorită grupu
lui social care a luat ființă tn 
jurul fabricii, cu zeci de aparta
mente, teatru, cinematograf, spi
tal, școală etc. așezarea are as
pect de orășel. Seara e ca o mare 
de lumini.

Și trebuie notat: nu există încă 
e evidență exactă, dar numărul 
de case noi construite tn ultimii 
ani la VHșoara, la Vaduri, la 
Straja și mai sus în satele de 
munte, e nemaipomenit de mare. 
Tar lumina electrică se ține și ea 
îndeaproape. S-a făcui o casă 
nouă? înainte de a se muta tn 
ea, omul tși trage electrică. Ba 
becul luminos a pătruns și tn ca
sele vechi. Un exemplu: majori, 
tatea caselor din Viișoara stnt lu
minate electric. Să intrăm aci tn- 
tr-o casă la tnttmplare. lată, de 
pildă, la văduva Domnica Gh. 
Lupu. Casa curată ca un pahar. 
Becul atlrnă din tavan tn flecare 
odaie, iar pe o măsuță loasă, la 
tndemlnă, un aparat de radio 
nou-nouț. Pentru ai casei a mer
ge tn zilele de sărbătoare să vadă 
un film la cinematograful din 
Vaduri e acum un lucru firesc, 
obișnuit. Și clnd te glndești că 
bărbatul casei a murit prin 1943 
de pelagră — boala celor necă
jiți.

în lumea viitorului

Minunate priveliști, nu ? Ei, 
doar de aici, prietene, pătrundem 
de-a dreptul în , lumea viitorului. 
Cum așa? Foarte bine. De la 
Pîngărați tn sus intrăm pe ma
rele șantier al hidrocentralei

Aspect de la fabrica de ciment din Bicaz

Comunist Romln a trimis tn acei 
ani pe unul din fruntașii săi — 
C. Ivănuș — să organizeze lupta 
plutașilor, a muncitorilor din fa
bricile de cherestea și a tăietori
lor de lemne care de binele ce 
li-l hărăzeau Măcărescu, Bocan- 
cea, domnii de la societățile 
Goetz, Eikler et. Co. nu mai pu
teau trăi.

Dacă spunem că valea Bistriței 
a înflorit tn anii noștri nu exa
gerăm. In viața economică șl so
cială a oamenilor trăitori pe a- 
ceste locuri s-au produs eveni
mente esențiale, hotărîtoare. Dar 
să pornim la drum să vedem 
ochii noștri, să ascultăm noi 
șine ce spun oamenii.

Ctteva lucruri izbesc de la
ceput. tn primul rtnd, Piatra 
Neamț nu mai este de ctțiva ani

și un grăitor bilanț. Tn 1950: 
62 familii In colectivă cu 117 ha. 
teren. In 1956 : 142 familii cu
390 ha. Enache Todirică primește 
numai ca avans 1200 kg. griu, 
apoi orz, ovăz, zarzavaturi, bani. 
Și președintele a dat mai departe 
citire listei, cifrelor care însem
nau de fapt belșug și bucurie in 
casele colectiviștilor. Tn curtea 
largă a gospodăriei, tn fostul co
nac al moșierului Dragu, s-a în
tins apoi o masă tovărășească. 
Voia bună a luat și ea loc 
masă.

Acum se străduiesc să-și pună și 
lumină electrică.

Să le urăm spor la lucru șl să 
tragem o raită pe la cele mai 
vechi gospodării agricole colec
tive din raion: Bărgăoani și Măr
gineni. Cel ce semnează aceste 
rînduri a luat parte in toamna 
anului 1950 la inaugurarea co
lectivei din Bărgăoani. Ce zarvă 
a mai fost! Forțele potrivnice 
erau încă puternice. Ele căutau 
să ațtțe vrajba intre romlnii și 
ciangăii din sat. Noul se năștea 
greu. Dar tntrebați-i acum pe 
Anton Liulea, sau pe Mihai Ta- 
maș, cum trăiesc. Tn casele lor 
pătrunde bunăstarea. Că se poate 
și mai bine? Va fii Colectiviștii 

din Bărgăoani iși 
vor face desigur 
viața și mai bună. 

Dacă ia sep
tembrie ai fi fost, 
prietene, la Mărgi
neni, dl fi luat par
te la sărbătoarea 
tmpărțiril avansu
rilor, odată cu mulți 
alți oameni sosiți 
tn 12 camioane din 
citeva 
regiunii 
oaspeții 
vedea : 
grlu de 
din cele 
tare; 2140 kg. o- 
văz la hectar; floa- 
rea-soarelui șl po
rumb hibrid de o 
frumusețe rară, 
sfeclă butași tn 
valoare de peste 
100.000 lei, e li
vadă strașnică. A- 
poi au ascultat

a luat parte In toamna

în »u» pe Bistrița

la

La Mărceni-Bicaz se construiește un bloc muncitoresc

cu 
tn-

tn-

comune ale 
Bacău, iar 
au avut ce 

1476 kg. 
pe fiecare 

100 de hec.

Al. Vlahuță nota tn a sa „Ro- 
mtnie pitorească": „Multe rluri 
s-aruncă din strtmtorile Carpați- 
lor tn roditoarele noastre clmpii. 
nici unul insă nu deschide tn 
băteliștea munților o vale mai 
luminoasă și mal fermecătoare ca
Bistrița Moldovei. Ea întrunește, la capăt de linie ferată. Calea fe- 
tn tntinsa-i domnie, sălbăticia rată s-a prelungit printre lunci șl 
Jiului, măreția Oltului și bogă- măguri, peste poduri elegant ar- 
(iile Prahovei". Și mai departe: cuite, pini sus In inima munților. 
„Pădurile au căprioare, izvoarele Apoi, o șosea asfaltată ca acea- 
păstrăvi șl Bistrița lostrițe". sta care însoțește linia de fier, e 

înainte de a reîncepe călătoria o adevărată binefacere. Clndva. 
de la Piatra In sus pe valea Bi- hitleriștii tn retragere au distrus 
striței să notăm că burghezo- toate podurile trainice de peste 
moșierimea transformase două rlul Bistrița. Ctțiva ani după 
din monumentele istorice de pe război un tanc sfărtmat, cu sva- 
aceste meleaguri — Bisericani și stica pe el. adăsta la capătul unui 
Plngărați — tn tnchisori pentru pod pe jumătate In apă. Treci a- 
oamenii muncii; că păstrăvii. Io- cum peste poduri noi, zvelte, ade- 
strițele șl căprioarele erau, odată virate lucrări de artă. Dar ochiul 
cu pădurile șLapele. proprietatea atent mai observă încă resturi de 
aceleiași „coroane"; că Partidul cazemate dinamitate, frtnturi de

„V. I. Lenin", o gigantică operă 
care va schimba cu desăvtrșire 
fața raionului. Și nu numai a a- 
cestui raion.

In lucrarea „Perspectivele eco
nomice legate de valea Bistriței 
Moldovene", inginerul D. Leorii- 
da prezenta cu mulți ani tn urmă 
proiectul său de utilizare a căde
rii Bistriței și de electrificare a 
unor mari părți din Moldova. Gu
vernele acelor vremi n-au apro
bat însă lucrarea, preferind si 
plătească concesionarilor — sus
ținuți de banca Crissoveloni — 
mari despăgubiri.

Visul se înfăptuiește astăzi, In 
proporții infinit mai mari, la Ste- 
faru, la Bicaz, la Izvora Munte
lui. La Stejaru — o mare uzină 
la care au început lucrările de 
fundație, la Izvor — baraiul, un 
masiv de beton armat, un adevă
rat munte ridicat de mina ome
nească intre munți. Tn spatele lui 
— lacul de acumulare a apelor 
stăvilite ale Bistriței. Iar, prin 
muntele Botoșanut — un lung 
tunel a cărui străpungere s-a în
făptuit încă din anul trecut.

Cînd milioane de metri cubi de 
apă vor ft reținute îndărătul ba
rajului formtnd imensul lac alba
stru, clnd Bistrița va părăsi pen
tru o vreme vechiu-i vad, iar 
muntele ti va simți tn măruntaie

unda ei rece, clnd — tn sftrșit — 
uzina de la Stejaru va trimite pe 
fire nesfîrșiie mesajul ei luminos, 
abia atunci eroismul oamenilor de 
la Bicaz iși va da roadele. fa
brici, furnale, laminoare vor fi 
puse tn mișcare de energia descă
tușată a acestui riu repede, va fi 
lumină tn îndepărtate sate, vor 
înflori grădini și lunci hrănite cu 
șuvoiul pornit din „mica mare" 
dintre munți.

Drum bun I
Și acum, tovarășe de drum, a- 

ttta a fost. Nu te am purtat încă 
pe la Ardeluța. Cuejdiu, centre im
portante de exploatarea lemnului, 
nu te-am dus nici la „Stațiunea 
de Cercetări Piscicole" din Tar- 
cău ori la Roznov, acolo unde se 
construiește o fabrică de îngrășă
minte azotoase, n.ai însoțit încă 
pe pictorii noștri D, Irimescu sau 
lulia Flălăucescu tn căutarea de 
noi aspecte din viața nouă a an
cestor locuri.

Te lăsăm aici ta marginea ra
ionului și-țt urăm drum bun. Poți 
să vizitezi Lacul Roșu. E destul 
de aproape. Nu cred că o să-i gă
sești pereche tn Carpați. Sau poți 
să urci pe Ceahlău. E toi tn a- 
propiere șl nu vei regreta.

Nu te uita că e iarnă...



Decada Cărții**
UN NOU BASM

„GELU“ de Dimitrie Stelaru*’
Este aproape cu neputință să 

judeci un basm altfel decit în ra
port cu literatura populară. 
Basmele populare romtnești oferă 
o inepuizabilă bogăție și fru
musețe, ele sînt atit de pre
zente în viața noastră, farmecul 
lor impregnează copilăria fiecă
ruia într-o atare măsură tncît 
însăși fantezia noastră se dez
voltă adesea în cadrul nesflrșit 
al imaginației populare. Origina
litatea scriitorului credem că tre
buie apreciată în primul rînd 
prin ceea ce aduce nou în tezau
rul național al basmului, prin fe. 
Iul în care își apropie și utili
zează folclorul. Nu este aici mo
mentul să analizăm diversele ma
niere de a folosi arsenalul ar
tistic al literaturii populare ale 
scriitorilor noștri de basme, ci 
ne vom limita a face unele obser
vații asupra acestei probleme cu 
privire la basmul „Gelu“ de Di
mitrie Stelaru.

Ceea ce se remarcă în primul 
rînd este introducerea unui ele
ment filozofic nou, cu simboluri 
noi, ca bază a basmului și anume 
Timpul. In creația lui Dimitrie 
Stelaru, Timpul devine un echi
valent al forței binelui, al drep
tății prin care cei buni devin fru
moși și tineri, iar cei răi uriți și 
bătrîni. o forță care dă lumină 
cerului șl roade pămlntului. In 
unele basme populare (vezi „Ti
nerețe fără bătrînețe") Timpul 
apare de obicei ca un obstacol în 
calea fericirii umane, apare prin 
latura lui negativă, trecerea lui 
avînd ca rezultat bătrînețea, isto
virea, cu un cuvînt distrugerea. 
Dimitrie Stelaru răstoarnă a- 
ceastă viziune a Timpului și-l 
prezintă în latura sa pozitivă, 
creatoare, de purificare. Timpul 
este viața, mișcarea, nașterea, 
prefacerea, apare deci, fie că 
autorul a vrut-o, fie că nu, în 
esența sa dialectică.

Motorul acțiunii eroilor basmu
lui este Ciobdestea.

„Celalb și-ai lui întinerind
Prin Ciobdestea, pe noi ne 

urițește
Chiar si Celnegru se zblrcește 
Privindu-se tn Ciobdestea.
Dar lasă, că-l trimit la soră-ta, 
într-o năframă neagră tnvelii, 
Nici Timpul să nu știe

unde a pieriți 
Că Ciobdestea e-a Timpului 

oglindă,
Și tinerefea poate s-o aprindă" 

spune vrăjitoarea Piazărea.
Timpul simbolizat de Ciobde

stea reprezintă binefacerea vieții. 
Fără el totul e urît, sterp, întu
necat. Cine e împotriva lui ? Im-

„Editura Tineretului11 1956.
—HQ»»—

Manifestări 
culturale 
în regiunea 
Oradea

Cu prilejul Decadei cărții, tn o- 
rașul și regiunea Oradea s-au 
organizat 13 expoziții de cărți 
cu cele mai noi lucrări ale scrii
torilor romîni, maghiari, sovietici 
și ale altor scriitori.

Pentru difuzarea șl răspîndi- 
rea cărții «-au organizat peste 
250 standuri de cărți. Numai în 
primele 5 zile ale Decadei cărții 
în orașul și regiunea Oradea 
s-au vlndut prin expoziții și 
standuri mai bine de 8.000 de vo
lume, în valoare de peste 36.000 
lei.

Utemiștii și tinerii de la fa
bricile „Dobrogeanu Gherea11, 
„Bernat Andrei", „înfrățirea". 
„Irina Sencovici", „Drum Nou", 
„Solidaritatea" șl altele din ora
șul Oradea au organizat recenzii 
ale unor cărți de Ion Creangă, 
Mihail Sadoveanu, Zaharia Stan-

păratul hapsîn Celnegru, sfetni
cul său mîrșav, lugubra vrăji
toare Piazărea, diabolicul lup 
Saltăiute. Pieirea Timpului îi lo
vește pe cel buni: Celalb, Împă
ratul dreDt și pașnic, este azvîr- 
lit în închisoare. Fata lui, fru
moasa Cătălina, șuieră amarnic, 
oamenii sărmani nu mai au nici 
pită pe masă. Eroul basmului, 
Gelu, pornește în căutarea lui 
Ciobdestea. El este țelul suprem 
al călătoriilor, căutărilor și 
luptelor sale. El este fericirea. 
Găsirea lui rezolvă problema. 
Castelul vrăjitoarei piere, lui 
Celalb i se redă tinerețea și să
nătatea, Gelu se căsătorește cu 
Cătălina, cerul are iar lumină, 
pămîntul dă iar rod.

Dimitrie Stelaru se folosește 
de elementele basmului cu care 
însă creează ceva nou. el scrie o 
poveste a lui cu alfabetul folclo
rului. Personajele sînt ale basmu
lui : Gelu — Făt frumos, ou atri
butele lui — frumusețe, vitejie, 
bunătate, Cătălina este Ileana Co- 
sînzeana, gingașă, blajină, fru
moasă, iubitoare. împărați răi, 
vrăjitoare și zmei de o parte, so
bor de animale bune, de altă 
parte, în ajutor lui Făt Frumos. 
Floarea vieții, floare mică, minu
nată, care apare în atitea basme 
ale literaturii diverselor popoare, 
este prezentă și aici. Alături de 
ea, geamănă, cu același chip este 
floarea morții. Felul cum poetul 
privește aceste flori reprezintă un 
exemplu caracteristic al felului 
său de a îmbina fantezia populară 
cu propria sa imaginație, de fe
lul cum gîndirea sa și elementele 
populare toptndu-se laolaltă tn 
alambicul creației, dau la iveală 
un metal nou, un simbol nou:

„Timpul care vrea
Să întroneze armonia, binele. 
De mii de ani dorește
Să piară, să strivească

floarea care crește
Prin celelalte flori ale 

pămtntului —
Floarea durerii omului"
Stilul său prezintă de aseme

nea acest specific al unei origi
nale folosiri a tradiției populare. 
Astfel, deseori, chiar în descrierile 
care fac parte din schema litera
turii populare, păstrtnd fondul, 
linia generală a acestei scheme, 
el creează o atmosferă proprie cu 
imagini personale. Astfel, întune
carea naturii în urma durerii o- 
mului, procedeu specific popular 
apare și în „Gelu", dar imagi
nea durerii devine mai ascuțită 
prin îndrăznețe asociații de. ele
mente in cadrul aceleiași figuri 
stilistice:

„împărăteasa a murit a doua zi; 
N-au mai foșnit nici paltinii. 
Nici pletele de soare, lunecoase, 
N-au coborit tn inimi și In case, 
Doar nori cu gheare ascufite 
Inspăimlntau pădurile uimite". 
Alteori, utilizează elemente va

riate din alte specii ale litera
turii populare. Iată un portret cu 
vădită inspirație din cintecul de 
sorcovă :

„Frumoasă era,
Ca mărul 
înflorea. 
Ca părul".

Sau, tn altă parte, descrierea 
închisorii năpădită de lilieci, care 
amintește mult baladele populare; 
transfigurarea cultă este prezen
tă și aici, in însuși vocabularul 
artistic și construcția imaginii.

„Că tavan avea
Tot din catifea,
Catifea păroasă
Și alunecoasă..."
Epitetul leit-motiv, alt pro

cedeu cunoscut al basmului 
popular — este utilizat și de Di
mitrie Stelaru printr-un frumos și 
sugestiv joc de cuvinte, repetiție, 
metaforă și hiperbolă în același 
timp: „Măre, Cătălina — lumina 
lumina". Păcat că această ima
gine este repetată excesiv și 
schimbată în fel și chip ajungînd 
la întorsături plictisitoare și care 
sfîrșesc prin a face impresia de 
„trouvaille", de artificial.

De altfel, cuvinte puse fără 
sens se mai găsesc și în alte 
locuri, lucru care pe lingă faptul 
că este străin literaturii auten
tice, este deosebit de nepotrivit 
pentru mintea fragedă a copiilor 
cărora le este destinată lucrarea, 
și care sezisează inadvertențele 
logice. Cum s-ar putea explica 
unui copil următorul fragment ?

„Ursoaica vreau
Cu mine s-o iau •

Cetină 
Prietenă 
Mi-o fi 
Ctnd n-oi dormi".
De ce „cetină" ? Greu de răs

puns. Sau :
, Pe-un vtrf pleșuv, sub stele, 
Se ridicau, mucegăite, trei 

castele...
...Visa pe tron de aur răsturnat. 
Cu barba lungă, zăpezită. 
Măcar o stea, tn cerul lui ivită"

Este cam greu de înțeles pen
tru micul cititor cum puteau ste
lele să existe și să nu existe în 
același timp și .în același loc.

Compoziția basmului e intere, 
sântă. Intimplări numeroase și 
inedite solicită atenția copilului, 
îl captivează. Intîmplări și ele
mente din basme (ospățul, ajuto
rul animalelor, întîlnirj și lupte 
cu zmeii etc.) se împletesc cu e- 
lemente de baladă (descrierea în
chisorii), blesteme și preziceri 
(Piazărea), doine (dialoguri între 
Gelu și Cătălina, cîntecul lui 
Ge'.u). La fel în ce privește per
sonajele, alături de cele specifice 
basmului apar și personaje noi. 
înrudite, firește, cu acestea, cum 
ar fi Omul-Munte, Ciobdestea. 
Timpul apare într-o interesantă 
imagine care sugerează ceva ge
neral. veșnic, care dă o senzație 
de atracțiune, o impresie aproape 
de mister, așa cum e firesc cînd 
te găsești pus în fața încarnării 
uneia din cele mai generale 
coordonate ale realității.

Compoziția basmului nu pă
strează linia dreaptă a folcloru
lui. ci utilizează mai multe pla
nuri, ceea ce face povestirea deo
sebit de atrăgătoare pentru copii.

In general vorbind, povestirea 
nu poate decît să placă copiilor, 
fiind un real succes al autorului.

GLORIA BARNA

Lucrările 
consfătuirii pe tară 

a arheologi ior
Vineri dimineața au continuat 

în aula Academiei R.P.R. lucră
rile consfătuirii pe țară a arheo
logilor. Ședința a fost prezidată 
de acad. Em. Condurache, direc
torul Institutului de arheologie 
al Academiei R.P.R.

Au fost prezentate referate a- 
supra muncii desfășurate și re
zultatelor obținute in cadrul săpă
turilor arheologice de pe șantie
rele Traian, Tangîru, Cașolț. 
Garbăn, București-Tîrgșor, His
tria, șantierul de cercetări com
plexe de la Bicaz și șantierul de 
cercetări etnografice. De aseme
nea a fost prezentat coreferatul 
Muzeului de antichități din Iași.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

IMFORMAȚII
Joi seara au părăsit Capitala 

îndreptîndu-se spre New Delhi 
dr. Al. Bulla, locțiitor al minis
trului Sănătății, și acad. prof. dr. 
Marius Nasta. președintele Socie
tății Științelor medicale din
R. P.R., care vor participa la lu
crările celui de al 14-lea Congres 
internațional contra tuberculozei 
ce se vor desfășura între 7—12 
ianuarie în capitala Indiei.

★
Ansamblul artistic de tineret 

„Vladimir Maiakovski" din R.P. 
Bulgaria, care se află într-un 
turneu în țara noastră, a dat vi
neri după-amiază un spectacol 
pentru muncitorii de la uzineie 
„23 August" din Capitală.

Spectacolul care a cuprins un 
frumos program alcătuit din 
cîntece și dansuri populare bul
gărești a fost călduros aplaudat.

★
Societatea pentru răspîndirea 

științei și culturii anunță că sîm- 
bătă la ora 18 va avea loc în ca 
drul Universității populare, sala
S. R.S.C. din str. Biserica Amzei 
5—7, conferința „Organele de 
simț ale organismului uman" pe 
care o Va ține dr. Gh. Călin.

(Agerpres)

O nouă casă 
de nașteri

In comuna Popești-Leordeni 
din regiunea București într-un 
cadru sărbătoresc s-a inaugurat 
joi o casă de naștere.

La inaugurare au luat parte a- 
lături de persoane oficiale un 
mare număr de oameni ai muncii 
din comună care au contribuit 
prin muncă voluntară la această 
frumoasă realizare socială.

Noua casă de naștere este uti
lată cu instrumente, aparataj 
medical și tot ceea ce este nece
sar unei case de naștere model.

Ocrotirea mamei și copilului 
este una din problemele centrale 
ale ocrotirii sănătății în țara noa
stră. In satele țării noastre unde 
înainte femeile nășteau în con
diții primitive, fără asistență me
dicală. funcționează în momentul 
de față 1414 case de naștere, din 
care 27 au fost înființate numai 
in primul semestru al anului 
1956. Aici femeile nasc, sub su
pravegherea medicilor și a unor 
cadre medii-sanitare bine pregă
tite, iar atît ele cît și copiii nou 
născuți primesc o îngrijire aten
tă și medicamentele necesare.

Al
-lea raion 
cooperativizat 
în întregime

MARIN

DE PESTE HOTARE
Vești 
îmbucurătoare 
din U. R. S. S.
Al ll-lea hidroagregat 

de la Kuibîșev 
produce curent

JIGULOVSK 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : LA 27 DECEM
BRIE A FOST PUS ÎN FUNC
ȚIUNE ȘI A PRODUS PRIMUL 
CURENT INDUSTRIAL CEL 
DE-AL ll-lea HIDROAGREGAT 
AL HIDROCENTRALE! DE LA 
KUIBÎȘEV. ÎN PREZENT HI
DROCENTRALA ARE O PU
TERE DE 1.155000 KW.

Este pregătit pentru a fi pus In 
funcțiune încă un agregat.

Cea mai lungă con
ductă de gaze 
din Europa

MOSCOVA 28 (de la cores
pondentul Agerpres).

Zilele trecute in împrejurimile 
Moscovei a avut loc un mare 
miting in cadrul căruia s-a săr
bătorit terminarea înainte de ter
men a construirii conductei de 
gaze Stavropol—Moscova, ce se 
întinde pe o distanță de 1300 km.. 
FIIND CEA MAI LUNGA CON
DUCTA DE GAZE DIN EURO
PA.

R.S.F.S.R. a îndeplinit 
planul industrial 
pe 195S

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: îndeplinind ho- 
tărîrile Congresului al XX-lea al 
P.C U.S. cu privire la dezvolta
rea continuă a industriei, munci
torii, inginerii, tehnicienii și func
ționarii din industria R.S.F.S.R., 
au îndeplinit la 27 decembrie pe 
baza întrecerilor desfășurate pe 
scară largă, planul de stat pe 
1956 în ce privește producția 
globală și producția principalelor 
genuri de produse.

Pe calea deplinei normalizări 
a situației din Ungaria

BUDAPESTA. 28 (Agerpres). 
— Ziarele maghiare din 28 de
cembrie anunță noi măsuri gu
vernamentale menite să ducă la 
complecta normalizare a situa
ției din Ungaria.

In cursul săptămînii trecute 
au fost reparate peste 3.500 de 
locuințe. Circa 12.000 de munci
tori și maiștri din cooperativele 
meșteșugărești au luat parte Ia 
acțiunea de reparare a locuințe
lor avariate. La Szeged, un număr 
de 250 de familii primesc locuin
țe noi, amenajate în clădirile u- 
nor foste căzărmi. La Szalgotar- 
jan, un număr de familii au fost 
cazate în clădirile ce au aparți
nut unor instituții și birouri, în 
prezent desființate.

Ziarul „Nepszabadsag" anun
ță că statul a acordat sub formă 
de împrumuturi, suma de 400 
milioane de forinți pentru cons
truirea de locuințe noi și pentru 
transformarea unor foste birouri 
în locuințe. Cu ajutorul acestor 
credite vor putea fi amenajate în 
curînd peste 11.000 de locuințe 
dintre care circa 25 la sută în 
Budapesta. De remarcat este fap
tul că 50 la sută din creditele a-

locate pentru construcția de lo
cuințe au fost acordate muncito
rilor.

Manifesting o grijă deosebită 
pentru condițiile de muncă și 
pentru nivelul de trai al mineri
lor, guvernul revoluționar munci- 
toresc-țărănesc a majorat in ulti
ma vreme salariul minerilor și a 
adoptat o hotărîre cu privire la 
lărgirea construcției de locuințe 
în regiunile carbonifere ale țării. 
Se remarcă, în urma acestor mă
suri, o afluență de noi muncitori 
in industria cărbunelui. La trus
tul carbonifer din Tatabanya, de 
pildă, au fost depuse 420 de ce
reri de angajare. Un mare număr 
de țărani își manifestă dorința 
de a lucra la minele trustului 
carbonifer din Pecs. Situații a- 
semănătoare există și în alte ba
zine carbonifere.

In presa maghiară a apărut 
textul unui decret al Comisaria
tului guvernamental pentru apro
vizionare, care se referă la apro
vizionarea muncitorilor din uzi
ne și întreprinderi. Potrivit pre
vederilor acestui decret, în marile 
uzine vor fi deschise magazine 
alimentare.

Deblocarea Canalului de Suez 
se desfășoară cu succes

CA1RO 28 (Agerpres). — După 
cum se anunță din cercurile Or
ganizației Națiunilor Unite, au 
început lucrările pentru debloca
rea Canalului de Suez. Potrivit 
agenției Reuter, directorul compa
niei egiptene a Canalului de Suez, 
colonelul Mahmud lunis, a decla
rat că la Ismalia și Suez au și 
fost înlăturate o serie de mici 
obstacole. La Port Said s-a de. 
clarat că minele care se află în

canal la sud de El Cap repre
zintă principalul obstacol pentru 
„efectuarea în mod simultan a 
unor operațiuni de mare anver
gură" pe baza planului elaborat 
în comun de reprezentanții O.N.U. 
și de autoritățile egiptene. Din 
sursă egipteană se anunță că por
tul Suez, unde operațiile de cură, 
țire au și început, este deschis 
traficului. In acest port pot fi în
cărcate și descărcate orice fel de 
vase.

ln preajma Anului 
Nou — în 
țările capitaliste

CANADA: Tarife majorata 
la căile ferate

MONTREAL 28 (Agerpres). - 
în Canada AU FOST MAJORA
TE DIN NOU TARIFELE LA 
TRANSPORTURI PE CAILE FE
RATE. Comisia federală a țrans. 
porturilor a autorizat eodftățile 
de cale ferată să majoreze tari
fele de transporturi de mărfuri 
cu 4 la sută cu începere de la 
1 ianuarie 1957, majorare care 

6e adaugă la cea de 7 la sută din 
luna iunie 1956.

ANGLIA și la autobuse
LONDRA 28 (Agerpres). — Tn 

comitatele engleze Derbyshire, 
Nottinghamshire, Leicestershire șl 
Staffordshire au fost majorate 
taxele pentru călătoriile cu auto
busele. Această măsură a fost 
luată ca urmare a scumpirii car
buranților, datorită blocării Ca
nalului de Suez, în urma agresiu
nii anglo-franceze împotriva 
Egiptului.

OLANDA: Chiriile mai 
scumpe cu 25 la sută

AMSTERDAM 28 (Agerpres).- 
După cum relatează presa olan
deză, ministrul de Finanțe Hof- 
strat a caracterizat situația fi
nanciară a Olandei ca „extrem 
de serioasă". El a declarat că de
ficitul bugetar pe 1956 este de cel 
puțin 500.000.000 guldeni.

Guvernul olandez a luat o se
rie de măsuri. Astfel, printre 
altele, SE MAJOREAZA TA
XELE DE CONSUM LA BEN
ZINA ȘI BĂUTURI, VOR FI 
MAJORATE CHIRIILE CU 25 
LA SUTA.

FILIMON SIRBU
PÎRLOG— .exemplu personal11

cu, Titus Popovici și alții.
La biblioteca regională din o- 

rașul Oradea și la cluburile mun
citorești din Derna și Sărmășag, 
la casele raionale de cultură din 
Chișinău-Criș, Salonta, Șimleul 
Silvaniei, la căminele culturale 
din Stei, Vașcău, Ineu, Bîrsa și 
altele s-au organizat seri literare. 

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

șire , despre ce-oi vrea dum
neata.

— Păi hai să vorbim băieți.
— Ce să mal vorbim ? Să nu 

lungim treaba. Uite, Radu are 
aci o coală de htrtie, eu îți dau 
stiloul ăsta care mi l-a adus 
mama din Moscova, iar matale 
scrii o cerere. Dacă nu o faci 
pentru gospodărie, o faci pentru 
Întovărășire. Dar eu te sfătuiesc 
s-o faci pentru gospodărie, ca să 
nu te încurci cu jumătăți de mă. 
sură.

— Ce vorbești, mă? Și dacă 
nu vreau ?

— De ce să nu vrei ? Doar • 
spre binele matale.

— Și dacă eu nu pot ? Tu nu 
vezi ? Am opt copii. Cu ce-i în
sor, ce-i dau de zestre fetii, că 
mîine poimîine iși găsește unu ?

Radu socoti momentul potrivit 
să intre și el in acțiune.

— Copiii dumitale nea Crista-

che, II știm și ne sint și prieteni. 
Dar pentru asta nu trebuie să fii 
dectt bucuros. Uite, tl vezi pe
Marin ? Știi cit a primit el anul 
ăsta singur de la gospodărie ? Ia 
spune, Marine, s-audă și nea 
Cristache.

— Păi tata șl cu mama la un 
loc au făcut vreo 300 de zile. 
Sint mai bătrîni și mama a fost 
mereu ocupată. Eu singur însă 
am făcut 380 de zile și am primit 
vreo 4000 kg. de produse.

— Cu toată familia ?
— Nu, numai partea mea.
— Ce vorbești, domn’le ?
— Dacă nu crezi, mergem la 

gospodărie să-ți arăt scriptele 
și apoi acasă, să vezi podul și 
hambarele.

— Vezi, nea Cristache, păi 
dumneata cu familia ai putea să 
faci tn fiecare an cite 1000 de 
zile.

Prlcop rămase o vreme pe gin- 
duri. In mintea lui își făcuse 
multe socoteli. Dar apucase să

spună la început „nu" și acum 
mai tărăgăna, că era vorba, zice 
el. de prestigiu. Apoi mai era 
ceva. II sîcîia mult măritișul fe
tii, care se apropia. Ce-o să-i dea 
de zestre, cu ce-o să-i facă 
nuntă ?

— Oți avea voi dreptate — 
zise el — dar să-mi mărit întîi 
fata și pe urmă om vedea noi.

— De asta ți-e matale ? inter
veni Marin. Știi ce, nea Crista
che, hai să punem un rămășag. 
Eu dau garanție podul cu grîu. 
Eu zic că băiatul o să ia fata 
fără pretenții de avere.

Radu ti repezi un ghiont între 
coaste. Marin însă se făcu că nici 
nu-1 bagă in seamă.

— De unde știi tu ? — Întrebă 
Cristache, curios.

— De unde, de ne unde... E 
vorba că știu și am curaj să pun 
rămășag. Dacă nu va fi așa, mă 
oblig să-i fac eu zestre.

— Ia uite la el I sări Cristache. 
Crezi că eu n-am să fiu in 
stare ?

Pîr-

văd 
dau

Cîtă grație, cită gingășfe în 
flecare mișcare. Dar pînă aci 
drumul n-a fost chiar așa de 
ușor. Și micuțele artiste ale 
cercului de coregrafie a Pa. 
latului culturii din Galați, de 
unde fotoreporterul vă prezin. 
tă această imagine, firește nu 
se vor opri aci.

— Păi am zis eu că nu ? Deci 
Intri ?

— Intru, dar vreau să-ți 
tntii podul șl după aia iți 
cererea.

Au vizitat podul lui Marin
log, au intrat în coșare, au fă
cut socoteala banilor și chiar cît 
l-ar costa pe el, Cristache Pri- 
cop, să facă o casă nouă, cum 
are Pîrlog. Seara, băieții au dus 
la sediu cererea lui Cristache 
Pricop, iar în zilele următoare 
și pe cele ale lui Ionel Grigoraș 
și Alexandru Vrinceanu. Exem
plul personal al lui Marin Pîrlog 
iși mărise raza de acțiune.

Cum respectă americanii
în Japonia voința alegătorilor
PEKIN 28 (Agerpres).—TASS curs la presiuni grosolane dis- 

transmite: După cum s-a mai a- punind să se blocheze la Banca 
nunțat, în cadrul recentelor ale
geri din orașul Naha, capitala 
insulei Okinawa, primar al orașu
lui a fost ales Kamedziro Sena- 
ga. secretarul general al partidu
lui popular al insulei Okinawa. 
Se știe că partidul popular șe 
pronunță cu hotărîre Împotriva 
ocupării insulei Okinawa de că
tre Statele Unite și împotriva 
rechiziționării pentru scopuri mi
litare de către comandamentul 
militar american a pămintului a- 
parținînd locuitorilor regiunii.

Evident că victoria unui lider 
progresist nu a fost pe placul 
autorităților militare americane 
de pe insula Okinawa. După cum 
au anunțat posturile de radio ja
poneze, comandamentul american 
a declarat candidatura lui Senaga 
o „candidatură nedorită'1 și a re-

Riukiu. controlată de americani, 
creditul pentru administrația o- 
rașuiui Naha.

Pe de altă parte, încurajați în 
mod vădit de americani, o parte 
din politicienii reacționari din 
Okinawa au pornit o campanie 
zgomotoasă pentru interzicerea 
partidului popular.

MINISTRUL R. P. R.
ÎN ELVEȚIA

și-a prezentat 
scrisorile 
de acreditare

Shuatid 
din Sumatra

DJAKARTA 28 (Agerpres). - 
Comentînd situația din Sumatra 
unde a avut loc recent o lovitură 
de stat organizată de un grup de 
militari, agenția France Presse 
subliniază că pe baza știrilor exis
tente se poate afirma că măsurile 
hotărîte adoptate de guvern au 
dat rezultate.

Astfel după ce guvernul l-a 
destituit pe colonelul Simbolon, 
căpetenia juntei militare, înlo- 
cuindu-1 cu locotenent colonelul 
Ginting, legătura între Sumatra 
de nord și guvernul central de la 
Djakarta a fost restabilită.

In Sumatra centrală deocam
dată situația nu este clarificată. 
Locotenent colonelul Ahmad Hu- 
seim, președintele așa-numitului 
„consiliu revoluționar", a refuzat 
să trateze cu o delegație trimisă 
de guvern. Agenția France Presse 
relatează că o a doua delegație 
trimisă de președintele Sukarno 
va pleca la Pedang (capitala Su- 
matrei centrale).

BERNA 28 (Agerpres). — La 
27 decembrie a.c. Ion D Oltea- 
nu, ministrul R.P.R. in Elveția, a 
inmînat scrisorile saie de acre
ditare președinte'ui Confederației 
elvețiene, Markus Feldmann

Au fost de față șefpl departa
mentului politic, Max Petitpierre 
și vicecancelarul Cancelariei Fe
derale, Felix Weber.

STARE DE DEZASTRU
IN LOS ANGELES
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

Uriașul incendiu care a izbucnit 
în regiunea munților Santa Mo
nica din statul California 
nuă să se extindă. După 
acoperit o întindere de 
25.000 acri și au distrus 
clădiri, flăcările amenință 
cartierul principal al stațiunii de 
vilegiatură Malibu din «udul Ca
liforniei. Evacuările continuă în- 
tr.un ritm accelerat. Pagubele 
au fost evaluate pînă acum la 
aproape 60.000.000 de dolari. O 
persoană a pierit în flăcări și 
peste 60 de persoane, în majo
ritate pompieri, au fost rănite. 
Guvernatorul stalului California 
a proclamat „atare de dezastru" 
în districtul Los Angeles.

conți- 
ce au 

circa 
68 de 
acum

Clica lisinmanistă iarăși zăngăne armele
PHENIAN 28 (Agerpres). — 

Agenția Centrală Telegrafica Co
reeană transmite : Știri sosite din 
Coreea de sud vorbesc despre in
tensificarea pregătirilor militare 
ale clicii lisînmaniste. Aceste 
pregătiri sînt însoțite de decla
rații belicoase, de chemări la în
călcarea condițiilor de armistițiu 
și la „marșul împotriva nordu
lui".

După cum relatează corespon
dentul din Seul al agenției Asso
ciated Press generalul Cijon Ir 
Kvon, președintele grupului reu
nit al șefilor de stat major ai ar
matei lisînmaniste, a declarat 
după înapoierea sa din S.U.A. că 
„în Coreea de sud trebuie adusă 
arma nucleară și alte arme mo
derne". El a cerut cu nerușinare 
ca cele 16 țări, care au luat parte 
la intervenția armată din Co
reea, „să anuleze armistițiul din 
Coreea".

Potrivit relatărilor Agenției 
Centrale Telegrafice Coreene, zi

lele acestea au făcut de aseme
nea declarații provocatoare gene
ralul White, comandantul trupe
lor terestre ale S.U.A. din Coreea 
de sud și Japonia, și generalul Li 
Hiun Kun, șeful statului major al 
armatei sud-coreene. In interviul 
dat corespondentului unei agen
ții americane, White a acuzat în 
mod calomnios partea coreeano. 
chineză de încălcare a condițiilor 
armistițiului și a cerut ca trupele 
americane care se află sub co
manda sa să fie dotate „cu armele 
moderne cele mai bune". Genera
lul Li Hiun Kun lăudîndu-se în 
„mesajul său de Anul Nou" că 
armata lisînmanistă „a sporit în 
mod considerabil capacitatea sa 
de luptă, și-a complectat arma
mentul, a desfășurat în acest an 
o serie de manevre militare", a 
îndemnat pe soldații și ofițerii 
sud-coreeni la „marșul agresiv 
împotriva nordului pentru a uni
fica țara înainte de crăciunul din 
1957".

Ziariști americani expuși unor sancțiuni grave
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

Oficialități americane au declarat 
că trei ziariști americani, care 
au plecat în R.P. Chineză pentru 
a vizita această țară, în ciuda 
interdicției Departamentului de 
stat, sînt expuși unor sancțiuni 
grave.

Este vorba de Edmund Ste

vens și Philipp Holington, de la 
cunoscuta revistă „Look", și de 
ziaristul negru William Worthy, 
corespondentul ziarului „Balti
more Afro-American".

Potrivit agenției United Press, 
cei trei ziariști americani sînt 
pasibili de pedepse cu închisoare 
și amenzi grele.

Masive transporturi de cereale
din U. R. S. S. în Polonia

VARȘOVIA 28 (Agerpres).- 
PAP transmite: In Polonia au 
sosit recent din U.R.S.S. aproxi
mativ 70.000 de tone de cereale 
— grîu și orz. Acest transport 
a fost efectuat înainte de terme, 
nul prevăzut în acordul încheiat 
între cele două țări.

Incspînd din ianuarie 1957 U- 
niunea Sovietici va livra Polo

niei în fiecare lună aproximativ 
200.000 de tone griu și 20.000 
tone de orz. Astfel cele 1.400.000 
tone de cereale, pe care Polonia 
urmează să le primească de la 
Uniunea Sovietică, în baza acor
dului semnat ia 18 noiembrie 
1956, vor fi livrate în cursul pri
melor șase luni ale anului viitor.

800.000.000 de mărei trebuie să 
plătească Germania occidentală drept cheltuieli 
pentru întreținerea trupelor de ocupație engleze

BONN 28 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Neue Rhein 
Zeitung", Anglia va cere Germa
niei occidentale plata sumei de 
800.000.000 mărci drept cheltuieli 
pentru întreținerea trupelor sale 
de ocupație in cursul anuiui vii
tor. Această sumă reprezintă du
blul cheltuielilor plătite In anul 
in curs.

Se crede că S.U.A. $1 Franța 
vor ridica pretenții similare. După 
cum se știe termenul pentru plată 
de către Germania occidentală a 
cheltuielilor de ocupație a expirat 
la 5 mai a c., dar a fost prelungit 
pînă Ia 1 ianuarie 1957.

In prezent Germania cere o 
nouă prelungire a acestui termen.

Zarvă militaristâ în S.U.A.
NEW YORK 28 (Agerpres). - 

Tn legătură cu apropierea primei 
sesiuni a noului congres al celei 
de a 85-a legislaturi și cu faptul 
că în curînd guvernul va prezen
ta congresului bugetul S.U.A., 
presa americană a inițiat o cam
panie zgomotoasă pentru spori
rea alocărilor tn scopuri militare.

Ziarul „New York Herald Tri
bune" a publicat o scrisoare des
chisă a lui Drummonde corespon
dentul său la Washington, adre
sată lui Wilson, ministrul Apă
rării, în care se cere sporirea 
producției de avioane militare.

Cereri similare au formulat în 
coloanele ziarului „New York He

rald Tribune" comentatorii poli
tici, frații Alsop. Referindu-se la 
o declarație a lui Twining, șeful 
statului major al forțelor militare 
aeriene ale S.U.A., ei cer sporirea 
bugetului militar cu 6 miliarde de 
dolari, subliniind că proiectata 
sporire a bugetului militar cu 3 
miliarde de dolari reprezintă „un 
pas înapoi și nu înainte".

Presa subliniază totodată că se 
prevede ca o parte din aceste fon
duri bugetare să fie folosite pen
tru sporirea producției de proiec
tile teleghidate, pentru a înzestra 
cu ele unitățile militare și pentru 
modernizarea diferitelor genuri 
de arme.

Roadele educației „made în SUA"
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

După cum relatează agenția 
France Presse, 500.000 de copii 
și adolescenți au apărut în 
cursul anului 1955 in fața tribu
nalelor pentru copii din S.U.A. 
Agenția citată subliniază că tn 
ultimii 7 ani se remarcă o crește
re neîncetată a numărului cazu
rilor de delicvență in rlndurile 
copiilor și adolescenților, judeca
te de aceste tribunale.

Potrivit datelor statistice Întoc
mite de tribunalele americane de 
minori, numărul delictelor să- 
vtrșlte de minori sub 16 ani nu
mai in regiunea New York, tn 
primul semestru al anului 1956, 
a sporit cu 41,3 la sută față de 
anul 1955, tn timo ce numărul 
condamnărilor pentru asemenea 
delicte a fost mai mare cu 17,6 
la sută.

BUDAPESTA — La 28 de. 
cembrie s-a deschis la Budapesta 
adunarea membrilor Uniunii scrii
torilor unguri. Sandor Erden, 
secretarul general al Uniunii 
scriitorilor unguri, a prezentat 
raportul cu privire la activitatea 
Prezidiului Uniunii in ultimele 
două luni. După raport au în
ceput dezbateri.

BONN. Potrivit comunicatului 
Marelui Cartier General al forțe
lor armate americane din Europa, 
in 1956 Ia instruirea armatei vest- 
germane au participat 700 de in
structori militari americani.

TOKIO. La 27 decembrie, lide
rii partidului socialist și partidului 
muncitoresc țărănesc din Japo
nia au hotărît să fuzioneze cele 
două partide.

ROMA. DUPĂ CUM ANUNȚA 
ZIARUL „UNITA", GIULIO

DOLCHI (COMUNIST) A FOST 
ALES PRIMAR AL ORAȘULUI 
AOSTA.

MOSCOVA. La 28 decembrie, 
M. A. Suslov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit la C.C. al 
P.C.U.S. pe S. Mikunis, secreta
rul general al C.C. al Partidului 
Comunist din Israel.

Convorbirea, în legătură cu 
problemele care interesează cele 
două părți, s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

CARACI. Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, care se află într-o vizită 
oficială în Pakistan, a sosit la 28 
decembrie la Dakka, capitala Pa
kistanului de est. După cum 
anunță postul de radio Caraci. 
populația din Dakka i-a făcut lui 
Ciu En-lai o primire entuziastă.
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CU SÎNGE RECE
„britanic“

Poleită de soare, scăldată de 
talazurile Mediteranei, insula 
Cipru nu-țl poate evoca astăzi 
decît durerea ei provocată de 
CRUNTA TEROARE COLO
NIALISTA. Zilnic crește sufe
rința poporului cipriot.

Justiția din Cipru a devenit 
sub colonialiști o adevărată pa
rodie. Oamenii sint trimiși în 
închisoare și executați prin sptn- 
zurătoare fără verdictul jurați
lor. Deci nu e de mirare că între 
sfirșitul lunii octombrie și înce
putul lui decembrie, în Cipru 
au fost arestate de către autori
tățile britanice 5767 de persoa
ne care in momentul de față se 
află in temnițe și lagăre de con
centrare. In aceeași perioadă de 
timp au fost împușcate de colo
nialiștii englezi 32 de persoane, 
dintre care 9 copii sub 12 ani și 
4 femei.

De ce a fugit ? <<
în pagina I a ziarului „New(< 

Age", din Africa de sud, cuS< 
data de 15 noiembrie a.c.,z< 
citim sub titlul „A FDGIT“<< 
următoarea explicație la foto-Sj 
grafia publicată mai sus : /<

„Cîți ani sa aibă? 15 ani ?<< 
Poate 14 ? Piciorul ii singe-$ 
rează; hainele.i sînt zdren-?< 
țuite și sfîșiate, buzele um-<< 
flate. Nici nu s-ar putea pre-x 
zenta mai mizerabil decît așa.?< 
El a fugit de Ia o fermă dîn<< 
Dev/etsdorp.

Curînd după ce a fost luat.V< 
această fotografie, tînărul a$< 
fost dus la poliție. Ce s-a maix 
întîmplat cu el ? Nu se cu-(< 
nosc amănunte, dar povestea\< 
lui este cea a nenumăraților x 
muncitori africani, sclavi ai?< 
sistemului vicios de muncă\< 
din Africa de sud“.

De secole, teritorii uriașe ale 
globului sînt secătuite de către 
un adevărat balaur hulpav; 
imense bogății naturale, care ar 
putea crea pentru sute de mili
oane de oameni o viață civili

zată; sînt înghițite prin mii 
de guri. V-ați gîndit oare 
vreodată cită energie, cită su
doare, ce uriașă bogăție umană 
se stoarce în colonii, in numele 
civilizației î

zvirlite înapoi cu
bezna primitivismului.

Coloniile! Continente
rioase, care aprind imaginația. 
Țări ale Fildeșului, ale Aurului, 
ale Diamantelor, ale Bogățiilor 
uluitoare și ale Mizeriei inspăi- 
mintătoare.

La începuturile sale coloniza
torul, într-o mină cu Un topor, 

Popoare întregi au fost iar in cealaltă

Pe teritoriile prinse sub tenta
culele acestui balaur, mărețul 
proces istoric al progresului și 
culturii a fost de secole oprit. 
Culturi străvechi au fost înăbu-

Lagărele deLagărele de concentrare, ares
tările samavolnice, amenzile co
lective, restricții asupra circula, 
țlei, asasinate, distrugeri, tor
turi — iată ce caracterizează 
astăzi viața populației cipriote. 
Și aceasta pentru înăbușirea re
zistenței poporului față de crun
ta dominație colonialistă en
gleză.

Colonialiștii englezi nu vor să 
renunțe la Cipru cu nici un 
chip. Ei au transformat această 
insulă într-o bază militară a că
rei importanță in organizarea 
agresiunii din Egipt a reieșit în 
mod evident. In prezent ei cau
tă forme diferite spre a masca 
stăpînirea fățișă a acestei in
sule, prelungirea dominației. Re
cent, Anglia a prezentat un pro
iect de constituție pentru Cipru, 
care are în vedere continuarea 
regimului colonialist. Proiectul 
prevede o așa-zisă autonomie 
internă, limitată pentru popu. 
iația insulei, problemele apă
rării, afacerilor externe și secu
rității interne rămînînd 
ntregul de competența 
lui britanic, reprezentat 
vernatorul englez al 
Populația cipriotă care

pe de-a- 
guvernu- 
prin gu- 
Ciprului. 

r__ ._ continuă
lupta sa pentru autodeterminare 
respinge cu hotărire acest act 
murdar.

In ultima vreme, presa 
dentală reacționară l-a lansat pe 
Nuri Said primul ministru al 
Irakului, cu surle, cu lauri, cu 
mult zgomot. Tn jurul lui se în
cearcă să se țese chiar și le
gende. De ce? Ce se ascunde tn 
dosul acestei pasionate reclame ? 
Ce ascunde subita „simpatie" 
occidentală ? Iată-l pe Nuri Said 
tn acțiune:

1. Un grup de patrloțl irakieni 
a fost judecat recent de un tri
bunal militar irakian. In același 
timp, în jurul domiciliului lui 
Nuri Said este organizată o pază 
extrem de severă.

2. In rechizitoriul la procesul 
grupului acuzat de complot, care 
urmărea răsturnarea prin arme a 
guvernului Siriei se subliniază 
sprijinul larg acordat comploti
știlor de către Nuri Said.

3. In urmă cu citeva zile Nuri 
Said a încercat Intr-un discurs 
radiodifuzat să justifice partici
parea Irakului la pactul de la 
Bagdad prin pretinsa „primejdie 
comunistă". Acest discurs, scrie 
ziarul „Telegraph" din Beirut 
apără politica externă a Angliei 
care a înjghebat pactul de la 
Bagdad, pentru a-și asigura in-

teresele în Orientul mijlociu.
Toate faptele duc spre o sin

gură concluzie: NURI SAID 
este un agent al imperialismu
lui, o unealtă cu ajutorul căreia 
stăpînii imperialiști urmăresc să 
dezbine statele arabe.

Șl tncă un element concludent: 
Nuri Said a pronunțat amintitul 
său discurs proimperialist nu de 
la un post de radio arab, ci de 
la postul de radio englez „Vo
cea Marii Britanii". însăși 

Vocea..." colonialismului.

miște-

cu un pumn de 
mărgele, agoni
sea averi uriașe. 
Noile teritorii 
intrau in stăpî- 
nirea cuceritori
lor. Băștinașii 
au început să 
scormonească a- 
dîncurile pămin- 
tului, să adune 
cu trudă bogă
țiile solului pen
tru stăpini.

Așa a 
început, 
schimbat 
lucrurile 
Așa se 
și în 
XX, în era ato
mică. In timp 
ce mintea ome
nească a împins 
pe cele mai înal
te culmi știin
ța și tehnica, a 
descoperit taine- 

ascunse ale na-

fost la 
S-au 
oare 

astăzi? 
petrece 
secolul

le cele mal __________ ____
turii și le-a reprodus, punînd in 
slujba sa marea forță a atomu
lui, pe largi ținuturi ale pămln- 
tului, colonialismul obligă pe om 
să trăiască viața animalelor.

Coloniile 1 Cea mai rușinoasă 
pată a umanității I

A.

In cea mai fermecătoare țară

Pe căi ...culturale

Cind cutezătorul Columb a 
plecat în prima sa călătorie, și-a 
îndreptat plnzele și spre apele 
mării Caraibe ce scaldă in
sula Cuba. Punînd piciorul pe 
insulă ee spune că el ar fi excla
mat: „E cea mai fermecătoâre 
țară pe care ochii omului au vă- 
zut-o vreodată".

Columb a avut dreptate în 
bună parte. In acest ținut fer
mecător, au poposit hidalgii 
spanioli atrași în deosebi de 
strălucirea aurului, fără să igno
reze plantațiile de zahăr și ba
nane. Și nu e de mirare că pă- 
mînturile Cubei au atras ușor și 
atenția marilor magnați ai capi
talului american. De jumătate 
de veac capitaliștii nord-ameri- 
cani au transformat această țară 
într-o provincie. In cea mai mare 
parte suprafețele cultivabile cu 
tutun, cafea și trestie de za
hăr au încăput pe mina miliar
darilor nord-americani. Nu e de
loc lipsit de interes să arătăm, 
de pildă, că banca „Shroeder 
Trust Company" controlează 
două dintre cele mai mari fir
me de zahăr din Cuba: „Ma. 
naty, Sugar Company" și „Fran
cisco Sugar Company", care

posedă 450.000 de acri de pă- 
mînt. Potrivit relatărilor unui 
ziarist american reprezentantul 
acestei bănci a fost actualul se. 
cretar de stat al SU.A., J. F. Dul
les. Nu e de mirare deci că 
Dulles, ca bancher și avocat al 
Wall-Street-ului 6e interesează 
intr-un grad înalt de Cuba. Tot 
în Cuba, mari plantații de zahăr 
posedă și „United Fruit Com
pany", cu care are strinse legă
turi reprezentantul S.U.A. la 
O.N.U., G. C. LODGE.

Havana, — „orașul dragostei 
exotice" — sau Santiago de 
Cuba, al doilea oraș important 
al insulei, au devenit centre de 
afaceri și desfătare ale afaceriș
tilor nord-americani. Acad. Mi
hail Ralea care a făcut o călăto
rie în Extremul Orient a descris 
plastic strălucirea portului Ha
vana arăttnd că totul e construit 
aici cu un vizibil parvenitism, 
din materii scumpe: marmură, 
esențe rare de lemn, metale pre
țioase, evidențiate ostentativ, vi
zibile, ca nu cumva să scape a- 
tenției. Cine vrea să aibă însă 
imaginea exactă a „prosperită
ții" cubane — -scrie Mihail Ra
lea — n-are decît, atunci cind

A F I NIT A ȚI...

iese din port, să nu meargă di
rect înainte spre luminile orbi
toare ale orașului, ci să se în
toarcă în mahalalele de dincolo 
de port. Acolo, deodată, pavajul 
cu lespezi de marmură încetează, 
vitrinele strălucitoare se trans
formă In dughene mizere cu 
marfă ieftină, automobilele sînt 
înlocuite cu tărăboanțe în care 
schelete negre ori cafenii trans
portă gîfîind, cartofi ori un sac 
cu cărbuni. Acesta e prețul luxu
lui de dincolo.

Pentru a jefui tn tihnă, cei ce 
huzuresc pe pămtntul cub an s-au 
gîndit să pună în fruntea gu
vernului o marionetă docilă.

Unealtă colonialistă, Batista 
n-a precupețit nimic pentru a 
sluji cu credință interesele mono
polurilor nord-americane. Recenta 
răscoală armată împotriva regi
mului antipopular al lui Batista a 
pus pe jăratec nu numai pe slu
goi dar și pe stăpîni. Cu ajuto
rul avioanelor primite din S.U.A., 
asupra răsculaților au fost arun
cate bombe cu napalm. Femei, 
copii, bătrîni sînt împușcați pen
tru că refuză să arate locurile 
unde se ascund partizanii. Și 
toate acestea s-au petrecut în 
timp ce reprezentantul Cubei la 
O.N.U., Portuondo s-a erijat, 
din ordinul stăpînilor din S.U.A., 
în „apărător" al libertății și de
mocrației tn Europa răsăriteană.

Agențiile occidentale de pre
să anunță că la 27 decembrie 
trupele colonialiste franceze 
au început mari operațiuni 
„de curățire" în Algeria.

Ce înțeleg colonialiștii prin 
acest termen ? Iată în fotogra
fie — o imagine.
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Misiunea americană din Tai- 
landa a publicat 7 manuale șco
lare In spirit colonialist pentru 
a fi difuzate printre elevii tai- 
landezi. Această acțiune a mi
siunii americane este considerată 
de opinia publică și presa din 
Tailanda ca un nou amestec al 
S.U.A. în treburile interne ale 
țării. Ziarul tailandez „Satien- 
rapap" scrie că acest act al mi
siunii americane este contrar do
rinței poporului tailandez și do. 
vedește lipsă de respect față de 
Ministerul Invățămîntului al 
Tailandei care nu a fost consul
tat în această privință. Mnlți 
declară că S.U.A. caută să-și in
staureze dominația asupra 
landei, scrie ziarul; actul 
menționat nu face decît să 
firme această părere.

Tai-
sus 

con-

Priviți harta alăturată. Ea In
dică petele unei plăgi, ale unei 
cangrene care roade încă trupul 
omenirii, trupul planetei noastre. 
S-o cercetăm. Statistica demo
grafică oficială a O.N.U. indică: 
intr-un grup de țări lipsite de 
independență și administrate de 
state capitaliste dezvoltate, 
trăiesc actualmente 170.000.000 
de oameni (Aceste țări coloniale 
figurează sub denumirea de „te
ritorii lipsite de autonomie", „te
ritorii dependente", „teritorii sub 
tutelă" etc.). Suprafața acestor 
țări este de 30.000.000 de km. 
pătrați, ceea ce reprezintă O 
PĂTRIME DIN ÎNTREAGA SU
PRAFAȚA A GLOBULUI.

Cele mai multe țări coloniale 
se află in Africa. Harta ne a- 
rată: Africa occidentală fran
ceză, Africa ecuatorială franceză. 
Nigeria, Camerun, Angola, Congo 
belgian, Uganda, Kenya, Tanga- 
nîka, Mozambic, Togo, Zanzibar, 
Federația Africii centrale (Rode- 
zia de nord și de sud și Niasa- 
land), Madagascar, Insulele Sey- 
chel, Insulele Capului Verde etc.

Să ne aruncăm privirea dincolo 
de pustiurile cu nisipuri fierbinți 
ale peninsulei Arabe: teritoriul 
Adenului este împărțit de Anglia 
in două: partea cea mai mică 
are statut oficial de colonie, iar 
partea mai mare poartă numele 
de „protectorat", (o denumire 
occidentală a colonialismului). 
Apoi, protectoratele Hadramaut, 
Mascat, Oman, Katar, Kuweit, 
insulele Bahrein.

In Asia de sud-est și in Ex
tremul Orient (unde sistemul 
colonial a suferit pierderile cele 
mai mari) : întreaga Noua Gui
nee, o mare parte a insulei Bor
neo, Goa, Hong-Kong, Malaya 
Și Singapore.

Toate aceste colonii care apar
țin în cea mai mare parte An
gliei, Franței, Belgiei, Olandei, 
sint Jefuite, folosindu-se metodele 
clasice ale colonialismului, (te
roare, război, masacre) cunoscute 
incă din secolul trecut.

Alături de sus-arătatele colonii, 
de tip „clasic", se adaugă FOR. 
MELE MODERNE DE COLO
NIALISM, practicate in primul 
rină de Statele Unite ale Ame- 
ricii. Mai mult sau mai puțin 
voalat, imperialismul american 
desfășoară în esență o politică 
imperialistă de proporții ului
toare. La baza acestei politici co
loniale a S.U.A. stau :

— ACORDURI ECONOMICE 
ȘI MILITARE ÎNROBITOARE 
(acorduri bilaterale cu țările A- 
mericii Latine etc.)
- „AJUTOARE" CARE ÎN

FEUDEAZĂ ECONOMIA Șl PO
LITICA ȚARILOR RESPECTIVE, 
(punctul 4 din doctrina Truman, 
planul „Marshall").

— INSTALAREA LA PUTERE 
A MARIONETELOR LOR (Co
reea de Sud și Vietnamul de 
Sud).

— CELEBRUL „DIVIDE ET 
IMPERA" CONTRAPUS MIȘ
CĂRII GENERALE DE SOLIDA
RITATE A POPOARELOR CO
LONIALE (uneltirile din Orientul 
Apropiat și Mijlociu).

Fenomenul curent al politicii 
S.U.A. este EXPORTUL DE CA
PITAL, ACAPARAREA SURSE
LOR DE MATERII PRIME. A 
PIEȚELOR DE DESFACERE. A 
POZIȚIILOR-CHEIE ECONOMI
CE ȘI STRATEGICE.

Trusturile americane exploa
tează popoarele Americii Cen
trale și de Sud. De asemenea in 
Coreea de Sud, in Vietnamul de 
Sud etc., se află la putere crea
turi aie acestor trusturi.

Nimeni in afară de înșiși colo
nialiștii americani — care se 
erijează în postura dț „apostoli 
ai libertății" nu mai contestă a- 
ceastă realitate. Ziarul „Arbeiter 
Zeitung" din Elveția remarca, 
referindu-se la jaful colonialiști
lor americani:

„In mod oficial, America nu 
are colonii și deci nu participă 
la exploatarea băștinașilor. In 
realitate, capitaliștii au știut 
să-și asigure pe deplin, prin me
tode noi, „avantajele colonialis
mului".

Citeva cifre ne înfățișează pro
porțiile gigantice ale imperialis
mului american, gradul singeros 
in care exploatează trusturile a- 
mericane cu concursul politicii 
oficiale a S.U.A. popoarele a nu
meroase țări.

Buletinul „Survey of Cuîrent 
Business" arăta că în 1955 suma 
totală a investițiilor private ale 
capitalului american in străină
tate a atins cifra de 29 000 0C0 
de dolari, ceea ce depășește con
siderabil investițiile particulare 
făcute în străinătate DE TOATE 
CELELALTE ȚARI CAPITALI
STE LA UN LOC. Monopolurile 
americane au realizat în străină
tate profituri record, a căror sumă 
a depășit în 1955, 3.000.000.000
dolari. Ce înseamnă pentru econo
mia țărilor exploatate de capitalul 
american plata acestui tribut colo
nial ? S-a calculat că 14 la sută 
din VENITUL NAȚIONAL AL 
ȚARILOR DIN AMERICA LA
TINA ESTE ÎNSUȘIT DE „BI
NEFĂCĂTORII" LOR NORD- 
AMERICANI.

Indiferent de forma și meto
dele imperialiste folosite, fața 
mirșavă a colonialismului rămine 
aceeași:

— TEROARE.
— CRIME.
-ia COMPLOTURI.
— JAFURI.

Roata istoriei are un singur sens
Anglia și Franța și-au trimis trupele pe terito

riul Egiptului pentru „a instaura pacea în această 
regiune neliniștită".

Astfel declara cu ipocrizie la tribuna O.N.U. mi
nistrul Afacerilor Externe al Angliei, Lloyd.

Că lucrurile s-au petrecut exact pe dos știe
toată lumea vuplIlul „

„Harul păcii ce a început să coboare din ceruri - Am văzut mii de cadavre printre ruinele fume- 
în seara zilei de 31 octombrie a fost de un zgu- gînde, în spatele cîtorva spitale pe care bombar
delor tragism pentru locuitorii pașnici din Cairo, damentele le cruțaseră. Două spitale au fost com- 
Suez, Port-Said sau Ismailia, El a fost adus de plect distruse de bombe, împreună cu cei 900 de 
avioane engleze și franceze care decolaseră de la bolnavi care 6e aflau acolo".
bazele lor din Cipru și a fost revărsat asupra ora- Acestea sînt primele „roade ale agresorilor". Cit 
șelor egiplente 6ub forma multor mii de tone de despre ultimele ttlhării ale cotropitorilor anelo- fsomko Ci «<.Ka1 ~~ __ - î—-_______t___________________________J -SXî_  - _s - »•_ . &
rarea păcii în această regiune neliniștită

Navigația pe Canal a fost întreruptă. Port- 
Said-ul a fost ocupat de către „apostolii păcii*4 de 
la Londra și Paris. De pe urma masacrului acestor 
musafiri nepoftiți și-au găsit moartea sa-u au fost 
răniți 15.000 egipteni. Ruinele au luat locul clădi
rilor orașului. Cunoscutul foto-reporter suedez An
derson, martof ocular al masacrelor de la Port-

Said, relata : „Citeva ore după ce s,a anunța) în
cetarea locului am pătruns In Port-Said, unde am 
găsit un iad de flăcări și fum. Am vpzut î.n casele 
distruse de bombe copii care-și căutau părinții 
printre ruine. Am văzut părinți scormonind cu 
mîinele însângerate dărâmăturile ce mai rămăse
seră din casele lor, în căutarea copiilor uciși.

bombe. Și astfel, pe neașteptate ,a început „înstau- francezi citim î-n ziare, tn fiecare zi.
Tabloul zguduitor al barbariei imperialiste îm

potriva Egjptului este bine cunoscut tuturora. Deci 
fie-nesîngăduit să-1 corectăm pe dl. Lloyd si să 
dăm adevăratul sens afirmației sale: Anglia și 
Franța și-au trimis trupele pe teritoriul Egiptului 
pentru „a instaura prin război privilegiile colo
niale pierdute în această regiune a lumii".

Numai că roata istoriei se mișcă tntr-un singur 
«ens.

Trupul lumii se

Există vreo dife
rență Intre slnge- 
le negrilor și cel al 
albilor ? Segregația 
rasială din Africa 
de sud a atins a- 
semenea culmi ab
surde, Incit pini și 
centrele de colecta
re a stngelui vor 
trebui să se com
porte intr-un fel 
față de albi și in
tr-altfel față de ne
gri. Etichete spe
ciale vor separa 
slngele albilor de 
cel al negrilor. In 
Africa de sud s-a 
luat această măsu
ră, colonialiștii ne- 
maifiind de 
să-i vadă pe 
..plngăriți" 
transfuzii cu 
..negru".

Proteste 
mente au sosit 
îndată de la medicii 
din întreaga Afri
că. In urma pre 
siunii tor, s-a con
simțit la o conce
sie : in loc să poar
te etichete negre,

acord 
albi 
arin 

singe

vehe- 
de

așa cum era prevă
zut tn mod inițial, 
slngele provenit de 
la donatori de cu
loare nu va mai 
purta de loc etiche
te, ci numai slnge
le albilor va purta 
etichete fără vrea 
inscripție.

Unul dintre me
dicii rasiști a făcut 
chiar următoarea 
propunere: ,,De ce 
oare să nu etiche
tăm slngele după 
naționalitatea di
verșilor donatori ? 
Să punem un ,,E" 
pentru slngele en
glez, „A" pentru 
cel al sud-africani- 
lor (de origină o- 
landeză), o etiche
tă galbenă pe e- 
prubetele care con
țin singe asiatic, 
una roșie pe cele 
cu slngele comuni
știlor și albastră pe 
cele ale donatorilor 
nobili. In felul a- 
cesta ne vom pune, 
la adăpost împotri
va oricărei „meza
lianțe".

Consiliul »rdinu
lui medicilor, care 
reprezintă cercu
rile oficiale colo
nialiste, a luat a- 
poi o hotărire ca
tegorică. Cetățenii 
albi din Africa de 
sud nu vor mai 
primi transfuzii de 
singe negru, dar 
vor continua să fo
losească alte pre. 
parate extrase, de 
exemplu din stage 
de cal. Cit privește 
copii albilor, ei vor 
continua să fie 
vaccinați împotriva 
poliomielitei cu un 
produs extras din 
stnge de maimuță. 
Acest stnge este 
considerat a fi mai 
nobil dectt cel al 
negrilor.

Fără îndoială, 
aici este și ceva 
semnificativ. „Me
zalianța" cu mai
muța este 
rință care 
poate, o 
afinitate a 
liștilor.

o prefe- 
indică, 

anumită 
colonia-

Recent a fost tipărită in revista 
italiană „LAVORO" o hartă In
teresantă care cuprinde desfășu
rarea, mai cu seamă după cel de 
al doilea război mondial, a proce
sului istoric al LICHIDĂRII SIS
TEMULUI COLONIALIST AL 
IMPERIALISMULUI, AL CUCE. 
RIRII INDEPENDENȚEI DE 
CĂTRE POPOARELE ASUPRI-

Pe hartă, pătrățelele albe re
prezintă țările care și-au dobtndit 
independența (unele din ele, ca 
de exemplu Israel, Pakistan sint 
independente încă numai în mod 
formal). Sub denumirea fiecărei 
țări se indică anul cind a fost 
obținută independența șl cifre re
feritoare Ia numărul populației. 
Peste un miliard două sute 
milioane de oameni din țările

de 
A.

vindecă
siei șl Africii au șl aruncat pen
tru totdeauna povara jugului 
străin. Printre ele se numără Chi
na, India, Indonezia, Birmania. 
Egipt șl altele.

Statele suverane din Asia și 
Africa constituie o forță activă 
in lupta pentru menținerea păcii 
generale, pentru independența șl 
progresul tuturor popoarelor.

Războiul Împotriva Egiptului 
dovedește că cercurile colonia
liste nu se pot împăca de loc cu 
faptul ca popoarele „îndrăznesc" 
să se ridice împotriva sistemului 
rușinos al colonialismului. Agre
siunea împotriva Egiptului a fost 
o acțiune disperată a imperialiș
tilor de a opri, cu ajutorul ar
melor, destrămarea neîncetată a 
sistemului colonial, de a intimida 
popoarele Orientului care luptă 
pentru eliberare.

Prin jertfe sîngeroase, supor- 
tind cruzimi nemaiauzite, popoa
rele din țările înrobite incă de 
colonialiști nu se lasă intimi
date, luptă fără preget pentru 
obținerea libertății — bunul atît 
de mult visat. Se confirmă zi de 
zi că prăbușirea sistemului colo
nial al imperialismului este un 
proces obiectiv, inevitabil. Se u- 
sucă trunchiul colonialismului.se 
întărește lrontul mondial demo-, 
crat anti.imperialist.

Roata istoriei nu mai poate fi 
oprită.

Imperialiștilor le mai rămîn 
zvîrcolirile disperate.
MONSTRUL ESTE IN AGONIE
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