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0.800.000 cetățeni Proletari ein toate firile, uniți - vi I Continuăm munca

înscriși în listele 
de alegători

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

pentru
colectivizarea complectă a raionului

[ După cum s-a mai anunțat, pe la jumătatea lunii decembrie
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j După cum s-a mat anunțat, pe la jumătatea lumi decembrie ) 
f 1956, In raionul Filimon Slrbu, regiunea Galați, a fost termi- j 
l nată complect cooperativizarea gospodăriilor țărănești. Acum { 
( ctteva zile un redactor ai nostru a stat de vorbă cu tovarășa ) 
I GENICA ANTOCHE, secretară a comitetului raional U.T.M. j 

Filimon Sirbu. Iată ce a declarat tovarășa Antoche In legătură j 
cu contribuția organizațiilor U.T.M. la cooperativizarea raio- | 
nului. II

ÎNTREBARE: Cum s-au
pregătit organizațiile de

MTp“’ UN MINUNAT
din 27— 29 sbjbwi

decembrie a C.C.
al P.M.R. i Ji Ii>
~mXsuri

de mare importanță

bagă U.T.M, pentru munca 
politică în vederea cooperatl-
vizării ?

prelucrat documen- 
amintite au fost in- 
particioat secretari

W MIMĂ
Din toată inima!

La Casa alegătorului de la I.S.E.P. un număr însemnat de 
ățeni vin zilnic să cerceteze dacă sînt trecuți pe listele de X 

alegători. viz

Ișa cum prevede Legea pen- nită după întocmirea listelor de 
’tru alegerea deputaților în alegători, ca și în cazul în care 
Marea Adunare Națională, la data alegerilor vreunul din a- 

30 de zile înainte de data a- 
erilor s-au terminat în întrea- 
țară lucrări'le pentru înscrie- 
în listele de alegători a ce- 
cu drept de vot. Au fost în- 

iși în aceste liste 
800.000 de cetățeni.
loi, 4 ianuarie, în întreaga 
ă — la centrele speciale de a- 
are a listelor organizate în o- 
ele mari ale țării, la secțiile 
votare ca și la sediile sfaturi- 
populare din restul orașelor 

de la sate — au fost afișate 
tele de alegători.
Secare cetățean al țării noas- 

care Se bucură de drept de 
are îndatorirea cetățenească 

a verifica dacă a fost înscris 
listele de alegători. In cazul 

isiunii, înscrierii greșite sau 
erorilor în liste, alegătorii pot 
e întîmpina-re la comitetul e- 
utiv al sfatului popular. In- 
ipinarea făcută va trebui^ să 
rezolvată în maximum 3 zile 
la înregistrarea ei, după care 
fi afișată decizia. In cazul 

iimbării de domiciliu interve-

peste

legători se află în altă locali
tate decît în cea de domiciliu, 
comitetul executiv al sfatului 
popular care a întocmit listele îi 
va elibera o „adeverință pentru 
dreptul de a alege". Cu această 
adeverință cetățeanul se poate 
prezenta la 3 februarie la vot în 
localitatea unde se găsește. Mul
te din lucrările pentru amenaja
rea secțiilor de votare au fost de 
pe acum realizate. In întreaga 
țară au fost stabilite localurile 
secțiilor de votare. La aceste sec
ții au fost pregătite peste 37.000 
de cabine de vot și mai mult de 
8.800 de urne.

TINERI ȘI TINERE î
Veriiicați de îndată dacă 

sînteți trecuți pe listele de 
alegatori!

A vota este o îndatorire 
patriotica. Pentru a vâ pu
tea folosi de dreptul de 
vot, verificați daca sînteți 
înscriși pe listele de alega
tori.

I

Vizită între prieteni
’inerii siderurgiști hunedoreni 
primit de curîn-d o vizită puțin 
șnuită. Un grup de tineri de- 
ați ai organizației U.T.M. de 
Combinatul Chimic nr. 1 au 
t timp de 4 zile oaspeții side- 
giștilor. .
Jaspeții au avut o consfătuire 
brigăzile de tineret din com
at, în cadrul căreia și-au îm- 
tășit reciproc experiența obți- 
:ă în activitatea de zi cu zi 
itru îndeplinirea planului. Si- 
urgiștli au organizat pentru 
etenii lor o „Joie a tineretului", 
cadrul căreia le-au oferit și 

•uri.
Lu prilejul unor vizite în com-

bănat, chimiștii au făcut cuno
ștință cu furnalele, laminoarele. 
cocseria și oțelăria. La sfîrșitul 
vizitelor s-a organizat o serată 
în cadrul căreia s-a făcut un 
scurt istoric al noului combinat 
siderurgic.

La despărțire, arătînd că vizi
ta tinerilor chimiști a contri
buit la îmbunătățirea experienței 
organizațiilor U.T.M., secretarul 
comitetului U.T.M. din combinat 
tcv. Marcu Vasile, a promis oa
speților că hunedorenii le vor în
toarce vizita.

STELIAN BREAZU 
tehnician— Hunedoara

Pe tovarășul Pietroiu, direc
torul uzinelor „Republica** 
din Capitală l-am găsit a 

doua zi de Anul Nou, Aflind 
scopul vizitei mele, acela de a-i 
lua un interviu cu privire la mă
surile stabilite de plenara C.C. 
al P.M.R. s-a arătat bucuros.

„Cu deosebită satisfacție am 
luat cunoștință de raportul tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej pre
zentat la plenara C.C, al P.M.R. 
Din el se desprinde justețea li
niei politice a partidului care ur
mărește satisfacerea necesităților 
vitale ale dezvoltării economiei 
noastre, exprimind grija neînce
tată pentru continua îmbunătă
țire a nivelului de trai, material 
și cultural al oamenilor muncii.

Deosebit de grăitor este pentru 
noi, conducătorii de întreprinderi, 
acea parte din raport care se re
feră la aplicarea centralismului 
democratic și lărgirea atribuții
lor conducerii întreprinderilor. 
Lărgindu-se atribuțiile condu, 
cerii întreprinderilor, vom a- 
vea posibilitatea să ne gospodă
rim noi înșine după cerințele u- 
zinei noastre.

în raport se prevede chiar că 
In proiectul de buget pe anul 1957 
cea mai mare parte din benefi
ciile peste plan ale întreprinde
rilor industriale de importanță 
republicană să fie lăsată între
prinderilor. După cum știți uzi
na noastră are o însemnătate 
deosebită în economia națională. 
Noi producem pentru industria 
minieră, petroliferă, chimică, de 
construcții de mașini precum și 
pentru export.

Anul 1956 — asta ca o paran
teză — a fost pentru noi un an 
de realizări însemnate, Luptind 
în spiritul hotăririlor Congresu
lui al lî-lea al P.M.R. am obți
nut succese remarcabile atit pri
vind creșterea productiv ităjii 
muncii dt și în vederea asigu
rării unor dt mai bune condiții 
de viață muncitorilor noștri. Ast. 
fel, în 1956 am construit o can
tină modernă, o creșă pentru 110 
copii, la fel de modernă, precum 
și două case de odihnă la Buș
teni, pentru copiii salariaților."

Mă pregăteam tocmai să-i pun 
o întrebare cînd, zîmbind, tova
rășul Pietroiu mi-o luă înainte:

„G înduri, planuri, pe 1957,
nu-i așa?**

„Exact”, adăugai eu.
„Mă voi referi iarăși la rapor

tul tovarășului Gh. Gheorghiu. 
Dej. Pe anul 1957 noi am elabo
rat deja un plan de măsuri pen
tru organizarea fluxului tehno
logic, menit să asigure o conii-

nuă creștere a productivității 
muncii, Raportul precizează că 
construcția de locuințe pentru sa- 
lariații întreprinderilor trebuie să 
devină o preocupare principală 
pentru conducătorii acestora. In 
1957 In această privință noi a- 
vem planuri frumoase și ne bucu
răm nespus că ni s-a dat acest 
drept, deoarece pină acum ini
țiativele noastre de acest gen 
nu erau apreciate de unele mi
nistere. Chiar în primele luni ale 
acestui an vom începe construc
ția unui bloc în raza uzinei cu 
10—12 apartamente pentru tinerii 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
fruntași. Vom începe de aseme
nea construcția unui club mo
dern prevăzut cu o sală mare de 
spectacole. Vom face în raza u- 
zinei parcuri, drumuri; știi, 
vrem să facem o uzină frumoasă, 
intr-adevăr socialistă. Tot anul 
acesta vom mai construi aproxi
mativ 1.060 de vestiare cu băile 
corespunzătoare.

Lupta împotriva birocratismu
lui, evitarea personalului inutil, 
neproductiv, din toate sectoarele, 
e o sarcină a noastră permanen
tă. De multe ori aceasta nu se 
putea efectua din pricina atri- 
buțiunilor restrinse ale conduce
rilor întreprinderilor. Acum insă, 
lărgindu-se atribuțiunile conducă
torilor de întreprinderi, vom pu
tea desfășura lupta și pe această 
cale cu mai mult succes.

Tot Pietroiu, făcu o pauză, 
după care adăugă: ^Avem mul
te de făcut
că eforturile noastre vor da re. 
z uitatele așteptate".

Constanța (de la 
trimisul nostru)

Ieri, în primele ore 
ale dimineții, am vi
zitat S.M.T Fetești. 
In atelierul mecanic 
munca era în toi. Cu 
toată încordarea 
muncii, pe fețele tu
turora se putea des
luși bucuria. Intre- 
bînd pe mai mulți 
mecanizatori cum a- 
preciază și cum au 
primit recentele do
cumente de partid, 
răspunsul a fost u- 
nanim:

— Din toată 
ma !

Popa 
cretarul 
de bază
nut să precizeze cum 
ver răspunde meca
nizatorii acestor do
cumente.

~ E adevărat, ne 
bucurăm, dar sîntem 
totodată conștienți că 
dirițartea noastră se 
cere o muncă încor
dată. Chiar de azi, 
din prima zi a anu
lui. noi am pornit cu 
mai mult avint la 
muncă. Reparația 
mașinilor și tractoa
relor va fi gata la 
termenul fixat, in a- 
ceasță perioadă, vom

ini-

se-Sandu, 
organizației 
U.T.M. a )i-

POPAS 'tâc"fnvea CULTURALE
» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sîntem în plină iarnă — a- 
ică în anotimpul cel mai fa- 
orabil muncii culturale de 
iasă la sate. De aceea, ne-am 
îndit că ar fi foarte util să 
itreprindem un scurt popas 
e la cîteva cămine culturale 
in regiunea București.

In rîndurile ce urmează, 
edăm aspecte din cele con- 
tatate cu acest prilej.

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

N-am 
o bri-

Scurt interviu
- In ce condiții se activează 
căminul cultural din comuna 

s. ?
Binevoitoare, tovarășa „ Sfetco- 
i Elena, directoarea căminului 
lural din Contești, raionul 
u, ne-a răspuns:
- In primul rînd, trebuie să 
i că la căminul nostru cultural 
și cele trei, sate aparținînd co-

nei: Boteni, Crîngași și Conțe- 
de Sus. Deși localul nu este 

a încăpător, totuși facem față 
lației. Nesatisfăcătoare este 
â sala de bibliotecă, rapor- 
Lo la numărul cititorilor, 
îtru a putea ține repetițiile cu 
ularitate, nestînjeniți de fri- 

de afară, ne-am aprovizionat 
vreme cu lemne de foc. Inca 

ună și ceva de aci înainte a- 
1 asigurat combustibilul pentru 
lin. Paralel cu repetițiile săp- 
îînale, seara, sătenii, și în- 
sebi tineretul, vin cu re- 
aritate să asculte emisiunile 
iofonice. Dispunem de două 
irate de radio în buna stare.
- Care sînt echipele artistice 
căminului și ce pregătesc ele

momentul de față ?
- Echipa de teatru, corul mixt 
mat din 30 persoane, echipa de 
îsuri populare, compusă din 10

perechi și soliști vocali, 
reușit încă să înjghebăm 
gadă artistică de agitație.

Ca formație artistică omogenă, 
mai bună este cea de teatru; 
în urma prezentării cu succes a 
pieselor „Bărbatul fără opinci" și 
„A furat-o pădurea", a pregătit 
recent „Piatra din casă" de V. 
Aleosandri cu care s-a prezentat 
la faza intercomunală a actualu
lui concurs, care a avut loc la 

■ Titu. De aici, ea a fost promovată 
la faza interraională. Vreau să 
adaug.că echipa de teatru a pri
mit un ajutor substanțial din 
partea Teatrului C.F.R. Giulești, 
care ne-a .trimis un actor s-o in
struiască. Acum sînțem în 
căutarea unei scenete ori a unor 
monoloage satirice, în legătură cu 
alegerile de altădată, iar celelalte 
echipe artistice 
din programele

— Cum stați 
cititorii, despre 
ne-ați vorbit ?

— Biblioteca funcționează pe 
lîngă căminul cultural, însă, spre 
rușinea noastră, destul de slab. 
$i iată motivul principal: nu a- 
vem cărți noi, ultimele apariții. 
De peste un an de zile, fondul de 
cărți existent n-a mai fost com
plectat ori împrospătat cu nimic, 
așa că cititorii sînt nemulțumiți 
atunci cînd, cerînd lucrări noi, 
sîntem nevoiți să le oferim ace
leași cărți, citite. Insistențele 
noastre repetate pe lîngă sec
ția culturală a sfatului popular 
raional, s-au soldat cu promi
siuni, fără rezultate concrete.

— Ce alte forme de activitate 
mai aveți pe lîngă cămin ?

— Avem un cerc științific, la 
care participă între 17-25 membri. 
Explicarea pe bază de material 
intuitiv, în mod științific a feno
menelor naturii, ținerea unor lec
ții despre polenizare, formarea

repetă numere 
prezentate.
cu biblioteca și 
care, de altfel,

în care s-au 
tele mai sus 
vitați și au . 
ai organizațiilor de partid, pre
ședinți de gospodării colective 
sau întovărășiri, care au lămurit 
problemele neînțelese și care au 
arătat practic cum este organiza, 
tă munca în unitățile socialist 
și care sînt avantajele concrete 
ale fiecărui colectivist și întovă
rășit.

Prelucrarea documentelor Con. 
greșului al Il-lea al partidului 
a constituit un nou prilej pentru 
desfășurarea unei largi acțiuni 
de lămurire și convingere a tine
rilor țărani muncitori. IJn rol 
important l-au avut de aseme
nea și numeroasele conferințe ți- 
nute de activiștii comitetului ra
ional U.T.M., în toate organi
zațiile de bază U.T.M., cu ajuto
rul instructorilor șl al activului 
de lectori și propagandiști. De 
data aceasta, conferințele nu s-au 
mai ocupat de probleme „savan
te", generale, ci au fost orientate 
spre problemele practice și con
crete care interesau direct masa 
tineretului de la sate : căile mări
rii producției la hectar, ale creș
terii numărului de animale, im
portanța însilozării și altele. Nu 
mai puțin important a fost și 
planul de măsuri întocmit și a- 
probat de plenara din august a 
comitetului nostru raional. In 
această plenară s-a analizat, pe 
baza documentelor Congresului al 
11-lea al partidului și ale Con
gresului al 11-lea al U.T.M., con
tribuția organizațiilor U.T.M. 
din raion la transformarea socia
listă a agriculturii. In baza a- 
cestui plan, toți membrii comite
tului raional U.T.M. și toti acti
viștii săi au fost repartizați pe 
comune și sate, cu sarcina de a 
îndruma concret activitatea or
ganizațiilor de bază U.T.M. pen
tru întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor colective 
și întovărășirilor existente, pentru 
atragerea de noi familii în sec
torul socialist. Rezultatele n-au

RĂSPUNS : Acțiunea de coope
rativizare a raionului nu poate 
fi încadrată în limitele cîtorva 
luni de zile. Rădăcinile succesului 
dobîndit astăzi, începutul muncii 
de cooperativizare în tnasă tre
buie căutat cu mulți ani în urmă. 
Așa cum s-a subliniat în raportul 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la 
cel de-al Il-lea Congres al par
tidului, în raionul nostru, ca în 
toată regiunea, cu ani în urmă 
a fost aplicată și extinsă o me
todă foarte prețioasă, tarlaliza- 
rea. Incepind cu această acțiune 
deci, cu cițiva ani în urmă, orga
nizațiile de bază U.T.M. au fost 
pregătite și și.au început munca 
pentru dobîndirea succesului de 
azi, muncă ce va continua pînă 
la complecta colectivizare a ra
ionului.

Experiența anilor ne-a învățat 
că cel mai bun agitator in lupta 
pentru cooperativizarea agricul
turii e gospodăria colectivă și 
întovărășirea, rezultatele b-.ine pe 
care le obțin ele. Noi am urmă
rit în primul rînd — și am iz
butit — să avem chiar de la în. 
ceputul anului, în fiecare sat, 
cite o unitate socialistă. Ajutînd 
aceste unități spre a se consoli
da, spre a obține rezultate net 
superioare gospodăriilor indivi
duale, am avut în toamnă un ar. 
gument incontestabil chiar pen
tru cei mai neîncrezători.
Pregătirea organizațiilor U.T.M. 

a început încă din toamna anu
lui 1955. Atunci, după ce toți 
activiștii noștri au studiat docu
mentele de partid și U.T.M. pri. 
vind transformarea socialistă a 
agriculturii, precum și Statutul 
model al gospodăriei agricole co
lective și cel al întovărășirii agri
cole, am extins studierea organi
zată a acestor materiale în toate 
organizațiile de bază U.T.M. La 
adunările organizațiilor U.T.M.

rea unei largi discu
ții, în scopul rezol
vării mai Juste a 
problemei salarizării 
mecanizatorilor. Noi 
am și făcut organe
lor în drept unele 
propuneri pentru 
schimbarea sistemu
lui actual de salari
zare a tractoriștilor. 
De asemenea, am 
propus măsuri pen
tru o mai justă sala
rizare a combinerilor, 
avind în vedere înal
tul lor grad de cali
ficare.

In această perioa
dă, împreună cu co
mitetul raional de 
partid și cu organele 
locale ale puterii de 
stat, noi definitivăm 
o măsură foarte im
portantă. Zilele aces
tea, vor începe să 
lucreze ca salariat! 
ai stațiunii toți me
dicii veterinari, teh
nicienii și inginerii 
agronomi din raza 
noastră de activitate.

In felul acesta noi 
vom putea contribui 
și mai mult la coo
perativizarea agri
culturii și la sporirea 
continuă a producției 
agricole.

desfășura o muncă 
intensă în satele din 
raza noastră de acti
vitate pentru mări
rea volumului de 
contractări și pentru 
atragerea cît mai 
multor familii de ță
rani muncitori în în
tovărășiri și gospo
dării colective.

Mai apoi, am stat 
de vorbă și cu tova
rășul Sergiu Secară, 
directorul S.M.T,

— Raportul tova
rășului Gh. Gheor
ghiu-Dej la plenara 
C.C. al P.M R. a 
fost primit cu multă 
bucurie. Chiar cu cî
teva luni în urma, pe 
baza hotărîrii 
greșului al
s-au luat măsuri 
salariul de bază 
tractoriștilor să se 
mărească. Acestor 
măsuri tractoriștii 
noștri le-au răspuns 
prin muncă. In ziua 
de 3 ianuarie, noi a- 
veam 19 tractoare re
parate. pe clnd a- 
nul trecut la aceeași 
dată, nu aveam nici 
un tractor reparat, 
în altă ordine de idei 
noi sîntem bucuroși 
că recentele docu
mente indică purta-

Sub conducerea partidului,

Con- 
11-lea 

ca 
al

CONTINUARE III
,nt ECHIPA DE TENIS DE MASĂ A R. P. CHINEZE 

A SOSIT ÎN CAPITALĂ

vom obține recolte bogate
1n comuna noastră ziarele 

sosesc cu o zi mai tirziu. 
Insă de la țăranii munci

tori care au difuzoare în case, 
am aflat despre comunicatul care 
anunța ședința plenară a C.C. a! 
P.M.R. din 27—29 decembrie 
1956. Intre noi, țăranii muncitori, 
desigur că s-au iscat multe dis
cuții, care au devenit mai inte
resante cînd poștașul 
ziarul.

Ca șl mine, zeci 
muncitori au citit cu 
res . 
Gheorghiu-Dej. prezentat la p! 
nară. Am citit capitolul 
vorbește despre înlocuirea s 
mului de cote obligatorii la 
ioritatea produselcr agricole 
dezvoltarea sistemului de 
tractări și achizițiL Eu am 
hectare teren arabil și în ultimii 
ani, Iucrlnd pămîntul cu mașinile

de țărani 
mult inte- 

raportul tovarășului Gh.

care

ma- 
prin 
con-
4.55

S.M.T-uluî din comună, am reu
șit să obțin recolte sporite la 
hectar. De fiecare dată, la recol
tare. prima grijă a mea a fost 
sâ-mi predau cotele obligatorii. 
Ultimele cote pentru anul 1956 
le-am predat încă din octombrie, 
cînd am terminat de recoltat po
rumbul.

in acest an voi căuta să mun
cesc și mai bine pămîntul, pen
tru a obține recolte mari. O 
parte importantă din produse o 
voi valorifica, iar cu banii pri
miți voi cumpăra *......................
și alte materiale, 
truirii unei case
meu.

De asemenea, 
preda cota de carne pe 1956.

Sub conducerea comuniștilor, 
vom lupta cu toții pentru recolte 
bogate, pentru traducerea în via-

ța a sarcinilor ce ne revin din 
acest document de mare impor
tanță.

TOIE 1. TATU
țăran muncitor din comuna 
Mărtinești, regiunea Galați

Vineri a sosit în Capitală pri
ma delegație sportivă partici
pantă la campionatele internațio
nale de tenis de masă ale R.P. 
Romîne care vor începe la 10 ia
nuarie. La ora primului, din a- 
vionul Moscova-București au co- 
borit jucătorii echipei de tenis de 
masă a R.P. Chineze Printre ei 
se află Van Ciu-iao, campionul, 
țării pe anul 1956, Ciu Iun.nin 
fost campion al R.P. Chineze și 
Sun Mei-in, campioană a țării pe 
anul 1956,

La sosire, sportivii chinezi au 
fost saluiafi de reprezentanți ai 
Comitetului pentru cultură fizică 
și sport, membri ai Comisiei cen
trale de tenis de masă și de nu
meroși sportivi.

EchiDa de tenis de masă a R.P. 
Chineze va petrece In țara noas. 
tră aproape o lună de zile ur- 
mind ca in afara campionatelor 
internaționale ale R.P Romine 
să susțină mal multe tntllniri In 
Capitală șl alte orașe.

(Agerpreș)

țiglă, scînduri 
necesare cons- 
pentru feciorul

în curlnd voi

Comuniștii ÎNDRUMĂTORII
NOȘTRI

fructului Ia plante etc., a ficut 
să crească interesul cetățenilor 
pentru știință. Recent, ei au cerut 
să li se vorbească, de pilda, des
pre „Motoarele cu combustiune 
internă". Merită apreciată în 
această direcție munca tov. profe
sor Cruceanu Gheorghe, conducă
torul cercului.

înainte de a încheia, trebuie să 
vâ spun câ Sntimpin și o serie 
de greutăți. De pildă, ajutorul pe 
care-1 primesc din partea cadrelor 
didactice este slab. Din cei 
peste 18 învățători și profesori, 
doar 3-4 își dau aportul la activi
tatea noastră culturală; restul, 
deși în majoritatea lor sînt tineri, 
refuză să ne ajute. Oare, pe ei 
nu i-ar putea însufleți exemplul 
profesorilor de la Școala elemen
tară de 7 ani — Virginica Popes
cu, Cruceanu Gheorghe și Lazăr 
Vasilica, precum și al altor tineri 
conștiincioși ca Dineu Alexandru, 
Paraschiv Constantin, Ioniță Lu- 
creția și Oprea Silvia ?

Bogată activitate
în cadrul cercurilor
Pe lîngă căminul cultural din 

comuna Titu. ființează mai multe 
cercuri, în sînul cărora se desfă
șoară o intensă activitate.

Continuîndu-se tradiția celor 
trei case de citit care au luat 
ființă cu cîțiva ani în urmă în 
satele aparținînd acestei co
mune — Plopu, Hagioaica, Fu- 
sea, — în momentul de față la 
Titu funcționează cu regularitate 
14 cercuri de citit, un cerc de 
limba rusă, altul agrotehnic la

I. MIHUȚ
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Fruntaș din primele zile 
ale anului

'“9
i
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Muncitorii din cadrul secției I-a ajusta] a uzinei „Semănătoa- j 

rea" din Capitală au obținut succese încă din primele zile ale 
noului an de muncă. Printre aceștia se află și utemistul Petre 
Bucur care a realizat în medie o depășire a normei de 50 la sută.

Fotografia noastră îl înfăți șează pe utemistul Petre Bucur 
ajustind acul combinei de re coltat cereale.

I

)

Foto: AGERPRES j

Mi-ar fi foarte greu să vorbesc 
despre toate problemele muncii 
noastre în rezolvarea cărora or
ganizația de bază a primit aju
torul, îndrumarea organizației de 
partid, a comuniștilor. Conducind 
zi de zi activitatea organizației 
U.T.M., comitetul organizației de 
partid se îngrijește în primul 
rînd de conținutul muncii noastre 
educative, povățuindu-ne cum să 
asigurăm legătura ei strinsă cu 
sarcinile concrete, economice și 
politice, cu mobilizarea tineretu
lui la îndeplinirea sarcinilor puse 
de cel de-al doilea Congres al 
partidului.

Periodic, comitetul de partid 
analizează felul în care organi
zația U.T.M. se ocupă de mobi
lizarea tinerilor la o activitate 
rodnică în producție, de ridicarea 
calificării lor profesionale, de 
mobilizarea lor în întrecerea so
cialistă. Organizația de partid a 
inițiat de asemenea întîlniri in
tre tehnicieni și muncitori care 
au o înaltă calificare și tinerii 
muncitori. La aceste întîlrîiri s-a 
vorbit tinerilor despre specificul 
și utilajul secției in care mun
cesc, despre procesul tehnologic 
etc. Cu ajutorul organizației de 
partid, s-au inițiat pentru tine
ret și unelo conferințe tehnice. La 
secția turnătorie, de exemplu, co
muniștii Ion Chivăran, Nicolae 
Stroescu și Gheorghe Sima au a- 
jutat în mai multe rinduri tină- 
rului Alexandru Sănduțu să pre- ~
gătească unele conferințe despre ne.a întrebat 
metoda turnării în cochile și des
pre alte metode, metode pe 
care astăzi mulți tineri le aplică 
cu succes. Ajutorul organizației 
de partid l-am simțit cu priso
sință și cu ocazia creării celor 
50 de brigăzi de producție ale ti
neretului și a celor 12 posturi 
utemiste de control. La propune
rea organizației d'e partid, con
ducerea întreprinderii a reparti
zat ingineri, tehnicieni și maiștrii 
care să sprijine permanent bri
găzile, să le ajute să îolosească 
metode înaintate de muncă și să 
ridice calificarea profesională a 
tinerilor la locul de producție. 
In componența multor brigăzi au 
intrat unii muncitori virstnici cu 
o înaltă calificare, cum sînt co
muniștii Albert Rădulescu, Gheor
ghe Sima, Constantin Ciurlău și 
alții, care cu răbdare și dragoste

părintească ajută șl 
muncă pe tineri.

In toiul întrecerii
în cinstea zilei de ________
care a cuprins pe toți tinerii din 
uzină — în toate sectoarele s-a 
pornit lupta pentru economii cit 
mai însemnate. însuflețiți de co
muniști, ajutați în permanență 
de aceștia, tinerii și-au putut de
păși cu 5.000 lei angajamentul 
luat. Reînoindu-și și sporindu-și 
angajamentul, tinerii din uzina 
noastră și-au propus ca pînă la 
30 Decembrie să realizez,, econo
mii echivalente cu costul unul 
geamblac și a unei sondeze — 
angajament care deasemeni a 
fost îndeplinit și depășit.

★
_ în urmă cu cîtva timp s-a 

simțit în munca organizației 
noastre lipsa unei legături trai
nice cu întreg tineretul din uzi
nă. Aceasta se putea observa atit 
din felul cum erau îndeplinite 
unele sarcini, cît și din creșterea 
destul de înceată a rîndurilor or
ganizației noastre. Unele organi
zații de secții U.T.M. (de la muie, 
mecanică grea și mecanică ușoa
ră) primeau în U.T.M. prea puțini 
tineri din rîndul celor care do
reau și meritau să devină ute
miști. In îața noastră s-a ridicat 
problema : cum să antrenăm în
tregul tineret la muncă ? Cine să 
ne ajute în această privință ?

— Cum, cine să vă ajute? — 
____ t tovarășul Costea, 
secretarul comitetului de partid, 
la care ne dusesem să cerem sfa
tul.

— In primul rînd, utemiștii cu 
munci de răspundere! Aveți 
membri în comitet, peste 30 
organizatori de grupe, mai sînt 
aproape 50 de membri ai birouri
lor organizațiilor dp secții. 
Aceasta este o mare forță I Ei 
sînt cei mai apropiați de masa 
tineretului, ei cunosc cel mai bine 
cerințele, năzuințele și frămîntă- 
rile Iui. împreună trebuie să 
munciți și să vă sfătuiți în toate 
problemele, împreună trebuie să 
căutați formele cele mai potrivite 
pentru a strînge legătura cu 
masa tineretului din uzină...

Am înțeles că comitetul U.T.M. 
trebuie să muncească nu de unul 
singur, ci cu sprijinul birourilor 
de secții, al utemiștilor și tineri-

îndrumă în

organizată
7 Noiembrie
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lor. Am căutat să organizăm în 
așa fel munca încit fiecare ute- 
mist să aibă posibilitatea de a-și 
manifesta din plin capacitatea și 
spiritul său de inițiativă, îndepli
nind, potrivit dorinței și capaci
tății sale, o muncă concretă. 
Ne-am hotărît să luăm această 
măsură și pentru că, la un control 
mai atent, am văzut că în fiecare 
lună mai mult de jumătate din 
utemiști rămineau fără sarcini și 
cu timpul ajungeau să nu se mai 
simtă răspunzători de starea de 
lucruri din organizație. Utemista 
Elena Radu, de exemplu, timp de 
4—5 luni de zile n-a primit nici 
o sarcină concretă de organiza
ție, iar in acest timp ea n-a făcut 
altceva decît să-și plătească coti
zația, Acelaș lucru s-a petrecut și 
cu utemistul Traian Martoc. La 
început el era un utemist bun, 
nu refuza niciodată sarcinile co 
i se încredințau și 6e străduia să 
le îndeplinească. Dar biroul or
ganizației de secție de la turnă
torie a „uitat" repede de el și 
timp de cîteva luni nu i-a mai 
încredințat nici o sarcină. Traian 
Martoc, nefiind antrenat în mun
ca de U.T.M., treptat, treptat s-a 
îndepărtat de organizație. Nu tn- 
tîmplător în comportarea lui — 
ca și a Elenei Radu — apăruseră 
o serie de lipsuri grave. Astăzi 
acești utemiști — șl nu numai ei— 
sînt membri activi ai organizației 
U.T.M.

In ultima vreme am început să 
ne ocupăm mult mai atent și de 
tinerii neutemiști. In brigăzile de 
tineret au fost și ei atrași să mun
cească. In cercurile politice, ca 
și in echipa artistică, ei activează 
acum cu multă perseverență ală
turi de utemiști. Toate acestea 
iau apropiat de organizație, iar 
mulți dintre ei au cerut și au fost 
primiți în U.T.M. Astfel, în ulti
mele luni, organizația noastră 
a-a mărit ajungînd să cuprindă 
peste 85 la șută dintre tinerii care 
muncesc în uzină.

Îndrumată îndeaproape de or-

ION JANTEA 
secretarul organizației U.T.M. 

de la uzina ..Gheorghe 
Gheorghiu-Dej"-Tîrgoviște
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Activitatea obștească
ACTORILOR SIBIENIA

Există un sentiment tulburător 
provocat de lectura cărților bune. 
In care fiecare detaliu atestă bo
găția unei reale experiențe ome
nești. Eroii acestor lucrări înce
tează, de fapt, să mai fie pentru 
cititor simple ficțiuni, ei capătă 
o realitate aparte, dar nu mai 
puțin pregnantă și prin urmare 
o deosebită capacitate de a in
fluența educativ pe cititor.

S-ar părea că e un lucru evi
dent — și care deci nu mai ne
cesită demonstrație — faptul că 
literatura nu poate exista fără 
astfel de eroi, că nu folosesc ni
mănui — în ciuda intențiilor 
bune ale autorilor lor — perso
najele șterse, monotone, înjgheba
te parcă în pripă, că eroii lite
rari nu-și au rostul dacă nu-1 
răscolesc pe cititor, nu-1 ajută să 
se înțeleagă mai bine pe sine 
însuși sau pe' ceilalți, să desco
pere marile adevăruri ale vieții. 
sa înțeleagă răspunderile so
ciale.

Realitatea noastră luminoasă 
care reclamă, mai mult decit ori
care altă epocă, o trăire intensă, 
preocupare permanentă pentru 
valorile morale, oferă ma
terial inepuizabil pentru explo
rarea vieții sufletești a oameni
lor noi. E un teren complex, plin 
de ineâit care ar trebui să tre
zească pasiunea de carcetător a 
fiecărui scriitor, mindria de a 
dezvălui noi și noi laturi ale uni
versului interior al omului epocii 
socialiste, al eroului înaintat, co
munist al vremurilor noastre.

Literatura noastră realist-socia- 
listă a dat intr-adevăr și continuă 
să se îmbogățească cu asemenea 
opere inspirate din marea luptă 
a zilelor noastre, opere în care 
omul nou trăiește în toată frumu
sețea și complexitatea sa, trans
miți ud cu atît mai multă forță 
mesajul scriitorului cu cît e mai 
desăvîrșită realizarea, sa artistică. 
„Desfășurarea" și „Ferestre întu
necate" de Marin Preda, .Bără
gan" de V. Em. Galan, „Pasărea 
furtunii" a lui Petru Dumitriu, o 
serie de lucrări ale unor autori 
mai tineri — Francisc Munteanu, 
Ana Novac, Ștefan Luca, Al. Mi- 
rodan etc. — aduc portrete re
marcabile, unele de neuitat, ale 
oamenilor animați de idealurile 
vremii noastre. înzestrați cu o 
personalitate proprie, plină de 
farmec Fără îndoială că tocmai 
aceste cărți definesc profilnl ti
nerei noastre literaturi, bogată 
in valori artistice.

Dar nu trebuie să trecem cu 
vederea faptul că uneori se dă 
prea ușor „cale liberă" unor lu
crări care, nerețișind să întruchi
peze iiterar ideile propuse, plicti
sesc prin banalitatea lor, aducînd 
astfel prejudicii înseși principiilor 
pe care le afirmă. Unii tineri eroi 
ai cărților de acest fel (căci 
despre ei e vorba aici în primul 
rînd) iți lasă un sentiment pe
nibil — sentimentul că te 
ai li jn fața unei ilustrații din ma. 
nualele de anatomie, una din a- 
cele figuri cit se poate de co
rect desenate, dar care sînt prea 
simetrice și prea lipsite de expre
sie ea să-ți dea iluzia unui chin 
omenesc luat din realitate. Tine
relul nostru crescut de partid, ti
neret bogat sufletește, nu regă
sește in asemenea ero.i decit con
tururile foarte aproximative ale 
fizionomiei sale spirituale.

Cred că »e poate vorbi despre 
o Întreagă categorie de perso
naje (din păcate cele mai multe 
pozi ive) — șl uneori de cărți În
tregi — confecționate după un 
principiu pe care l-aș numi 
„al strictului necesar". De ce 
„strictul necesar ?“ Fiindcă ne- 
ctinoscînd viața sau desconsi- 
dertndu-i complexitatea, scrii
torii respectivi nu creează por- 
trete — indiviuaiități distincte, 
unice — ci combină doar d e
va Însușiri socotite de ei obli
gatorii, Inzestrînd rezultatul ope
rației cu nume propriu. Nu
mai tn aparență, eroii astfel al- 
cătuiți corespund unui minim de 
cerințe, avînd numai datele exte
rioare luate din noile realități. 
Dar tocmai răsfrtngerea acestor 
realități în conștiința lor. clocotul 
lăuntric specific tînărului zilelor 
noastre, gindirea sa vie solici
tată de atttea probleme, sufletul 
său avtntat nu le vom găsi la 
aceste personaje. Viața lor sufle
tească e redusă la minimul in
dispensabil. Ei vorbesc (mai bine 
zis. informează) despre munca 
sau învățătura lor Fiind tineri, 
li se acordă și o dragoste, de 
obicei nefericită la Început sau 
cu accidente pe parcursul spre 
finalul optimist Atît și nimic mai 
mult. Scriitorii respectivi le re-

fuză în genesral alte stări sufle
tești, alte pireocupări. Sărăci» 
sufletească a eroilor se a- 
cordă perfect cu lipsa de fantezie 
a subiectului — construit după 
scheme. In „Anii iubirii" (Le
titia Papu) și „Adolescența" 
(P. Aioanei)., ambele cărți des
pre viața studenților, eroina 
principală, Inina — respectiv Lu
cia—are sarcina de a mîntui su
flete de pe o poziție pretins îna
intată ; mai precis, pe iubitul) 
(Florin-Mircea), care în 
cazuri e Pe cale să cadă 
jele dușmanului din 
de proaspăt literat, șl 
lega cu fond bun. dar viciată de> 
împrejurări (Rada-Doina).

E o adevărată jignire adusă 
complexității vieții, apariția în li
teratură a unor asemenea clișee 
care circulă, puțin retușate, din- 
tr-o carte în alta. (Ele ar fi pu
tut totuși să nu fie pe de-antre- 
gul clișee — în ciuda intrigii ba
nalizate de prea frecventa folo
sire — dacă în acest cadru con
vențional ar fi evoluat totuși oa
meni vii, purtlnd intr-adevăr am. 
prenta vremii noastre).

Lucia, eroina din „Adoles
cență", trece prin emoțiile tn-

ambele 
în mre-. 
vanitate* 
pe co-

că, apare In preocupările eroinei 
doar sub forma cftorva fraze de 
acest fel, jignitor de insignifian
te : „Se bucurase, de pilda, cind 
Ștefan (un coleg n.n.) fusese ales 
cu atita entuziasm organizatorul 
grupei U.T M- “.

E păcat că tînărul, foarte tî
nărul scriitor Aioanei care dove
dește în unele pagini o anumită 
autenticitate, capacitatea de a evo
ca o atmosferă, s-a bizuit, conce- 
pindu-și eroina. mai puțin pe 
propria-i experiență, pe propriile-i 
observații și mai mult pe o sche
mă împrumutată din modele dis
cutabile.

Mihai Vechiu din „Strada Pri
măverii" de D. lgnea are o viață 
interioară la fel de „bogată". 
Eliminînd din carte tot ce e tan
gențial, rămîne cam atît cu pri
vire la el: după ce se întoarce 
din război lămurit din punct 
de vedere politic devine mem
bru de partid, lucrează un 
timp la fabrică, după care prirneș- 

«te o muncă în aparatul financiar, 
e părăsit de fata pe care o iubeș
te apoi acceptă dragostea alteia. 
Ne putem aștepta la istorisirea 
pasionantă a luptei unui tlnăr co
munist pentru înnoirea vieții, la

oameni sint, de Tapt, Mihal Ve
chiu, Stanca Timofte, Mariana 
Lazăr etc. Visători, reținuți, timizi, 
impetuoși, aspri, comunicativi? 
Nu se știe. în „La ora 6". eroii 
negativi au măcar o oarecare 
personalitate proprie, ceea ce își 
găsește expresia in replicile lor: 
ale Adei — de obicei ironice, ale 
lui Miele impregnate de cinism și 
brutalitate. Dar Mariana, de pil
dă ? Stil neutru, inexpresiv, lip
sit de acele nuanțe din care se 
încheagă in închipuirea cititoru
lui eroul viu. unic. „Și dacă m-a> 
întreba pe mine ți-aș spune că 
ăsta e lucrul cel mai important 
pentru un om, să te învoiești cu 
el. să ai încredere în el, chiar 
dacă acel om este o femeie.(Ride) 
Ce să-ți fac Mihai ? N-am nici 
o admirație, nici un respect pen
tru exaltările, obsesiile amoroa
se..." (Vorbește o îndrăgostită 
fără speranță și e neverosimil 
că tonul acesta de referat as
cunde zbuciumul iubirii neim- 
părtășite. dorința biruită de a se 
mărturisi, gelozia, disperarea și 
o slabă Încercare de a mai lupta 
totuși pentru sentimentul ei).

Uneori, limbajul unor aseme
nea personaje confecționat ca Și

PENTRU tineri eroi literari
autentici, bogați sufletește
ceputului studenției, se îndrăgos
tește de colegul ei Mircea, se în
depărtează un timp de el (băia
tul, căruia i 9-a criticat o produc
ție literară, cade vremelnic sub 
influența fiului de chiabur Șer- 
bu, demagog priceput) și totul 
se sfîrșește pînă la urmă cu bine, 
cu o sărutare duioasă. Ce evocare 
a vîrstei acesteia tulburătoare, 
care a dat titlul sugestiv al volu
mului, găsim in povestirea lui 
Aioanei ? „Ar fi vrut să întîlneas- 
că pe cineva, o ființă deosebită 
căreia să-i dezvăluie sufletul, 
asemenea filelor unei cărți**, ne 
informează autorul. Rindurile a- 
cestea «înt promițătoare ca și cele 
închinate jurnalului Luciei. Din 

; păcate ceea ce urmează nu 
îndreptățește asemenea aștep
tări. Pasiunea viitoarei cer
cetătoare pentru lingvistică e 
expediată în două-trei fraze gran
dilocvente pe care i le spune lui 
Mircea. Cum să credem atunci 
tn poezia pe care o capătă a- 
ceasta știință în ochii ei și în 
faptul (afirmat spre sfîrșitul căr
ții) că face furori printre ling
viștii specialiști ? (Mai ales că 
ni se dă prilejul să asistăm la 
întrebarea absurdă pe care i.o 
pune cu candoare prietenului ei: 
„...lămurește-mă: ce deosebire e 
între o satiră și o comedie?"). 
Dragostea, oe-i drept, se bucură 
de un tratament mai bun decît 
preocupările profesionale în ce 
privește spațiul acordat. Dar 
cum se prezintă ea ? Totul se re
duce Ia momente de acest fel: 
Lucia critică schița lui Mircea și 
apoi îi face morală pentru prie
tenia cu detestabilul Șerbu. Lu
cia despre care se afirmă că se 
zbuciumă pentru iubirea ei, con
semnează in jurnalul intim cu o 
nepăsare de neînțeles: „E închis 
in el acum... Poate suferă I... Nu-I 
nimic O să-i treacă". Mircea
o sărută pentru prima oară și 
Lucia e oarecum dezamăgită 
fiindcă băiatul miroase a bere și 
tutun (cu o pătrundere neaștep
tată la lipsa ei de experiență re
cunoaște pînă și marca țigărilor 
— „mirosea a bere și a țigări 
Victoria" — ceea ce, s-o recu
noaștem, e o performanță) După 
examenul la care tînărul cade, are 
loc o inexplicabilă Împăcare în 
gară, la care se discută, bineîn
țeles. tot d.espre Șerbu Apoi, 
inevitabiluVfînail fericit. Lipsa pa
siunii autentic tinerești, clocoti
toare pe care o intîlnim în viața 
noastră, ou care ne-au obișnuit 
marile opere ale literaturii sovie
tice închinate tineretului și cele 
mai bune cărți de acest gen ale 
noastre, caracterizează 
momente

E greu să despărțim 
ța zilelor noastre, a 
miști cum sînt eroii 
problemele și frămîntările impli
cate de această calitate Dar 
această latură a vieții studen
țești de azi, cea mai caracteristi-

dezvăluirea zbuciumului său lăun
tric pentru înfăptuirea cauzei 
care-i cere o dăruire totală și 
pentru iubirea sa, am fi vrut să-I 
urmărim innoindu-se el însuși In 
munca modestă dar complexă și 
grea de fiecare zi. Și e decepțio
nam că. In Ioc de aceasta, cartea 
oieră un simulacru al vieții su
fletești a conxinistaiu: Mihai Ve- 
chiu ; în ce privește viața sa de 
membru de partid — participarea 

preajma alegerilor 
de un reacționar.

asemenea

adolescen- 
unor ute- 
cărții, de

!»
i»iKI»

C. Slavic
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e va le
Cocoșii cîntă iar. S-a-ntunecat
Și cel din urmă geam, pe deal, în sat.

De vale doar, pe apă, la centrală 
Uri om sfidează somn și oboseală.

Nesomnul său, în noaptea de argint, 
Ca pe-un străjer odihnei noastre-1 simt

In stropii de lumină care ard 
Pe stîlpii nou infipți pe lingă gard,

In becurile vii de la patul 
Ce-a fost de neguri învelit destul,

La sediul colectivei într-o stea 
Și-aici, sub abajur, pe masa mea.

■

>•

că emoțiile tovarășului Teodbru 
se datorase cu adevărat unei pre. 
miere Echipa de teatru a atelie
relor C.F.R. unde activează ca 
Instructor tov. Teodor» urmează 
să prezinte primul spectacol cu 
piesa „Omul care a văzut moar
tea".

Problema artiștilor amatori se 
discută mereu In teatru, tn 
pauza unei repetiții am fost 
martora unui schimb intere
sant de impresii in legătură 
cu felul In care țăranii din co
muna Rășinari au primit specta
colul „Tache, lanche și Cadir". 
Actorilor sibienj le este drag să-i 
învețe pe țăranii și muncitorii 
talentați să facă ‘eatru, dar nu 
se rușinează să învețe și ei din 
observațiile acestora.

ADA SIMIONESCU

gostea și preocuparea membrilor 
colectivului teatrului sibian pen
tru tinerele mlădițe artistice din 
rindul amatorilor.

Ceea ce m-a impresionat insă, 
și trebuie s-o mărturisesc mai 
mult declt aceste date seci, a 
fost viața pe care am simțit-o 
pulslnd In munca lor.

Eram tn biroul directorului 
teatrului și discutam, tind pe 
uși intră Cezar Teodoru, unul 
dintre actorii talentați ai teatru
lui. Din puținele cuvinte pe care 
le-a schimbat cu directorul tea
trului, am înțeles că trăiește e- 
moțiile unei premiere. Credeam 
că este vorba de un spectacol In 
care va juca el, și după ce acto
rul a părăsit biroul l-am între
bat profesional pe tovarășul Be- 
nea dacă este programată vreo 
premieră tn acele zile. Am aflat

Cifrele și datele, de altfel des
tul de edificatoare puse la inde- 
mină de secretariatul literar al 
Teatrului de Stal din Sibiu 
erau de natură să mă convin
gă că teatrul desfășoară o bo
gată activitate tn rtndul ar
tiștilor amatori. Cei 21 de 
actori — printre care se numără 
cadre artistice de frunte ale tea
trului ca Vasile Brezeanu, Cos- 
tel Radulescu, Angela Albani 
etc. — care activează ca instruc
tori pe lingă echipele de amatori 
de la sate; 30 de spectacole pre
zentate In întreprinderi și in co
munele din raion; luarea sub pa
tronaj a căminelor culturale din 
comunele Rășinari și Tălmaciu, 
a clubului din Gospodăria de 
stat Dealul Ocnii și a Casei ra
ionale de cultură din Sibiu, sint 
cifre și date care dovedesc dra-

„Campania de prlmă- 
E. Mândrie cititorul îl 

cunoaște pe parcursul scurt al 
unei schițe dar eroul îi rămîne 
totuși distinct în minte și nu-1 va 
confunda cu un altul. Și aceasta 
cu toate că îl urmărește într-un 
singur domeniu de activitate — 
munca sa de instructor raional. 
La Mândrie insă, aceasta nu de
vine o simplă relatare de ședin
țe etc., condimentată cu dia
loguri, ci constituie însăși ra
țiunea existenței eroului, izvo
rul mișcărilor sale sufletești. Tă- 
nașe care se simte grozav de bine 
cind tinerii îi cer îndrumări lui, 
fost argat, căruia i se strînge du
reros inima cînd se lovește de în
străinarea unui flăcău pe care el 
l-a „pregătit pentru înmînarea 
carnetului roșu“, care știe să fie 
după cum i-o cere interesul mun
cii rînd pe rînd 
mitor, diplomat 
prevenitor, ca un 
jelept, trăiește cu 
ginile cărții. Și 
ioșătoare in fața fetei iubite, și 
dramul de vanitate, și oroarea 
instinctivă de formalism și opti
mismul lipsit de grandilocvență 
care biruie momentele de întrista
re, toate acestea sint ale unui om 
viu. Asemenea personaje trezesc 
ecou în inima cititorului.

Sărăcirea lumii lăuntrice a ti
nerilor eroi literari — atit de e- 
videntă intr-o serie de cărți —• 
e firesc să nemulțumească. Citito
rul iartă unele note false strecu
rate in zugrăvirea unui personaj 
interesant, dar nu poate crede, 
desigur, in eroii rudimentari, 
filictisitori care perorează de-a 
ungul unui întreg volum fără a 

avea o viață cît de cît convin
gătoare ; sau dacă crede în ei 
e cu atît mai grav căci va privi 
complexitatea și multilateralita
tea realității noastre prin prisma 
acestei imagini simpliste, dena
turate. Șl noi avem nevoie în 
lupta noastră de tineri care să nu 
pășească dezarmați în viață, care 
să poată fi la nivelul înaltelor 
cerințe pe care construirea so
cietății socialiste le pune tn fața 
lor Fără Îndoială că literatura 
iși poate aduce contribuția la 
pregătirea tineretului pentru via
ța adevărată, tumultoasă — așa 
cum nu odată a cerut-o partidul 
scriitorilor din toate generațiile 
— oglindind realitatea cu fideli, 
tatea artei autentice, fără simpli
ficări, fără prezentarea vieții în 
cu'ori trandafirii sau. dimpotrivă, 
întunecate.

nașe din 
vară” de

autoritar, zefle- 
sau blind și 

prieten mai tn- 
adevărat tn pa- 
sfiala sa tndu-

Un maestru al cîntecuiui r o m î n e s c
contemporan

O seară
LA CIRC

Afișele de ____ _  __
tramvaie te Îndeamnă să petreci 
o seară ia circ. Nu sint anunțate 
numere de senzație cu lei, tigri 
și eletanți. Invitația este mai mo
destă decit altă dată. Afișele au o 
sobrietate neobișnuită care, poate, 
te pune un moment pe ginduri. 
De ce să nu recunoaștem : ești 
tentat să pui la îndoială calita
tea spectacolului. La capătul ce
lor două ore pe care le-ai petre
cut în circ aceste îndoieli sint 
însă definitiv risipite.

In seara aceasta n-au apărut 
in arenă nici lei, nici elefanți, 
ci numai cai și urși. Animalele 
acestea n-au pentru noi nimic 
exotic. Dresarea lor ne oferă 
însă prilejul unui spectacol de o 
uimitoare frumusețe II admiri pe 
Wili Pop pentru dresura sa de 
cai ș| îl aplauzi cu căldură pe 
Toth Francisc pentru modul în 
care a știut să supună voinții 
sale mai mulți urși.

Ora era cam tîrzie. Se apropia 
de miezul nopții, "oate de aceea 
unul din urși se freca mereu la 
ochi. Altul voia mereu să-l îm
brățișeze pe dresor. îmbrățișarea 
nu.i de loc primejdioasă pentru 
acesta.

Cînd peste arenă s-a întins o 
plasă, mulți S.au mirat. Mai tîr
ziu, in timpul spectacolului, au 
înțeles cît de primejdioase sînt 
salturile grupului de zburători la 
trapez. Asiști la o lecție de curaj, 
stăjînire de sine, de măiestrie 
deosebită...

Ar trebui să vorbim despre mul
te numere din program. Și nu
merele de jonglerie, și cele de a- 
crobatîcă, și dublul trapez „r ca 
să menționăm numai citeva — 
au încintat pe spectatori prin 
fantezie, frumusețe plastică, în
drăzneală, Nu trebuie date 
nume. Tineri și virstnici, artiștii 
ce in seara aceasta au realizat 
u» program deosebit de atractiv, 
merită admirația spectatorilor

Se cuvine să spunem citeva cu
vinte și despre partea umarist că 
a spectacolului. Mai intii o între
bare : spectacolul circului este 
cel prezentat în Polonia și Bul- < 
garia După cite s-a aflat, in 
Bulgaria comicul Mircea Crișan 
a avut un mare succes. Ne miră 
de aceea că el nu apare in arenă. 
Prezentarea lui H. Nicolaide este 
in general plăcută cu excepția 
unor glume supărător de vechi, 
în schimb, comicii Georgică și 
Jenică n-au reușit să smulgă 
nici măcar zîmbete. Acești comici 
repetă de ani de zile aceleași și 
aceleași glume. Iar glumele lor 
nu numai că sînt vechi, dar sînt 
și proaste...

i Am petrecut o seară la circ, 
i Cînd am intrat, prima constatare 
i pe care am făcut-o a fost aceea 
I că tn circ frigul nu era mai 
i blind ca afară. O constatare nu 
I prea plăcută cînd ai perspectiva 
I unui popas de peste două ore. 
I Mi-am reamintit de frig de-abia 
1 Ia capătul celor două ore. Este 
1 cea mai bună dovadă că seara 
fusese tritr-adevăr plăcută.

M. R.

pe străzi șl din
Seara de clntece de Mihail 

Jora, care a avut loc recent, 
a prilejuit multora „descope
rirea" tezaurului de frumos, 
de adevăr, cuprins In clntecele 
acestui valoros maestru, care 
nu numai că a dat opere de 
seamă culturii noastre muzi
cale, dar a și educat mai mul
te generații de discipoli care 
azi înalță mal departe edifi
ciul muzicii romtnești.

Mihail Jora este un adevă
rat ctitor de școală prin acti
vitatea sa rodnică didactică 
prin drumurile deschise de 
creațiile sale. In acest sens 
este suficient să pomenim 
„Priveliștile moldovenești" 
baletele, cvartetul și, in sflr- 
șit, clntecele. In genul clnte- 
cului, Mihail Jora a concentrai 
însăși evoluția muzicii noas
tre: de la o creație influența
tă, tn oarecare măsură, de 
unele școli de peste hotare 
trecind printr-o etapă de a- 
propiere mare de folclor pen
tru a ajunge la o formă de 
sublimare a particularităfiloi 

acestuia In clntece de o sub
tilă originalitate.

De la „Pasărea verde" (pe 
versuri de Zaharia Stancu) le 
„Pasărea’naltă" (pe versuri dt 
Mariana Dumitrescu), trecind 
prin „Cintecul din fluier" (l 
Arghezi), este un drum... Dw 
caracteristica acestui drum 
constă in faptul că, deși pri
veliștile se schimbă mult, e- 
este întotdeauna la aceeaș 
mare înălțime. Și cit de di 
ferite sint aspectele lumii lu 
minate de proiectorul sensibi 
lității lui Mihail Jora, de Io 
melancolia „Cintecului din 
fluier" al lui Arghezi, la hazu 
„Horei in grădină" a aceluiași 
poet, de la apăsătoarea „moi
nă" bacoviană, la „Chiotul' 
exuberant al Marianei Dumi 
trescu (tinăra poetă talentată 
dar prea puțin cunoscută).

Și mijloacele folosite di 
compozitor diferă, ele ajun 
glnd să fie de o extrem d, 
concentrată austeritate în ci” 
tecele mai recente. Melodice 
din cintezele lui Mihail lore 
este departe de orice banali
tate. Nu există o supunere o 
textului unor prestabilite re- 
ftli muzicale, ei o unitate de 
sdvtrșită Intre mișcările sub- 
textului emoțional al poeziei 
și muzică. S-ar părea ci Mi
hail Jora .jexclamtr dintr-e

dată clntecele sale: text și 
muzică sint închegate de fla
căra unei sincerități și unei 
(aparente) spontaneități de
pline. Te cucerește îndeosebi 
umorul autentic, rafinat, te 
impresionează originala trăire 
a compozitorului redată cu o 
forță directă, fără inutile su
lemeniri, imaginile de un crud 
tragism.

Rădăcinile ctntecelor lui 
Mihail Jora stnt evidente: nu
mai un compozitor romin. 
sensibil la frumusețile și par
ticularitățile folclorului nostru, 
putea șerie „Cintecul din 
fluier"; numai un compozitor 
tn căutarea adevărului artis
tic al veacului nostru putea a- 
țunge la un asemenea stil mu
zical romlnesc avansat. Clnte
cele lui Mihail Jora fac parte 
din acele giuvaeruri prea pu
țin cunoscute la noi, aproape 
de loc cunoscute tn lume, cu 
care ne putem afirma fără 
teamă de rușine la orice fes
tival internațional de muzică.

Clntecele lui Mihail Jora 
solicită un clnt de o mare in
teligență. încă de la primul — 
interpretat de Constantin 
Stroescu — ne-am dat seama 
că in seara aceea vor avea 
susținători buni. Lisette Geor
gescu este sensibilă de mult 
ta aceste clntece. lolanda Măr- 
culescu și Valentin Teodorian 
au fost străluciți pătrunzlnd 
și redînd In mod excepțional 
:sența muzicii maestrului. Arta 
Florescu. Cornelia Gavrilescu 
și Emilia Petrescu Cironeanu 
au pus vocile in slujba unei 
interpretări sensibile vii. Mai 
puțin apropiați de înțelegerea 
gtndirii artistice a lui Mihail 
lora ne-au apărut Maria CH- 
Șan și Octav Enigărescu. Fap
tul că partea de pian a fost 
susținută de compozitor însuși 
și de două acompaniatoare cu 
experiență, lolanda Zaharin 
Și Lisette Georgescu, a contri
buit la asigurarea nivelului 
emarcabil al interpretărilor.

Iar cuvlntul introductiv al 
compozitorului Tudor Ciortea 
care a expus o analiză Intr-o 
formă plină de plasticitate 
poetici, ne-a ajutat să înțele
gem mai bine cele 29 de cln
tece care au urmat.

F. SCHAP1RA

viața lor sufletească ajunge la un 
artificial penibil. Mihai Vechiu e 
pus si povestească amintiri din 
război unui consătean in acești 
termeni: ^..Liniștea nopții a fost 
sfirtecată de o somație scurtă", 
.„..Liniștea a lost din nou despica
tă de strigătul dureros, sfirșietor 
al lui Naumov".

Aș vrea să dau un exemplu — 
umil singur din multele demne 
de citat — de tînăr erou pozitiv 
care prin autenticitatea sa con
firmă șubrezenia unor Mihai Ve
chiu, Stanca Tîmofte etc. Pe Tâ-

la afișajul din 
unde e lovit _____
citeva cuvinte rostite in mijlocul 
tovarășilor de —---- - ----’----
deltă momente _ __________
nanciară. In afară de acestea __
0 altă preocupare. După cum, 
în afara unor probleme de pro
ducție și a unei idile care ii e 
categoric subordonată, nu vom 
intimi altă dovadă a ex:sten;ei 
vieții sufletești la uitrapozitiva 
eroină a lui Șt Andrei-Stanea 
(„Fata plutașului") care se tran
sformă cu o inexplicabilă rapidi
tate, ca in miinile unui prestidigi
tator, dintr-o țărăncuță naivă in
tr-o energică brigadieră vestită 
pe întreg șantierul. Cu aceeași 
rapiditate de neînțeles se produc 
toate schimbărite privind stările 
sufletești ale dinamicei eroine.

Trebuie spus că dacă scriitorii 
respectivi drămuiesc cu sgircerrie 
stările sufletești aie personajelor, 
nici puținele sentimen.e „strict 
necesare" nu sint tratate la ni
velul cerințelor unei opere de 
artă. în exercitarea misiunii lor, 
eroii de care vorbeam amintesc de 
actorii proști care ,.nu trăiesc" 
rolul, ci „recită" replici învățate pe 
de rost, iar in pauza dintre acestea 
pierd orice contact cu acțiunea 
de pe scenă și așteaptă, țepeni și 
absenți, să le vină din nou rîn- 
dul. Tot atît de neconvingătorL 
acești eroi nu au o existență 
pregnantă în carte, ei sînt doar 
aduși din cmd în cînd în fața ci
titorului ca să declame stări 
sufletești pe care comportarea lor 
le dezminte. Prea sînt nefirești 
reacțiile lor. Mihai Vechiu („Stra
da primăverii") află la întoarce
rea de pe front că fata iubita îl 
mai așteaptă. In locul emoției 
copleșitoare — chibzuiește calm, 
parcă ar face inventarul obiecte
lor din casă : „Zîmbi la gindul că 
o bucurie se va adăuga lingă alta. 
O găsise pe maică-sa tn viață, 
nătoasă... Fata de asemenea îl 
tepta". Sau, după ce iubita 
logodește cu altul, și o 
tîlnește purtînd verighetă, 
țeiege dintr-un scurt schimb 
cuvinte că fata nu l-a uitat 
tuși. Deși iubirea sa e 
primejdie, el se mulțumește 
să cugete că poate „lu
crurile se mai schimbă", că „nu 
e dracul chiar așa de negru" și 
ieșind „voios" din localul de vo
tare pleacă să 6e plimbe cu o altă 
fată, pe care tot atît de neconvin
gător o va îndrăgi mai tîrziu. E 
greu, după toate acestea să mai 
crezi tn tragedia iubirii înșelate 
a tînărului erou. *

E greu de asemenea — și ne
interesant •— să urmărești așa. 
zisa suferință din dragoste a 
Marianei Lazăr sau a lui Mihai 
Laurian („La ora 6" de Petru 
Dumitriu și Sonia Filip). Ambii 
fac declarații în acest sens dar 
își suportă .cu o uimitoare ușu
rință soarta și presupusul sen
timent nefericit nu influențează 
în nici un fel acțiunile lor.

Am putea, poate reproșa aces
tor eroi care pe ascund cu 
nicie cea mai mare parte 
fiefului lor, nelăsînd-q să 
pară măcar printr-un gest 
intonație că și atunci cînd 
exteriorizează n-o fac conform 
caracterului, firii lor Ca să fim 
cinstiți, obiecția aceasta nu se 
poate aduce. Căci ar fi foarte di
ficil să-i încadrăm într-o anu- ■ 
mită categorie — mai ales tem- I 
peramentală. să spunem ce fel de ' lor amintite la tnceput — aduc

muncă, unnl sau 
din activitatea fi

ică

Iată • scenă din piesa 
wUn vis golfadenian" pre
zentată in premieră pe sce
na Teatrului Evreesc de Stat 
cu ocazia Decadei teatrului 
evreesc.

FELICIA DAN

SCULPTURA în expoziția
să- 
aș- 

se 
în- 
în
de 
to- 
tn

străș- 
a su- 
trans- 
sau o 

se

Am străbătut cete două sili de 
expoziție de la Dalles și ftagheru, 
unde stnt expuse lucrările sculpto
rilor, ciulind acele opere care-ri- 
dicindu-se deasupra unor particu
larități neînsemnate și depășind 
prin noutatea și actualitatea lor 
ceea ce am mai văzut tn 
(iile noastre — să înscrie 
tea de piatră capitolul 
noastre, in care să fie 
caracteristicile morale și 
proprii omului ce trăiește și mun
cește astăzi tn (ara noastră

In actuala expoziție interregio
nală de la București Inttlnim, tn 
linii mari, trei grupe de lucrări: 
lucrări de gen, ca acelea semna
te de Ion Vlad: „Țărani din Fă
găraș", Grosu Cristea: „Echipu 
de împădurire". Petre Balogh: 
„Muncitori", Maximilian Schul
man : „Repaus", Ion Vlasiu: 
„Străbunul", G. Covalschi: „Pes
cari", Lelia Zuaf: „Maternita
te", Veturia Ilica: „Lectură", 
Mircea Ștefănescu: „Tinerețe" 
ș.a.m.d., apoi portrete și statui 
monumentale ca „Pușkin" de Ion 
Irimescu, „Bălcescu" de Me
drea Cornel, „Lenin" de Boris 
Caragea, „Enescu" de Ion Vlad, 
„Ciprian Porumbescu" de N. Cor
cescu, „Muncitor" de Constantin 
Lucaci și altele și, tnsfirșit, 
lucrări cu caracter simbolic și 
alegoric, ca: „Elegie" de Oscar 
Han, „Orfeu" de Lucian Murnu, 
„Meșterul Manole" de Mari 
Biscă, „Toamna cu struguri" 
de Naum Corcescu etc. In an
samblu se observă o oarecare să
răcie. Sculptura monumentală s-a 
redus de preferință la statui, 
sculptura de interior se rezumă 
la un număr mare de portrete 
(busturi) Infățișind personalități 
istorice sau chipuri din cercul in
tim al sculptorului, iar cea de
corativă are o situație 
grea.

Ne vom mărgini aci 
oprim doar la unele din 
opere care — răspunztnd reflexii-

expozl- 
In car- 

epocii 
definite 
sociale

și mai

să ne
acele

interregională de la București
nu numai ceva nou tn expoziție 
ca realizare sculpturală, dar care 
ne oferă o imagine expresivi a 
vieții sociale din țara noastră.

Astfel remarcăm In primul 
rlnd realizările unor sculptori ca 
Ion Vlad și Ion Irimescu, care 
ne.au reținut atenția prin clari
tatea și măiestria artistică cu 
care au definit portretul moral 
și social al oamenilor înfățișați. 
Atll In „Țărani din Făgăraș" cit 
și in „Enescu", Ion Vlad se si
tuează printre .acei artiști, care 
se ridică tn creația lor la un stil 
autentic personal, dar ale cărui 
rădăcini le găsim tn virtuozita
tea și măiestria populară. Mer- 
gtnd mai departe declt sculptorii 
Corcescu sau Vlasiu (care se o- 
prese tn cultivarea tradiției popu
lare la reprezentarea simplificată 
și la expresia stilizată a omului, 
obținlnd multă expresivitate, dar 
de o factură puțin naivă, arhai. 
zantă), sculptorul Ion Vlad, po
sesorul unei mari fantezii crea
toare, s-a dezvoltat pe un făgaș 
personal, în care preocuparea 
principală este redarea profundă 
a tuturor laturilor unui subiect.

Ion Irimescu la rtndul său, 
reușește să creeze portrete remar
cabile care — alături de cele ale 
sculptorului Jalea — dezvăluie 
într-o formă expresivă trăsături
le sufletești cele mai intime ale 
celor portretizați. Cei doi sculp
tori au simțit adine și au înțeles 
caracterele oamenilor reprezen- 
tați, găsind trăsăturile care în
truchipează sensul activității lor. 
care dezvăluie forța și frumuse
țea lor morală, măsura prețuirii 
sociale a personalității lor.

Fără îndoială că, tn. expoziție 
sînt și alte lucrări meritorii prin 
realizarea lor plastică, fructul u- 
nor artiști de talent, ca sculpto. 
rit: C. Medrea, Constantin Ba-

raschi, Maz Constantineecu, O. 
Han, Vasili u B'.rlad. Naum Cor
cescu, Vlasiu și alții, care și-au 
adus contribuția lor cu lucrări re
prezentative pentru stilul creației 
lor. tn expoziție sint Insă foarte 
mulți artiști ale căror opere nu 
numai că nu aduc ceva personal, 
dar se mențin la o expresie plas
tici (in ceea ce privește modul 
de interpretare a realității) o- 
bișnuită la sculptorii de acum 
20—40 de ani. O seamă de por. 
trete, busturi și statui, reprezin
tă personaje literare sau istorice, 
oameni de stal, de artă șl știin
ță, care sint înfățișați exterior, 
uneori idealizați convențional, 
alteori In clișee cunoscute — un 
gest de moment, cotidian 
plini de un patos artificial 
fel de portrete și statul ca 
reprezentind pe Caragiale, 
huță, Bălcescu, Creangă,

Corvin de H unlade, Tudor Via-, 
dimirescu, General Magheru, 
Ștefan Furtuni etc., pentru a nu 
mai aminti toată galeria celor 
intitulate ..portret" sau „portret 
de femeie" (!) nu reușesc a con
vinge fi etnt departe de a lăsa 
impresia pe care In mod firesc 
trebuie să o transmită asemenea 
personalități umane și istorice. 
Sint lucrări care nu reușesc să 
seeiseze trăsături expresive, pline 
de con(inut, din chipul și carac
terul celui reprezentat, astfel in
el! portretul sd se distingă prin 
maximi expresivitate, prin sim
plitate, claritate și originalitate 
plastici.

Spre un ansamblu sintetic ori
ginal și expresiv tind îndeosebi, 
spre satisfacția noastră, sculp
tori tineri ca: Constantin Lucaci, 
Doru Popovici, Gaoril Covalschi, 
Maria Biscă, Lelia Zuaf, Veturia

Un aspect din expoziție

Ilica, Aurel Dincă, Mihai Coșan, 
Andrei Ostap, Nicolae Enea, 
și alții, cind tși pun problema re
alizării unei sculpturi tematice 
inspirate din realitățile patriei 
noastre.

Cu o elegantă modestie și o 
sensibilitate reținută, Constantin 
Lucaci a creat, inlr.o 'or mă oa
recum clasicizantă, figura unui 
tlnăr muncitor. In picioare, intr-un 
repaus plin de o tinerească se- 
mețle. Lucrarea se remarcă prin 
claritatea formei și finețea deta
liului, reflectind preocuparea ari 
tistului, efortul său de a se per
fecționa tn meșteșug.

Sentimentul detaliului intim și 
o armonie lirică complecteuză șl 
caracterizează in aceeași măsuri 
și imaginile monumentale ale 
sculptorilor Veturia Ilica („Lec
tură") și Lelia Zuaf („Materni, 
tate").

Mai patetică, cu un sentiment 
mai modern al formei, sculptorii 
Maria Biscă, Doru Popovici, Ga- 
vrii Covalschi, și cu ei și ceilalți 
tineri, tși pun problema realizării 
unei arte noi, viguroase, mobi. 
lizatoare. Ei stnt o tînără genera
ție de sculptori, care manifestă 
multă perseverență în însușirea 
legilor sculpturii, a principiilor 
măiestriei realiste, care desfășoa
ră o activitate creatoare rodnici 
și de la an la an mai matură in 
dezvăluirea profundă a vieții 
noastre sociale, a bogăției de spi
rit a omului din țara noastră. 
Speranțele noastre tn scrierea 
paginii despre viața și năzidnțele 
omului contemporan din cartea 
de piatră a sculptorului au pe ce 
să se bizuie,

MIRCEA DEAC .
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și-au depășit 
angajamentul

(Urmare din pag. l-a)

andidatul împreună eu tovarășii săi de muncă

ton Moidoveanu de la uzinele 
Noi" din Capitalâ este bine 
de colectivul uzinei. El a eu

forii simpatia și Încrederea tovarășilor Iul de 
nuncâ prin priceperea de care a dat dovadâ 
n aplicarea celor mal bune metode de lu
tru șl prin Inovațiile folositoare aduse pro- 
lesnlui de producție.

Strungarul 
„Timpuri 
cunoscut

De curînd, în cadrul circumscripție! electo
rale nr. 17 din raionul Nicolae Bâlcescu, e! a 
fost propus candidat al in alegerile de
la 3 februarie.

In fotografie: comunistul ion Moidoveanu îm
preună cu membrii brigăzii: Lucian Seboicu* 
Tănase Buculai. C. Popescu și Mircea Ledoiu 
discută o inovație ce urmează a fi aplicată.

J

• î 
j întreprinderea de industria- >
• Uzare a cărnii din Tr. Seve- •

rin a obținut In ultima vreme * 
succese importante. Producția ț 
globală a fost realizată pe : 
ultimele luni tn proporție de j 
108J la sută, iar producția- • 
marfă tn procent de 1079 la • 
sută. Productivitatea muncii a : 
crescut cu 7,4 procente peste • 
prevederile planului. Utemis- • 
tete Elena Bereghi. Sil- • 
via Niorba, Maria Homeneț : 
și altele, calificate la locul de j 
muncă, depășesc cu regulari- • 
taie normele cu 15-25°/o. iar • 
Ion Andreescu, Ion Mir ea și : 
Dumitru Ninoiu de la secția ; 
abator au depășiri intre • 

i 25-30%. Un număr de 132 de f 
; muncitori au aplicat și aplică :
• metodele Voroșin și Kotlear. 
t iar 145 de muncitori slnt an

trenați tn întreceri socialiste.

★

Secția ring de la F.R B ! 
este deținătoarea drapelului de ■ 
secție fruntașă pe tntreprin- j 
dere. Planul lunar a fost de-; 
pășit cu regularitate cu 3-4 la • 
sută, iar la calitate s-a atins ț 
mai întotdeauna procentul de : 
99S la sută. 170 de tineri s-au ; 
situat In fruntea întrecerilor • 
socialiste. Tinerele Maria Par- ■ 
tene. Ioana Ionescu. Valeria • 
Matei și Viorica Gheorghe au ;

l producției 
Intre 7-12 la sută. Tinerele 
Maria Matei. Ana Onuș. Elena 
Năstase și multe altele au pri
mit titlul de ..Cea mai bună 
filatoare".

j depășit planul de

Din carnetul ariciului reporter

pomul lăudat...
amic 

tn 
po

plin 
entu- 
des-

activi- 
ce se

Un 
tntllniț 
tramvai 
vestea 
de 
ziasm 
pre 
tat ea
desfășoară la 
„Casa ale

grului" ce cu onoare o condu- 
^„Esi'e cea fnai..t Acolo se 

?, se drege, se organizează: 
plăcere să asiști*1 și așa și 

dincolo...
urios și atras de benevola pu- 
itate m-atn deplasat tocmai 
Ferentari, unde după o scurtă 
tare am descoperit clădirea ce 
postește uneori Casa alegăto
ri. Zic uneori pentru că odată 
prima cunoștință, am recoltat 
irima deziluzie. Pe ușa frumos 
pată cu perdele se etala sever 
ntransigent un uriaș lacăt Pe 
ă și prin bibliotecă, se strinse- 
m grup de cetățeni și agitatori 
iți pentru a lua legătura cu 
jonsabilul. Acesta insă era de 
ăsit, A trecut un sfert, o ju- 
ate. o oră... și lacătul a ră- 
î neatins. Ne-am strecurat 
i biblioteca de alături și im 
■at Intr.Q sală ce-i drept, 
nos amenajată Ba. chiar tn- 
'-n colț se găsea și un aparat 
radio — cu pic-up și amplifi
er. Peste tot, pe mese, bro- 
: afișe cărțulii. Pe un birou 
odihnea un registru gros ce 
ridea Intre scoarțele sale „ac- 
tatea*' ce făcuse renumită 
a alegătorului din Ferentari,

e

*

Indiscret. am deschis registrul 
și am început să citesc însemnă
rile invizibilului responsabil. Le 
transcriu, puțin ..stilizate":

★

la corespondenții
Aristică Băghină

e
e

Vești de 
voluntari 
(funcționar) și Maria Sava 
(filatoare). :

......>•<
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ganizația de partid, organizația 
U.T.M. se străduiește să educe 
pe utemiști în spiritul dragostei 
față de partid, să-i ajute să în
țeleagă că tn rîndurile partidu
lui sînt primiți numai acei tineri 
care se numără printre fruntașii 
în producție, care-și ridică ne
contenit calificarea, nivelul politic 
și cultural, dovedind astfel prin 
fapte dragostea lor pentru partid. 
In organizația noastră 6e găsesc 
mulți utemiști cu care, pe drept 
cuvînt, ne mîndrim. Unul din . 
aceștia este și Traian Oproiu. El 
a venit în uzină după ce a termi
nat școala profesională. Muncind 
zi de zi alături de comuniști, 
Traian Oproiu a început să înțe
leagă că scopul pentru care lup
tă partidul este și scopul vieții 
lui și a început să se pregă
tească intens pentru a merita în
crederea de a fi primit în rîndul 
candidaților de partid. Biroul or
ganizației de secție U.T.M. l-a 
ajutat să organizeze o brigadă 
de tineret încredințîndu-i sarcina 
de a răspunde de munca ei. De 
atunci brigada condusă de el a 
avut regulat depășiri de normă, 
a micșorat treptat, treptat, rebu
turile. Intr-o consfătuire a bri
găzilor de producție Traian 
Oproiu a chemat la întrecere toa
te brigăzile din uzină. Pentru 
cîștigarea acestei întreceri, între 
brigăzi s-a desfășurat o luptă 
aprigă. Cîștigătoare a ieșit bri
gada lui Traian Oproiu. care a 
reușit de atunci să-și mențină 
titlul de brigadă fruntașă pe uzi
nă. Pentru întreaga lui acti
vitate, Traian Oproiu a fost pri
mit candidat de partid. Ajutat 
îndeaproape de comuniști, ej 
muncește acum cu și mai multă 
hotărîre pentru a îndreptăți încre
derea ce 1 s-a acordat. Asemenea 
lui Traian Oproiu mai sînt și ti
nerii Nicolae Constantinescu, 
Gheorghe Cimpoieru, Tudor Io
nescu, Vasile Cîrstea și mulți 
alții, care caută ca prin munca 
lor să dovedească că sînt demni 
de marea cinste ce _ 
dat atunci cînd au fost, primiți 
candidați și membri de partid.

li s-a acor-

Ajutorul organizației de partid 
nu se rezuma însă numai la în
drumarea comitetului nostru 
U.T.M. Tovarășii din comitetul de 
partid, prin firea lor apropiată 
față de oameni, prin înțelegerea 
de care dau dovadă în rezolvarea 
multor probleme ridicate de ei, 
stau de vorbă adeseori cu ute
miștii și tinerii din uzina noastră. 
De multe ori atît tovarășul Va- 
slle Costea secretarul comitetului 
da partid, cit și ceilalți membri, ai 
comitetului, vin în sala clubului 
unde repetă corul uzinei. îmi 
amintesc că la sfîrșitul unei repe
tiții, tinerii au făcut cerc în jurul 
secretarului de partid

.— Tovarășe Costea, a des
chis discuția unul dintre ei, mai 
mulți dintre noi am vrea să mer
gem într-o excursie, dar nu 
ne-am decis încă încotro s-o por
nim mai întîi. Unii vor la Orașul 
Stalin, alții la Sinaia... clțiva sus
țin că nici la Snagov n-ar fi toc
mai rău. Dumneata ce zici ? Ce 
sfat ne dai ? '

Și tinerii artiști amatori împre
ună cu secretarul organizației, de 
partid au discutat mult timp 
despre ținta și rostul excursiei.

...Peste cîteva zile cele două 
autobuse ale uzinei se îndreptau 
spre Doftana. Tinerii s-au con
vins că o excursie trebuie să fie 
în același timp recreativă și in
structivă împreună cu ei a mers 
și secretarul organizației dp par
tid și alți comuniști.

tr w
Ajutată tn permanență de or

ganizația de partid, organizația 
noastră U.T.M. a obținut unele 
succese și pe linia îmbunătățirii 
muncii de educație comunistă a 
tineretului. In cele 20 de cercuri 
politice, au fost cuprinși a- 
proape toți utemiștii și mulți 
tineri neutemiști. S-a îmbu
nătățit de asemenea și activita
tea cultural-artistică ca și munca 
cu cartea. In acest scop s-au or
ganizat reuniuni tovărășești și 
recenzii asupra unor cărți în
drăgite de tineri. Tntîlnirile cu 
vechi militanți ilegaliști ai miș
cării muncitorești au contribuit 
la cultivarea tradițiilor eroice de

luptă ale partidului și poporului 
în conștiința tinerilor noștri.

Dar nu numai membrii comite
tului de partid se ocupă cu grijă 
părintească de îndrumarea mun
cii noastre. Mulți comuniști din 
uzină se îngrijesc cu perseveren
ță și răbdare de munca tinerilor, 
educîndu-i în spiritul dragostei 
față de muncă, față de meseria 
aleasă, sădind în sufletul și con
știința lor trăsături proprii omu
lui înaintat al zilelor noastre. 
Prieteni iubiți ai tineretului ca 
tovarășii Marin Topîrceanu, Va- 
sile Marinescu, Ion Chivăran. 
Dumitru ionescu, Constantin Du
mitrescu și mulți alții se ocupă 
cu grijă și căldură părintească de 
educația comunistă a tinerilor.

Pentru toți utemiștii din uzina 
noastră este limpede ca lumina 
zilei că toate succesele le datorăm 
conducerii permanente de către 
partid a organizației noastre, a- 
jutorului prețios pe care ni-1 dau 
zi de zi comuniștii.

Munca de reparare a tractoa» 
relor, mașinilor și uneltelor a- 
gricole se desfășoară cu succes tn 
regiunea Oradea. Mecanizatorii 
din cele 10 gospodării de stat din 
regiunea Oradea au reparat pînă 
acum 80 la sută din mașinile și 
tractoarele planificate. Organi
zed munca de reparare pe an- 
samble și asigurîndu-și din vre
me piesele de schimb, mecaniza
torii de la G.A.S. Oradea au În
cheiat cu 38 de zile înainte de 
termen angajamentul luat în în- 
tîmpinarea zilei alegerilor de de- 
putați în Marea Adunare Națio
nală, de a repara întregul pare 
de mașini și tractoare necesare 
lucrărilor agricole de primăvară. 
Totodată, muncitorii acestei gos
podării, au reparat 2.000 m.p. ră
sadnițe și au transportat în gră
dina de legume 3.000 tone gunoi 
de grajd.

Continuăm munca

colectivizarea complectă a raionului
(Urmare din pag. l-a)

de- 
ra-

întîrziat 6ă se arate. La 23 
cembrie 1955 noi am putut 
porta Comitetului Central U.T.M., 
că toți utemiștii și tinerii din ra
ion sînt cuprinși în cele 55 gos
podării colective și 71 întovără
șiri agricole, terminîndu-se tot
odată complecta cooperativizare a 
raionului nostru.

Tot mai mu-te aparate de radio

ÎNTREBARE: Ce ne pu- 
teți spune despre munca or
ganizațiilor U.T.M. pentru 
Întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor co- 

lective și întovărășirilor 
agricole șl despre atragerea 
in ele a noi familii de ță-

zație a desfășurat o muncă in
tensă, reușind să creeze o gospo
dărie agricolă colectivă, Recu- 
noscîndu-i meritele, noii colec
tiviști l-au ales pe Alexandru Bu- 
zea, secretarul organizației de 
bază U.T.M., președinte al gos
podăriei colective. Asemenea 
exemple sînt și comunele Bîlhacu 
și multe altele, unde utemiștii au 
fost în primele rinduri ale mun
cii pentru cooperativizare, sub 
conducerea comuniștilor. Grăitor 
în această privință este și faptul 
că numeroase organizații de bază 
U.T.M., ca cele din Oprișencș.l, 
Horia și Brateșul au intrat în în
tregime in gospodăriile agricole 
colective.

Anul acesta, în aproape toate 
gospodăriile colective din raion 
au funcționat echipe de tineret, 
care au fost pilde vrednice de ur
mat, iar organizațiile de bază 
U.T.M din aceste unități au pus 
in fața tineretului, ca primă sar- 
cină, participarea lor activă la 
muncă spre a contribui tn felul 
acesta la întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriei

In această perioadă nu a lost 
pierdută din vedere nici activita
tea organizațiilor de bază U T M. 
d.in SM.T.-urf. Tractoriștii, in 
majoritatea lor tineri utemiști. 
au avut sarcina ca prin efectua
rea lucrărilor la timp și de bună 
calitate să contribuie la sporirea 
producției la hectar. Putem afir
ma că tractoriștii de la cele pa
tru SM.T.-uri din raionul nostru 
s au achitat de această sarcină. 
Tractoriști ca Tănase Cioboată 
de la S M .T. Balta.Albă. Tănase 
Ștefan și Cristea Pricop de la 
S.M T.-Rușețu, care au realizat 
cîte două și chiar trei planuri 
anuale, făclnd lucrări de bună ca
litate și mari economii de piese 
și carburanți, sînt doar clțiva 
dintre cei spre care se îndreaptă 
azi recunoștința colectiviștilor și 
tntpvărășiților.

In curlnd, comitetul raional 
U.T.M. va analiza activitatea or
ganizațiilor de bază U.T.M. pen
tru transformarea socialistă a 
agriculturii și vom mobiliza toa
te forjele noastre pentru ca tn 
scurt timp să putem rapor
ta că raionul nostru este com
plect colectivizat și că gospodă
riile Ini colettive sînt unități so
cialiste puternice care livrează 
statului cantități mari de produse 
agricole-marfă.

răni muncitori ?
orașul și fostul județ Constanța 
existau 2.800 aparate de radio a- 
cum în întreaga regiune sînt. a- 
proape 22.000 aparate de radio.

Rețeaua de radioficare și ra
dioamplificare s-a extins mult 
In orașele și comunele regiunii 
funcționează tn prezent 16 cen
tre de radioficare cu peste 14.000 
difuzoare din care 7 centre la 
sate, cu peste 4000 difuzoare.

Aparatele de radio și difuzoa
rele sînt articole des solicitate în 
ultima vreme în orașele și sa
tele regiunii Constanța. Numai 
sele două magazine metalo-chi- 
mice din orașul Constanța au 
vîndut anul trecut 1.818 aparate 
de radio.

Un mare număr de aparate de 
radio s-au vîndut în ultimii ani 
prin cooperativele sătești din re
giune. Față de anul 1938, cînd în

RĂSPUNS: In mod deosebit, 
In munca de atragere a noi fa
milii în gospodăriile colective și 
întovărășiri, organizațiile de bază 
U.T.M. au folosit metoda întîlni- 
rii tinerilor țărani muncitori in
dividuali cu cei din întovărășiri 
și gospodării colective. In ase
menea ocazii se încingeau discuții 
aprinse și foarte rodnice despre 
marile avantaje ale tineretului în 
gospodăria colectivă și întovără
șire. întotdeauna, întîlnirile și 
discuțiile acestea se încheiau cu 
vizite la gospodăria colectivă și 
la tinerii colectiviști acasă. Ase
menea rodnice întîlniri au avut 
loc în ultima vreme în comunele 
Șutești, Cireșu, Dedulești. Mircea 
Vodă, Oprișenești. Batogu, Lar- 
gu și multe altele. Aceste întîl
niri au avut drept rezultat intra, 
rea în masă a tinerilor în gospo
dăriile colective și întovărășiri.

Echipele de tineri agitatori, 
formate din cei mai buni ute- 
miști au adus și ele o contribuție 
deosebit de prețioasă la coopera
tivizarea complectă a raionului. 
Așa, spre exemplu, în comuna 
Largu, o echipă de 7 tineri sub 
conducerea lui Dumitru Șerban, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M., numai într-o singură zi 
a strîns 30 de cereri pentru în
tovărășire și gospodăria colecti
vă. Asemenea exemple mai pot fi 
citate și din munca desfășurată 
de organizația de bază U.T.M. din 
satul Dedulești. Această organi

Conferințe
Societatea pentru răspîndirea 

științei și culturii anunță că 
sîmbătă la ora 18 în sala Biblio
tecii centrale universitare din 
calea Victoriei 88 conf. univ. 
Aurel Roman va vorbi despre 
„Congresul al 5-lea al P.C.R “ 
După conferință va rula un film.

Tot sîmbătă*la ora 18 va avea 
loc în cadrul universității popu
lare sala S.R.S.C. din str. Bi
serica Amzei 5—7 conferința „Ce 
este metabolismul ?“ pe care o 
va ține conf. univ. N. Santa.

„2 ianuarie 1957. Am pornit la 
un nou an S-au convocat depu
tății, iar tov. Nicolae Dumitru, 
secretarul organizației de cartier. 
Iș-a vorbit despre importanța 
sprijinirii activității ce se desfă
șoară la Casa alegătorului. De- 

pregătiri putații au admis: desigur casa 
trebuie sprijinită, după care au 
plecat fiecare pe la casele lor. 
„Casa" s-a închis la ora 15..."

„3 ianuarie. Ziua de astăzi a 
fost rezervată exclusiv pentru 
probleme serioase. Adică nu s-au 
mai organizat conferințe, festi
valuri și altele de-astea. Astăzi 
s-au dat lămuriri despre alegeri 
cetățenilor care tntlmplător in
trau... A fost o zi intensă..."

...Alături, Intr-un dosar, se 
găsea planul de muncă săptămt. 
nai al casei. începea cu luni, bine
înțeles, zi tn care se organizau 
audiții la radio I — și termina e- 
vident cu stmbăta, clnd aveau 
loc tot audiții radio. în celelalte 
zile la rubrica „activitate" se 
notase concis și lipsit de echivoc: 
idem !

„30 decembrie 
1956. Seu fă
cut 
pentru conferin
ța ce urma 
țină ' top. 
Cristescu.
anunțat și 
samblul ce 
oferi participan- 
ților un scurt 
program artis- 

n-a confirmat că

să o 
ing.
S-a
an-
va

tic. Dar nimeni
vor veni și atunci nu l-am anun
țat pe afiș De-abia la ora 17.30 
s-a făcut, In sflrșit, instalația 
provizorie de lumină. Conferen
țiarul tntirzia să sosească. Mobi
lizare slabă (cine o fi de vină?). 
Au venit clțiva oameni, au aștep
tat și apoi s-au dus și ei.

Deodată au apărut, culmea, 
artiștii. Era o brigadă a uzine
lor „Mao-Țze-dun". Au întrebat 
repede, îngrijorați: s-a terminat 
conferința? Putem începe?

Au așteptat și artiștii o vreme 
plnă s-au plictisit. Au plecat și 
ei Intr-un tîrziu, Clnd nu mai ră
măsese picior de om acolo, a 
apărut, mergtnd agale, conferen
țiarul. A privit uimit sala goală 
și s-a temut că a venit prea de
vreme... Liniștit de către respon
sabil. conferențiarul a răsuflat u- 
șurat și consolat a plecat și dtn- 
sul spre treburile lui...

Pagini deipre alegerile 
din Rominia burghezo-moșiereaicd

Anton 
îacalbașa ÎNCEPE!...'• • •

Ai zice că sint un buchet de flori albe, gingașe și grațioase 
proaspăt culese din grădină.

La serbarea pe care au dat-o înainte de a pleca in vacanța 
de iarnă, elevele Școlii elementare nr. 120 din Capitală au 
arătat că, pe lingă gramatică și algebră, la școală au invățat 
cu sirguință și balet.

Am plecai deza
măgit. dar tn 
plus cu tncă o 
experiență. La 
pomul lăudat 
să nu te duci 
cu sacul. Bine 
că tntlmplător 
am avut un

carnețel unde am cules fructele 
„activității" desfășurate de res
ponsabilul și colectivul Casei ale
gătorului din Calea Ferentari.

Ariciul reporter 
p. conf:

G. PETRE

(Urmări din pag. l-a)
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nașterii lui G. V. Plehanov
Vineri după amiază, în sala 

Academiei R.P.R., a avut loc o 
ședință comemorativă organizată 
de secția de științe economice,

lată-ne tn sflrșit tn plină pe- 
oadă electorală... Din mila 
•gelui și cu voia lui Lascăr 
atargiu, vom asista din nou 

vom lua parte la cea mai 
szgustătoare și cea mai hor
iră petrecere ce e dat din clnd 

clnd țării să sufere. Cursele 
deschid. Taurii guvernamen- 

li, ațtțați de fanionul roșu al 
rciumarilor și al starostelor de 
îtăuși. se vor repezi tn curlnd 

arenă. înlături cetățenii
Deschideți-vă, pungi boierești, 
re ați înțesat tn curgerea a- 
dui sudoarea țăranului lihnit 
i foame. deschideți-vă c'tr- 
•imi, căci intră însetate gitle- 
ril„ libertinilor catargiești și 
ni însetați ca Bărăganul do- 
irit de luna lui Cuptor, ca un 
irete li-e stomacul, e anul de 
nd n-au mai fost alegeri, „vin 
au mai băut de-un an. bani 
au mat văzut de-un secol 
Pltngeți codrii Soarele de 
iră nu vă mistuie atttea râ
uri, cite crăci au să vă rupă 
istații prefecturilor: tot nea- 
ul bătăușilor are mtncărime-n 
ilmă, tot neamul bătăușilor 
rigă ca un furnicar de Arhi- 
eziy): ..Dați-mi o bttă și o

'). Aluzie ia afirmația lui 
rhimede, fizician grec: ..Da- 
mi un punct fix tn Univers și 

i o pîrghie pot mișca pa
inful".

spinare de reazim fi voi face 
țara conservatoare1*.

Deschideți ușile de perete, ti
pografii, căci se anunță de de
parte un nor de programe, de 
manifeste, de profesii de cre
dință /.,

Dar ascultă-l, țară care-l su
feri mută de durere! Ascultă 
cum toată vermina asta care 
ți-a ros și măduva din oase 
vorbește in numele tău prin în
truniri, pentru ca apoi să te 
joace la club! Ascultă-i și ie 
cutremură f...

Ascultă-i, poporule muncitor, 
șl din chilia unde ești aruncat, 
de pe paiele mucede ale bor
deiului bătut de vlrrt, te ridică 
și vino in mijlocul mascaradei ce 
se joacă deasupra ta; vino, Rea
litate crudă. Popor tn lanțuri 
și tn zdrențe, șl pecetluiește pe 
vecie molia ce ie-a năpădit!

Voi toți pe care v-a nedrep
tățit orlnduiala crudă a zilei de 
azi, voi care suferiți, care tre. 
murați, care pltngeți, voi toți 
pentru care soarele nu încăl
zește și stelelg nu lucesc venițl 
la noii Veacuri de 
vă.ndeamnă. o mare 
v-adună, vă-nlănțuie 
de

suferință 
de nevoi 
un noian

năzuințe

• Din articolul apărut 
în „Democrația socială“ 
nr. 1 din 5 ianuarie 1892

G.A.C. șt tocă un cerc de croito
rie, care a organizat recent o 
expoziție cu obiectele confecțio
nate aici: rochițe, costumașe, șer
vețele cu motive naționale. In 
afară de acestea, tn cadrul biblio
tecii căminului cultural mai 
există un cerc de lectură al co
misiei de femei. Incepind din 
mijlocul lunii ianuarie 1957 in co
mună va mai lua ființă tocă un 
cerc agrotehnic.

De remarcat că aceste cercuri 
tși definesc tot mai pronunțat 
scopui. cuprinzînd un număr din 
ce in ce mai mare de cetățeni. 
Dacă amintim numai problema 
cărții, observăm că numărul ci
titorilor a sporit simțitor, datori
tă activității duse în vederea sti
mulării gustului pentru lectură, 
popularizării celor mai noi volu
me apărute etc. Paralel cu aceas
tă metodă de popularizare și di
fuzare a cărții se mai organizea. 
ză seri de lectură, recenzii, au
diții colective Ia radio. S-a 
vorbit pînă acum despre 

scrieri ca „Pămînt desțelenit" de 
Șolohov, .Apostol" de Cezar Pe
trescu, „Povestea unui om adevă
rat" de B Polevoi, „Mitrea Co
cor" de Mihail Sadoveanu, „Brus- 
ki" de Panfiorov. S-au făcut și 
prezentări la o serie de cărți 
pentru copii din „Colecția pitică". 
Rezultatele: 36 de cititori se mîn- 
dresc astăzi cu titlul și insigna 
„Prieten al cărții". Sprijinit efec
tiv de către utemiști, căminul 
cultural din Titu-tîrg se poate 
mîndri în prezent și cu activita
tea echipelor artistice de ama
tori. Cu dragoste si suflet 
muncesc aici tineri ca Petre 
Mihai, secretarul

POPAS '|ăcX? CULTURALE
U.T-M. din comună, Gheorghe M. 
Ion, secretar al organizației 
U.TM., de la sfatul popular ra
ional, Elena Petre, Radu Ion, Cila 
Maria și alții.

La faza intercomunală a celui 
de-al IV-lea concurs artistic să
tesc, echipa de teatru a obținut 
premiul I, prezentind piesa „Can
tonul 27“ de Ivan Franko. In 
cinstea alegerilor de deputați tn 
Marea Adunare Națională, echipa 
de teatru pregătește comedia sa
tirică „dos Tudorache, sus Tudo- 
rache* de Mircea Ștefănescu, cu 
subiect din alegerile de altădată. 
Tot în acest scop, utemista Elena 
Petre va pregăti două recitări, 
iar corul repetă noi cîntece de 
mase și populare. La fel — cei 
doi fluierași și solistele vocale.

Tov. Popescu Gheorghe, direc
torul căminului cultural, ne-a in
format că speră să reorganizeze 
brigada artistică de agitație, 
prima jumătate a acestei 
pregătind programe 
axate pe teme din alegerile 
altădată și de astăzi.

Ii urăm succes.

în 
luni, 

interesante 
de

File de calendar
pe mai mulți ani

1952. — Ce lucrări se execută 
aici, tovarășe? Observ că 
toarnă de zor beton

— Oho 1 Să vezi dumneata
S. cămin cultural o să avem noi ... 

organizației curînd. De abia aștept să-mi pe-

se

ce 
în

trec șl eu timpul liber, serile și 
duminicile, aici, la căldură; să 
citesc, să ascult radio, să văd o 
serbare.. Am plătit cu - dragă 
inimă autoimpunerea și cu aceeași 
dragoste lucrăm acum pentru ca 
într-un timp scurt să dăm gata 
construcția:-

1953. — Filă albi
1954. — ? 1
— Ce ? Nu-ți mal amintești ? 

Cu doi ani in urmă, tind ai mai 
trecut pe aici, tocmai lucram la 
fundația acestor ziduri, pe care le 
ridicăm acum.

1955. — In sflrșit, am reușit să 
punem și căpriorii — îmi zise de 
astă dată stinjenit și cu jumătate 
de gură, interlocutorul meu.

1958 (octombrie). — Văzlndu-1 
negru la față de supărare și mai 
ales prefătindu-se că nu mă ob
servă. renunțai să-1 mai întreb 
ceva pe cetățeanul meu. II auzii, 
în schimb, spunindu-i unui vecin : 
„Hai. măi frate, măcar să aco- 
fierim zidurile clădirii, că destul 
e-a plouat, și-apoi, tine știe tind 

se va termina și cu povestea 
asta"...

1956 (decembrie). Jumătate din 
clădirea ridicată In ..roșu", este 
acoperită cu carton. Restul... cu 
zăpadă—

Dar asta nu înseamnă că în clă
dire plouă. Nu 1 Pentru că nici 
afară nu plouă I Doar ninge...

1957. Tabloul se repetă. Pînă 
cînd ? Nu știm nici noi. Știm 
însă, cu certitudine, un lucru. 
Sfatul Popular comunal Costești

tărăgănează terminarea căminului 
cultural, deși au existat și există 
posibilități în acest sens. Au tre
cut 5 ani și căminul cultural nu 
este încă gata. Cetățenii, pe bună 
dreptate, sînt nemulțumiți. Ei tși 
fac datoria, plătesc autoimpune
rea, dornici să aibă propriul lor 
cămin cultural.

O întrebare firească se impune. 
Cit va mai dura situația aceasta, 
care nu face de loc cinste comunei 
Costești ? Utemiștii din comună 
ce părere au despre cele de mai 
sus ?

P.S. Există activitate culturală 
rodnică în comuna Costești; a. 
ceasta însă se desfășoară în clă
direa școlii, 
punzătoare.

în condiții

★ 
la raidul

necores-

—Concluzii
Da. S-a putut constata _ _.. 
unde sfatul popular comunal ma
nifestă grijă și interes față de 
munca culturală — contribuind Ia 
asigurarea condițiilor materiale 
necesare — aceasta se desfășoară 
in toată complexitatea ei. Edifica
toare sînt în acest sens, exemple
le căminelor culturale din Con
tești și Titu-tîrg. Tn același timp, 
participarea tineretului. îndrumat 
de către organizațiile U.T.M., la 
formele de activitate ale acestor 
instituții de cultură sătești, s-a 
dovedit a fi rodnică. Aceasta a 
făcut ca formațiile artistice res
pective să se dezvolte continuu,

nostru ? 
ca acolo

înregistrînd o creștere a nivelu
lui lor interpretativ și a orientă
rii spre un repertoriu adecvat atît 
posibilităților lor, cit și cerințelor 
locale.

Nu este justă însă atitudinea 
de tărăgănare pe care o manifestă 
aceste cămine culturale din raio
nul Titu față de înjghebarea bri
găzilor artistice de agitație pen
tru care se găsesc forțe suficiente 
îh rțndurile tineretului.

Unii tineri intelectuali și cadre 
didactice, stau departe de activi
tatea culturală din cadrul cămi
nului ca, de pildă, tn comuna 
Contești ori chiar la Titu-tîrg. 
Secțiunea ■’e învățămint a sfatu. 
lui popular raional nu trebuie să 
scape din vedere acest lucru.

De asemenea, secțiunea cultu
rală a sfatului popula raional 
are datoria să se intereseze mai 
îndeaproape de situația fiecărui 
cămin cultural în parte. Trebuie 
acordată o deosebită atenție, tn 
perioada actuală, intensificării 
pregătirilor de programe artistice 
în vederea apropiatelor alegeri. 
Secțiunea culturală raională să di
fuzeze cit mai urgent materialele 
artistice necesare căminelor cul
turale. La Contești, de pildă, se 
așteaptă aces lucru cu multă 
nerăbdare.

Exemplul utemiștilor din Titu- 
tîrg care dau o contribuție sub
stanțială la munca culturală de 
masă, trebuie să fie urmat de 
către toți utemiștii și tinerii din 
acest raion.

filozofice și juridice a Academiei 
R.P.R. cu prilejul centenarului 
nașterii lui G. V. Plehanov.

Au asistat acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, președinte de onoare al 
Academiei R.P.R., acad. prof. 
Traian Săvulescu, președintele 
Academiei R.P.R și numeroși alți 
academicieni, membri corespon
denți ai Academiei R.P.R., cerce
tători științifici, profesori, atu- 
denți etc

Au fost de față V. I. Barahnin, 
prim secretar al Ambasadei 
Uniunii Sovietice Ia București și 
alți membri ai ambasadei.

In cadrul ședinței au conferen
țiat prof. univ. T. Bugnariu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., prorectorul Institutu
lui de științe sociale de pe lingă 
C.C. al P.M.R, despre: „Pleha
nov și concepția sa despre rolul 
maselor și al personalității in 
istorie" și prof. univ. M. Breazu, 
director științific adjunct al In
stitutului de filozofie al Acade
miei R.P.R., despre „Ideile este
tice ale lui Plehanov".

(Agerpres)

ri In Editura de sfat 
pentru literatură 

politică 
a apărut: 

Comunicat asupra ședinței 
plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito

resc Romîn din 27—29 
decembrie 1956

★
Raportul tovarășului 

Gh. Gheorghiu-Dei la Plena
ra C.C. al P.M.R.

48 pag. 55 bani
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POSIBILITATEA eliberării 
a Taivanului CREȘTE pe zi

pașnice 
ce trece

PEKIN 4 (Agerpres). — Chi
ca Nouă transmite: La 19 de
cembrie 1956, Ciu En-lai, premie 
rul Consiliului de stat al R.P. 
Chineze, a acordat la Rangoon 
un interviu Iui Edward R. Mur- 
row, reprezentant al Companiei 
Americane de Radiodifuziune 

„Columbia Broadcasting", și a 
răspuns la întrebările care i-au 
fost puse. La 30 decembrie, acest 
interviu al lui Ciu En-lai a fost 

transmis în cadrul programului 
de televiziune al acestei com
panii.

Interviul lui CIU EN-LAI acordat la Rangoon unui 
reprezentant al Companiei Americane de Radiodifuziune 

„Columbia Broadcasting"
ganizația Națiunilor Unite. In a- 
ceastă organizație trebuie să f.e 
reprezentate toate statele. Fără 
reprezentanții celor 600 de milioa
ne de chinezi Organizația Na
țiunilor Unite nu poate să-și în
deplinească rolul pe care trebuie 
să-l aibă In rezolvarea probleme
lor internaționale, mai ales a pro
blemelor internaționale din Asia.

înlocuiască pactul nord- 
și Tratatul de la Varșo-

Publicăm mai jos unele din în
trebările la care a răspuns Ciu 
En-lai în interviul său.

ÎNTREBARE: N-ați vrea să 
comentați recentele evenimente 
din Ungaria ?

INTREBARE: Considerați că 
există vreo perspectivă reală de 
a se ajunge la un acord in pro
blema Formozei ?

RĂSPUNS: Mai tnttl vreau să 
vă atrag atenția asupra faptului 
că în China, întregul popor, in- 
clusiv grupul lui Cian Kai-și în
trebuințează termenul „Taivan" 
și nu „Formosa".

Taivanul este o parte integran
tă a teritoriului Chinei. După cel 
de-al doilea război mondial Tai. 
vanul a fost înapoiat Chinei, 
înapoierea nu numai că a fost 
prevăzută de acorduri internațio
nale ci a avut loc și procedura 
de înapoiere a Taivanului către 
China.

Aceste lucruri au fost consfin
țite prin documente oficiale ale 
guvernului Truman.

In prezent problema se pune 
cum să se ajungă la eliberarea 
pașnică a Taivanului și cum să 
fie convins grupul Cian Kai.și 
să restituie Taivanul patriei.

Vocile care cer eliberarea paș
nică a Taivanului șl restituirea 
lui către Patrie răsună tot mai 
puternic și trezesc un ecou tot 
mai mare In grupul Cian Kai- 
șist. De aceea posibilitatea eli. 
berării pașnice a Taivanului creș
te pe zi ce trece.

ÎNTREBARE: Care este după 
părerea dv. principala piedică 
pentru admiterea guvernului dv, 
în Organizația Națiunilor 
te. Nu vi se pare oare că 
guverne sint in favoarea 
terii Chinei în O.N.U. dar 
țin să o declare in mod 
din cauza influenței 
Unite ?

Uni- 
multe 
admi
se ab- 
public 

Statelor

RĂSPUNS: în prezent nu este 
vorba de admiterea Chinei tn 
O.N.U., ci de redobindirea de că
tre China a dreptului de a fi re
prezentată In O.N.U, Persoanele 
care in prezent ocupă locul Chi
nei in O.N.U. nu reprezintă gu
vernul ales de poporul de 600 de 
milioane al Chinei, ci reprezintă 
un grup care a fost de mult răs
turnat de poporul chinez în răz
boiul civil pe care acest grup l-a 
provocat. ~ '
constituie o violare flagrantă 
Cartei O.N.U.

In O.N.U. țările care susțin 
China trebuie să fie repusă 
drepturile sale legitime, deși 
parent nu reprezintă majoritatea, 
reprezintă totuși mai mult de ju
mătate din populația lumii. Moti
vul principal pentru care China nu 
și-a redobindit încă dreptul legi
tim de a fi reprezentată în Adu
narea Generală a O.N.U. și în 
Consiliul de Securitate al O.N.U, 
este influența pe care o au Sta
tele Unite în această organizație. 
De pe urma acestui lucru însă 
în primul rînd, suferă însăși Or-

RĂSPUNS: Evenimentele din 
Ungaria au arătat că anumite 
grupuri din (ările occidentale au 
profitat de mișcarea și de nemul
țumirile poporului maghiar, pen
tru a pune la cale acțiuni sub
versive împotriva Ungariei. La 
un moment dat aceste acțiuni au 
clștigat teren și guvernul Nagg 
de pe vremea aceea a devenit u- 
nealta reacțiunii. Poporul ma
ghiar nu Dutea tolera această si
tuație. De aceea o parte din 
membrii guvernului Nagy con- 
duși de Radar s-au retras din a- 
cel guvern, au format guvernul 
revoluționar muncitor esc-țărănesc 
și au cerut forțelor armate so
vietice să le acorde ajutor pentru 
a apăra cuceririle socialiste ale 
poporului ungar. La cererea gu
vernului ungar guvernul Uniunii 
Sovietice și-a trimis trupele in 
Ungaria pentru a apăra ori.ndu.i- 
rea socialistă existentă în Unga
ria. Guvernul sovietic a procedat 
astfel și ca urmare a obligațiilor 
asumate prin Tratatul de la Var
șovia, obligații la care nu putea 
să renunțe. De aceea nu se poate 
pune problema amestecului Uniu
nii Sovietice în treburile Unga
riei,

Jncălctndu-șl Carta, Adunarea 
Generală a O.N.U. este aceea 
care încearcă să intervină în tre
burile Ungariei, lulnd tn discuție 
chestiunile interne ale Ungariei. 
Puterile imperialiste și-au dez
văluit chipul lor de fiară tn pro
blema Egiptului. De aceea ele 
depun toate eforturile pentru a-și 
intensifica activitatea subversivă 
împotriva țărilor socialiste. Așa 
s-a tntîmplat cu Ungaria, Cele
lalte țări socialiste vor trebui să 
fie vigilente. Țările socialiste nu 
pot tolera nici un fel de acțiuni 
subversive din afară în vederea 
răsturnării orinduirii socialiste. 
Țările socialiste iși vor întări ne
apărat unitatea și vor zădărnici 
astfel de acțiuni.

cicliste. Nu există intre noi cioc
niri de interese ci există relații de 
egalitate fi prietenie bazate pe 
cele cinci principii.

Relafiile dintre China și Uniu
nea Sovietică sint relații intre 
state frățești. Aceste două țări se 
ajută una pe alta, se sprijină in 
vederea progresului comun fi tn 
nici un caz nu-și încalcă reciproc 
suveranitatea fi independența. 
Intre țările noastre, ca și între 
toate țările socialiste, este îngă
duit principiul criticii reciproce 
binevoitoare. O astfel de critică 
nu poate decit să contribuie la 
progresul nostru comun. Marea 
solidaritate dintre China și Uniu
nea Sovietică nu poate fi zdrun
cinată de nici un fel de provo
cări.

Relațiile dintre Statele Unite 
fi principalii lor aliați sint rela
ții între țări imperialiste. Intere
sele fundamentale ale acestor 
țări se ciocnesc, în sensul că ca
pitalul monopolist al acestor țări 
se înlătură reciproc, se inghite 
reciproc și se substituie reciproc. 
Oricit și-ar sublinia unitatea, a- 
ceste țări niciodată nu vor putea 
s-o păstreze, de vreme ce inte
resele principalelor grupuri ale 
capitalului monopolist din aceste 
țări sint tn conflict. Acest con
flict este determinat de caracte
rul obiectiv al capitalului mo
nopolist care tinde spre profit și 
expansiune. Acest lucru nu poate 
fi evitat prin dorința subiectivă 
de a menține unitatea.

care să 
atlantic 
via. In Asia, chiar după încheie
rea pactelor de la Manilla și 
Bagdad, noi continuăm să cerem 
organizarea unei păci colective 
și încheierea unui tratat de pace 
colectiv pentru Asia și regiunea 
Pacificului, inclusiv S.U.A.

în prezent, unii cred că dacă 
numărul statelor care se declară 
pentru pace și neutralitate va 
spori, în unele regiuni ale lumii, 
de exemplu in Orientul Mijlociu 
și Apropiat, se poate crea un 
vid. Aceste afirmații exprimă a- 
titudinea disprețuitoare față de 
suveranitatea și demnitatea a- 
cestor țări și nu recunosc faptul 
că acestea pot duce o politică 
independentă, proprie. Foarte 
multe state care nu fac parte 
nici din blocul statelor imperia
liste, nici din grupul țărilor so
cialiste, ca de pildă în sudul A- 
siei — India, Indonezia, Bir ma
nia, Ceylonul, Afganistanul, 
Cambodgia, Laosul și Nepalul, in 
Orientul Mijlociu și Apropiat — 
Egiptul, Siria și alte state arabe, 
promovează cu hotărlre politica 
de pace și neutralitate. Ele nu 
sint nicidecum in minoritate. 
Părerile că politica păcii și a 
neutralității acestor state creează 
un vid. nu pot fi considerate de- 
cit ca expresia ideologiei colo
nialiste. Ne ridicăm cu hotărlre 
împotriva unor astfel de argu
mente care disprețuiesc suvera
nitatea și demnitatea acestor sta
te. Noi considerăm în mod ho
tărît că trebuie respectată poli
tica lor de pace și neutralitate.

O astfel de situat ie
a

că 
In 
a-

ÎNTREBARE; Salutați oare 
vizita in China a corespondenți
lor americani ?

RĂSPUNS: Salutăm sosirea 
corespondenților americani în 
China. Am aprobat această vizi
tă și vom continua să satisfacem 
și pe viitor cererile coresponden
ților americani de a vizita China. 
De asemenea salutăm vizitele în 
China ale reprezentanților dife
ritelor cercuri din S.U.A. pentru 
a întări contactele și înțelegerea 
între cele două popoare și a în
lătura neîncrederea indezirabilă.

ÎNTREBARE: Ați putea să 
comparați relațiile între China și 
Uniunea Sovietică cu relațiile 
intre Statele Unite și principalii 
lor aliați ?

RĂSPUNS: R.P. Chineză fi
Uniunea Sovietici sint stale so-

ÎNTREBARE: Credeți că în- 
tr-o lume împărțită in două 
blocuri mari, țări mici ca Bir- 
mania pot și trebuie să rămină 
neutre ?

ÎNTREBARE: Considerați oare 
că S.U.A. sint de partea puteri
lor coloniale și se ridică împo
triva popoarelor care luptă pen
tru independență ?

In ultimele 
zile ale anului 
trecut — după 
eșecul suferit în 
Egipt — impe
rialiștii englezi 
au pornit o se
rie de atacuri 
directe împotri
va unui alt stat 
arab — Yemen. 
Vasele militare 
britanice au pă
truns în apele 
teritoriale 
Yemenului, fără 
aprobarea 
vernului 
tei țări. In u- 
nele regiuni ale 
țării au intrat 
cu forța unități 
de tancuri, au- 
toblindate și 

trupe engleze.

ale

gu- 
aces-

YEMEN

ETIOPIA Xv

RĂSPUNS: Ctnd vorbiți de 
două blocuri mari probabil vă re
feriți la blocul țărilor imperialis
te și cel al țărilor socialiste. Dar 
în afară de aceste două blocuri 
mari există încă multe alte state 
independente. După cel de-al doi
lea război mondial in Asia și A- 
frica au apărut multe țări care 
și-au dobtndit independența na
țională și mai există încă multe 
țări în Asia și Africa și in alte 
regiuni care iși cuceresc sau tși 
vor cuceri independența. Printre 
aceste țări marea majoritate se 
declară pentru pace, împotriva 
războiului, ele nu participă la 
blocurile militare antagoniste și 
tși duc cu fermitate o politică 
independentă de neutralitate. In 
același timp există și In Europa 
o serie de țări care sint pentru 
pace și neutralitate.

Blocul imperialist și blocul so
cialist au atitudini diferite față 
de aceste țări care sint pentru 
pace și neutralitate. Țările impe
rialiste încearcă să submineze 
politica de pace și neutralitate a 
acestor țări. Ele fac tot ce le stă 
in putință pentru a atrage unele 
din aceste țări tn blocurile mili
tare antagoniste pe care le.au 
înființat și anume N.A.T.O. in 
Europa și pactele de la Manilla 
și Bagdad in Asia.

Scopul atragerii acestor țări 
tn blocuri militare este de a u. 
șura expansiunea țărilor imperia
liste, crearea de către acestea a 
bazelor militare și încordării in
ternaționale.

Țările socialiste adoptă o ati
tudine opusă. Noi respectăm po
litica de pace și neutralitate a 
acestor țări. Noi considerăm că 
pacea este dorită de toți și că 
cu cit este mai mare dorința de 
pace, cu atit există mai multe 
posibilități de a împiedica un 
nou război. In fața primejdiei 
de război din partea țărilor im
perialiste, țările socialiste din 
Europa au fost nevoite să creeze 
alianța militară a tratatului de 
la Varșovia. Dar tratatul de la 
Varșovia este un organ a cărui 
creare a fost impusă de necesită
țile autoapărării.

Dacă nu ar fi existat pactul 
Atlanticului de nord, nu ar fi 
existat nici tratatul de la Var
șovia. In afară de aceasta, țările 
socialiste au propus din proprie 
inițiativă crearea unui sistem de 
securitate colectivă în Europa

Agresorii — experimentați la 
Port Said — au distrus in mod 
barbar cartierele de locuințe din 
Kataba și din alte localități.

Toate acestea vin să demons- 
tieze încă o dată care sînt inten
țiile imperialiștilor în Orientul 
Mijlociu.

...Mulți cititori ai ziarului 
nostru ne-au întrebat despre Ye
men. in rîndurile ce urmează 
vom face o scurtă prezentare a 
acestui stat.

Istoricii și exploratorii romani 
au scris mult despre „Arabia fe
ricită" — o țară sudică. îndepăr
tată, bogată și roditoare. In a- 
ceastă „Arabie fericită" e situat 
Yemenul de astăzi.

Situat pe litoralul Mării Roșii, 
în partea de sud-vest a peninsu
lei Arabia, statul Yemen se în- . 
tinde pe o suprafață de aproxi
mativ 200.000 km.p , și este locuit 
de circa 5 000.000 locuitori. în 
majoritate arabi. Se mărginește 
la nord cu Arabia Saudită. la 
sud șl est cu Adenul, iar la vest
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țărmurile ti sint scăldate de a- 
pele Mării Roșii.

Cei aproape 200.000 km.p. al 
Yemenului formează o panoramă 
minunată, plină de contraste na
turale. De-a lungul litoralului 
Mării Roșii se întinde pe o ftșie 
îngustă pustiul neroditor Tihama. 
Curmalii înalți din puținele oaze 
din Tihama contrastează izbitor 
cu tufișurile pipernicite ale ste
pei Mai departe, spre est, se ri
dică lanțuri de munți, pe povlr- 
nișurile cărora se întind vaste 
plantații de cafea, mai ales în 
regiunea muntoasă Djebei. Tn văi 
și pe coastele dealurilor se cul
tivă orz. porumb, grîu. Munții 
ascund în pîntecul lor zăcăminte 
de aur, argint, plumb, cupru și 
fier. La est de Djebei se întinde 
o stepă care se transformă treptat 
în pustiu.

In general economia țării 
este slab dezvoltată datorită exis
tenței relațiilor feudale care con
stituie o frînă puternică în acea
stă direcție. Principalul articol de 
exporl și cea mai importantă cul
tură a Yemenului o formează ar
borele de cafea .Cafeaua „Mocca" 
e renumită în întreaga lume.

Populația tării se ocupă în 
special cu agricultura și creșterea 
vitelor.

Ca formă de guvernământ, Ye
menul este o monarhie teocratică, 
avtnd tn frunte un rege, care e 
ta același timp condacăterul re
ligios. In actualul guvern format
în anul 1955. regele Yemenului. 
Imamul Ahmed, ocupă și postul 
de prim-ministru. Capitala statu
lui e orașul Sana, iar portul prin
cipal Hodeida.

Istoria statului Yemen e plină 
de frămîntări sociale șt revoluțio
nare — expresie a luptei de 
veacuri pe care a dus-o poporul 
pentru independență și pentru o 
suveranitate națională deplină. O 
amploare deosebită a luat lupta 
împotriva cotropitorilor turci, de 
sub jugul cărora Yemenul s-a eli
berat definitiv abia după primul 
război mondial. Această luptă e- 
roică a fost condusă de imamul 
Iahia. Dar Anglia, care nutrea 
pretenții asupra Yemenului încă 
din secolul XIX, își intensifică 
lupta de cotropire a teritoriilor în
vecinate Yemenului, fiind atrasă 
de bogățiile naturale ale acestei 
țări. In 1939, de pildă, colonia
liștii englezi răpesc regiunea 
Aden care aparținea Yemenului. 
Aviația engleză bombarda siste
matic orașele lipsite de apărare 
ale Yemenului.

După cel de-al doilea război 
mondial, Yemenul a devenit mem
bru al O.N.U. Guvernul Yemenu
lui s-a pronunțat cu hotărlre îm
potriva pactelor militare și a co
lonialismului. El a respins pac
tul de la Bagdad — această nouă

RĂSPUNS: Știm 'că poporul 
american ca șl celelalte popoare 
vrea să trăiască în prietenie cu 
popoarele tuturor țărilor și sim
patizează lupta pentru indepen
dență a popoarelor asuprite. Dar 
alta este politica guvernului 
S.U.A.

Poporul chinez cere eliberarea 
Taivanului. Poporul indonezian 
cere realipirea la Indonezia a I- 
rianului de vest. Poporul indian 
cere înapoierea teritoriului Goa. 
în toate aceste probleme însă, 
guvernul american adoptă o po
ziție contrară.

Multe țări din America Latină 
năzuiesc spre progres. Guvernul 
S.U.A. insă duce o activitate de 
subminare in țările Americii La
tine și a Și dat lovituri de stat 
în Guatemala și alte țări. Guver
nul american desfășoară de a- 
semenea o activitate de submi
nare și în alte regiuni ale lumii.

Pînă și în problema egipteană 
guvernul S.U.A. încearcă pe de 
o parte să ocupe locul Angliei și 
Franței, iar pe de altă parte spri
jină planul Angliei și Franței cu 
privire la instaurarea a așa-zisu- 
lui control internațional asupra 
Canalului de Suez.

în afară de aceasta, guvernul 
american a creat și creează baze 
militare în multe țări, a primit 
și primește privilegii în multe 
țări prin faptul că acordă acesto
ra așa-numitul „ajutor**.

Toate acestea nu dovedesc 
de loc că guvernul S.U-A. se află 
de partea popoarelor care luptă 
pentru independență.

Noi credem că poporul ameri
can dorește să fie prieten cu toa
te popoarele și că vrea pace. 
Popoarele din întreaga lume vor 
pace, există tot mai mulți adepți 
ai celor cinci principii ale co
existenței pașnice. Dacă tn toate 
țările forțele popoarelor, care sint 
pentru pace se vor dezvolta con
tinuu, orice încercări de a provo
ca nemulțumiri și de a împiedica 
prietenia popoarelor tuturor ță
rilor sint sortite unui eșec defi
nitiv. Sintem profund convinși că 
va veni ziua cină popoarele chi
nez și american vor stabili relații 
de prietenie și-și vor înfăptui do
rința de a trăi în prietenie.

Folosindu-mă de acest prilej 
salut în numele poporului chinez, 
poporul american. ,

Vii dezbateri 
în Comitetul 

Politic O.N.U.
NEW YORK 4 (de la cores

pondentul Agerpres). —
După o întrerupere de zece zile 

sesiunea O.N.U. și-a reluat 
miercuri după-amiază lucrările. 
In timp ce comitetele 2, 3, 4 și 5 
își continuă activitatea începută 
mai de mult, comitetul nr. 1 a 
adoptat ordinea de zi a lucrări
lor sale în ședința din 2 ianua
rie. După o îndelungată dezbate, 
re asupra urgenței problemelor 
venite spre examinare în fața 
comitetului, cercurile interesate 
în tergiversarea discutării cu 
precădere a problemelor vitale 
pentru pacea și securitatea inter
națională au reușit să obțină o 
nouă amînare a problemei dezar
mării și să impună prin votul 
majorității o ordine de zi care nu 
corespunde urgenței reale a pro
blemelor.

Discuțiile de joi au arătat tot
odată care este adevărata cauză 
a insistenței cu care a fost ce
rută discutarea problemei co
reene. După cum se știe sub ti
tlul ,,Problema coreeană" comite
tul va avea de examinat un ra
port al comisiei O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Coreei și 
un raport al guvernului indian a- 
supra foștilor prizonieri de răz
boi. Cu toate că guvernul Co. 
reei de Sud și-a exprimat în re
petate rînduri intenția de a în
călca armistițiul, lucru recunos
cut și de raportul comisiei 
O.N.U., și a împiedicat orice 
contact cu guvernul R.P.D. Co
reene în vederea rezolvării co
respunzătoare a problemei unifi
cării, delegația S.U.A. a cerut 
comitetului să aprobe participa
rea la discuții numai a reprezen
tanților Coreei de Sud.

Delegatul Indiei, Krishna Me
non, a propus invitarea ambelor 
părți propunere sprijinită de o 
serie de delegații.

Luînd cuvîntul tn sprijinul a- 
mendamentului indian, reprezen
tantul R.P.R., Silviu Brucan, a 
arătat că discutarea problemei 
coreene trebuie să urmărească 
unificarea pașnică a Coreei și în 
nici un caz să nu încurajeze ani
mozitatea dintre cele două părți. 
Silviu Brucan a arătat că argu
mentul care se încearcă să fie 
prezentat pentru a împiedica 
R.P.D. Coreeană de a participa 
la discutarea acestei chestiuni 
este cu totul nefundamentat. Pe 
lingă acuzația falsă de agresiu
ne, R.P.D. Coreeană este împie
dicată să-și spună cuvîntul în 
timp ce „există țări care sînt în 
mod evident vinovate de agresiu
ne și totuși participă la dezbate
rile și activitatea generală a 
O.N.U.". Delegatul R.P.R. a re
marcat că este evident că „dacă 
vrem să folosim experiența tre
cutului trebuie să invităm ambe- 

I I» părți interesate In discutarea 
acestor problemet Pusă la vot 
rezoluția S.U.A. a întrunit ma- 

I joritatca și asdei la această se- 
I siune, ca și ta trecut problemei 

coreene nu i s-a putut găsi o jus- 
I tă rezolvare din cauza politicii 
| de discriminare ș: agresiune a 
cercurilor interesate ia menține- 

■ rea stării de nesiguranță și pe- 
| ricoi de război in această parte 

a lumiL Comitetul va intra in 
dezbaterea rapoartelor asupra 
problemei coreene în cursul zilei 
de vinerL

*

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
La 4 ianuarie comitetul politic 
al Adunării Generale a OJi.U. 
și-a reluat lucrările. A continuat 

i discutarea „problemei coreene".

LA MOSCOVA dintre delegațiile 

guvernamentale ale U«R*S*S* R* P* German
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 4 ianuarie 1957 au Început 

la Kremlin tratativele dintre de
legațiile guvernamentale ale 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Democrate Germane cu privire 
la măsurile pentru dezvoltarea 
și întărirea continuă a relațiilor 
de prietenie dintre Uniunea So
vietică Și Republica Democrată 
Germană.

Din partea sovietică la tratati
ve participă membrii delegației: 
N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. I. Mikoian, M. G. Pervuhin, 
M. Z. Saburov, prim vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., D. T. Șepilov, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

La tratative asistă: A. G. 
Zverev, ministrul Finanțelor al 
U.R.S.S., K. I. Koval, șeful Di
recției generale pentru relații e- 
conomice, V. A. Zorin, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., S. A. Borisov, locții
tor al ministrului Comerțului Ex
terior, S. V. Kaftanov, locțiitor 
al ministrului Culturii al U.R.S.S., 
G. M. Pușkin, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R. D. Germană, L. F. 
Ilicev, membru al Colegiului Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., I. I. Ilicev, șeful Sec
ției a 3-a pentru Europa din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. M. Aleksandrov, loc
țiitor al șefului Secției a 3-a pen
tru Europa din Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., și alți 
consilieri și experți.

Din partea Republicii Demo
crate Germane, la tratative par

ticipă membrii delegației: O. 
Grotewohl, prim ministru. W. Ul- 
bricht, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și prim 
secretar al C.C. al P.S.U.G., O. 
Nuschke. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și președinte 
al Uniunii creștin-democrate, L. 
Bolz, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministru al Afa
cerilor Externe și președinte al 
partidului național-democrat, H. 
Loch, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și președinte al 
partidului liberal-democrat. P. 
Scholz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și membru al 
Conducerii Centrale a partidului 
democrat-țărănesc din Germania, 
H. Rau, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministru al 
Comerțului Exterior și membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., F. Elsner, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., B. Leuschner, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președinte al Comisiei de 
stat a planificării și membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., H. Matern, prim vi
cepreședinte al Camerei Populare 
și membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., K. Schirdewan. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., și secretar al 
C.C. al P.S.U.G., A. Neumann, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G. și secre
tar al Comitetului orășenesc Ber
lin al P.S.U.G., J. Konig, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.D.G. în U.R.S.S.

La tratative asistă W. 
Rumpf, ministrul Finanțelor al

R.D.G., H. Meiser, W. Hicke, 
Henke. E. Miller, E. Jaschke, 
cepreședinți ai Comisiei de 6 
a planificării, P. Verner, meml 
al C.C. al P.S.U.G. și șef de s 
tie la C.C. al P.S.U.G., W. K 
sewetter, șeful serviciului pre 
din Ministerul Afacerilor Extei 
al R.D.G. consilieri și experți.

După ce a fost adoptată 
unanimitate ordinea de zi a t: 
tativelor, Otto Grotewohl, prin 
ministru al R. D. Germane, 
făcut o amplă declarație în Ci 
a caracterizat amănunțit polit 
internă și externă a Republi 
Democrate Germane.

N. A. Bulganin, președint 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., a făcut apoi o declai 
ție în care a salutat, în num 
guvernului sovietic și al oan 
nilor muncii din Uniunea Sov 
tică, delegația guvernamental; 
R. D. Germane și în persoana 
pe toți oamenii muncii din R. 
Germană, toate forțele progi 
siste ale poporului german.
A. Bulganin și-a exprimat cc 
vingerea că in urma tratativel 
sincere și prietenești dintre ci 
două delegații se va întări și n 
mult colaborarea frățească di 
tre U.R.S.S. și R. D. Germa 
în interesul întăririi continue 
forțelor țărilor socialiste, în i 
teresul păcii in Întreaga lume.

După schimbul de păreri ca 
a decurs într-un spirit de în| 
legere prietenească și de cordj 
litate, s-a hotărît ca consilie 
și experții celor două părți să I 
însărcinați să studieze docume 
tele corespunzătoare și să-și pr 
zinte propunerile spre examina 
delegațiilor guvernamentale.

formă a colonialismului ta Orien
tul Arab și a luat parte activă la 
istorica conferință de la Ban
dung.

Poporul yemenit luptă în pre
zent pentru a înlătura înapoirea 
feudală a țării. In ultimii ani au 
avut loc numeroase transformări. 
Yemenul iși construiește în pre
zent o industrie textilă. Se con
struiesc șosele, căi ferate, por
turi, ^erodroame, sisteme de iri
gații și alte construcții de folos 
obștesc.

Toate popoarele iubitoare de 
pace nutresc sentimente de sim
patie față de lupta dreaptă a 
poporului din Yemen, pentru in
dependența sa națională și salu
tă politica de pace pe care o du
ce statul Yemen. La 31 octom
brie 1955, a fost încheiat un tra
tat de prietenie între Uniunea 
Sovietică și Yemen. Tratatul a 
intrat în vigoare după ratifica
rea lui, la 25 februarie 1956. Se 
dezvoltă cu succes relațiile Ye
menului cu țările de democrație 
populară

Toate acestea dovedesc că sta
tul Yemen dorește să trăiască în 
pace și bună înțelegere cu foaie 
țările lumii. De aceea agresiunea 
engleză a stîrnit un uriaș protest 
în rîndurile opiniei publice mon
diale. ’

Situația din Irlanda
BELFAST 4 (Agerpres). — 

Joi dimineața naționaliști irlan
dezi au aruncat in aer un sediu 
al poliției din localitatea Newry 
(Irlanda de Nord), situată la 
cinci mile de frontiera cu Irlanda 
de Sud (statul Eire). Poliția bri
tanică și trupe dintr-o cazarmă 
din apropiere au înconjurat ime
diat regiunea, dar nu au reușit 
să aresteze pe autorii atacului.

In tot cursul săptăminii au a- 
vut loc numeroase schimburi de 
focuri de mitralieră ta satele de 
la frontiera diatre cele două re- 
giunL

Agenția United Press afirmă 
că la acțiunile împotriva obiecti
velor militare britanice din Ir
landa de Nord, dezlănțuite la 12 
decembrie de „armata republi
cană irlandeză", participă în pre
zent și alte organizații naționa
liste irlandeze care luptă pentru 
alipirea Irlandei de Nord la ir
landa de Sud, ta cadru! unui stat 
irlandez independent

G-

CONST. MACOVEI

In 24 de ore
NEW YORK. — Grigore Preo

teasa. ministrul de Externe al 
R.P.R., însoțit de Atanase Joja, 
reprezentant permanent al 
R.P.R. la O.N.U., au făcut o vi
zită in cursul dimineții de joi 3 
ianuarie lui Dag Hammarsk- 
joeld, secretar generai al O.N.U.

VIENA. — Agenția A.P.A. a- 
nunță că la 4 ianuarie 1957 a 
încetat subit din viață în vârstă 
de 84 de ani Theodor Korner, pre
ședintele Republicii Austria.

PEKIN. — La 3 ianuarie Adu
narea Națională a Cambodgiei 
a aprobat componența noului gu
vern condus de primul ministru 
San Iun. San Iun a declarat că 
cabinetul său va duce o politică 
de neutralitate ca și guvernul 
precedent.

OSLO. — Potrivit datelor Bi
roului central de statistică popu
lația Norvegiei este de 3.478.000 
oameni. Orașul Oslo are.454.000 
de locuitori.

i Problema dezarmării 
i își așteaptă 

rezolvarea
• Noul an a readus pe planul
• actualității problema dezar.
• mării. Este deja cunoscut
■ că politica agresivă a pu-
■ terilor occidentale de a men-
• (ine omenirea in pragul pră-
■ pustiei a împiedicat plnă In
• prezent să se întreprindă
• pașii constructivi necesari tn
; această problemă.
i Această atitudine nu a fost 
î părăsită nici plnă In ziua de 
i azi; răspunsurile președintelui 
; S.U.A., Eisenhower, a primu-
i lui ministru englez Eden și a 
; primului ministru francez 
î Mollet la me- 
; sajele ce le-au 
i fost adresate
• de N. A. Bulga-
i nin la 17 decem-
• brie constituie
• o confirmare a binecunoscutei 
; politici occidentale de a se 
i împotrivi ca discutarea pro- 
l blemei dezarmării să se situe-
• ze in centrul unei conferințe
• la nivel înalt. Totodată a- 
; ceste răspunsuri caută să 
i facă reclamă forței militare
• occidentale ceea ce evident
• nu poate avea decit darul de
• a întregi imaginea ce și-o
• face opinia publică asupra in-
• tenției cercurilor agresive de 
j a SDori încordarea internaț-.o-
• nală.
• Nu este greu de deslușit că
• prin acest refuz puterile occi-
• dentale vor de fapt să tărăgă- 
ș neze mai departe problema. 
î In sprijinul acestei afirmații 
ț vine și atitudinea adoptată in 
ț cadrul O.N.U. de diplomația a- 
ț mericano-anglo-franceză. Ast- 
ț fel, odată cu reluarea dezba- 
ț terilor, după Anul Nou, tn cea 
î de-a Xl-a sesiune a Adunării
• Generale a O.N.U. s-a ridicat 
" problema priorității celor ce 
ț urmează să fie discutate. Or, 
ț puterile occidentale au impus 
: tmiotriva oricărei logici ca 
: nu problemei dezarmării, ci
• problemei coreene să i se a-
• cor de tntiietate.
i Cit privește problema de-
• zarmării despre care tn me-
• sajele șefilor guvernelor
• S.U.A., Angliei și Franței se
• preconizează de a o remite
• O.N.U., atrage atenția faptul 
i că — potrivit unei telegrame
• din Londra a agenției Asso- 
i doled Press — „Statele Unite 
i ar fi cerut convocarea unei
• sesiuni a subcomitetului comi-
• siei OJI.U. pentru dezarmare
• In luna martie la Londra".
• Potrivit aceleiași agenții „o
• astfel de întrunire ar canali-
• za negocierile de dezarmare
• cu sovieticii prin O.N.U. mai
• curind decit printr-o confe-
• rință a marilor puteri".
• Să recapitulăm ctteva eve- 
; nimente: la mijlocul lunii de-
• cembrie 1956 puterile occiden- 
? tale primesc o nouă propunere
• din partea Uniunii Sovietice 
‘ care conține printre altele și 
Ș acceptarea discutării anumitor 
ț aspecte ale ..planului cerului 
î deschis", tn jurul căruia di- 
? plomația americană a făcut
• attta zarvă. Răspunsul este 
" trimis abia tn ianuarie, para- 
? lei cu aminarea discutării
• problemei in Adunarea Gene-
• rală a O.N.U. Iar ca o ultimă 
l încercare de tărăgănare, con- 
? vocarea subcomitetului comi- 
: siei O.N.U. pentru dezarmare 
■ este propusă abia pentru luna 
: martie. Cine ar putea afirma 
: că aceste orocedee nu urmă- 
: resc ca discutarea problemei
• dezarmării să fie aminată cil 
? mai mult cu putință ?
• In timp ce puterile oc- 
î cidentale pun cu incăpățt- 
; nare bețe tn roate rezol- 
j virii problemei dezarmării. U- 
; niunea Sovietică consecven-
• tă politicii sale constructive
• a adresat din nou, cu prilejul 
: Anului Nou, cuvinte tnsufleți-

toare de pace, menite să 
spulbere norii negri răspin- 
difi pe cer de cavalerii „răz
boiului rece", adepți ai cursei 
înarmărilor. Tn interviul acor
dat redactorului șef al ziaru
lui „Rude Pravo" tovarășul 
Hrușciov spune: .De o mare 
însemnătate pentru micșora
rea încordării internaționale 
și tntărirea păcii tn întreaga 
lume ar fi astăzi, după păre
rea mea, reducerea armamen
telor și forțelor armate, inter
zicerea armei atomice și cu 
hidrogen. încetarea cursei 
înarmărilor ar contribui la în
tărirea încrederii internaționa
le. iar reducerea uriașelor 
cheltuieli pentru înarmare ar 
duce la ridicarea buneistări' a 
popoarelor". Aceste cuvinte
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ale tovarășului Hrușciov cu
prind însăși gindurile întregii 
omeniri l „Popoarele — a ară
tat pe bună dreptate tovarășul 
Bulgan’n tn interviul acordai 
radiodifuziunii poloneze — 
urăsc cursa tnarmărilor și 
războiul. Ele doresc o viață 
pașnică și liniștită pentru ele 
și generațiile viitoare și sînt 
însuflețite de năzuința de a 
zădărnici uneltirile dușmani
lor păcii".

Atitudinea puterilor occi
dentale tn problema dezarmă
rii, de împiedicare a discutării 
neintlrziate a acestei proble
me la nivelul cei mai înalt 
— este condamnată de opinia 
publică din întreaga lume care 
cere încetarea cursei înarmări
lor și izbăvirea popoarelor de 
consecințele ei, de coșmarul 
distrugerilor ce le-ar putea 
provoca.

Ce se urmărește 
prin „doctrina 

Eisenhower"
Sesiunea Congresului S.U.A. 

care s-a deschis la Washing
ton are o ordine de zi ieșită 
puțin din comun. Tn mod nor
mal adunările legislative ame
ricane examinează o serie de 
mesaje tradiționale ca, de pil
dă. mesajul asupra stării uni
unii și altele. încâlcind tradi
ția, anul acesta Congresul va 
asculta mesajul special al pre
ședintelui Eisenhower în pro
blemele Orientului Mijlociu. 
De fapt aceasta corespunde si
tuației existente, întrucît pro
blemele Orientului Mijlociu 
formează în prezent centrul 
vieții diplomatice a S.U.A.

Eisenhower devine al trei
lea președinte din istoria Sta
telor Unite care își leagă nu
mele de o „doctrină". După 
Monroe și Truman cu doctri
nele respective, diplomația a- 
mericană dispune in prezent 
de „doctrina Eisenhower". 
Astfel este definită la Was
hington cererea adresată de 
președintele Eisenhower pen
tru acordarea unui „ajutor" 
economic masiv Orientului 
Mijlociu precum și pentru in
vestirea sa cu puteri discre
ționare în ce privește folosirea 
eventuală a forței în această 
regiune.

Imperialiștii americani cau
tă să prezinte noile măsuri 
drept o necesitate, deoarece, 
spun ei, tn urma eșecului ac
țiunilor anglo-franceze în 
Orientul Apropiat s-ar fi creat 
un „gol" politic și militar. 
Acum, o parte a presei ame
ricane, nu se sfiește să recu
noască că însăși S.U.A. a con
tribuit la crearea acestui așa-

zis ,,gol“. Și, grijulie față de 
situația creată, cică în scopul 
apărării intereselor generale 
ale Occidentului amenințate 
chipurile de Uniunea Sovie
tică, S.U.A. se „sacrifică" pen
tru a umple „golul" din Orien
tul Apropiat. Judecind situația 
creată pînă în prezent, „doc
trina Eisenhower" apare în 
esență ca o acțiune de sfidare 
a păcii și securității interna
ționale, ca o nouă etapă du
bioasă pe care o parcurge di
plomația americană în proble
mele Orientului Apropiat și 
Mijlociu.
„Doctrina Eisenhower" zmul- 

ge apoi definitiv vălul de de
magogie prin care propagan
da occidentală americană a 
împopoțonat strategia Depar

tamentului de 
stat in ultimile 
luni de „criză a 
Suezului". In 
tot acest răstimp 
sînt bine cu

noscute eforturile S. U. A. de 
a nu se 6itua în ceeace pri
vește situația creată în Orien
tul arab pe nici-o poziție pre
cisă, de a face să planeze 
echivocul și nesiguranța. Sco
pul era evident: profitînd de 
slăbirea pozițiilor Angliei și 
Franței, de scăderea presti
giului lor, manevrînd între 
„solidaritatea atlantică" și sen
timentele de demnitate națio
nală a popoarelor arabe, să 
înlocuiască imperiul colonial 
ang'.o-francez cu dominația 
colonialistă americană. Acea
stă manevră nu a dat în gene
ral rezultatele scontate. Po
poarele arabe au înțeles la 
timp uneltirile americane și 
s-au opus imixtiunii S U.A. 
în treburile acestor țări.

Atunci s-a recurs la ultimul 
argument. Imbinînd ca tot
deauna dolarul cu forța, di
plomația americană caută să 
obțină pe această cale ceeace 
nu a realizat cu ajutorul pro
pagandei.

„Doctrina Eisenhower" nu 
are numai ca efect amenința
rea sferelor de influență en
gleze și franceze. Tăișul ei 
este îndreptat în primul rînd 
împotriva mișcării de inde
pendență națională din Orien
tul arab. Acest plan american 
caută să lovească tn forțele 
patriotice ’ale popoarelor ara
be, să reînstaureze dominația 
marilor monopoluri și să 
transforme din nou Orientul 
arab intr-o anexă a Occiden
tului.

Acestea sînt faptele. Se pu
ne întrebarea : ce valoare pot 
avea afirmațiile sterile ale 
propagandei occidentale des
pre intențiile ascunse atribuite 
Uniunii Sovietice în Orientul 
Apropiat și Mijlociu? Oare nu 
este clar că forțele expansio
niste ale S.U.A. sînt acelea 
care doresc să aibe în Orien
tul Mijlociu tot mai multe 
concesiuni petrolifere, baze 
militare și diferite privilegii 
de ordin politic, economic și 
militar ? Această politică este 
îndreptată spre dezlănțuirea 
unui nou război in această 
regiune.
„Doctrina Eisenhower" poar

tă în sine intenția și germe- 
nele nu ale normalizării si
tuației in Orientul Mijlociu, 
ci a agravării relațiilor in a- 
Ceastă parte a lumii, ea de
vine purtătorul unui nou 
complot colonialist împotriva 
popoarelor arabe. Interesul tu
turor popoarelor, sancționai 
recent și de Organizația Na
țiunilor Unite, este ca în Ori
entul Apropiat și Mijlociu să 
6e instaureze pacea și să se 
împiedice o nouă aventură a 
forțelor colonialiste. Proiec
tele diplomației americane nu 
au însă nimic comun cu a- 
ceasta.

Z. FLOREA 
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