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Cuvintul siderurgiștilor 
hunedoreni
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Se apropie
ALEGERILE

Spectacol de gală 
al Ansamblului 

Stat de dansuri 
populare 

at U.R.S.S.

de

de

ractoristul utemist
n descins în gara Podu 
imul cunoscut pe care 
iit și căruia i*am dat cu 
inețe a fost tractoristul 
Munteanu. Scotea din- 
imensă lemne de foc 

încărca Intr-un camjon 
zările ritmice, am ghicit 
tractoristul este grăbit, 
chiar și el mi-a măr tu
rta :
grăbesc să mîntul trea- 
>ot apuca adunarea care 
tăzi la noi, unde vom 
n candidat F.D.P* in 
iția noastră.

plecat, lăsîndu-l pe 
Munteanu să-și termi- 
în drum spre locul a- 

li-am amintit de prima 
rtință — tinărul tracto- 

S.M.T. Podu lloaiei...
: 1949. în comuna Po- 
iau gura cea de a doua 
lin regiunea lași. La 
! inaugurării, am tnttl- 
oară figura robustă a 
\he Munteanu, ochii lui 
• bucuria rodului muri- 
te. înrolat printre pri- 
rea armată a mecaniza- 
a contribuit, cu abne- 
suflețirea caracteristică 
la înjghebarea colecti- 

tpeștl.
sat șirul amintirilor tn 
atografului din Podu 
iră se- încinsese o horă 
•ti. înăuntru oameni cu 
unfit — colectiviști din 
ceni, Romtnești — por- 
iscuție. Cam pe la ora

două 
zenți 
zugrăvirea tabloului 
obținute la Podu lloaiei în anii 
din urmă. Două gospodării colec
tive, cinci întovărășiri, o casă de 
nașteri, o uzină electrică, cinci 
cămine culturale, cinematograf, 
magazinul „Universal** combinat 
forestier și atîtea altele... Și in 
timp ce ascultam, mi-am permis, 
ca pentru mine, să complectez în 
minte capitolul acestor înfăptuiri. 
Astă toamnă, cînd am fost la 
S.M>.T -Podu lloaiei, directorul 
stațiunii îmi arăta o scrisoare de 
mulțumire a colectiviștilor din 
Cucuteni adresată brigăzii a doua 
de tractoriști pentru treaba de 
bună calitate, pentru ajutorul dat 
la obținerea unei recolte frumoa
se. îmi amintesc că în scrisoare 
figura numele lui Gheorghe Mun
teanu. Da, chiar și mie mi l-a 
lăudat președintele colectivei din 
Cucuteni pe Gheorghe Munteanu 
pentru spiritul său organizatoric, 
pentru hărnicia și tndemînarea 
sa. Am tresărit, smulglndu-mă 
din gtnduri: un vorbitor de 
masa prezidiului se pregătea 
propună candidatul F.D.P,

— îl propunem, tovarăși,

^n^sprjjinul muncii

începu și adunarea. Cei pre- 
ascultau cu luare aminte 

realizărilor

la 
să

pe

tractoristul Gheorghe Munteanu, 
utemist în virstă de 25 de ani. 
Bun tovarăș de muncă, el face 
cinste circumscripției noastr.e elec
torale...

Din mijlocul tractoriștilor pre
zenți la adunare l-am zărit atunci 
pe Gheorghe Munteanu. l-am în- 
tîlnit, ca și altă dată, aceeași pri
vire energică, plină de bucurie. 
Cei care au luat cuvintul, au sus
ținut propunerea. Cetățenii din 
circumscripția electorală nr. 15 
Podu lloaiei au făcut o bună pro
punere de candidat tn alegerile 
de la 3 februarie.

I. AGHINEI

de ag ita{ie

afișat listele j 
» alegători
nineață s-au deschis! 
entre specia'e de afi-< 
•telor de alegători dini 
In fiecare din celei 

t ale Bucureștiului* 
ază cite 8—10 centre, 
e, care slnt deschise» 
te dimineață p'ni'

lie de înscriere a ce.1 
in listele de alegători1 
linat in întregul oraș, 
a sfirșitul săptăminii' 
- tn termenul stability 

pentru alegerea de-, 
tn Marea Adunare 

I. Slmbătă, pe po
zate tn punctele mai, 
te attt tn centru cit' 
tierele mărginașe ale 
ului, au fost afișate, 
care cuprind cdre- 

relor de afișare și, 
•uprinse tn raza fie
rt ele. Joi dimineață 

etnd s-au deschis 
ie afișare — nume, 
‘enl au fost prezențt. 
verifica listele de a. 
Cei mai mulți cetă- 
erificat listele afișa, 
trele din str. Știrbei 
I, prelungirea Giu- 
118, bd. Bucureștii 
79. șos. București. • 

8 etc.

nultă 
trăduință

4 (de la coresponden-
— In gara Botoșani 

isă o casă a alegăto- 
afișat cîteva lozinci, 
un program al agita- 
fac de serviciu in 

ar pe masă, s-a pus 
al legii cu privire la 
deputați In Marea 

țională. Pînă aici to- 
,e S-ar crede că la 
orului nr. / din gara 
u creat condițiile cele 
entru a se desfășura 
rtivitate în rindul ce- 
ire așteaptă trenul, 
egătorului însă este 

există o sobă
? grijă s-o repare, 
ie aceasta, Casa ale- 
uată in gară, care ar 
mijloacele cele mai 
ru a duce o muncă 
în campania electo
ri întocmit nici un 
iriat de activitate, 
nici programul de 
a Cusei alegătorului 
ctă. Este o evidentă 
res pentru munca de 
Casa alegătorului din 
ii se poate duce o bo
te. Trebuie numai pu. 
/d.

dar

TG. MUREȘ (de la corespondentul nostru).
In vederea alegerilor de deputați in Marea Adunare Națională 

ce vor avea loc la 3 februarie, consiliul F.D P. a format un colectiv 
din care fac parte, printre alții, scriitorii Suto Andras, laureat al 
Premiului de Stat, Gagyi Lazslo și alții care tși dau contribuția la 
apariția unor materiale de propagandă. Astfel, in scurtă vreme vor 
ieși de sub tipar numeroase broșuri, în tiraje de cite 5 000 de exem
plare. Aceste broșuri cuprind materiale ale scriitorilor ma
ghiari Hajdu Zoltan, Horvath Imre, Nagy Istvan, despre realiză
rile regimului nostru și lucrări ale Iui Jokai Mor, Ion Luca Cara- 
giale și alții despre alegerile de altădată.

In același timp, se vor tipări pliante in 16.000 exemplare, conți- 
ntnd aspecte ale dezvoltării industriei, agriculturii, comerțului de 
stat, vieții culturale și artistice din Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

Sînt în curs de apariție fotomontaje, intr-un tiraj de 10.000 
exemplare, grafice care vor ilustra superioritatea agriculturii socia
liste și un pliant cuprinzind aspecte semnificative din viața mun
citorilor forestieri.

Aceste materiale vor fi un însemnat sprijin dat muncii de agi
tație.

Celebrul Ansamblu de Stat 
dansuri populare al U.R.S.S. con
dus de Igor Moiseev, artist al 
poporului din U.R.S.S., și-a în
cheiat seria marilor sale succese 
în Capitală printr-un spectacol 
gală care a avut loc joi seara 
Teatrul de Operă și Balet 
R.P.R-

Spectacolele Ansamblului — 
flat pentru a treia oară în tara 
noastră — și-au păstrat aceeași 
prospețime, aceeași nestăpînită 
vivacitate, care a cucerit și a în- 
cîntat publicul bucureștean și în 
urmă cu 5 ani, și acum 10 ani 
cînd s-a produs pentru prmia 
oară la București. Această vita
litate se datorește surselor popu
lare, pline de seva vieții, din care 
se hrănește și trăiește fiecare 
dans, fiecare scenetă sau tablou 
coregrafic din variatul repertoriu 
al ansamblului.

La spectacolul de gală au asis
tat tovarășii: Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Iosif Chișinevschi, Mi
ron Constantinescu, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, general colonel 
Leontin Sălăjan, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Simion Bughici, 
acad. prof. dr. C. 1. Parhon, 
Constanța Crăciun, ministrul 
Culturii, membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri, conducători ai 
organizațiilor obștești, personali
tăți ale vieții artistice și culturale, 
un numeros public.

A asistat A. A. Epișev, ambasa
dorul U.R.S.S. la București și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

Programul spectacolului a cu
prins dansuri populare din diver
se republici și regiuni ale Uniu
nii Sovietice. Artiștii ansamblu
lui au interpretat dansuri din 
Rusia, Ucraina, Bielorusia, Mol
dova Sovietică, Gruzia și alte re
publici sovietice, fiind răsplătiți 
cu aplauze furtunoase. Dansurile 
romînești „Brîul“ și „Mușama
ua*4 au fost primite cu multă căl
dură de public.

(Agerpres)

de 
la 
al

Plecarea unei delegații 
a C. C. S. la Praga
Joi dimineața au părăsit Capi

tala plecînd spre Praga, tovarășii 
Liuba Chișinevschi, secretar al 
Consiliului Central al Sindicate
lor și 
secției 
C.C.S., 
ședință 
Sindicală Mondială.

Petre Bărbulescu, șeful 
relații internaționale a 
pentru a participa la o 

convocată de Federația

Însemnări
dotpra tracul

ți prezent Petroliștii
din Zemeș
r

Nu știu dacă istoria comunei Zemeș 
este scrisă tn vreun hrisov sau vreo cro
nică a vremii. S-ar putea ca nimeni să 
nu fi făcut acest lucru. Cert e insă faptul 
ca această istorie s-a transmis din tată 
in fiu pînă azi.

Sînt mulți acei locuitori al comunei 
care pot povesti oricui vrea să asculte 
cum a fost cu fuga peste munți. Mie mi-a 
povestit maistrul sondor Vasile Comă- 
nescu, tntr-o zi friguroasă, la gura sobei, 
în casa lui cea nouă.

deCu vreo două sute de 
ani în urmă, trei familii de 
țărani din Toplița — Je. 

chelă, Zota și Spătaru — au por
nit pe drumuri știute numai de 
ei să treacă munții în Moldova. 
Jugul habsburgic le apăsa 
atît de greu pe umeri tncîi au 
luat hotărîrea de a-și părăsi 
gospodăriile. Greu nu era, pen
tru că prea mult de luat cu ei 
nu aveau. Dar nici ușor, căci 
locurile natale le erau dragi, dru. 
mul era lung și obositor și apoi 
nu știau ce-i așteaptă dincolo. 
Va fi oare într.adevăr mai bine?

Jechelenii, Spătărenii și Zota- 
nii au trecut munții și s-au oprit 
să-și întemeieze din nou gospo
dăriile oe Valea Tazlăului, lîngă 
pîrîul ce poartă numele de Ze
meș. Mai tîrziu familiile lor tn- 
multindu-se au dat naștere unui 
cătun, iar cătunul a devenit sat 
purtînd numele pîrîului.

Multă vreme locuitorii Zeme- 
șului n-au știut ce bogății fără 
seamăn ascunde pămîntul pe care 
ei s-au mulțumit să-și pască vi
tele. Și poate nici n-ar fi aflat 
curînd dacă unul, nu se mai știe 
care dintre ei, nu descoperea că 
dintr un anume loc pe pășunile

lor țîșnește un li
chid negru, unsu. 
ros, pe care au so
cotit ei, tl vor fo
losi la 
osiilor și 
asemenea 
Ba unii 
gustoresc, 
toaie într-i

Mal mult de 14.700 tone de la
minate realizate peste planul a- 
nual de ia aceleași agregate, cu 
22,3 la sută mai mult oțel spe
cial, cu 6,7 la sută mai multă 
fontă și cu 5 la sută mai mult 
otel Martin decît în anul 1955 — 
iată bilanțul realizărilor cu care 
au încheiat primul an al celui de 
al doilea plan cincinal siderur- 
giștii hunedoreni

Intrînd in anul 1957 ei au în
ceput cu și mai mult elan munca, 
hotărițj să dea patriei cantități 
sporite de metal. Satisfacția față 
de noile măsuri adoptate de ple
nara C.C. al P.M.R. dm 27—29 
decembrie, măsuri menite să îm
bunătățească continuu nivelul de 
trai al celor de muncesc, le-a dat

noi puteri de muncă siderurgiș- 
tilor hunedoreni. La cuptorul nr. 
4, in primul schimb se aflau oțe- 
larii din brigada de tineret con
dusă de prim topitorul Aurel 
Stanciu. Prima șarjă de oțel din 
acest an dată de această brigadă 
a fost elaborată în numai 7 ore 
și 40 de minute, ceea ce repre
zintă o economie de timp de mai 
bine de o oră, și totodată o can
titate de otel mai mare cu 3,1 
la sută decit prevedea planul.

La furnalul nr. 1 — furnalul 
tineretului — care este deservit 
de brigăzile conduse de prim fur- 
naliștii Ion Chiosa, Avram Culda 
și Ion Bî'dea s-a depășit planul 
în prima zi a anului 1957 cu 22 
la sută.

Cu gîndul la gospodăria părintească
Ne-am dat mai tntti prieteneș

te mina, iar apoi, a început să-mi 
povestească.

— Să începem cu Dogeanu. 
Mașina lui este cea mai mare 
și cea mai nouă. Se înțelege deci 
că el execută operațiile cele mai 
complicate.

Și in timp ce Mihai Ștefan I, 
responsabilul unei brigăzi de ti
neri strungari de la uzinele „Tim
puri Noi" din Capitală, imi po
vestea despre primele ore de 
muncă din noul an, privirea 
mi-a fost atrasă de locul de 
muncă al lui Dogeanu.

„Caruselul", gătit ca o fată tn zi 
de sărbătoare, strălucea de cură
țenie. In vîrf, tovarășii de mun
că ai lui Dogeanu prinseseră un 
steguleț urind in felul acesta ti- 
nărului strungar multe succese 
in noul an. Alături puteai vedea 
vreo 18—90 de cartere pentru 
motocompresor și pentru motorul 
de 45 C P. Cu vreo 7 mai multe 
decit norma primelor ore de mun
că din acea zi.

— Este doar începutul — ml-a 
spus Mihai Ștefan I. Pină la ter
minarea schimbului depășirea o 
să crească și mai mult.

După ce responsabilul brigăzii 
de tineret din secția strungărie 
m-a plimbat pe la locul de mun
că al lui Dragomir Aurel, cel ce 
lucrează bolțul manivelei pentru 
motoarele de 45 C.P. și mi-a 
vorbit despre succesele ob(inute 
in muncă de acest tinăr, s-a o- 
prit alături de un strung de fa
bricație rominească. Și aci. Ca 
de altfel pe toate mașinile din 
hala asta mare, stegulețul roșu 
era la loc de frunte.

Mi-a amintit apoi recentul ra
port al tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R.

— Ne bucură mult noile măsuri 
luate de partid Traduse tn via
ță, traiul nostru se va îmbună
tăți și mai mult. Așa că vezi și 
dumneata, cum să nu muncim cu 
noi puteri chiar din prima zi a 
noului an ?

Pe tinerii noștri nu-i intere
sează numai prevederile legate 
strict de munca sau drepturile 
lor. Tinărul responsabil de briga. 
dă mi-a vorbit pe larg, despre 
capitolul din raport tn legătură 
cu înlocuirea sistemului de cote 
obligatorii prin dezvoltarea con
tractărilor și achizițiilor.

— Da, tovarășe, să știi că slnt 
bucuros. Eu slnt fiu de țăran 
muncitor și cînd am citit acest 
capitol gîndul meu a zburat spre 
gospodăria părintească. Așa cum 
statul are grijă de interesele ță
ranilor muncitori, tot așa și ei 
sprijină cuvintul partidului.

Brigada 11-a de la secția mecanică șl reparații 
a Uzinelor „Republica** din Capitală s-a strîns în 
jurul responsabilului, tov. Marin Dima. Deși fie
care a luat cunoștință de conținutul raportului to* 
varășului Gh. Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R., ei s-au adunat totuși pentru a-l citi acum 
împreună, pentru a-și manifesta atașamentul lor 

față de măsurile luate de partid.L.D

Atenție deosebită culturii
Documentele recentei plenare a 

C.C. al P.M.R. constituie un pu
ternic Imbold și un îndreptar ne
prețuit pentru noi toți cei ce 
muncim in domeniul agriculturii. 
Studiind cu atenție raportul to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej, am 
constatat că putem lua o serie 
întreagă de măsuri menite să 
contribuie la creșterea continuă 
a producției de porumb la hectar. 
Condițiile noastre de climă și sol 
dovedesc că porumbul es'. o 
plantă care tntrunește cele mai 
multe condiții in această privin
ță. tn regiunea Galați, cultivarea 
porumbului are o veche 
In raioane ca Tecuci și 
suprafețele însămînțate 
rumb depășesc cu mult 
insămințate cu griu. 
muncitori sînt convinși __ , 
rumbul este o plantă rentabilă. 
In ultimii 8 ani, producția la po
rumb a fost mulțumitoare in fie
care an, 'in 1952 și 1955, fiind 
chiar excepțională. După indica
țiile plenarei, suprafețele cultiva
te cu porumb vor fi sporite in 
următorii ani. Anul acesta, de 
exemplu, vom insămlnța 330.000 
hectare, depășind cu 10 la sută 
suprafața însămînțată anul tre-

ÎNCREDERE

Inginer Vasiîe Popa, 
directorul Direcției agricole 

regionale Galați

porumbului

tradiție. 
Focșani, 
cu po

pe cele 
Țăranii 
că po-

cut. Va crește în felul acesta 
producția medie de porumb.

Din întreaga suprafață arabilă 
a regiunii porumbul ocupă 45 la 
sută. Creșterea producției de po
rumb nu va fi limitata însă nu
mai la extinderea suprafețelor 
cultivate, ci va avea ca bază ob
ținerea unor recolte cit mai mari 
pe unitatea de suprafață. în acest 
scop, pe lingă măsurile pe care 
le vom lua pentru aplicarea me
todelor agrotehnice superioare, 
vom acorda o deosebită atenție 
porumbului hibrid, atît în privin
ța extinderii suprafețelor cultiva
te, cît și a producerii semințelor. 
Anul trecut, porumbul hibrid a 
ocupat o suprafață de aproxima
tiv 4500 hectare. Producătorii din 
sectorul 
sau cu gospodării 
și-au dat seama de avantajele 
mari pe care le prezintă această 
sămîr.ță. Ca urmare, anul acesta 
suprafața ce va fi însămînțată 
porumb hibrid va atinge cifra

Și

socialist al agriculturii 
individuate

cu 
de

in cuvintul partidului
Nu citesc pentru 

prima dată aseme
nea documente ale 
partidului nostru 
și guvernului. Nu 
e pentru prima oa
ră cînd spre noi, 
lucrătorii ogoarelor, 
se îndreaptă bine
facerile unor astfel 
de hotărîri, care au 
pus temelia vieții 
noi, statornicită in 
satele patriei noa
stre, după elibe
rare. în cuvintul 
scris al partidului 
nu lipsește nici de 
data aceasta aten
ția pentru gospo
dăriile 
muncitori 
duali. Mă 
înlocuirea 
lui de cote obliga
torii la griu, po
rumb, secară, floa- 
rea-soarelui, car
tofi, lapte și fin 
prin dezvoltarea 
sistemului de con
tractări și achiziții.

Eu am 5 hectare 
de pămlnt arabil și 
0J5 hectare cu fi
nețe și pomi. Mai 
am doi cai, căruță 
și atelajele necesa-

țăranilor 
in di ui - 

refer la 
sistemu-

re cu care muncesc 
această suprafață. 
Acestor posibilități 
li se mai adaugă 
strădaniile mele 
de a zmulge pă- 
mintului roade din 
ce in ce tot mai 
mari. în anul 1956 
pentru faptul că 
am obținut 4.300 
kg. de porumb la 
hectar am 
în cadrul 
cursului 
raional locul 
și am primit ca 
premiu o prășitoa- 
re. In anul ce vine, 
dacă timpul va fi 
prielnic, pot conta 
pe cel puțin 12.000 
kg. porumb de pe 
suprafața de două 
hectare, 3.600 kg. 
griu de pe 
două hectare 
30 000 kg. cartofi 
de pe un hectar. 
După cum se vede 
îmi vor prisosi pro
duse mai muite 
care vor duce la 
înmulțirea venitu
rilor gospodăriei 
mele. Voi valorifica 
prin cooperativă pe 
puțin 4—5.000 kg.

ocupat 
con

țigri col 
doi,

porumb, 8—9.000 
kg. cartofi și 1.000 
kg. de griu. Nu 
mai socotesc 
cantitățile pe care 
le-am rezervat pen
tru creșterea unui 
porc și a unei vaci, 
pe care le voi con
tracta cu statul. 
Socotelț asemănă
toare fac de altfel 
toți locuitorii dui 
soiul nostru. Se în
țelege că aceste 
socoteli nu pot să 
nu te bucure, să 
nu-ți întărească în
crederea și convin
gerea în politica 
dreaptă a partidu
lui nostru, care 
ține mereu seama 
de interesele tutu
ror oamenilor mun
cii și le 
lea spre 
luminos.

aici

arată ca- 
un viitor

MIHAI
tinăr țăran mun
citor cu gospo
dărie individuală 
din satul Podu 

Rizi, raionul 
Titu, regiunea 

București

BUCUR

oungerea 
la alte 
treburi 

cu ceva 
au încărcat cîteva bu- 

... -o căruță și au pornit-o 
prin satele de pe Valea Tazlău- 
lui să vîndă păcură.

Poate că în timpul acestor pe
regrinări or fi întîlnit vreun 
străin care, iscodindu-i, a aflat de 
unde țîșnește lichidul atît de pre
țios. Poate. Cert este faptul că în 
Zemeș și-au făcut apariția repre
zentanții unor firme străine care 
au început să angajeze oameni 
pentru extracția petrolului. Abia 
atunci au aflat cei din Zemeș cît 
de prețios e lichidul acela pe care 
ei îl scoteau cu burduful și cu 
care.și ungeau osiile carelor.

Puțin cite puțin străinii au pus 
stăpînire pe toată Valea Tazlău- 
lui. S-au clădit birouri, au venit 
funcționari și astfel a început ex
tragerea petrolului pentru firme
le străine. Petrolul, ce-i drept,

gospodărești, 
spirit ne-

In clădirea nouă, spațioasă, z spitalului din satul Pietrosu. co
muna Zemeș, muncitorii găsesc toate cele necesare unei asistențe 
medicale de bună calitate.

In fotografie: spitalul din Pietrosu In aceste zile de iarnă.

nu se mai scotea cu burduful, ci 
cu... Lingura, iar sondele erau un 
fel de gropi.

Din pricina condițiilor grele de 
muncă și a metodelor primitive 
de extracție, deseori se întîmplau 
accidente grave, uneori chiar 
mortale. Tatăl povestitorului meu 
a murit în urma unui accident 
care i-a zdrobit teasta.

Și de aici înainte povestitorul 
trăiește el însuși istoria comunei.

Nu prea arăta el a paisprezece 
ani, dar l-au angajat ca ungător. 
Cît despre el, era în culmea feri- 
cirii: avea să ducă și el bani 
acasă.

Curînd după această primă zi. 
au început bătăile și înjurăturile. 
Pe furiș scăpa cite o lacrimă, dar 
nu zicea nimic Avea nevoie de 
bani să-și ajute familia.

L
tr-o 
buț, 
răbdător pămîntul cu picioarele 
lui goale, spuse funcționarului, 
care I întrebă r~-‘z‘ — ----- -~
a venit să se 
Funcționa 
dată din
văzîndu-1 
trebă:

— Cîți
— Paiș’pe împliniți.

a birourile filialei din Ze
meș a societății olandeze 
„Danube 
zi un 
sperios,

Oil“ veni 
copilandru, 
frămîntînd

în- 
Slă- 
ne-

rul 
cap 
așa

ani

răstit ce vrea, că 
angajeze la sonde, 
îl mai măsură o 
pînă-n picioare și 
de pipernicit îl în-

al tu. mă ?

In Zemeș existau doar două fe
luri de meseriași: sondori sau 
tăietori de lemne.

Tăietorii de lemne plecau de 
acasă pe perioade lungi. Sondorii 
însă, în fiecare dimineață pe la 
5, umpleau ulițele satului, tndrep. 
tindu-se către locul de muncă. 
Din căsuța lor așezată pe o coas-

ROD1CA ȘERBAN

In Zeme< 
luri de

Omul potrivit
întrebați p« Dulles, pe 

Eden, pe Guy Mollet, pe A* 
denauer ce scopuri are 
MJLT.O. Fdrâ lâ ezite 
▼or ține o tiradâ în care vor 
afirma cd singurul scop al 
acestui bloc este~. apdra- 
rea, defensiva. De cite ori 
n au vorbit ei despre scopu
rile .defensive1 
De vorbit 
de crezut 
te nit

laid cd _ 
nâ ne aduce 
▼ine sd sublinieze din 
intențiile .defensive’ 
NATO. In curînd va fl nu
mit un nou comandant al 
forțelor terestre ale NJLT.O. 
din zona centralâ a Europei, 
în locul generalului francez 
Carpentier, care define a- 
cest post. Noul comandant 
va fi ales dintre șefii noului 
Wehrmacht. Cine dintre a- 
cestia credeți câ are cele 
mai multe șanse ? Greu ați 
putea ghici. Ei bine, potrivit 
ziarelor — vestitul general 
hitlerist Hans Speidel.

Biografia lui de fascist 
notoriu e cunoscuta. Amin
tim doar cd in timpul râz-

ale MATA! 
au vorbii ei, dar 
— puțini s-au os-

presa Mit-g.nna- 
o știre care 

■ou 
al»

bolului conducea statul ma
jor hitîerizt din Franța și cd 
la ordinele Iul au lost uciși 
mii de patrioți francezi din 
rezistența. Datorita, desigur, 
acestor glorioase antece
dente, Speidel a fost numit 
ofițer de leaâturâ intre Ade
nauer și statul major atlan
tic.

Pind la ora cînd scriem a- 
ce3te rlnduri nu s-a hoîârît 
definitiv cine va fi noul co-

mandant. Se ști. doar că va 
tl un general german. Dacă 
nu va tl Speidel — despre a 
cărui alegere se vorbeș'e 
din ce în ca mai mult — a- 
tunci va li un vajnic și nu 
mai pufia glorios camarad 
ai său. Patronii blocului 
N.A T O. pot ti liniștiți: ori
care din genoralii hitleriști 
va ii ale3 drept căpetenie a 
unităților germane, franceze, 
engleze, belgiene, olandeze 
și luxemburgheze dislocate

184.000 hectare. Pentru aceasta, 
din producția proprie și prin do
tări ne-am asigurat întreaga can-, 
titate de sămînță necesară.

Interesul sporit față de porum
bul hibrid se datorește în mare 
parte muncii desfășurate de teh
nicienii noștri . Cea mai mare 
popularizare însă și-a făcut-o 
planta însăși, prin producțiile 
mari pe care le dă. Un exemplu 
este edificator: în raionul Căl- 
mățui, de la semănatul porum
bului și pînă în august, precipita
țiile au atins abia 6 mm. Cu toate 
acestea, producția medie la po
rumbul hibrid a fost de 2500 kg. 
boabe la hectar, iar in unele uni
tăți (gospodăriile agricole de 
stat „Justin Georgescu" și „Pa- 
ve| Tcaccnco") au ajuns la 4.000 
kg. boabe la hectar. Pentru a ex
tinde cît mai mult suprafețele 
însămînțate cu porumb hibrid, 
anul acesta vom semăna porumb 
în vederea obținerii seminței hi
bride pe o suprafață de 5.470 hec
tare. în sfîrșit o altă cale de spo
rire a producției de porumb este 
irigarea culturilor. Fără a face 
investiții în lucrări capitale, nu
mai în cursul acestui an vom iri
ga aproximativ 2.500 hectare, în 
special în lunca Dunării și pe 
marginile lacurilor. Colectiviștii 
acordă o deosebită atenție aces
tei probleme. De exemplu, gos
podăria colectivă din comuna 
Carcaliu, raionul Macin, și-a 
propus să irige o suprafață de 
100 hectare însămînțată cu po
rumb. Noi îi vom sprijini să iri
ge întreaga suprafață de 200 hec
tare care va fi însămînțată cu po
rumb.

In afară de porumbul pentru 
boabe vom acorda atenție cultivă
rii porumbului pentru însilozare. 
Pe lingă culturile din cîmp, su
prafețe însemnate din baita 
Brăilei, care uneori sînt supuse 
inundațiilor, vor fi însămînțate 
cu porumb pentru însilozat. Și în 
această privință interesul produ
cătorilor a crescut. In anul tre
cut, toate gospodăriile din secto
rul socialist al agriculturii din 
raionul Galați au însilozat canti
tăți însemnate de porumb.

Avem posibilități și vom folosi 
toate mijloacele în vederea obți
nerii unei producții sporite da 
porumb. Vom acorda o atenție 
deosebită folosirii integrale a po- .... Îțî 

de
rumbului prin administrarea 
hrana animalelor, în afară 
boabe și porumbul insilozat, a 
cocenilor uscați și a știu’.eji’or 
curățați de boabe, cu cantități în
semnate de elemente nutritive. în 
această privință este nevoie ci 
S.M.T.-urile să fie înzestrate ci 
cît mai multe tocătoare de nu
treț.

Lupta noastră pentru producții 
sporite la toate culturile și în 
special la porumb va contribui la 
asigurarea fondului central al 
statului.

în partea centralâ a Euro
pei, va fi omul potrivU la lo
cul potrivit.

Deces
Și-a dat sufletul revista a- 

merlcană .Collier's” nâscu 
tâ in 1888. Motivul decesului 
este lipsa de reclame cau- 
zatâ de scâderea prestigiu
lui rovistel in urma laptulul 
câ cliitorll o ocolesc Dupâ 
cum se știe, .Collier's* a 
lost In timpul vieții sale una 
din oficinele „războiului re
ce", fapt care a șl dus la în
depărtarea de ea a cititori
lor sâtul de minciunile pe 
care le promova tn paginile 
sale Ea a lost aceea care a 
publicat acum ctțiva ani, in 
proajma unul an nou, un nu
măr special unde se .pre
vedea- ce se va intîmpla cu 
Moscova dună ce va tl... o- 
cunctâ de americani.

Știm că șl alt mare 
clalist in propaganda 
sovietică, Coebbels, a 
zis' nu o dotâ Intrarea
delor hltle’isto In capita'n 
sovietică. Unde a ajuns a- 
eest prezicător — so știo. 
Alt prezicător II urmează a- 
cum. Mai stat amatori ?

D. L.

nr- 
cn’l. 
.pre- 
h05’-
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Revăzînd Ansamblul
Stat de dansuri populare
al U. R. S. S. condus de

IGOR MOISEEV
De la ultima vizită a Ansam

blului de Stat de dansuri popu
lare al U.R.S.S.. condus de Igor 
Moiseev, s-au scurs aproape 5 
ani... Intre timp, Insă, am mai 
auzit multe despre el. Recent, 
din fotografiile pe patru coloane 
ale ziarelor din Paris surideau 
chipurile vesele ale dansatoarelor 
rusoaice, încadrate de buchete de 
flori. Cuceriseră cu arta lor exi
gentul public al capitalei Fran
ței. Deși spectacolele au avut loc 
în condițiile unei campanii anti- 
sovietice, stlrnite de cercurile os
tile din Occident, nici presa cea 
mai reacționară din Franța n-a 
cutezat să umbrească marele suc
ces dobindit de Ansamblul Moi
seev la Paris. Din Anglia, Ita- 

'lia, țările arabe, agențiile de pre
să transmiteau de asemenea 
știri in care se vorbea despre suc
cesul ansamblului. Aplauze... O- 
vații... Triumf... Prin neîntrecuții 
dansatori ai Iui Moiseev, arta so
vietică se făcea cunoscută in 
lumea largă, purtind cu ea un 
mesaj optimist de pace și bună 
înțelegere intre popoare.

Vestea revederii Ansamblului 
Moiseev a stîrnit celor eare-l mai 
văzuseră curiozitatea de a afla 
ce a dobindit el între timp, iar 
celorlalți dorința de a-i cintări 
personal valoarea despre care se 
dusese vestea. Iată-ne deci din 
nou in saia Floreasca...

In programul variat care ne-a 
fost prezentat de data aceasta — 
armonioasă îmbinare de fantezie, 
spontaneitate, agilitate, umor și o 
înaltă tehnică de execuție — am 
recunoscut multe numere mai 
vechi cum sînt „Partizanii", 
„Fotbal", „Lupta celor doi pitici", 
dar care ni se Înfățișau de data 
a. easta in haina deplinei maturi
tăți artistice a ansamblului, mo
dificate pe alocuri, îmbogățite 
mai ales de acea strălucire pro
prie artei îndelung cizelată. A- 
ceasta s-a tradus și în momen
tele lirice din dansul moldove
nesc „Joc“, cind — pe melodia 
duioasă a solo-ului de vioară — 
dansatoarele evocau un peisaj 
plin de poezie sau in introduce
rea la suita de dansuri ucrainene, 
cind ansamblul crea fundalul unei 
nostalgice scene de despărțire. 
Ear ce izbucnire de patos, în
flăcărare tinerească, abilitate in 
partea a doua a aceleiași suite, 
cind interpreții și-au arătat mă
iestria nu numai de r.eintrecufi 
coregrafi, dar și de acrobați care

sălile viitoarelor muzee
dintre vizita-

CERCUL
de

tîmplăr

sfidează legea gra
vității, sărind eu 
cea mai mare ușu
rință în aer la o 
Înălțime uimitoare, 
executind într-un 
iureș amețitor cele 
mai complicate fi
guri ale „Gopac- 
ului".

Și acum cinci ani . 
despre omogenitatea, armonia an
samblului, dar acum aceasta <. 
devenit o trăsătură organica a sa, 
incit, privind mișcările oricărui 
dansator, e ca și cum ai privi 
întreg ansamblul. E foarte semni
ficativ, cred, în această privință, 
dansul bașchir intitulat „Șapte 
fete". O siluetă grațioasă de iată, 
îmbrăcată in strălucitoare mătă
suri, iși face apariția în scenă. 
Silueta se arată a fi urmați de 
un șir de șapte dansatoare, tot 
atît de unduioase, care apar pe 
rînd din spatele celei dinții. Nu 
numai ca înfățișare seamănă per
fect între ele, ci și mișcările lor 
prind viață parcă una de ta alts, 
se desfășoară lin, curgător, ca fi
rul unei povești orientale. Parcă 
ai In față un complex de oglinzi 
ce multiplică simetric imaginile 
In finalul numărului, cele șapte 
dansatoare se string firesc din 
nou în șir, părînd că rămîne t*ha 
singură. Incîntător joc al fante
ziei 1 Imposibil insă de realizat 
fără omogenitatea de care era 
vorba și grație căreia Ansamblul , 
Moiseev nu are seamăn.

Această formație a cîștigat 
mult între timp și în ce privește 
arta regizorală și actoricească. în 
multe tablouri sînt puternic ere- i 
ionate chipuri caracteristice me- ■ 
diului pe care-1 adiic pe scenă. în 
tabloul „Cadril orășenesc", din 
suita „Imagini din trecut", dan- 
sul și mimica, umorul specific pu
sese conlucrează fericit. Un obraz 
naiv de fetișcană blondă, arun- 
etndu-și de la distanță în gură 
semințele pe care apoi Ie mes
tecă cu cea mai mare voluptate, 
un gest de excesivă încredere în 
farmecele mustății abil răsucite 
și e deajuns ca să-ți amintești de 
eroii lui Gogol sau Saltikov-Sce- 
drin.

Trebuie în mod deosebit subli
niat ritmul spectacolului susți
nut mereu la același nivel, fără 
goluri, ținind permanent încor
dată atenția spectatorului. Aceas-

, * *-== oQo=a * i

puteai vorbi ta se explică și prin aranjarea 
diverselor figuri de dans într-un 
șir neîntrerupt Nici un moment 
n-ai posibilitatea să observi „bu
cătăria" dansului, momentul pre
gătirii figurii următoare. Finalul 
oricărei mișcări a interpreților 
cade pe începutul mișcării urmă
toare^ nelăsînd nici un fel de 
„timpi mor|i“ care să scadă sau 
să încetinească ritmul. în felul 
acesta sînt strîns unite părțile 
componente ale dansului, are loc 
desăvîrșita lui închegare.

în susținerea ritmului numere
lor din program, și a spectacolu
lui în întregime, trebuie să rele
văm rolul muzicii. Aranjamen
tele muzicale țin în cea mai mare 
măsură seama de caracterul jo- 

șțqlui.de pe scenă,.fiind de aseme
nea distinct și binie ritmate, punc- 
tînd pasul dansatorului, unin- 
du-se strîns cu el. Orchestra este 
excelent condusă de maestrul 
Samson Galperin.

La conferința de presă, Igor 
Moiseev ne-a împărtășit din „se
cretele" care au . dus la reușitele 

ransamblului său. învățătură ne
obosită în cadrul celor 5 ani de 
școală pe lingă ansamblu, o 
mare exigență față de sine a 
dansatorilor, care sînt, în majo
ritate. soliști, discuțiile, căutările 
unor noi și noi forme de expre
sie care să îmbrace realitatea din 
care se inspiră dansurile din 
program, studiul adîncit al isto
riei diverselor popoare cărora le 
aparțin aceste dansuri și cunoaș
terea directă, la sate, a folclo
rului sovietic, mîndria și răs
punderea de a reprezenta peste 
hotare arta sovietică. Nu e pu
țin... Artiștii din Ansamblul 
Moiseev se dovedesc la înălțimea 
răspunderilor. Am fost prezenți la 
o manifestare a deplinelor lor 
forțe ce s-au împlinit, intr-o în
floritoare maturitate.

SUZANA VOINESCU

NOI LOCUINȚE 
pentru mineri
Pentru minerii exploatării car

bonifere la zi Rovinari s-a înce
put in aișul 1956 construirea unei 
noi așezări.

Aici se vor ridica 15 cămine 
pentru nefamiîiști cu cite 10 ca
mere fiecare și alte 15 aparta
mente spațioase alcătuite din 
cîte doită camere și . dependințe. 
Primele 7 apartamente au și fost 
date în folosință.

De asemenea, se află în con
strucție un grup social alcătuit 
din club cu sală de cinemato
graf, bibliotecă, săli de lectură, 
de șah și tenis de masă, .o far
macie, un magazin universal, 
baie publică etc.

Premii anuale 
de vechime 

în ajunul noului an, în bazinul 
carbonifer Doicești s-au plătit 
minerilor care au o activitate în
delungată în subteran premiile 
anuale de vechime în valoare de 
1.122.000 lei. Mineri ca Ion Nas- 
tasia, Gh. Pleșa, Grigore Pleșa, 
de la exploatarea Șotînga, Ion Ba
dea, Vasiile Badea, Dumitru Ca- 
tinca, Gh. Greblu și Dumitru Tec- 
ciu de la exploatarea Mărgineanca 
au fost recompensați fiecare cu 
sume între 2.000 și 2.700 lei. Ten- 
nicienii Gh. Grigorașcu, Ion Ti- 
Linca, Ion Mihai au primit de ase
menea fiecare recompense în va
loare de peste 5.000 lei pentru 
cca 20 de ani vechime în cîmpul 
muncii.

PE URMELE 
MATERIALELOR

PUBLICATE

O CARTE despre economia actuală
a MARII BRITANII"

Dacă încerci să Schițezi In li
niile sale fundamentale un tablou 
asupra dezvoltării capitaliste a 
Angliei, glodurile te duc In pri
mul rînd către minunatele pagini 
ale „Capitalului” in care Marx 
se ocupă de problema „Acumu
lării primitive", către lucrarea lui 
Engels „Situația clasei muncitoa
re din Anglia" și către cartea lui 
Lenin „Imperialismul — stadiul 
cel mai înalt al capitalismului". 
Iar pentru ca să-ți complectezi 
tabloul iți reamintești versurile 
lui Shelley, unele imagini din 
inegalabilul „Roman de cinci pa
rale" al lui Bertolt Brecht sau 
c'.teva secvențe din filmul „Banc
nota de 1,000.000 de lire".

Studiul economistului englez 
SAM AARONOVITCH asupra 
capitalismului monopolist brita
nic vine să concretizeze și să a- 
șeze in lumina actualității imagi
nea pe care o avem asupra dez
voltării Britaniei in imperialism. 
In cele două sute de pagini ale 
sale, acest studiu — apărut in 
Anglia in 1955 — face o amă
nunțită analiză marxistă a situa
ției economice a Angliei din pe
rioada de după cel de al doilea 
război mondial, demonstrind dez
voltarea capitalismului monopo
list britanic, a contradicțiilor in- 

' terne și internaționale pe care le 
generează șl le ascute această
dezvoltare, trăglnd pe această
bază concluziile practice ce se 
impun mișcării muncitorești en
gleze. Partea teoretică a lucrării 
este argumentată cu un abundent 
și instructiv material faptic. 
Meritul deosebit al acestei 
lucrări este că scoate in eviden
ță tocmai elementele specifice 
dezvoltării capitalismului mono
polist In Anglia. Chiar in primele 
pagini ale lucrării se arată că tn 
Anglia creșterea monopolurilor 
n-a avut loc intr-o perioadă de 
dezvoltare rapidă și furtunoasă 
a economiei, ca in Germania și 
SU.A.. ci, dimpotrivă, intr-o pe
rioadă de adinei criză, cind po
ziția economică a Angliei pe plan 
mondial se clătina in fața atacu
rilor viguroase ale țărilor capi- 

. taliste mai tinere. Această situa
ție a avui consecințe asupra în
tregii dezvoltări economice și po. 
litice a Angliei contribuind in 
special la faptul că procesul de 
putrefacție, care însoțește întot
deauna dezvoltarea monopolu
rilor, a căpătat aci o forță deose. 
bită. Analizlnd formele sub care 
se prezintă monopolurile in An. 
glia, autorul confirmă ideea lui 
Lenin care arăta că monopolurile 
nu înlătură concurența, ci dau 
naștere unor rivalități și lupte 
mai înverșunate. Examinarea

*) „Monopolurile britanice” de S. 
Aaronovltch.

gradului de monopolizare a prin
cipalelor 
engleze 
că un 
companii 
ga economie a 
rile acestor companii, milioanele 
de muncitori care lucrează in în
treprinderile lor arată că in 
condițiile capitalismului monopo
list „libertatea inițiativei particu
lare" este un mit, ea fiind înlo
cuită de dominația oligarhiei fi
nanciare. De dezvoltarea acestei 
oligarhii — in urma contopirii 
capitalului industrial cu cel ban
car — autorul se ocupă in mod 
deosebit, dind un tablou extrem 
de interesant care exemplifici 
uniunea personală dintre directo
rii principalelor bănci engleze și 
întreprinderile monopoliste. Dar 
monopolurile — pe măsura dez
voltării lor — au ieșit din gra
nițele naționale.

In vremea noastră, așa cum se 
subliniază in lucrare, imperialis
mul englez a intrat intr-o pro
fundă criză. Popoarele din co
lonii și din țările dependente de 
imperialismul englez năzuiesc 
tot mai mult spre independență 
națională.

Trei capitole ale lucrării sint 
dedicate apariției capitalismului 
monopolist de stat și consecințe
lor acestui fenomen pentru eco
nomia capitalistă, pentru politica 
externă și internă a statului en
glez. Aceste capitole ilustrează 
felul tn care capitalul monopolist 
Iși subordonează aparatul de 
stat, pentru atingerea scopului 
său suprem: profitul maxim.

Partea aceasta a lucrării scoate 
la iveală cu claritate mobilurile 
adinei, de natură economică, ale 
politicii externe agresive a An
gliei. ale dezvoltării unilaterale 
in sensul militarizării, arătind că 
această politică este contrară in
tereselor vitale ale poporului en
glez.

Ultima parte a lucrării anali
zează structura de clasă a socie
tății engleze și trage o serie de 
concluzii practice din această a- 
naliză. Examinarea situației di
verselor clase și grupuri sociale 
din Anglia de pe poziții marxiste 
arată falsitatea ideilor despre un 
„capitalism popular", despre fap
tul că In Anglia „toți cetățenii 
sint capitaliști", idei propagate 
de unii conducători ai partidului 
laburist. Pe baza unor analize 
concrete și a cttorva tablouri 
statistice, autorul demonstrează 
forța pe care o reprezintă clasa 
muncitoare engleză, posibilitatea 
alianței sale cu celelalte pături 
exploatate ale poporului englez 
șl cu popoarele din colonii In 
lupta impotriva monopolismului 
englez.

ramuri ale economiei
duce la concluzia

număr restrins de 
controlează Intrea- 

țării. Profitu-

Lucrarea economistului englez, 
apărută de curind in Editura de 
stat pentru literatură politică, va 
constitui un bun prilej pentru ti
nerii noștri de a afla noi și noi 
lucruri despre economia capita
listă contemporană, a cărei ana
liză duce pe oricare om cinstit la 
concluzia necesității luptei impo
triva orlnduirilor bazate pe clase 
antagoniste. '

EM. IORDACHESCU

Zilele trecute, gaterul gospodă
riei colective din Râcăciuni a în
ceput să taie primii bușteni.-

Acum cîțiva ani, cind au înce
put construcțiile, colectiviștii au 
cumpărat bușteni din părțile Ceah- 
lăuluL Transportul Iot n-a con
stituit .o greutate. Pină la gate
rele din Girleni și Rogoaza, buș
tenii esau transportați pe Bis
trița și pe SireL Tăiatul la gater 
și adusul scindurilor la gospodă
rie costau însă destul de scump.

Intr-una din zile, pe cind se 
afla cu treburi pe la Girleni, co
lectivistul Gheorghe Jofa iscodi cu 
atenție construcția gaterului. 
„Nu-i chiar așa de complicat — 
își zise el. Oare gospodăria noas
tră nu'vt-ăT putea constnîl ceVa 
asemănător? Citeț probleme n-am 
putea rezolva (“

Cind se întoarse la gospodări, 
împărtăși gindarile lui ți membri
lor consiliului de conducere.

— Propunerea nu-i rea, încu
viințară ei. Vorbă este cum am 
putea înfăptui un asemenea plan. 

—Să ne gîndim, să căutăm cu 
toții o soluție — răspunse preșt- 
dintele.

Unii din colectiviști și-au amin
tit câ există un gater stricat și 
părăsit în comuna Tîrgu Trotuș. 
Atunci, cîțiva dintre ei au fost tri
miși să cerceteze atent starea ga
terului. Nu prea aveai ce alege din 
el. O sumedenia de piese ii lip
seau, altele erau uzate și mincate 
de rugină. Colectiviștii au hotărî! 
totuși să-l ia și să folosească cel 
puțin șasiul, rama și valțurile. In 
tr-o ședință a consiliului se ridică 
o nouă problemă. !

— De piese pentru gater mâi 
putem face rost, dar cu ce-1 pu 
nem în mișcare? întrebă cineva

— Știu că la școala profesio 
nală.zootehnică se află o locomo 
bilă vecile, răspunse președintele 
Intr-un timp ea se folosea la în 
călzitul apei pentru baie. De vreo 
7-8 ani, de cind s-a stricat, nimeni 
n-o mai folosește.

— Ce mai, să vedem dacă poate 
fi folosită, încuviință colectivistul 
Ferdinand Istvan, lăcătușul meca 
nic al gospodăriei.

Pentru repararea pieselor și 
nerea în funcție a gaterului,

pu 
co-

Poate că mulți
torii Palatului Culturii din Iași 
s-au întrebat ce ascund nu
meroasele uși masive închise 
încă pentru public. In parte 
răspunsul il dau cartonașele fi
xate provizoriu pe tăbliile de 
stejar: „Muzeul de Științe Na
turale", „Muzeul de Istorie a 
Moldovei", „Muzeul de Artă 
Plastică"... Dincolo de ușile 
masive, zeci de muzeologi, oa
meni de știință și artiști plas
tici adună, triază, restaurează, 
prepară exponatele ce sosesc 
zilnic aici.

Nu de mult camioanele au 
adus-pentru Muzeul de Științe 
Naturale cîteva lăzi de cite 5 
tone fiecare. Intr-una se afla 
capul și colțul mamutului des
coperit cu ocazia săpăturilor 
făcute in apropierea lașului.

Aceeași activitate domnește 
și tn sălile muzeelor de artă 
plastică și de istorie a Mol
dovei.

La Muzeul de Artă Plastică 
se pregătesc trei secții. Secția

de artă străină posedă ptnze 
celebre ale școlii italiene și 
franceze. Bogat reprezentată va 
fi și pictura romlnească din 
care, bineînțeles, nu vor lipsi 
plnzele lui Th. Aman și NicO' 
lae Grigorescu.

în sala Muzeului de Istorie 
a Moldovei sint. adunate diferite 
obiecte care îți lasă impresia 
că ai pătruns in depozitul unui 
colecționar de rarități: lulele 
turcești cu filtru, costume din 
diferite localități ale Moldovei 
etc etc.

Si acum să facem cunoștință 
cu ctteva din ultimele piese 
care se pregătesc pentru un aii 
muzeu—„Muzeul Unirii". Acestea 
ne vorbesc sobru și lapidar des
pre evenimentele Unirii Princi
patelor și despre activitatea 
domnitorului Al. I Cuza. Care 
sini ultimele achiziții ? Scaunul 
domnesc cusut de femeile ro-

mince și dat tn dar domnitei 
rului, port-hărtul și servietă sa 
de documente, un costum de 
surugiu de la curtea domneas
că, scrisori, un interesant do
cument de organizare a iele, 
grafului tn Princivatele Unite, 
mobilele fostului palat domnesc 
și altele.

★
Uneori o piatră simplă* un 

plug de lemn, un simplu do
cument pe o foaie îngălbenită 
de hîrtie îsi au povestea lor 
îndelungată, cunoscută ori ne
cunoscută, ascunsă sub înveli
șul anilor. în prima perioadă a 
anului 1957, multe din cctmorile 
orinduite științific tn muzeele 
din Palatul Culturii din Iași vor 
tmbia vizitatorii să le afle po
vestea lor veche.

I. EȘANU 
student — Iași

• De curînd în Seceani, ra
ionul Arad, s-au început lu
crările de radioficare. Utemiș- 
tii Ion Ardelean, Ion Miloslav, 
Lazăr Ion, Radin Liviu și al
ții au muncit cu multă dra
goste la transportul stilpilor, 
săpatul gropilor etc.

Din cele peste 400 de cereri 
pentru introducerea difuzoa- 
relor, 250 au și fost rezolvate.

SOLOMON PASARILA 
tehnician

!

• Tot mai mulți tineri din 
Roșiori, raionul Călmățui, au 
îndrăgit jocul de șah.

La căminul cultural „Spini 
Haret". la cele 4 table de șah 
tinerii își dispută partide in
teresante.

In cadrul Spartachiadei de 
iarnă s-a instituit un concurs 
de șah la care participă 3 echi
pe de tineri : două masculine 
și una feminină — compuse 
din 11 persoane.

DAMIAN SOCEANU 
țăran muncitor

DISCIPLINA,
calificare) salarizare

In numărul 2317 al ziarului 
nostru a lost publicat materialul 
intitulat „Disciplină, calificare, 
salarizare", in care erau criticate 
lipsurile privind respectarea le
gislației socialiste a muncii la 
LP.R.O.F.I.L. „Libertatea" din 
Cluj.

O comisie, din care a făcut 
Îarte și tov Ioan Drâghici. de- 
egat al Direcției generale indus
triale produse finite din lemn, din 
cadrul Ministerului Industriei 
Lemnului, a analizat problemele 
ridicate în material.

Pentru lichidarea lipsurilor 
constatate, întreprinderea și-a în
scris printre obiectivele princi
pale următoarele sarcini:

Repartizarea tinerilor pe secții

să se facă in funcție de califi
carea și capacitatea fiecăruia, 
comportarea maiștrilor și a șe
filor de secții față de tine
ret să fie controlată in per
manență de conducerea în
treprinderii — directorul și ingi- 
nerul șef — să se acorde o mai 
mare atenție asigurării condiții
lor pentru calificare și pentru ri
dicarea calificării profesionale, 
iar sancționarea sau mutarea ti
nerilor la alte locuri de muncă 
să se facă numai de către direc
țiune și nu de către maiștrii și 
șefii de sectoare, cum 
în trecut.

In răspunsul primit 
cificate și alte măsuri 
fost luate.

se făcea

sînt spe-
care au

lectiviștii au cerut sprijinul mun
citorilor de la fabrica „Steaua Ro
șie" care patronează gospodăria. 
Atît din partea conducerii fabri
cii cît și din partea muncitorilor 
atelierului mecanic, colectiviștii 
s-au bucurat de mult sprijin. Lo- 
comobila și gaterul au fost aduse 
la fabrică pentru a fi puse la 
punct. Zile de-a rîndul muncitorii 
de aici au lucrat la schimbatul țe
vilor și întărirea armăturilor loco- 
mobilei, la confecționarea pieselor 
ce lipseau gaterului. Dintr-o gră
madă de fier vechi ei au făcut 
un gater bun. O echipă de munci
tori pricepuți ai fabricii, printre 
care se aflau Constantin Cichi,

vem. In perimetrul gospodăriei e- 
xistă peste 100 m.c. plop. Consi
liul de conducere a notărît ca o 
parte din acest lemn să-l trans
formăm în seînduri și material 
necesar construcțiilor. In plus a- 
vem și o plută de bușteni care 
trebuie să ne sosească din părțile 
muntoase, dinspre Ceahlău. Nici 
cărămidă nu vom fi nevoiți să 
mai cumpărăm. Noi am hotarît 
ca în primăvară să creăm o sec
ție de cărămidărie. Și-n această 
direcție vom primi sprijin din par
tea fabricii care ne patronează. 
De pe acum, conducerea fabricii 
„Steaua Roșie" a hotărlt să con
fecționeze pentru gospodăria noa-

Spiritul------
^GOSPODĂRESC
Nicolae Bălăceanu și alții, s-au 
deplasat Ia gospodărie, unde au 
montat gaterul punîndu-1 în func
țiune. Astfel, ajutați îndeaproape 
de muncitori, colectiviștii din Ră- 
căciuni au reușit ca din resurse 
locale să-și creeze o nouă secție 
anexă — gaterul. Cu ajutorul lui, 
gospodăria poate rezolva astăzi în 
întregime problema prelucrării 
lemnului pentru construcții.

— Avem multe de făcut — spu 
ne președintele gospodăriei. Din 
cauza lipsei de material n-am pu 
tut termina pînă acum grajdul în
ceput cu mult timp în urmă. De 
acum înainte însă echipa noastră 
de dulgheri și constructori vă ti
vea mult de lucru. Trebuie să po 
dim grajdul și să-i facem tîmplă 
ria necesară, să împrejmuim cu 
gard sediul și celelalte acareturi, 
șă facem un țarc pentru oi și să 
construim un saivan și o fînărie 
Aceste construcții nu vor mai su 
feri amînări de ani de zile din 
cauza lipsei materialului lemnos. 
Bușteni pentru tăiat la gater a-

stră două prese necesare procesu
lui de fabricație a cărămizilor.

★
Exemplul colectiviștilor din Ră- 

căciuni arată că în gospodăriile 
colective există multe resurse lo
cale ce pot fi folosite pentru con
strucții.

De la înființare, gospodăria co
lectivă din Parincea a construit 
un saivan pentru 300 oi, o maga
zie cu capacitatea de 30 vagoane 
cereale și 12 boxe pentru porci. 
Acum se află în curs de construc
ție o clădire care va adăposti cele 
8 secții anexe (cizmărie, tîmplă
rie. lăcătușerie, rotărie, dogărie 
etc.). La aceste construcții s-au 
folosii în bună parte materiale 
provenite din resurse locale. Lem
nul cumpărat din pădure a fost 
în întregime prelucrat de colecti
viști. Echipele de dulgheri ale 
gospodăriei au înălțat construc
țiile.

Tîmplăria și fierăria necesară 
au fost făcute la secțiile anexe. La

In organizațiile de 
U.T.M. s-a încetățenit o 
ție frumoasă: aceea de a 
unitatea de pionieri din : 
rea fabricii sau instituției.

rească de tîmplărie „1 A 
Botoșani face parte din 
ria acelor organizații un 
miștii se gindesc foarte 
pionieri. "Astfel, ei au gi 
purtătorii cravatei roșii d 
tatea de la Școala mixtă

Atît de mult se îngrijf 
miștii de afctivjtatea mic 
prieteni, îneîj una din ai 
generale a fost dedicată 
probleme. Adunarea a fo 
mult 6 consfătuire de luc

— Prin urmare — as 
cretarul (tqv. Tănase Va:

" j să ne. gîndim ct 
, I pe 'pisnieri. Să 

poate are cineva de propt 
LiS-Început ulemiștii at 

Uni I nici nu prea știau < 
ce ar putea să-i ajute pe c 

S-a ridicat apoi un băia 
blond — instructorul de 
— care i-a informat că 
copii ar dori să învețe *tîi 

— Tîmplărie ? Păi de 
spui așa frățioare ? In 
astea ne pricepem noi.

— Să le facem copiilor 
telier — a propus un i 
Aveți loc pentru așa cev

— Este loc.
— Pentru asta ar 

Noi ne angajăm 
niște rindele...

— Noi, pînze de
— Ciocane; clești 

asemenea să le dăm...
Astfel s-a adunat zesti 

lierului de tîmplărie al f 
lor de la Școala mixtă nr 
Botoșani.

Mai rămînea de rezo 
problemă. Cine vine să-i 
pe copii tîmplărie ? In șco 
îesori pentru așa ceva 
aflau.

— Ce-ar fi ca unul din i 
utemiști să se ocupe de 
asta ?

L-au numit pe Octaviai 
cu. Toată lumea știe că, 
tînăr, e foarte priceput 
serie. Deci Octavian Scoici 
ocupa de cercul de timpii

Utemiștii au fixat și da 
chiderii cercului, pe care 
pectat-o. Așa că cei curl 
să poftească să-l viziteze

A

a trebuie 
le' ajutăm

Ion Mincu este împuternicit pentru contractarea sfeclei 
de zahăr în satul Bogata, raionul Călărași. Conducerea 
fabricii de zahăr „Popa Șapcă1* din Giurgiu i-a încredin
țat tovarășului Mincu. încă din toamna anului 1955, pa
tru semănători (două mari și două mici) pentru a fi fo
losite de către contractant- Mincu Ion le-a adăpostit un
deva, în curte, sub cerul liber. Tn prezent ele stau tot a- 
colo, neîntrebuintate, într-o stare deplorabilă.

IOAN RASPOP
elev la Școala silvică-Brănești

— De unde știi că asta-i semăn ătoarea ?
— Eu să nu știu ? 1... Păi nu o „îngrijesc" eu ??...

Desen de N. CLAUDIU

trebu 
să :

fierăs 
treb

Petroliștii din Zemeș
(Urmare din pag. I-a) 

tă, Vasile cobora și el zi de zi în 
ulița principală, amestecindu-se 
printre ceilalți. Intr-o zi, la poar
ta întreprinderii a găsit o listă 
cuprinzînd cam 30 la sută din 
muncitori. Aceștia erau conce
diat!. Cu inima bătînd se apro
pie și el să citească lista. In co 
Ioana aceea lungă de nume pri
virea i se opri asupra numelui 
lui. Nu încăpea nici o îndoială 
Scria clar: Vasile Comănescu 
Știa bine că nu e nici o greșeală. 
El era.

Descumpănit, făcu calea întoar. 
să într-o tăcere apăsătoare, ală
turi de multi alții care, ca și el. 
erau pe listă.

După cîtăva vreme a plecat în 
pădure la Asău, ca tăietor de 
lemne.

A trecut cîtăva vreme. Vasile 
era din nou acasă. După 
patru ani de muncă în pă

dure, după alți trei ani de militărie, 

saivan s-au făcut pereți din nu
iele împletite, iar la clădirea des
tinată secțiilor anexe pereții au 
fost construiti din pămînt presat.

In gospodăriile colective cons
trucțiile constituie o problemă la 
ordinea zilei. Rezolvarea ei cu suc
ces depinde in primul rînd de ma
terialele de construcție. Din pă
cate conducerile unor gospodării 
așteaptă ca materialele de care au 
nevoie să le vină sau să le cum
pere de-a gata de la centru. De 
multe ori ele pot fi găsite și pe 
plan local. Pentru asta se cere 
însă inițiativă și spirit de organi
zare. Peste tot există pămînt bun 
pentru cărămidă, albiile rîurilor 
sînt pline cu piatră. Resurse exis
tă, însă sînt slab folosite. La gos
podăriile colective din Rădeni, Li- 
pova, Parincea atelajele ruginesc 
sub cerul liber din cauza lipsei de 
remize, cu toate că există și posi
bilitatea confecționării cărămizi
lor, există și paie și coceni cu care 
s-ar putea acoperi aceste remize.

In unele gospodării colective 
terminarea unor construcții înce
pute cu 2-3 ani în urmă se tă
răgănează. La gospodăria colecti
vă din Rădeni, grajdul s-a con
struit cu fa(a spre nord, din care 
cauză nu are soare; In același 
timp, părțile laterale ale acoperi
șului sînt neastupate ceea ce face 
ca în grajd să existe în perma
nentă curent puternic, primej
duind sănătatea vitelor.

★
De curînd, din Inițiativa Comi

tetului raional de partid Bacău, 
a început elaborarea unui plan 
trienal de întărire economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor co
lective. In elaborarea acestui plan 
gospodăriile sînt ajutate de o co
misie raională. Cu această ocazie 
se stabilesc și construcțiile nece
sare, ținîndu-se seama de dezvol
tarea gospodăriilor. Nu trebuie 
uitat că folosirea gospodărească 
a materialelor de construcții din 
resurse locale duce la grăbirea 
executării construcțiilor și la ief
tinirea lor.

C. ANDREESCU 
corespondentul 

„Scînteil tineretului" 
pentru regiunea Bacău

Vasile se duse din nou să se an
gajeze sondor, la aceeași între
prindere unde prima dată încer
case să-și ciștige existența sin
gur. In acest timp insă sondele 
de aici își schimbaseră patronii 
Condițiile de muncă rămăseseră 
însă aceleași. Mai tîrziu, cind 
firma a trecut în mina celor de 
la „Concordia**, aceste condiții se 
înrăutățiseră chiar Sondorii lu
crau numai 15 zile pe lună și sa
lariile le primeau tot pe 15 zile, 
deși trebuiau să trăiască o lună 
întreagă.

In sat nu se schimbase nimic. 
Aceleași căsuțe umile, adăpostind 
fiecare o familie numeroasă, ace
leași ulițe strimte și noroioase. 
Nimic din înfățișarea acestui sat 
sărăcăcios nu trăda bogățiile lui 
subpămintene. Numai acei in bu
zunarul cărora intrau sumele 
considerabile provenite din vin- 
zarea produselor petrolifere știau 
cît de bogat este acest sat.

Și din nou in fiecare dimineață 
Vasile cobora din căsuța lor de 
pe coastă inspre sondele din sat. 
Mamă-sa, care îmbătrînise mult, 
sora lui, bolnavă, așteptau de la, 
el, singurul bărbat din casă — 
ceilalți doi se însuraseră și acum' 
aveau necazurile lor — să le 
procure mijloacele de trai. Și Va
sile muncea pe rupte fără să reu
șească însă să le dea m'ai ’mult 
ca pîinea de azi pe mîine. Im- 
plinise de mult vîrsta de însu
rătoare, dar nu se însurase.

— De ce nu te însori Vasile? 
Armata ți-ai făcut-o. meserie ai, 
ești cum s-ar zice un om întreg

Mulți îi puneau această între
bare. De obicei nu răspundea. Ce 
avea să răspundă? Că nu șe 
poate însura din pricina sără
ciei? A amînat cît a putut mai 
mult însurătoarea, dar la 30 de 
ani tot s.a însurat. Nu de alta, 
dar îmbătrînea șt nu-1 mai lua 
nimeni. - ,

Vasile Comănescu tot 
dele din Zemeș lucre 
sondor-șef acum. Ca 

dată, în fiecare dimineață ( 
coasta spre sonde. Acum î 
se mai apleacă la ieșire 
ca să nu se lovească de 
ușii, prea scunde a casei 
nești , are casă nouă,(lum 
cu ferestre largi, cu sobe 
roase. Frigul și umezeala 
trund aici...

De doi ani de cind și-a 
casa, cu împrumut de la 
e drag să stea acasă să 
dărească, să primească < 
Cele două fetițe cresc săn 
ferite de griji. Acum ele 
lui, peste salariu, încă 2 
lei. Condițiile de muncă 
schimbat de asemenea. Du 
ționalizare sondele de la 
au fost utilate cu cel m 
dern utilaj, sondorii au hi 
protecție...

Povestea lui Vasile Cc 
cu e povestea tutu 
rănilor din Zemeș, ci 

diferențe de date sau num 
leași le-au 'ost suferințele 
cut, aceleași le sînt acum 
rjile.

Ce și oamenii de aici, sa 
transformat și el. Rotindu 
virea împrejur ai să vezi 
munți împăduriți, dar sat 
mai e sat, e comună și 
trece mult și va 
oraș. In momentul di 
petroliștii din Zemeș se m 
cu cele 10 blocuri noi. cu 
a cărui sală de sp< 
are 600 locuri, cu creșr 
pensarul, spitalul de 117 
cantina, magazinele și toai 
lalte.

Sondele ce se găsesc la 
sul nu mai extrag petrol 
„Concordii*1 sau* ..Danube 
Clădirile noi din Zemeș, 
mern mai îndestulata a 
liștilor de aici arată clar 
se îndreaptă belșugul aces

î In timpul lor liber, după amiaza, duminica, în zilei 
i sărbătoare, petroliștii din Zemeș se duc cu drag la clubu
• In sala de cinema, la șah, tenis de masă sau la biblic 
| ei pot petrece plăcut și instructiv cîteva ceasuri.
• In fotografie: clubul petroliștilor din Zemeș.
• _

%25c8%2599%25c8%259bqlui.de


Viața de organizație

Until șl iar hîrflL
In cameră era liniște. L» biroul 

ei, secretara tehnică a comitetu
lui raional tocmai se pregătea să 
scrie la mașină procesul verbal 
al ședinței de birou care avusese 
loc cu o zi înainte, în care se ana
lizase munca organizației U.T.M. 
din comuna Brănești.

Dacă te-ar fi îndemnat curio
zitatea să răsfoiești dosarul cu 
procese verbale, nu mică ji-ar fi 
fost mirarea găsind încă un pro- 
ces-verbal intocmij în ședința de 
birou din 7 iulie 1956, care vor
bea tot despre munca organiza
țiilor de bază U.T.M. din Bră
nești. Și în prima și în a doua 
ședință s-a discutat mult despre 
slaba muncă educativă a acestor 
organizații, despre insuficienta 
lor contribuție ia transformarea 
socialistă a agriculturii, despre 
lipsa unei legături trainice cu ti- 
neretul și despre multe altele. In 
ambele ședințe s-a vorbit mult, 
ș-au tras concluzii juste și s-au 
făcut unele propuneri concrete 
care au fost consemnate cu grijă 
In procesele verbale.

De ce a fost oare nevoie ca în 
curs de trei luni și ceva, biroul 
comitetului raional să analizeze 
și să ajungă la concluzii aproape 
identice în aceeași problemă? Răs
punsul este cît se poate de sim
plu. Cele discutate și hotărîte în 
aceste ședințe au rămas numai 
în stadiul „inițial", deoarece totul 
s-a rezumat doar la discuții, mă
surile bune stabilite fiind repede 
date uitării. Drept urmare, orga
nizațiile de bază U.T.M. din co
muna Brănești au continuat să 
ducă o slabă muncă politică în 
rîndul utemiștilor și tinerilor. 
E'e ajută și astăzi insuficient or
ganizației de partid în transfor
marea socialistă a agriculturii, 
în întărirea gospodăriilor colec
tive și întovărășirilor create, cît 
și în alte acțiuni obștești. De pil
dă, in gospodăria colectivă din 
satul Pasărea (care aparține co
munei Brănești) mulți colectiviști 
— dintre care unii utemiști — 
lipsesc zile întregi de la lucru și 
atît organizația U.T.M. din gos
podărie, cît șl comitetul U.T.M. 
din comuna Brănești se împacă 
cu această stare de lucruri și nu 
fac nimic pentru a-i pune capăt.

Tn biroul comitetului raional 
U.T.M. Brănești pot fi întilnite

In curînd 
la Cluj vor 

apare 
„TRIBUNA"

CLUJ (de la corespondentul 
nostru).

Nu de multă vreme ziarul no
stru a publicat In coloanele sale 
un interviu luat scriitorului Asz- 
taloș Istvan tn legătură cu apa
riția la Cluj a unei reviste pen
tru copiii maghiari din țara noa
stră : „Napșugăr". organ al C.C. 
al U.T.M. Peste puține zile pri
mul număr al acestei noi publi
cații va ajunge in mlinile mici
lor săi cititori. Dar nu asta vrem 
să relatăm acum, ci vrem să in
formăm cititorii noștri că in a- 
fară de această revistă. In pri
mul trimestru al noului an. tot 
aici, la Cluj, vor fi editate alte 
două publicații culturale: „Tri. 
buna" in limba romină și „Ko- 
runk" („Veacul nostru") In lim
ba maghiară.

lată clteva amănunte despre 
aceste publicafii.

„Tribuna", care va avea forma
tul unei gazete, va fi o revistă 
săptăminală de cultură. Prin 
materiale beletristice, reportaje, 
articole de știință și artă infor
mații din viața culturală din țară 
ți de peste hotare, revista va cău
ta să sprijine îndeosebi dezvolta
rea vieții culturale, artistice și 
științifice din regiunile Transilva

și alte practici birocratice, dăună
toare muncii de organizație, care 
au fost combătute cu tărie la 
vremea lor. Biroul raional a fost 
informat în urmă cu cîtva timp, 
că în desfășurarea activității or
ganizației U.T.M. din comuna 
Fundulea existau multe rămîneri 
în urmă. Pentru a îndrepta si
tuația, în luna august a analizat, 
într-o ședință a sa, munca acestei 
organizații. S-a adoptat și o ho- 
tărire scrisă.

Despre munca biroului{ 
Comitetului raional j 

U.T.M. Brănești pentru' 
îndeplinirea propriilor} 

hotărîri

Realitatea este că nici după a- 
ceasta ședință, în care s-a luat o 
hotărîre concretă, membrii biroului 
raional n-au dat ajutorul cuvenit 
organizațiilor de bază U.T.M. din 
comuna Fundulea. Cît despre ho- 
tărîrea luată, nimeni nu s-a mai 
interesat după aceea de soarta 
îndeplinirii ei. Pe de altă parte, 
utemiștiî din conducerea acestei 
organizații de bază și în primul 
rînd tovarășul secretar Gheorghe 
Mutu care este și membru în comi
tetul raional, au așteptat cu bra
țele încrucișate ca hotărîrea să 
se îndeplinească Singură.

lată un alt fapt. Biroul raional 
a analizat în mai multe rînduri 
problema primirii de noi membri 
î.n U.T.M. Cu acest prilej a fost 
scos la iveală faptul că multe or
ganizații de bază se ocupă insufi- 
cjențși superficial de, pregătirea 
oelor mai buni tineri pentru a 
intra în U.T.M. S-au arătat lip
surile comitetului raional, slăbi
ciunile din munca sectorului de 
evidență etc. S-au propus de a- 
semenea unele măsuri interesante, 
cum ar fi organizarea de confe
rințe cu teme educative, ținerea de 
adunări generale deschise cu toți 
tinerii etc. Cu toate acestea, si
tuația privind primirea de noi 
membri nu s-a îmbunătățit. Din 
cele 104 organizații de bază din 
raion, 48 n-au primit membri de 
foarte multă vreme. Stat unele 

revistele
și,,KORUNK“

niei, să dea posibilități și mai 
largi de manifestare oamenilor de 
litere.de artă și știință din aceste 
regiuni ca și din restul tării.

„Koru.nk" va fi o revistă lu
nară de ideologie, știință și cul
tură, organ al Ministerului Cul
turii. Ea va continua cele mai 
bune tradiții ale vechii reviste 
„Korunk" redactată de Gaal Ga
bor și tși propune ca prin mate
rialele ce le va publica să contri
buie și mai mult la întărirea fră
ției dintre poporul romin și na
ționalitatea maghiară și celelalte 
naționalități conlocuitoare din 
tara noastră, tn spiritul interna
ționalismului proletar și al pa
triotismului socialist.

Pe lingă problemele sociale e- 
conomice și artistice, revista „Ko
runk" va oglindi periodic mișca
rea literară din (ara noastră, pro
blemele actuale ale literaturii so
vietice și ale literaturii progre
siste mondiale. De asemenea, re
vista se va ocupa de problemele 
esteticii și ale teoriei literare.

Revista ..Korunk" va fi editată 
In 100—120 pagini, intr-un tiraj 
de 5.000 exemplare. Primul nu
măr al revistei e in lucru La 
sflrșitul lunii ianuarie el va pu
tea fi răsfoit de cititori. 

organizații U.T.M. din sate 
mari ca: Sinești, Pîrlita, Goști- 
lele, Belciugatele și Sărulești în 
care, deși sînt destui tineri dornici 
să devină utemiști, nu există pre- 
oouparea pentru primirea lor. Cui 
i-au folosit numeroasele consta
tări făcute cu privire la lipsu
rile sectorului de evidență, dacă 
și astăzi zac aici peste 130 de 
carnete neînmînate noilor ute
miști ?

Practica dăunătoare a neînde- 
plinirii propriilor hotărîri — 
unele din ele bune — a dus la 
slăbirea și încălcarea disciplinei 
de organizație, la scăderea pres
tigiului comitetului raional în 
fața utemiștilor.

Acum cîtva timp, biroul raio
nal a hotărît ca tovarășul Voicu 
Surdiiă, secretar al comitetului 
raional, să meargă în comuna 
Fundulea și să ajute comitetul 
U.T.M. în luarea unor măsuri 
operative pentru deschiderea 
noului an de învățămînt politic 
U.T.M. Cum a procedat însă to
varășul Surdiiă ? După ce a dat 
unele îndrumări destul de gene
rale, fără a ajuta și controla 
munca propriu zisă a comitetului 
U.T.M., s-a grăbit să se îndrepte 
spre sediul raionului. Aceasta a 
făcut ca cercurile politice de aici 
— și așa destul de rămase în ur
mă — aă nu se deschidă nici după 
deplasarea tovarășului Surdiiă.

Membrii biroului au dat dova
dă de o nepermisă lipsă de răs
pundere și față de îndeplinirea 
măsurilor stabilite în vederea a- 
plicării hotărîrllor celui de-al 
doilea Congres al U.T.M. Și cîte 
acțiuni interesante nu stabilise 
biroul raional I Așa, de pildă, se 
prevedea organizarea de adunări 
generale deschise, în care să se 
dezbată statutele model — cel al 
gospodăriilor colective și cel al în
tovărășirilor agricole—consfătuiri 
cu tinerii din sectorul zootehnic, 
acțiuni de muncă voluntară pentru 
repararea și amenajarea drumu
rilor, pentru săparea șanțurilor 
comunale. Pină acum, membrii 
biroului raional nu.și amintesc 
să se fi organizat ceva pentru 
îndeplinirea acestor prevederi ale 
hotărîrii.

Nu se poate spune că membrii 
biroului raional și chiar primul 
secretar, Ștefan Condeescu, nu 
merg pe teren. Dimpotrivă, ei vi
zitează adeseori gospodăriile a- 
gricole colective cît și cele de 
stat, întovărășirile și satele din 
raion. Dar, multe din deplasările 
lor rămîn numai niște simple 
vizite. Superficialitatea, spiritul 
de răspundere scăzut, sînt ade
văratele cauze care i-au îndepăr
tat de munca vie, de. viața tineretu
lui, transformîndu-i astfel în niște 
ședințomani și curieri culegători 
de date. O asemenea practică n-a 
putut decît să dăuneze educației 
comuniste a activiștilor, a ute
miștilor și tinerilor in spiritul 
respectării disciplinei de organi
zație, a unui înalt spirit de răs
pundere față de sarcinile primite.

De lipsurile serioase existente 
în cadru! acestui comitet raional 
sînt răspunzători deopotrivă și 
tovarășii Ana Dinu și Ion Mun- 
teanu, care au răspuns din par. 
tea biroului Comitetului regional 
U.T.M. București de îndrumarea 
acestui organ, ca și instructorii 
regionali Gheorghe Bîrșoveanu 
și Gheorghe Mihălcioiu. Deși au 
cunoscut o parte din lipsurile 
existente aici, ei n-au făcut mai 
nimic pentru a le pune capăt.

Este timpul ca biroul Comite
tului regional U.T.M. București 
să analizeze cu toată răspunde
rea munca Comitetului raional 
U.T.M.-Brănești, să tragă toate 
concluziile cuvenite și să ia măsuri 
hotărîte care să ducă. la înlătura
rea lipsurilor serioase existente în 
munca activiștilor de aici, lipsuri 
care-i împiedică să desfășoare o 
muncă politică susținută în or
ganizațiile de bază U.T.M.

GEORGETA VASILIU

Itinerar
într-un oraș

de basm...
Despre o mare întrecere sportivă de masă

SCRISORI...
Mîini pricepute 

au săvirșit de-a 
lungul cîtorva zile 

o tradițională me
tamorfoză. At
mosfera tumul
tuoasă a orașului 
modern a cedat 
locul unui peisaj 
de basm. Piața in 
care zgomotoase
le limuzine go

neau In șuvoi neîntrerupt a fost 
invadată de veselii locuitori ai 
„orășelului copiilor", semn al 
unui an nou pe răbojul timpului. 
In marele oraș a apărut un oră
șel desprins din lumea basmelor 
ce ne-au înfrumusețat copilăria.

In prag ne-a întîmpinat un 
brad impunător. Un confrate 
spunea despre el că are 26 me
tri Cu semeția Ceahlăului nu 
suferă comparație. Dar pentru 
puștii ce roiesc in jurul iui, are 
proporțiile unui gigant. Vîrful

Fiorosul urs se oferă binevoi
tor ca... decor fotografic

Controlul obștesc 
asupra comerțului de stat

Recent, Prezidiul Marii Adu
nări Naționale a emis un Decret 
privind organizarea și funcționa
rea controlului obștesc asupra u- 
nităților comerțului de stat

în baza acestui Decret, con
trolul obștesc va fi exercitat de 
echipe formate din muncitori, in
gineri, tehnicieni și funcționari 
aleși in adunări generale pe în
treprinderi și instituții, și femei 
gospodine, soții ale salariaților. 
alese în adunări generale, pe car
tiere, organizate de către comi
siile de femei ale comitetelor 
executive ale sfaturilor populare.

Echipele de control obștesc se 
aleg pe termen de un an și își 
desfășoară activitatea sub îndru
marea sindicatelor. Membrii echi
pelor de control obștesc pot fi 
revocați de organele care i-au 
ales.

Echipele efectuează controlul 
în baza unor legitimații eliberate 
de organele sindicale stabilite de 
C.C.S., vizate de comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare din 
localitățile respective. In legiti
mații se vor arăta unitățile ce pot 
fi controlate.

Controlul obștesc își exercită 
atribuțiile asupra unităților de 
desfacere cu amănuntul a produ

împodobit cu globuri 
și beteală argintie pare 
pierdut, undeva în ce
rul înnourat al după- 
amiezii de iarnă. Dar 
dacă înălțimile obo
sesc pe micii vizitatori 
ai orășelului, în schimb 
jucăriile (pare.se 240 
la număr, întovărășite 
de vreo 280 globuri 
strălucitoare) agățate 
pe crengile bradului Te 
cu iscusință de maes
trul scenograf, amuză pe gălă
gioșii prichindei.

Și pentru că pomenirăm de 
specialiștii rechiuzitei, este cazul 
să arătăm că natura a dat o 
mină de ajutor spre a complecta 
decorul. Fără zăpadă, moș Geri- 
lă și-ar pierde savoarea.

Numai că natura, fire înțelegă
toare, a venit in ajutorul cons
tructorilor orășelului. Abundenta 
zăpadă ce a marcat ultimele ziie 
ale lui 1956 a fost un decor na
tural complectînd fericit pe cel 
dip mucava, lemn și vopsea.

Dar să nu pierdem vremea. A- 
vem multe... halte pe itinerariul 
nostru din minuscula urbe lată 
o tobă uriașă. In spatele ei un 
chioșc. Copiilor le sclipesc ochii: 
aci se vind jucării. Doi pași mai 
încolo un chioșc, dominat de o 
socotitoare și citeva vîrfuri de 
creioane colorate. Popasul e mai 
lung pentru școlari. Un miros 
plăcut iți gidilă nările In țața 
ochilor iți apare un cuptor imens 
din cărămidă roșie. Cind observi 
în gura cuptorului cițiva bărbați 
și femei te oprești o clipă mirat 
și chiar., puțin speriat Gogoșile 
pe care le poți cumpăra de la a- 
cești oameni în halate albe iti 
alungă sperietura și, bineînțeles, 
prelungesc popasul. Călătorului 
ti stă insă bine cu drumul, așa 
incit... Poposim in fața unei 
cărți neobișnuit de mari pe pagi
nile căreia descifrăm citeva cu-

selor alimentare și industriale 
(magazine alimentare, băcănii, 
unități de aprovizionare cu zar
zavat, centre de desfacere a 
piinii, magazine universale, de 
textile, încălțăminte etc.) precum 
și asupra unităților de alimen
tație publică, ale comerțului de 
stat (restaurante, bufete, cofetării, 
patiserii, centre de răcoritoare 
etc), controlind dacă unitățile de 
desfacere cu amănuntul și de a- 
limentație publică ale comerțului 
de stat sînt aprovizionate și dacă 
respectă sortimentul minimal 
stabilit, felul cum sînt depozitate 
și conservate mărfurile, cfntări- 
rea și măsurarea mărfurilor la 
vînzare către consumator precum 
și exactitatea aparatelor și instru
mentelor de măsurat și cîntărit. 
respectarea prețurilor cu amă
nuntul, respectarea gramajelor 
și rețetarelor stabilite de Mi
nisterul Comerțului Interior, res
pectarea regulilor generale de co
merț, sanitare și de igienă stabi
lite de organele competente, mo
dul de deservire a populației.

Echipele de control obștesc au 
următoarele drepturi șl îndatoriri 
iac constatări in cadrul atribu
țiilor ce le revin, înscriu în re
gistrul unic de control încălcă

intimpină un brad impunător... 

vinte ale neîntrecutului povesti
tor din Humulești Pe o pagină a 
cărții se află o deschizătură : a- 
colo se vind cele mai diferite ti
părituri pentru mari și mici.

Și călătoria în „Orășelul co
piilor" nu se termină. Ne oprim 
lingă chioșcurile cu dulciuri sau 
ne fotografiem lingă fiorosul urs... 
împăiat pe care un fotograf am
bulant îl expusese in toamnă ia 
Moși. Cei dornici se pot foto

grafia la volanul unui vehicul 
liliputan, sub privirile blinde aie 
lui Moș Gerilă. Totul nu depinde 
decît de reclama verbală a foto
grafului . Fără îndoială, cei mici 
nu pierd ocazia de a asista la 
spectacolele ce sînt organizate 
pentru ei, cu concursul unui lung 
șir de somități artistice, mai des 
sau mai rar prezente.

Dar în orășelul copiilor mai 
sînt lucruri de văzut. Unele mai 
puțin interesante pentru puști, 
dar plăcute pentru., părinții lor 
E vorba de chioșcul la care se 
vinde vin fiert Aci ne.am în
cheiat și noi documentarea pe 
teren.

E. O

rile constatate, comunică condu
cerii administrative a unității 
controlate constatările făcute, în 
vederea luării măsurilor de în. 
dreptare, sezisează, după caz, or
ganele Inspecției comerciale de 
stat, Inspecției sanitare de stat. 
Sanepid sau organele de miliție, 
atunci cind constată încălcări 
mai grave, a căror rezolvare de. 
pășește competența conducerii 
administrative. De asemenea, se
zisează secțiunea comercială a 
sfatului popular regional, respec
tiv al Capitalei în cazul cind 
conducerea administrativă nu ia 
măsuri de îndreptare, sprijină 
activitatea unităților controlate 
prin munca de lămurire pe care 
o duc cu lucrătorii acestora.

Unitățile controlate sînt obli
gate a pune Ia dispoziția echipe
lor de control obștesc toate actele 
care li se cer în legătură cu a- 
cest control.

In exercitarea atribuțiilor lor, 
echipele de control obștesc vor fi 
sprijinite de către comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare, in
specția comercială de stat, ln- 
soecția sanitară de stat. Sanepid, 
și organele de miliție

(Agerpres)

Scrisori. Zeci, sute de 
scrisori, sosesc la redacție din 
cele mai îndepărtate colțuri 
ale fării. De la Suceava și Ti
mișoara, de la Oradea și Con- 
stanfa, din comune și orașe, 
din școli și uzine. Majoritatea 
ne anunță că: la întrecerile 
Spartachiadei'de iarnă partici
pă mii de tineri.

„In comuna Bolintin raio
nul Domnești, regiunea Bucu
rești — ne scrie coresponden
tul nostru voluntar ION PO
PESCU — s-au înscris pen
tru a participa la întreceri i20 
de tineri țărani muncitori ; 40 
la schi, 45 la șah, 10 la trîntă 
și 25 la tenis de masă"

120 de tineri țărani munci, 
tori participant la o întrecere 
sportivă intr-o singură comu
nă I Pentru a aprecia așa cum 
se cuvine cifra, vă dăm un a- 
mănunt: cu 8 ani în urmă, în 
1948, in comuna Bolintin prac

tica sportul un singur tinăr: 
fiu! învățătorului. Atit.

Altă scrisoare, din Satu 
Mare. Ne scrie educatorul EU
GEN CARABA de la Școala 
profesională „UN1O": „Pini 
în prezent, la întreceri parti
cipă 560 de elevi. Pentru con
cursurile de șah și tenis de 
masă, care sînt cele mai în
drăgite de elevi, s-a amena
jat un club special înzestrat 
cu mese de șah șl instalații 
pentru tenis de masă".

Viitorii muncitori calificați 
din Satu Mare fac astăzi 
sport, participă la competiții 
sportive, au la dispoziție un 
club, schiuri, echipament. In

Tinerii șahiști promit
Pînă la ultima rundă, numele 

noului nostru campion de șah a 
stat sub semnul întrebării. Acum, 
iată-1: Dr. OCTAV TROIANE- 
SCU „Consider că în cazul vic
toriei finale a maestrului Troia- 
nescu — ne-a spus deunăzi fos
tul campion Ciocîltea — titlul de 
campion al țării s-ar afla în 
mîini din cele mai bune". Incontes
tabil că așa este. Dar tot atît de 
evident este și adevărul că tină- 
ru! student ieșean Gh. Mitite'.u se 
află la un pas de el: numai la 

■o jumătate de punct. Și aceasta, 
datorită talentului. îndrăznelii și 
în ultima rundă... a resemnării 
cu care a jucat. Exceptind ultima, 
partidele lui, ca aproape toate 
partidele actualului campionat, au 
fost neobișnuit de combative și 
spectaculoase. Deși titlul e cuce
rit de un veteran al șahului ro- 
minesc, putem spune, fără rezer 
ve, că tineretul s-a comportat 
frumos la ediția pe 1956 a cam
pionatului republican. Cel mai 
bine pregătit — plăcuta surpriză 
— Mititelu, putea deveni chiar 
campion dacă juca ceva mai pon
derat. Timp de 4 runde nu l-a 
lăsat pe Troianescu să conducă 
singur, pentru ca apoi, ia întîl- 
nirea cu studentul Ghițescu să 
cedeze, iar în ultima partidă să 
remizeze în 13 mutări (!) Impor
tant este că totuși, ocupînd locul 
2, va putea participa și la tur
neul zonal pentru campionatul 
mondial

Recentul campionat n-a cuno
scut jucători neînfrînți. In ge. 
neral s-a jucat numai „la vic
torie", rezultatele „incolore", 
de remiză, fiind total ne
mulțumitoare pentru concurenți. 
Multe înfrîngeri a suportat și tî- 
nărul jucător iuliu Szabo la în
ceputul turneului. Chiar și după 
runda a 4-a deținea ultimul loc. 
Dar impetuosul tur de forță rea
lizat spre sfîrșit, cind a intrat în

1944, ucenicii de la fabrica 
„UNIO" nici nu visau că ar 
putea avea așa ceva într-o zi. 
După 10—12 ore de lucru, ne- 
mincați, zdrențăroși, bătuți, u- 
cenicii de la „UNIO" numai 
la sport nu se gîndeau.

In anii regimului burghezo, 
moșieresc, micii meseriași din 
Tîrgoviște își cîștigau cu greu 
puținul necesar unei vieți de 
pe o zi pe alta. Acum, uniți 
în cooperative de producție, ei 
își fac viața din ce in ce mai 
frumoasă. Colectivul sportiv 
„Voința" pune Ia dispoziția ti
nerilor cooperatori tot mate
rialul și echipamentul necesar 
practicării sportului. „De cu- 
rînd, colectivul nostru a fost 
înzestrat cu noi materiale 
sportive — ne scrie contabilul 
MIȘU AVANU din Tîrgoviște. 
Prima zăpadă ne-a găsit bine 
pregătiți. A doua zi am și or
ganizat concursul de schi din 
cadrul Spartachiadei de iarnă. 
Au participat 45 de tineri".

O altă scrisoare, din Tirnă- 
veni. IOAN HASAȘ1U ne scrie: 
„Circa 3300 de tineri participă 
în raionul nostru la Întrecerile 
de șah".

...Spartachiada de iarnă a ti
neretului. Zeci de mii de parti- 
cipanți, noi baze sportive, 
cantități masive de echipament. 
Despre acestea vorbesc sute 
de scrisori sosite la redacție.

Mai e nevoie de o concluzie? 
Da? Ei bine, iată : SPORTUL 
A INTRAT ACUM IN VIAȚA 
DE FIECARE ZI A TINERE
TULUI PATRIEI NOASTRE.

grupul pretendenților i-a adus 
toată admirația spectatorilor. 
Bine, dar sub marile lor posibi
lități, s-au comportat V. Ciocîltea 
șî mai cu seamă T. Ghițescu Ei 
au făcut mari eforturi să se men
țină printre fruntași. S-au obser
vat însă evidente urme de obo
seală după numeroasele con
cursuri internaționale la care au 
participat în acest an.

Sinceri să fim, bunele rezultate 
în finală ale debutantului ju
nior A. Negrea nu le spera ni
meni. Numai stilul său invent!' și 
agresiv l-a dus la victorii atît de 
valoroase. <9’/2 puncte). Nici ce.e 
două puncte nu l-ar fi despărțit 
de campion dacă juca deschiderile 
cu mai multă siguranță. Cuno
ștințele lui teoretice sint încă in
suficiente și va putea deveni cu 
adevărat o mare speranță a șa- 
hului nostru numai cind și le va 
consolida temeinic.

Drimer a acumulat 9.‘/2 puncte 
(locul 6), nu prea mult"față de 
talentul său. Cu mai multă aten
ție, nu rămînea la periferia plu
tonului de fruntași. In schimb, 
foarte atent, chiar prea prudent 
a jucat Reicher. fn multe d'n 
partidele lui nu se poate vorbi de 
curajoase atacuri sau tăioase con
traatacuri ; de obicei „a mers 
la remiză", năzuind la „avan
sare" mai ales prin greșelile frun
tașilor din clasament Totuși, are 
un rezultat meritoriu de 9 puncte.

Pe baza rezultatelor campiona
tului putem spune că generația 
noastră șahistă poate fi mîndră 
de reprezentanții săi. Pe lingă 
ocuparea locurilor fruntașe, lupta 
tinerilor s-a terminat și cu valo
roase rezultate tehnice, înscriind 
frumoase partide în antologia șa
hului romînesc. Nivelul și matu
ritatea lor de joc promit mari 
speranțe pentru apropiatele Intil- 
niri internaționale.

fng. ION CRIȘAN

PEKIN (Agerpres). — China 
Nouă transmite un larg rezumat 
î' articolului intitulat „Din nou 
despre experiența istorică a dic
taturii proletariatului", care a a- 
pârut in numărul din 29 decem
brie al ziarului „Jenminjibao". 
Articolul a fost scris în redacția 
siarului, pe baza discuțiilor care 
au avut loc la o ședință lărgită 
a Biroului Politic al C.C. al P.C. 
uhinez.

In prima parte, articolul se re
feră la evenimentele care au a- 
rut loc în mișcarea comunistă 
nternațională de la discutarea, în 
ședința din aprilie, de către Bi- 
■oul Politic al C.C. al Partidului 
Homuntst" Chinez a experienței 
storice a dictaturii proletariatu- 
ui în legătură cu probienja 
Stalin și mai ales cu problemele 
idicate in discursul rostit acum 
:itvș tintP de tovarășul Tito Și 
îomeritariile pe care acest discuțs 
e-a prilejuit in sinul diferiteijr 
îartide comuniste. Articolul a- 
sează discuția ta jurul a patru 
probleme: 1. — o apreciere a 
:ăii fundamentale a revoluției și 
:onstrucției in U.R.S.S.; 2. — o 
ipreciere a meritelor și greșeli- 
or lui Stalin ; 3. — lupta împo- 
riva dogmatismului și revizio- 
îismir’.ui; 4. — solidaritatea in- 
ernațională a proletariatului din 
oaie țările.

Articolul subliniază că, ,exa- 
ninind problemele internaționale 
ictuale trebuie să pornim în pri- 
nul rind de la un fapt fundamen- 
al și anume existența unui anta
gonism intre blocul imperialist 
igresiv și iorțeie populare din 
ntreaga lume.. Dacă un om se 
iituează pe pozițiile poporului, 
:1 nu va identifica niciodată con- 
radicțiile din sinul poporului 
:u contradicții Intre noi și duș- 
nanii noștri și nu va confunda 
îceste contradicții, cu atit mai 
nult nu va situa contradicțiile 
lin sinul poporului mai presus de 

contradicțiile dintre noi și duș
mănii noștri. Cel ce neagă lupta 
de clasă și nu face o deosebire 
între prieteni și dușmani, nu este 
în nici un caz comunist, nu este 
în nici un caz marxist-leninist".

In prima parte a articolului, 
în care se face o apreciere a 
căii urmate de Uniunea Sovie
tică în revoluția și construcția 
sa, se arată că „Revoluția din 
Octombrie a deschis o nouă eră 
nu numai în istoria mișcării co
muniste. dar și în istoria întregii 
omeniri".

După ce face o expunere detai
lată a succeselor uriașe ale U- 
niunii Sovietice în ultimii 39 de 
ani, în articol se arată că, în ce 
privește o parte a experienței 
succeselor Uniunii Sovietice, ea 
are un caracter fundamental și 
o importanță universal valabilă 
ta actuala etapă a istoriei ome
nirii. In aceasta rezidă aspectul 
principal și fundamental al expe
rienței Uniunii Sovietice. O altă 
parte a experienței nu are o im
portanță universal valabilă. In 
afară de aceasta, în Uniunea So
vietică există și o experiență a 
greșelilor și insucceselor. Aceste 
greșeli și insuccese constituie 
însă o lecție extrem de folositoare 
pentru toți comuniștii. Dezvolta
rea Uniunii Sovietice dovedește 
că experiența fundamentală a re
voluției și construcției în Uniu
nea Sovietică constituie un mare 
succes.

Care este experiența funda- 
mentală a Uniunii Sovietice în 
revoluție și construcție ?

1. Reprezentanții înaintați ai 
proletariatului se organizează în 
partidul comunist. Acest partid 
politic se călăuzește în activita
tea sa după marxism-leninism, se 
organizează conform principiilor 
centralismului democratic, este 
strîns legat de mase, luptă pen
tru a deveni nucleul maselor de 
oameni ăi muncii, își educă mem-

Din nou despre experiența istorică 
a dictaturii proletariatului

brii și masele populare în spi
ritul marxism-leninismului.

2. Proletariatul, sub conducerea 
partidului comunist, unind în ju
rul său pe oamenii muncii, preia 
puterea din mîinile burgheziei pe 
calea luptei revoluționare.

3. După victoria Revoluției pro
letariatul, sub conducerea parti
dului comunist, bazîndu-se pe a- 
lianța dintre muncitori și țărani 
și unind masele largi populare 
instaurează dictatura proletaria
tului asupra claselor moșierilor și 
burgheziei, reprimă rezistenta e- 
lementelor contrarevoluționare, 
naționalizează industria și înfăp
tuiește treptat colectivizarea a- 
grițulturii, lichidind prin aceasta 
sistemul de exploatare și siste
mul proprietății private asupra 
mijloacelor de producție, lichidind 
clasele.

4. Statul, condus de proletariat 
și de partidul comunist, îndrumă 
masele populare în opera de dez- 

.voltare planificată a economiei 
socialiste și a culturii socialiste 
și pe această bază ridică treptat 
nivelul de trai al poporului și

.pregătește activ condițiile în ve
derea luptei pentru trecerea la 
societatea comunistă.

5. Statul, condus de proletariat 
și de partidul comunist, se opune 
cu hotărîre agresiunii imperialis
te, recunoaște egalitatea în drep
turi a națiunilor și apără pacea 
în lumea întreagă, respectă cu 
hotărîre principiile internațio
nalismului proletar, face totul 
pentru a dobîndi sprijinul oame-

Un important artîcc
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nilor muncii din toate țările și 
pentru a-i ajuta pe ei și toate na
țiunile asuprite.

In mod obișnuit, cind vorbim 
despre calea Revoluției din Oc
tombrie avem în vedere tocmai a- 
ceasta ca element fundamental. 
Acest element fundamental cons
tituie un adevăr universal vala
bil al marxism-leninismului, just 
pentru toată lumea.

In actuala situație internaționa
lă, o importanță deosebit de mare 
o are apărarea acestei căi mar- 
xist-leniniste deschise de Revolu
ția din Octombrie.

Cea de-a doua parte a artico
lului analizează meritele și greșe
lile lui Stalin. în articol se spu
ne : „Stalin are mari merite în 
dezvoltarea Uniunii Sovietice și 
în dezvoltarea mișcării comunis. 
te internaționale". Stalin a comis 
însă unele greșeli serioase atît în 
politica internă cît și în politica 
externă a Uniunii Sovietice.

Se datoresc oare greșelile lui 
Stalin faptului că sistemul eco
nomic și politic socialist al Uniu
nii Sovietice se învechise și în
cetase de a mai corespunde cerin
țelor dezvoltării Uniunii Sovieti
ce ? Desigur că nu. Societatea 
socialistă — Uniunea Sovietică 
— este încă tînără; ea nu are 
nici 40 de ani. însuși faptul că 
Uniunea Sovietică a înregistrat 
progrese rapide din punct de ve- 
dere economic dovedește că sis-

I din „Jenminjibao"
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temui său economic corespunde, 
în linii esențiale, dezvoltării for
țelor de producție, iar sistemul 
politic al Uniunii Sovietice co
respunde, de asemenea în linii 
esențiale, cerințelor bazei econo
mice. Greșelile lui Stalin nu își 
au rădăcina cîtuși de puțin în 
sistemul socialist; pentru îndrep
tarea acestor greșeli, desigur, nu 
trebuie „îndreptat- sistemul so
cialist.

Dar în condiții în care siste
mul fundamental corespunde ne
cesităților, există totuși anumite 
contradicții între relațiile de pro
ducție și forțele de producție, în
tre suprastructură și baza econo
mică. Aceste contradicții se ma
nifestă în deficiențele unor verigi 
ale sistemului economic și poli
tic. Ele trebuie reglementate la 
timp.

Există oare vreo garanție că 
greșelile nu se vor mai ivi dacă 
va exista un sistem fundamenial 
corespunzător necesităților și vor 
fi reglementate contradicțiile cu 
caracter cotidian din acest sistem 
(potrivit dialecticii, aceste con
tradicții se află în stadiu) 
,.schimbărilor cantitative-)? Pro
blema nu este atît de simplă. 
Sistemul are o importanță hotă- 
rîtoare. După ce s-a creat un 
sistem just, principala problemă 
constă în priceperea de a aplica 
în mod just acest sistem în con
dițiile unei linii politice juste, a 

unor metode juste și a unui stil 
de muncă just

Unele greșeli ale lui Stalin din 
ultima perioadă a vieții sale s-au 
transformat în greșeli grave cu 
reperc-jsiuni asupra întregului 
stat și cu caracter îndelungat și 
nu au putut fi îndreptate la timp, 
tocmai pentru că într-o anumită 
măsură el s-a izolat de mase și 
de colectiv și a încălcat princi
piile centralismului democratic al 
partidului „și statului. Cunoscuta 
încălcare a principiilor centralis
mului democratic în partid și în 
stat se explică prin anumite con
diții social-istorice.

Totuși, numai aceste condiții 
obiective nu sînt de loc suficien
te pentru ca posibilitatea săvîrși- 
rii greșelilor să se transforme în 
realitate. în ultimii ani ai vieții, 
Stalin a fost amețit de neconte
nite victorii și glorificări. în me
todele de gîndire el a deviat par
țial dar serios de la materialis
mul dialectic și a căzut în subiec
tivism.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice a și adoptat măsuri în 
vederea îndreptării greșelilor lui 
Stalin și a lichidării urmărilor 
acestor greșeli și obține succese 
în această direcție. Marxist-leni- 
niștii din întreaga lume și toți 
acej care simpatizează cu cauza 
comunismului sprijină eforturile 
P.C.U.S menite să îndrepte gre
șelile și doresc ca eforturile to
varășilor sovietici să fie încunu
nate de succes deplin.

In articol se spune că burghe

zia și partidele social-democrate 
de dreapta din Occident persistă 
în a numi îndreptarea greșelilor 
Iui Stalin ca fiind o așa-numită 
luptă împotriva „stalinismului-, 
o luptă a așa zișilor „antistali- 
niști“ împotriva „staliniștilor". 
Intenția lor dușmănoasă este cu 
totul evidentă. Din păcate, păreri 
de acest fel se răspîndesc și în 
rîndul unor comuniști. Noi con
siderăm că asemenea păreri ale 
comuniștilor sînt extrem de dău
nătoare.

Este îndeobște cunoscut că 
viața lui Stalin, deși el a săvîr- 
șit în ultima perioadă unele gre
șeli grave, este viața unui mare 
revoluționar marxist-leninist.

Ori cum ar fi, deși greșelile 
lui Stalin au și dăunat Uniunii 
Sovietice, ceea ce nu trebuia să 
se intîmple, Uniunea Sovietică 
Socialistă a luat totuși în pe
rioada conducerii lui Stalin o 
dezvoltare uriașă De aceea, ge
neralized ideologia și activitatea 
lui Stalin în ansamblu, noi tre
buie să vedem atît părțile lui po
zitive cît și cele negative, atît 
meritele cît și greșelile lui. Nu
mai dacă vom examina problema 
din toate punctele de vedere și 
dacă există dorința să se vor
bească neapărat despre „stali- 
nism“ nu se poate spune decît că 
„stalinismul- este în primul rînd 
comunism, este marxism-leninism 
Aceasta este .latura sa fundamen
tală. Mai departe el conține anu
mite greșeli deosebit de serioase 
care necesită o îndreptare radi
cală și care sînt în contradicție 
cu marxism-leninismul. Conside
răm că dacă se compară greșeli
le lui Stalin cu realizările sale, 
greșelile vor fi pe plan secundar.

Tn continuare. în articol se 
spune: „In recentele lor cuvîn- 
tări, tovarășul Tito și ceilalți to
varăși din conducerea Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia s-au 
situat, după părerea noastră, pe 

o poziție unilaterală și neobiecti
vă în privința greșelilor lui Sta
lin și a celorlalte probleme legate 
de aceste greșeli. Faptul că tova
rășii iugoslavi nutresc o deosebi
tă ostilitate față de greșelile lui 
Stalin este de înțeles. In trecut 
tovarășii iugoslavi, aflîndu-se în
tr-o situație dificilă, au depus e- 
forturi prețioase apărînd socia
lismul. Sintem de acord de ase
menea cu anumite vederi ale to
varășului Tito expuse în cuvin- 
tarea sa. Ne-a uimit însă fap’ul 
că în cuvîntarea sa el a atacat 
aproape toate țările socialiste și 
multe partide comuniste.

în ce privește părerile expri
mate de tovarășul Tito care și-a 
ales ca obiect de atacuri așa-r.u- 
mitul „stalinism”, „sta’iniștii" 
etc., și care a declarat că în pie- 
zent problema s-ar pune în mo
dul următor: va învinge „linia 
începută de Iugoslavia” sau așa- 
numita „linie stalinistă" ? — sin
tem de părere că această poziție 
nu este justă Aceasta nu poate 
decît să ducă mișcarea comu
nistă la scindare.

Tn articol se exprimă dezapro
barea în legătură cu afirmațiile 
făcute de tovarășul Kardelj, n 
ampla cuvîntare consacrată pro- 
‘blemei ungare, rostită în cadrul 
sesiunii Scupșcînei Populare Fe
derative a Iugoslaviei și anume 
că ,,în sistemul politic ungar este 
necesară o schimbare fundamen
tală” și că tovarășii unguri „nu 
trebuie să facă încercări infruc
tuoase în privința refacerii parti
dului comunist". In articol se ex
primă părerea că tovarășii unguri 
au perfectă dreptate respingînd 
propunerile lui Kardelj. deoarece 
„altfel în Ungaria nu va exista 
socialism, ci contrarevoluție". Estî

(Continuare In pag. 4-a)
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Sosirea la Moscova a delegației 
guvernamentale a R. D. Germane

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 3 ianuarie 
ora 16,30 a sosit la Moscova de
legația guvernamentală a Repu
blicii Democrate Germane. Dele
gația din care fac parte oameni 
de stat și de partid din R. D- 
Germană este condusă de primul 
ministru Otto Grotewohl.

In gara Bielorusă oaspeții au 
fost intimpinați de N. A. Bulga
nin, A. I. Mikoian, M. G. Per- 
vuhin, M. Z. Saburov, M. A. 
Suslou, D. T. Șepilov, de miniș
tri ai U.R.S.S. și de alte per-

Cuvîntarea lui

soane oficiale, de ziariști sovie
tici și străini, precum și d* nu
meroși reprezentanți ai oameni
lor muncii din Moscova.

Pe peron se aflau membrii am
basadei R. D. Germane in 
U.R.S.S. și șefii unor reprezen
tanțe diplomatice.

Primul ministru Otto Grote
wohl a primit raportul coman
dantului gărzii ce onoa-e. 
fost intonate imnurile de s:at c.le 
R.D. Germane și U.R.S.S.

Primul ministru Otto Grote
wohl a rostit apoi o cuzlrtare

Otto Grotewohl
alStimate tovarășe președinte 

Consiliului de Miniștri,
Dragi tovarăși și prieteni !
Delegația guvernamentală a 

Republicii Democrate Germane 
vă transmite dv. tovarășe preșe
dinte, membrilor guvernului 
U.R.S.S., întregului popor sovie
tic care construiește cu curaj și 
cu succes comunismul și îndeo
sebi populației Moscovei, centrul 
socialismului, un salut frățesc și 
cordial din partea tuturor oame
nilor muncii din republica noas-

populației iubitoare 
întreaga Germanie.

detră și a 
pace din

La început de an nou. guver
nele statelor noastre se intînesc 
pentru a duce tratative priete
nești, pentru a asigura ri pe vi
itor cu succes pacea șl a con
tribui la construirea mai departe 
a socialismului.

Ațîțătorii la război din statele 
imperialiste nutresc in aceste tile 
speranțe înșelătoare in scindarea 
lagărului nostru socialist Veste 
speranțe nu stnt ' ‘ *”citași de puți»

întemeiate. Noi spunem cu toată 
hotărî rea și sinceră convingere 
tuturor acelora care se îndoiesc 
de aceasta, că prietenia și cola
borarea ncastră frățească sînt 
trainice și puternice și nu pot fi 
tulburate prin nici un fel de spe
culații și mașinațiuni. Ele se ba
zează pe comunitatea de nezdrun
cinat a intereselor și țelurilor 
noastre, pe principiile internațio
nalismului. egalității in drepturi 
și respectului reciproc. Alianța 
prietenească a statelor socialiste 
și iubitoare de pace este pavăza 
cea mai eficace împotriva tuturor 
provocărilor imperialiștilor, pe 
care le vom zădărnici și de acum 
înainte împreună.

Acestor țeluri le vor stop fi 
tratativele noastre. Ele vor în
tări ri ■■’t relațiile noastre
de prietenie. vor face deosebit dî 
rcdnkă colaborarea frățească a 
statelor noastre și vor iotări la
găr»; pini, taaocrației și soci a- 
Lsautai Aceasta este dorința 
ee!egațki ncastre care vă muL 
ț»flr sâacer și iii W sof etal 
pentru primirea prietenească “ 
cată aia la Moscova.

SOFIA 3 (Agerpres). — A.T.B. 
transmite: La 3 ianuarie au so
sit ia Sofia, la invitația Adună
rii Populare a R.P. Bulgaria, o 
delegație a Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chină 
și o delegație a Comitetului popu
lar din orașul Pekin, condusă de 
Pîn Cijen, vicepreședinte al Co
mitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină, primar a! orașului 
Pekin.

PEKIN 3 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite : La 3 ianua- 
r.e s-a inapoiat la Pekin, după o 
călătorie in țările Asiei, Ciu_En- 
lai, premierul Consiliului de stat 
ale R.P. Chineze, 
care il însoțesc.

Pe aeroport, Ciu 
intimpinat de Cen

și persoanele

En-lai a fost 
tun, Pin De-

huai, Den Siao-pin și de ceilalți 
locțiitori ai premierului Consiliu
lui de stat, precum și de Cen 
Șu-tun, Huan lan-pei, vicepreșe
dinți ai Comitetului permanent 
a! Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, miniștri, 
membri ai corpului diplomatic.

transmite prin ziarul nostru

un salut tinerilor
prieteni romîni JUUULi

U-

Funeraliile lui A. P. Zaveniaghin

N. A. Bulganin a primit pe membrii delegației 
guvernamentale a R. D. Germane

Uniunii creștin-democrate. L 
Bolz, vicepreședinte ai CocsiL-- 
lui de Miniștri și ministru al 
Afacerilor Externe, preșei ~t r 
partidului national-democrat. H. 
Loch, vicepreședinte il Coasa 
lui de Miniștri, președintele 
ridului liberal-democrat 
Scholz, vicepreședinte al G 
liului de Miniștri, membra 
conducerii centrale a partliri 
democrat-tărănesc. precum și 
Konig, ambasadorul eitraorc::

VASTA ACTIVITATE
desfășurată

DE COMUNIȘTII UN6URI

MOSCOVA 3 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 3 ianuarie
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit pe membrii delegației gu
vernamentale a Republicii Demo
crate Germane condusă de pri
mul ministru al R. D. Germane,
O. Grotewohl, care au sosit Ia 
.Moscova.
7. La primire au participat: W. 
Ulbricht, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, prim se
cretar al C.C. al P.S.U.G., O. și plenipotențiar al R. D. Gen» 
Nusclike, vicepreședinte al Con- ne în U.R S.S. ș: W. l-',:-,-.; 
siîiului de Miniștri, președintele șeful departamentul o: prese, i

Mr Af»c«C» Exierae al
R D. Gerxare. Dto so-
Tîecică Ia n astotr: D.
T. Șepilov. c renl Aiaceritoc 
Eize.-ae «1 UJLSSl. V. A. Zarâ.

r al ar steri x: AfaceriJor 
e a! UJLSi și a M. Psș

L. Bolz a fost primit de D. T. Șepilov
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 3 ianuarie, 
D. T. Șepilov, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., a primit 
re Lothar Bolz, ministrul Aface- 

—Tilcr Externe al R. D. Germane, 
care a sosit la Moscova ca mem
bru al delegației guvernamen
tale a Republicii Democrate Ger
mane.

La întrevedere au fost ce : i 
V. A. Zorin, locțiitor al minîstni 
lui Afacerilor Externe a’ U R.S S 
G. M. Pușkin, ambasadorul ex 
traordinar și plenipotențiar ai 
U.R.S.S. în R. D. GerTiri. ș 
I. I. Ilicev, șeful secției a 3-a pen
tru Europa din Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S,

Succesul grupului folcloric 
al Ansamblului C. F. R.-Giulești 

la Teheran
La spectacol au asistat 

ai guvernului și ai corpului 
plomatic.

In seara zilei de 30 decern 
a avut loc al doilea spectacol ia 
fata unei săli arhipline care a 
primit cu aplauze călduroase 
spectacolul prezentat de grupul 
folcloric din R.P R.

Presa iraniană a publicat ar
ticole, informații și fotografii ca 
prilejul sosirii ansamblului

TEHERAN 3 (Agerpres). — 
Corespondență specială. In dimi
neața zilei de 29 decembrie 1956 
a sosit la Teheran grupul folclo
ric al Ansamblului C.F.R.—Giu- 
lești pentru a da o serie de spec
tacole de dansuri populare romi- 
nești.

In seara zilei de 29 decembrie 
1956, a avut loc în sala Farhang 
din Teheran, primul spectacol.

regizori

o îmi este greu ca 
° tinăr artist să vor- 
® besc despre ,,expe- 
o riența“ mea, și mai 
S greu despre viitor. 
S începi nd o nouă 
I muncă, de fiecare 

dată trebuie să iau 
totuț de la capăt, să 
mă supun unui nou 
examen. Și cine ga
rantează pentru 
succes ?

în anul care s-a 
terminat am acut 
fericirea să joc în 
două fi. me re

gizate de doi 
dintre cei mai buni _ 
ai cinematografiei noastre: 
Mark Donskci care a regizat 
filmul „Mamau și Iosif Heifit 
filmul ,,Cazul Rumeanțev". 
Munca mea la aceste filme 
este aîit de diferită. Incit nici 
nu încerc să fac vreo paralelă; 

pot să spun numai că ambele 
filme îmi sint dragi și îmi vot 
ramine veșnic o amintire plă* 
cută din cariera mea de artist 
_ începător. în timpul filmării, 
°* în fața mea se deschidea ceva 
“ nou in domeniul posibilităților 
^TtnnnrB b a B'g'nnnnnnry b o.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 3 ianuar.e 
in Piața Roșie din Moscova au 
avut loc funeraliile Iui Avraatni 
Pav'.cvici Zaveniaghin. eminent 
om de stat, membru in Comitetui 
Centrii al P.C.U.S.. vicepreședin
te al Consil ului de Miniștri al 
U.R S.S.. ministru ai Gmsuiscțfci 
de mașini mijlocii, Erou al mun
cii socialiste. La mitingu'. de do
liu in memoria defunctului s-au 
adunat delegații din ra nanele 
Moscovei. activiști dz part’d și 
sovietici, miniștri, deputaii ai 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din Leningrad. Magnitogorsk. 
Sverdlovsk. Ucraina. Leton a. Au 
fost de fată N. A. Bulganin. L. 
M. Kaganovid, A. I Miko an, V. 
M. Molotov, M. G. Perrsfe, M. 
Z. Saburov. M. A. Suslov. K. E. 
Voroșitov. G. K. Jukcv. L I. Brej- 
uev, D. T. Sepilov, N. M Șver- 
mk. P. N. Pospelov. membrii Co
misiei guvernamentale pentru or
ganizarea fanera'iilor. Printre cei 
prezent! se aflau șefii unor repre
zentanțe diplomatice.

Mitingul de doiin a fost deschis 
âe N. L Bobrom&ov, președin
tei Ccm.‘teta‘=. executor al So-

BUDAPESTA 3 (Agerpres). - 
în fabricile, uzinele, in gospodă
riile de stat, in cooperativele de 
orcd-JCtie din Ungaria, coctmua 
să se desfășoare o intensă act: 
vitale pentru crearea organiza
țiilor Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar. La 31 decembne 
1966. în Ungaria au existat 3327 
de organ-zații locale de partid 
care grupau 103.000 de membri

O vastă activitate desfășoară 
comun știi dîn regiunea Bcrsod. 
Pină In prezent In această re- 
gtone au fost create 277 de orga- 

de partid care numără 
7200 de membri. Ic regunea 
Szccuck organizațiile de partM 
grupează 6257 de ccmcnșU cele 
i i reg-asea Bekes — S556 de 
mexir. etc.

Organlraule da Budapesta 
grjpez.1 ia rWmito «cî perie 

ești.

Apelul femeilor ungare 
către mamele din lumea întreagă

BERLIN 3 (Agerpres!. — Fe. de proaisbuxl fa’je. și-au
ieraria Democrată 1 ntemafioca'-i părtort părizță Ură amorineotri 
a a primit o scrisoare acssaora.

pa-.ea OxBihuIm Central al .Marse.e ungare, re arată ta a- 
Feaet^r Irigare la care este aeL roagă FederaUa Democrată 
s-rexat textul uruj apei adresat Iuremaț-rrală a Femesxc. toate 

srgaaria;: e ie iemei. toate ssa- 
meie. să le apte ia vederea iaa- 
poâern acestor troeri și tinere ia 
patrie, ta ?i

izal

dm

vietului de deputati ai oamenilor 
munc i din Moscova. In numele 
Comitetului Central a! P.C.U.S., 
al Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S. și a! Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a luat 
cuvrntul V. A. Maiișev, prim vice
președinte al Comisei Economice 
de stat pentru planificarea curen
tă a Economiei Naționale. Apoi 
au luat cuvintul B L. Vannikov. 
k>;tiitor al ministrului Construc
ției de mașini mijlocii și S. F. 
K'așenko. inginer ia combinatul 
meta.urgic din Magnitogorsk.

..-Mitingul a luat sfirșit Con
ducători ai partidului și guvernu
lui coboară de la tr bună, ridică 
încet urna cu cenușa lui A. P 
Zaveniaghin și se îndreaptă spre 
zidul Kremlinului. Se aude bu
buitul salvelor de artilerie. Urna 
este așezată tn nișă și. acoperită 
ca o placă de marmură pe care 
sini scrise data nașterii și a mor- 
ții iui A P. Zaveniaghin. 

I----  -------
Și-au reluat lucrările comitetele sesiunii: 

Adunării Generale a 0. N. U.

3
5

XC de

Germa-ă.

i

BUDAPESTA AZI: Mănătorii unguri lucrează la refacerea unei clădiri din centru! erașuhd

-MM IR Ai • i
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Din nou despre experiența istorică 
a dictaturii proletariatului

(Urmare din pag. 3-a)

evident că tovarășii iugoslavi au 
mers prea departe. Chiar dacă 
critica lor la adresa partidelor 
frățești cuprinde un anumit sîm- 
bure rațional, poziția fundamen
tală adoptată de ei și metodele 
folosite de ei sînt străine princi
piilor unei discuții tovărășești. 
Nu vrem să ne amestecăm în tre
burile interne ale Iugoslaviei. 
Aici nu este vorba însă nicide
cum despre treburi interne. Pen
tru a întări coeziunea rîndurilor 
comuniste internaționale și pentru 
a nu da dușmanilor posibilitatea 
de a semăna în rîndurile noastre 
derută și sciziune, nu putem să 
nu dăm tovarășilor iugoslavi un 
sfat frățesc".

Cea de-a treia parte a artico
lului se referă la lupta împotri
va dogmatismului și revizionis
mului. In articol se spune : „Tre
buie să ne opunem cu hotărîre a- 
tît dogmatismului cît și revizio
nismului. Dogmaticii nu înțeleg 
că adevărul universal al mar- 
xism-leninismul'Ui se poate ma
nifesta în mod concret și poate 
avea un rol în viața reală numai 
prin intermediul anumitor parti
cularități naționale".

Articolul arată apoi că efortu
rile depuse pentru corectarea și 
premtîmpinarea greșelilor dog
matismului trebuie continuate, 
dar că lupta împotriva dogma
tismului nu are nimic comun cu 
admiterea revizionismului.

Comentînd mai departe legă-
• tura dintre democrația socialistă 

și dictatura proletariatului, zia
rul scrie: „Nu poate exista nici 
o îndoială că într-o dictatură a 
proletariatului, dictatura exerci
tată asupra forțelor contrarevo-

„Scînîeia tnipretnhn
pag. 4-a, 4 ianuarie 1957

luționare trebuie să se îmbine 
strîns cu cea mai largă democra
ție a poporului, adică cu demo
crația socialistă.

In nici un caz nu se poate ad
mite ca democrația socialistă să 
fie opusă dictaturii proletariatu
lui și nici ca ea să fie confun
dată cu democrația burgheza*.

Există însă unii oameni care 
nu văd lucrurile astfel. Reacția 
lor față de evenimentele din Un
garia a arătat cît se poate de 
limpede acest lucru. „In momen
tul critic, cind Ungaria se afla 
la răscrucea d:ntre revoluție și 
contrarevoluție, dintre socialism și 
fascism, dintre pace și război, 
cum au văzut problema intelec
tualii comuniști din unele țări ? 
Nu numai că ei nu au pus pro
blema realizării unei dictaturi a 
proletariatului, dar au protestat 
chiar împotriva acțiunilor juste 
ale U.R.S.S., avînd drept scop 
ajutorarea forțelor socialiste din 
Ungaria. Ei au afirmat că contra
revoluția din Ungaria a fost o 
„revoluție" și au cerut guvernu
lui revoluționar munciioresc-ță- 
rănesc să extindă „democrația* 
asupra contrarevoluționarilor. A- 
ceste fapte arată că acei „socia
liști" care pălăvrăgesc despre 
democrație fără legătură cu dic
tatura proletariatului sînt de fapt 
de partea burgheziei, împotriva' 
proletariatului, ei se pronunță în 
realitate pentru capitalism și îm
potriva socialismului, deși poate 
că mulți dintre ei nici nu sînt mă
car conștienți de acest fapt".

Ziarul scrie apoi: „Cei care 
neagă dictatura proletariatului 
tăgăduiesc de asemenea necesi
tatea centralizării în democrația 
socialistă și rolul conducător al 
partidului politic al proletariatu
lui într-un stat socialist. Engels 
a subliniat încă demult, ne cînd 
lupta împotriva anarhiștilor, că 
în orice organizație socială tre
buie să existe o anumită autori-

taie și o «numită subordonare. 
Engeto a «pas ci „este absurd., 
să vorbim de principiul autorită
ții ca despre un principiu absolut 
negativ, iar de principiul auto
nomiei ca de unii absolut pozi
tiv*. (K. Marx. F. Engeis. Opere 
alese — vol. I, pag. 681). Tot el 
a spus că cei care stăruie asupra 
unei asemenea absurdități „slu
jesc reacțiunea*. (Idem pag. 
682). Tn lupta împotriva menșevi- 
cilor, Lenin a dat indicații edifi
catoare cu privire la importanța 
hotărîtoare pentru cauza proleta
riatului a unei conduceri organi
zate a partidului.

Ziarul subliniază mai departe 
că „imperialiștii și toate elemen
tele contrarevoluționare care ur
măresc să dea o lovitură cauzei 
noastre ne Cer tot timpul „libe
ralizarea", își concentrează tot 
timpul forțele în vederea submi
nării aparatului nostru de condu
cere, în vederea distrugerii par
tidului comunist — nucleul pro
letariatului. Acest fapt dovedește 
cît de mare importantă are pen
tru interesele fundamentale ale 
maselor populare apărarea pres
tigiului centralismului democrat, 
apărarea rolului conducerii de 
partid.

Printre cei care încearcă să re
vizuiască marxism-leninismul sub 
pretextul luptei împotriva dog
matismului, există și unii care 
tăgăduiesc pur și simplu exis
tența unei linii de demarcație în
tre dictatura proletariatului și 
dictatura burgheziei, între siste
mul socialist și cel capilalist și 
între lagărul socialismului și cel 
al imperialismului. După părerea 
lor, în unele țări burgheze s-ar 
putea construi socialismul fără a 
trece prin revoluția proletară sub 
conducerea partidului politic al 
proletariatului și fără a înființa 
un stat sub conducerea acestui 
partid. După părerea lor, capi
talismul de stat din aceste țări

burgheze ar fl deji socialism și 
chiar întreaga societate umană 
„se integrează* de pe acum în 
socialism. Dar în txnp ce ei des
fășoară această propagandă, im
perialismul mobilizează toate for
țele disponibile — militare, eco
nomice, diplomatice, de spionaj 
și „morale" — pregătindu-se în 
mod activ eă „submineze*4 și să 
„zdrobească* țările socialiste care 
au luat naștere de mulți ani. 
Contrarevoluționarii burghezi care 
6e mai află ascunși în aceste țări 
cît și cei care au fugit în străi
nătate continuă să depună toate 
eforturile pentru a restaura ve
chiul regim. Acțiunile Imperialiș
tilor nu servesc revizionismului, 
ci 6Înt o mărturie a falimentului 
revizionismului".

In cea de-a patra parte a sa, 
articolul se ocupă de solidarita
tea internațională a proletariatu
lui. Ziarul scrie: „De Ia bun în
ceput mișcarea comunistă a fost 
o mișcare internațională prin ca
racterul ei, întrucît numai prin 
eforturi comune proletariatul 
din toate țările poate să pună 
capăt asupririi de către burghe
zia tuturor țărilor și își poate în
făptui interesele comune.

Victoria revoluției ruse din 
Octombrie a dat un uriaș impuls 
noului avînt al mișcării revolu
ționare a proletariatului interna
țional. In cei 39 de ani care au 
trecut de la Revoluția din Octom
brie mișcarea comunistă interna
țională a avut realizări uriașe de
venind o puternică forță politică 
pe plan mondial.

Uniunea Sovietică este de 39 de 
ani centrul mișcării comuniste in
ternaționale datorită faptului că 
ea este prima țară a socialismu
lui victorios, iar după apariția la
gărului socialist ea a reprezentat 
cea mai puternică țară din acest 
lagăr, în măsură să acorde aju
torul cel mai eficace popoarelor 
din țările socialiste, precum și

NEYT YORK 3 (Agerpresl — 
TASS transadto: Ia cupă amia
za zilei ce 2 ianuarie și-au re- 
toat tocrârile comitetele celei de 
a XI-a sesiuni a Acunări; Ge- 
zerale a O-N U.

COMITETUL POLITIC a exa- 
ainat ordinea Ia care să fie 
examinau probtomele incluse pe 
ordinea de zx la cacral discuții
lor. reprezentanții Lrimnii So- 
Medce. Cehoslovaciei. Indiei. 
Greciei. Seriei. Ceylocmtoi. Maro- 
catoi și «i altor țan aa subliniat 
mportaata unor probleme ca 
dezarmarea, problerneie algeria
nă și cea a Ciprului.

Reprezentantul Indiei a propus 
să se am ‘ne examinarea așa-zi- 
sei probleme coreene, ia scopul 
discutări: cit mai grabnice a 
problemelor dezamarj, a.geria- 
uă și Ciprului.

Ia arvîntarea sa șeful delega
ției Untomi Sovietice. V. V. Knz- 
•teșx a vorbit despre însemnă
tatea și necesitatea examinării 
prrb.emei dezarmării și interzi
cerii armei nucleare.

Repeezestantul sovietic a subli
niat că nu există nici un motiv 
pentru a examina In primul rind 
^problema coreeană*. Delegația 
sovietică, a spus eL propune Co
mitetului să examinez, problema 
dezarmării printre primele și ca 
„prorlema coreeană- să fie exa
minată ultima.

Delegatul S.U_A„ Lodge, a de- 
I clara: că delegația sa nu inten
ționează încă să examineze pro- 
tlema dezarmării In momentul 
ie față. El a propus amînarea pe 
ritva timp 
probleme.

1 In urma 
adoptat ca 
următoarea 
a problemelor: problema coreea-

celor din țările lumii capitalisto. 
Această situație «u a fost deter
minată de cineva in med artifi
cial, ci constituie tm rezultat fi
resc al condicilor isterice.

In interesul cauzei cocmne > 
proletariatului din diferitele tă-ri, 
sie respingerii Ia coama a ofen
sivei lagărului imperialist, in 
frunte cu Statele Unite ale Ameri- 
cii, in interesul cauzei soca’.ismu- 
lui, tn interesul avintnlni genera! 
al economiei și culturii tuturor 
tarilor socialiste, no: trebuie si 
continuăm a consolida solidarita
tea proletariatului international 
al cărui centru se află tn Uniu
nea Sovietică. Solidaritatea in
ternațională a partidelor comunis
te din toate țările constituie un 
tip cu totul nou de relații In is
toria omenirii. Este firesc că pro
cesul de dezvoltare z unor astfel 
de relații nu se poate desfășura 
fără greutățt Partidele comunis
te din toate țările trebuie să se 
unească, dar in același timp tre
buie să-și mențină independența. 
Experiența istorică dovedește că 
atunci cînd nu există o îmbinare 
justă a acestor două aspecte sau 
dacă unul dintre ele e trecut cu 
vederea, se ivesc în mod inevita
bil greșeli.

Marxism-leninismul stăruie tot
deauna asupra îmbinării interna
ționalismului proletar cu patrio
tismul fiecărui popor Fiecare 
partid comunist trebuie să-și e- 
duce membrii și poporul in spi
ritul internaționalismului. Tot
odată, fiecare partid comunist 
trebuie să fie exponentul intere
selor și sentimentelor nations e 
legitime ale poporului respectiv*.

In articol se spune că Stalin 
a manifestat o anumită tendință 
de șovinism de mare putere in 
relațiile cu partidele și țările fră
țești. Șovinismul de mare putere 
nu este un fenomen caracteristic 
unei singure țări. Astfel, de pil
dă, țara B poate fi mai mică și 
mai înapoiată în comparație cu 
tara A. însă mai mare și mai 
avansată față de tara C; tara B. 
deși reproșează tării A că mani
festă șovinism de mare putere 
față de ea, la rindul ei ar putea 
să aibă o atitudine de mare pu
tere față de țara C.

In continuare articolul arată că 
nu numai șovinismul de mare pu
tere constituie o piedică în calea

a examinării acestei

▼otnluL Comitetul a 
majoritate de voturi 
ordine de examinare

solidarității internaționale. .In 
trecut țările mari au manifestat 
lipsă de respect iată de țările 
mrei și chiar le-au oprimat, iar 
țările mici au manifestat neîn
credere fată de cele mari, fiind 
chiar ostile fată de ele. Ambele 
tendințe continuă să existe, mai 
mult sau mai puțin pronunțate. 
In rindurile popoarelor și chiar 
In rindul proletariatului din dife
rite țări Din această cauză, pen
tru Întărirea solidarității interna
ționale a proletariatului. In afară 
de învingerea în primul rind a 
tendinței de șovinism de mare 
putere in țările mai mari, este 
de asemenea necesar să se în
vingă tendințele naționaliste in 
țările mai mid*.

Articolul subliniază că eforturi
le guvernului sovietic, tn vederea 
îmbunătățirii relatiiior dintre U- 
niunea Sovietică și Iugoslavia, 
declarația sa din 30 octombrie 
1956 și L-atativele sale cu Polo
nia sînt toate o dovadă a hotă- 
rirfi P.C.U.S. și a guvernului so
vietic de a lichida definitiv gre
șelile d a trecut tn relațiile ex
terne. Toate aceste măsuri a’e 
U.R.S.S. sînt o importantă con
tribuție la întărirea solidarității 
internaționale a proletariatului.

întărirea solidarității interna
ționale a proletariatului, al cărui 
centru se află in Uniunea Sovie
tică. nu este numai în interesul 
proletariatului din toate țările, 
dar și in interesul mișcării de in
dependentă a tuturor națiunilor 
oprimate, precum și în interesul 
păcii mondiale. Faptele dovedesc 
că Uniunea Sovietică, China și 
celelalte țâri socialiste, precum și 
proletariatul revoluționar din ță
rile imperialiste sprijină cu fer
mitate lupta Egiptului împotri
va agresiunii și mișcarea de in
dependentă din țările Asiei, Afri. 
cii și Americii Latine.

Țările socialiste, proletariatul 
din țările imperialiste și țările 
care luptă pentru independentă 
națională au in lupta lor împo
triva imperialismului interese co
mune, sprijinul lor reciproc este 
de cea mai mare importantă pen
tru viitorul omenirii și pentru 
fiacea mondială. Tn ultimul timp, 
ortele imperialiste agresive au 

creat din nou o oarecare încor
dare în situația internațională, 
însă sprijinindu-ne pe lupta co
mună a celor trei categorii de

ni. problema dezarmării, a Alge-’ 
ruhu, a Gpnf.ui. a Hanului de^ 
vest <

Batalov in filmul „Mama

nemărginite ale cinematogra- o
o

Se spune că anul bisect este ® 
un an greu. Eu am fost feri- ° 
cit. Pentru mine nu a fosi nu- o 
mai greu, dar gi interesam. °

In anul 1957, după cit se ° 
pare voi juca la studioul o 
„Mosfilm" cu regizorul Kola- g 
tozov. Voi interpreta rolul u- o 
nui tlnăr inginer care pleacă o 
voluntar pe front in primele ° 
zile ale Marelui Război pen- o 
tru Apărarea Patriei. »

Deocamdată au loc repeți- Io 
țiile scenelor mai importante 
și este greu să spun ceva des- © 

“ pre noul film. o
a Aceasta este tot ce pot să ° 
= spun despre munca mea tn o 
“ nou', an. Cum voi reuși să mă o 
o achit in acest rol nu pot spune ° 
=* nru nimic, despre aceasta va o 
° vorbi spectatorul. o
= Acum, de Anul Nou, vreau ° 
x să urez tinerilor noștri prie- o 
’ teni romi ni noi succese in con. o 
a struirea socialismului, bucurie ° 
’ ți feridre in viafa lor perso- £ 
3 nală. joIn dimineața zilei de 3 ianuarie.'
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ie politice și problemele securită
ții al Adunării Generale i O.N.U. 
a început examinarea problemei 
coreene.

La ncepatul ședinței, delega
ta SU.A-. sprijinită de delega
țiile Angliei. Australiei. Filip:ne- 
lor. altor țâri și de ciankaișist a 
propus ca la examinarea arestei 
prob'.eme să f.e invitați reprezen- 
tanț i Coreei de sud. Delegația 
Indiei a prezentat un amenda
ment, propunind să fie invitați și 
reprezentanții Republicii Populare 
Democrate Coreene

Propunerea indiană a fost res
pinsă cu majoritate de voturi. 
Delegația S.U.A. cu ajutorul de
legațiilor docile lor. ca și în anii 
trecuți și-au strecurat propunerea 
de a invita numai pe reprezen
tanții^ Coreei de sud.

Egipful a hotarît 
lich darea bazei 

militare din zona 
Canalului de Suez

CAIRO 3 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint al guvernului 
egiptean a declarat agenției MEN 
că DUPĂ AGRESIUNEA AN- 
GLO-FRANCEZA ÎMPOTRIVA 
EGIPTULUI S-A HOTARIT LI
CHIDAREA BAZEI MILITARE 
DIN ZONA CANALULUI DE 
SUEZ. El a spus că ÎNAINTE DE 
ÎNCETAREA FOCULUI NU A 
MAI RĂMAS NIMIC DIN A- 
CEASTA BAZA prevăzută prin 
acordul anglo-egiptean din 1954 
și că „nu mai există tn Egipt o 
bază a Canalului de Suez".

S-a deschis Congresul S. U. A.
— Prima chestiune la ordinea de zi: 

.doctrina Eisenhower** —
WASHINGTON 3 (Agerpres.) 

— Li 3 ianuarie s-a deschis se
siunea celei de a 85-a legislaturi 
a congresului S.U.A.

Prima chestiune pe care nou’ 
congres urmează să o discute este 
cererea președintelui. Eisenhower 
de a i se acorda împuterniciri 
speciale pentru folosirea trupelor 
americane in Orientul mijlociu. 
Secretarul de stat Foster Dulles 
a prezentat liderilor republicani 
și democrați și membrilor comi-

arată

forțe de care am vorbit și pe e- 
forturile comune ale tuturor ce
lorlalte forțe iubitoare de pace 
poate fi realizată o nouă slăbire 
a acestei încordări.

In încheiere, articolul
că istoria mișcării comuniste in
ternaționale numără numai 92 de 
ani dacă o socotim de la înfiin
țarea primei Internationale, în 
1864. In perioada primului război 
mondial a apărut Uniunea Sovie
tică, iar după cel de al doilea 
război mondial a apărut lagărul 
socialist care cuprinde o treime 
din populația lumii. Pentru pri
ma oară in istorie, proletariatul 
a luat in 
statului; in statele (n. 
cialiste) 
ceasta 
cu cițiva ani. iar in statele mai 
vechi in urmă cu cîteva decenii. 
Din această cauză nu se poate 
cere proletariatului să nu aibă 
nici un fel de insuccese. Insuc
cese temporare și parțiale nu 
numai că au existat in trecut și 
există în prezent, dar vor exis
ta și in viitor. Nici un om clar
văzător nu se va simți însă cu
prins de descurajare și pesimism 
din cauza lor. Infrîngerea este 
mama succesului. Cu toate că 
mișcarea comunistă internaționa
lă a suferit in ultimul timp unele 
issuccese, noi am tras de pe ur
ma acestora multe Învățăminte 
folositoare. Noi am îndreptat și 
îndreptăm acum greșelile comise 
în rîndurile noastre și care tre
buiau îndreptate. Atunci cînd a- 
ceste greșeli vor fi îndreptate, 
vom fi mai puternici și mai strîns 
uniți In ciuda așteptărilor duș
manilor, cauza proletariatului nu 
va da înapoi, ci va înainta cu și 
mai mult succes.

Desigur, apărut recent, slste. 
mul dictaturii proletariatului mai 
întimpină in prezent o serie de 
dificultăți în numeroase privințe 
și mai are puncte slabe. Totuși, 
astăzi situația noastră este mult 
mai bună în comparație cu timpul 
cînd Uniunea Sovietică lupta 
singură. Oare toate fenomenele 
noi nu întimpină greutăți și nu 
au puncte slabe ? Problema este 
viitorul. Oricit de întortochiată 
ar fi calea ce ne stă in fa(ă, o- 
menirea își va atinge în cele din 
urmă telul său luminos — comu
nismul — și nu există nici o 
for(ă care să o poată opri.

miinile sale conducerea 
r. so- 

create mai tîrziu a- 
s-a întimplat în urmă

telului congresului pentru 
rile externe un proiect de 
tie în sprijinul „doctrinei

aface. 
rezolu- 

. _ ... .....__  ____ __ Eisen
hower" pentru Orientul mijlociu. 
Potrivit agenjiei United Press 
se așteaptă ca majoritatea — de. 
finută de partidul democrat — 
din congres să-și dea aproba
rea acestei rezoluții.

In componenta sa actualul con- 
g-es nu se deosebește prea mult 
de cel precedent. Senatul are 49 
membri democrați și 47 republi
cani, iar Camera reprezentanților 
233 dcmocra(i și 200 de republi
cani. două locuri rămînînd va
cante. Comentatorul ziarului 
„New York Herald Tribune" scrie 
în legătură cu aceasta : „Noul 
congres are chipul și va acționa 
la Iei ca și predecesorul său". 
După cum se știe, trecutul con
gres a lost dominat de coaliția 
„bipartizană" a republicanilor și 
democraților „dixicrați" din sud.

Politica americană 
în Orientul Mijlociu 

urmărește o nouă invazie 
Ziarul „New York Journal Ame
rican" a publicat o știre a cores
pondentului său din Cairo despre 
reacția produsă în țările arabe 
de planul de Întărire a domina
ție coloniale americane în Orien
tul Apropiat, cunoscut in presa 
americană sub denumirea „doc
trina Eisenhower". Coresponden
tul arată că GUVERNELE ȘI 
POPOARELE DIN ȚĂRILE A- 
RABE CONSIDERA CA POLITI- 
CA S.U.A. IN ORIENTUL MIJ
LOCIU ARE DREPT SCOP „O 
NOUA INVAZIE, O NOUA DO. 
MINAȚIE STRĂINĂ".

Prof. dr. 
Matyas Matyas

După o boală îndelungată la 
31 decembrie 1956 a încetat din 
viață la Tg. Mureș, prof. dr. Ma- 
tyas Matyas, directorul Clinicii 
chirurgicale a Spitalului clinic 
unificat din Tg. Mureș, șeful ca
tedrei de clinică chirurgicală a 
Institutului medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș.

Pe lingă cele aproape 70.000 de 
operații executate în lunga sa ac
tivitate medicală, prof. dr. Matyas 
Matyas esie autorul a aproape 100 
de lucrări științifice d nțre care 
multe cunoscute și în străinătate.

La catafalcul prof. dr. Matyas 
Matyas, așezat în sala de consi
liu a I.M.F.-Tg. Mureș, a avut loc 
în ziua de 2 ianuarie o adunare 
de doliu.

Corpul neînsuflețit al prof. dr. 
Matyas Matyas a fost transpor
tat la Cluj unde a avut loc joi 
după-amiază înmormintarea
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