
Cronicâv emtva&l
Înălțimea Sa Proprietarul 

este un personagiu pe 
care cei tineri îl cunosc 

nai ales din reiatârile ge
nerațiilor trecute. Cîndva [ 
Tudor Arghezi îl compara ( 
:u o funie co 3© shînge pa j 
jitlejul unui spînzurat, încă | 
n viață, cu lioce smuclre ( 
:ît© puțin. „La fiecare se- j 
nesiru acest proprietar urcă } 
ii la fiece an îndoiește chi- ( 
ia, care la locatarii cei mai ( 
săraci echivalează aproape [ 
:u cifra venitului muncii" — f 
jeria Arghezi.

„Sfintu' Gheorghe" era' 
spaima chiriașilor. Atunci ( 
proprietarii iși arătau colții.( 
Oamenii sărmani erau alun- } 
;ați din cocioabele girbo- f 
rite pentru că nu reușeau j 
iă satisfacă cererile mereu | 
nai exagerate ale celor ce ( 
posedau actele de proprie- j 
ate a zeci de Imobile-} 
alocuri și cocioabe (fostul f 
ninistru liberal Angelescu j 
ivea... șapte sute de clădiri [ 
iu mai în Capitală). „Sfintu* f 
Sheorghe" era ziua răfuie- I 
i!or proprietarului cu chi- | 
lașul. Și cum spunea tot ( 
Irghezl, autoritățile nu in- j 
erveneau „sâ echilibreze' 
jușa proprietarului cu pun- ( 
ja chiriașului". ț

Poate părea curioasă a- ( 
zeastă incursiune în trecut, j 
3 fac însă pentru că o bro- ( 
jură ce-a apărut cu prileiul ( 
ilegevilor mi-a servit drent j 
mbold. Pe una din paginile f 
broșurii se află un arctic ( 
iespre chirii. Așa am aflat j 
:ă în 1958 chiria reprezenta j 
p treime din salariul xrediu ( 
al unu! muncitor sau func- j 
ionar. Acum, chiria nu de- - 
pășește 5 la sută din sala- ( 
riul mediu al acestor cate- j 
jorll.

Desigur, locuințele repre- j 
rintă un capitol ce ne mai ( 
sere eforturi. Dar în același 
imp, printre elemente’© ce j 
caracterizează vremea cea ( 
novă trehn’e să consemnăm { 
si dispariția tiraniei proprie- I 
larilor. Iar noțiunea do pro- j 
prietar s-a transformat — ( 
majoritatea imobilele* au f 
intrat în marea proprietate • 
a noporuIuL iar paralel. ( 
multi oameni simpli, cn j 
ajutorul statului, au devenit ; 
proprietarii unor căsuțe co- ( 
chete ce le adăpostesc fa- j 
miliție.

Chiria nu mai este un iz- ( 
vor de coșmare ; între ea și ( 
cifra venitului muncii se află 
o distanță enormă. Faptul 
a Intrat în categoria Intim- ( 
plărilor firești

M. RAMURA j
I

zeci de Imobile-)

liberal Angelescu j

In sutâ din sala- f
I 
I

Proletari din toata țările, uniți-vă!

Sute de oameni au venit să discute cu unul din candidații F.D.P. din București — tov. M. Do- 
brescu. întilnirea a prilejuit rodnice discuții. Cei prezenți și-au exprimat hotărîrea de a vota la 3 
februarie candidații Frontului Democrației Populare.

Foto : D. F. DUMITRU

Candidații F.D.P. printre alegători
Trimișii ziarului nostru la 

diferite întilniri ale candi
dat ilor F-D.P. cu alegătorii 

ne-au transmis numeroase repor
taje. Publicăm mai jos cele scrise 
de Gh. Angelescu, Gh. Cirsiea și 
E, Pitulescu.

Era ora cinci după-amiază și 
în sala de ședințe a între
prinderii Poligrafice nr. 5 

din Capitală se adunaseră aproa
pe 200 de cetățeni — în mare 
parte gospodine — din circum
scripția electorală „Ilie Pintilie", 
Veniseră să stea la slat cu tova
rășul Ion I’.iescu, secretar al C.C. 
al U.T.M., candidatul lor în ale
gerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională.

Pentru că e pentru prima oară 
candidat în această circumscrip
ție, cetățenii Voicu Levescu, 
Maria Mușat, Florica Nederiță, 
Lia Simovici și alții i-au comu
nicat tovarășului IFescu bucuria 
lor față de realizările înfăptuite 
in cartier de la ultimele a'.ege-i 
de deputati în Marea Adunare 
Națională și pînă astăzi. Dintre 
ele trebuie relevate: electrifica
rea unei străzi pe o lungime de 
800 metri, pavaje și. trotuare noi 
totalizînd 20.100 m.p, înființarea 
unui centru de microradiografie, 
o policlinică de copii model, pe 
strada Știrbey Vodă. 12 unități 
comerciale noi, o bibliotecă și a- 
menajarea a 372.000 m.p. de spa
ții verzi. Cetățenii au arătat de 
asemenea și ce ar mai trebui 
făcut în acest cartier pentru creș
terea continuă a nivelului de trai 
al celor ce muncesc: introducerea 
de gaze naturale pe străzile 
Luigi Cazavillan, Transilvaniei

și Timișana, îmbunătățirea cură
țeniei cartierului etc.

Luînd cuvîntul la sfîrșitul întîl- 
nîrii tovarășul Ion Iliescu a mul
țumit celor prezenți pentru cele 
arătate și i-a chemat să-I spri
jine în rezolvarea cerințelor juste 
ale locuitorilor din circumscrip
ția electorală „Ilie Pintilie".

La clubul micilor meseriași 
din Capitală, tînăra fila
toare Antoaneta Alexovici- 

Manea candidată a F.D.P. în 
circumscripția electorală ,,7 No
iembrie", s-a întîlnit cu alegăto
rii săi.

Numeroși cetățeni și gospodine 
au făcut propuneri interesante, 
scoțînd în evidență necesitatea 
unor lucrări care se cer a fi în
făptuite în circumscripția electo
rală respectivă. Astfel, Sofia E- 
ghehie, a arătat că deși in ulti
mul timp au fost pavate in a- 
ceastă circumscripție mai bine de 
40 de străzi, totuși str. Cante- 
mir. care se afla intr-o stare mai 
proastă decît altele a rămas ne
pavată. Tov. Costache Stoica a 
remarcat necesitatea înființării in 
această circumscripție a unui 
centru de distribuire a buteliilor 
aragaz deoarece locatarii de 
aici sînt nevoiți să parcurgă o 
distanță relativ mare pentru um
plerea buteliilor la alte centre. 
Gospodina Sofia Asave a propus 
de asemenea înființarea unei noi 
grădinițe de copii.

La sfîrșitul adunării tînăra 
candidată Antoaneta Alexovici- 
Manea s-a angajat ca alături de 
cetățenii circumscripției să mun
cească cu elan pentru înfăptuirea 
cerințelor alegătorilor.

La clubul micilor me 
din Capitală, tînăra 
fri'irn Antnonotl Alo

Sute de cetățeni au ținut să 
ia parte la întilnirea cu 
candidatul lor, in sala că

minului cultural al comunei Pe
treu, raionul Marghita, regiunea 
Oradea. De fapt, actualul lor 
candidat, tovarășul Alexandru 
Sencovici, ministrul Industriei U- 
șoare, le este cunoscut, deoarece 
el i-a reprezentat și pină acum în 
Marea Adunare Națională; cu el 
au stat de vorbă de nenumărate 
ori. Așa că atmosfera s-a încăl
zit repede, iar oamenii se înscriau 
la cuvînt.

— Despre realizările din satul 
nostru se pot aminti multe — a 
spus tovarășul losif Karetka.

- - și
tre- 

indreptate prin munca 
l și cu ajutorul statului.

De vorbaCU TINERETUL
spre tu

Vreau să arăt că sint 
o serie de lipsuri care 
buie îndreptate prin 
noastră
La marginea satului avem un iz
vor bogat in apă potabilă care 
ne poate fi de mare folos dacă 
s-ar construi o conductă cu aju
torul căreia apa să fie adusă in 
sat. Tn afară de aceasta, deși 
mina Derna Tătăruș ne poate 
procura zgură suficientă, străzile 
noastre sint pline de noroi; vina 
cea mai mare pentru acest lucru 
revenindu-ne nouă cetățenilor 
care nu am dat dovadă de suft-' 
cientă inițiativă in rezolvarea 
acestei importante acțiuni.

Iosif Toth, din satul Abrămuț, 
a arătat că, deși in satul lui s-a 
hotărit construirea unui local 
pentru cooperativă — iar tn a. 
fără de posibilitățile locale există 
și ajutorul statului — pină in 
prezent nu s-a făcut nimic in ve
derea inceperii lucrărilor. Mu.'jl 
țărani muncitori au susținut pro. 
punerea cetățeanului Ioan Tacacs 
de a se inliința pe lingă Școala 
de 7 ani din Petreu o secție cu 
limba de predare maghiară, pen
tru ciclul II.

Un important loc in cadrul dis
cuțiilor l-a ocupat problema 
trificării comunei, cetățenii 
du-și angajamente concrete 
sprijini această acțiune.

elec- 
luin- 
de a
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Pe marginea hotărîrilor adoptate de plenara 
___________ C. C. al P. M. R._____________f

Sesiunea generală 
a Academiei R.P.R.

Ingrășămintele chimice
ajutor prețios pentru

dezvoltarea agriculturii
Sarcinile celui de-al II-Iea Con

gres. ca și plenara C C. al P.M.R. 
din 27.29 decembrie 1956 au ară
tat necesitatea creșterii producției 
agricole și creșterea producției de 
îngrășăminte chimice, trasind 
sarcini concrete pentru cincinalul 
al IMea și în perspectivă.

Trebuie arătat că și industria 
de îngrășăminte, ca întreaga 
noastră industrie, a fost lăsată in 
urmă de regimurile trecute și 
moștenirea primită 1n 1944 a fost 
cu totul neînsemnată din acest 
punct de vedere.

In 1944 cele trei mici și impro
vizate instalații existente abia 
atingeau 1 000 tone anual. După 
război instalabile nu mai func
ționau. Instalația de la Valea 
Călugărească, vechile pivnife cu 
produefie discontinuă abia puteau 
asigura in 1950, pe lună, pro- 
ducția ce azi se scoate in numai 
două zile.

După naționalizare partidul și 
guvernul au sprijinit construirea 
unor unități industriale de niare 
capacitate, prevăzute cu utilaje 
moderne și in care protecția mun
cii este asigurată. ,

Producția de îngrășăminte a 
crescut continuu in ani| primului 
cincinal. Luind ca bază produc
ția de 7700 tone realizată in 
anul 1951, producția de îngrășă
minte cu fosfor a ajuns in 1956 
la circa 53.800 tone, reprezentind 
700 la sută față de 1951, iar față 
de 1953, producția de îngrășămin
te cu azot a crescut in 1956 cu 
aproximativ 1290 la sută.

Ing. A. Conctantinescu 
locțiitor al ministrului 

Industriei Chimice

au 
ce

Cercetări

Tînăra romancieră franceză 
Franșoise Sagan, care a scris 
o carte „Bună ziua tristețe". 
— titlu semnificativ pentru lu
mea capitalistă — a spus cui
va că ea nu cunoaște decit o 
singură categorie de oameni 
optimiști: aceștia sint comu
niștii. Ea are. fără îndoială, 
dreptate, chiar dacă, date fiind 
concepțiile ei. nu vede tn a- 
cest adevăr un fapt promițător 
pentru societatea omenească. 
Optimismul Insă este mai ex
tins decit Iși închipuie ea. In
cași pesimismul nefiind carac
teristic nici unei epoci In an
samblul ei. ci In ultimă ins
tanță claselor exploatatoare tn 
derută din orice epocă și ace
lora ce stau nemijlocit sub in
fluența lor nefastă și corosivă. 
Popoarele nu sint pesimiste, 
luate In întregime, dimpotrivă. 
Dar fără îndoială că optimis
mul este atributul acelei clase 
care este chemată să ducă mai 
departe destinele omenirii, tn 
frunte cu cei mai reprezenta
tivi fii ai ei. comuniștii. Ar fi 
direct absurd ca tineretul 
crescut de comuniști să nu fie 
optimist. Optimismul acesta 
nu reprezintă insă pur si 
simplu o stare sufletească, o 
dispozifie a omului de a ve
dea totul trandafiriu. Dacă ar 
fi numai atit, optimismul nos
tru n-ar însemna nimic. Noi 
nu slntem ca profesorul Pan- 
glos din romanul ,.Candide" 
al lui Voltaire, ca să zicem: 
Totul e spre mai bine tn cea 
mai bună lume cu putință.

Cunoaștem și relele și greu
tățile acestei lumi a noastre, 
așa cum se desfășoară ea isto
ric, dar știm, tot din desfă
șurarea istorică a vieții so
ciale. că omul poate învinge 
și învinge greutățile din cale, 
tnlăturind relele ce se ivesc. 
Acest optimism se traduce 
practic In continuitatea luptei 
pentru înlăturarea nedreptăți
lor sociale și pentru cucerirea 
forțelor naturii in folosul o- 
mului. înseamnă deci progres, 
înseamnă legătura dintre tre- 
cut, prezent și viitor tn lumina

M. Beniuc

idealuri umane realiza-unor 
bile prin oameni ca forța is
torică colectivă. încrederea pe 
care o dă omului acest fel de 
optimism se traduce in fapte 
menite să servească nu unui 
grup oarecare sau unui pumn 
de șmecheri, de paraziți. a co
lectivității omenești, unității 
sociale in care faptele omului 
se produc. Astfel de optimism 
se cultivă în rîndurile tinerilor 
noștri și cu el Intr-adevăr poți 
muta munții din loc și întoar
ce văile din cursul lor.

Acest optimism se concreti
zează In zecile de milioane de 
hectare desțelenite de eroicul 
tineret sovietic. El se întru
chipează în tunelul și barajul 
de pe șantierul de la Bicaz, 
în mașinile noi produse de u- 
zinele noastre. în aurul holde
lor, in experiențele izbutite în 
laboratoare și aplicate cu suc
ces în producție, în a fit ea rea
lizări la care și-a dat aportul 
tineretul nostru entuziast, ge
neros și harnic.

Optimismul însă tn rlndu- 
rile tineretului este mai expus 
influențelor dăunătoare decît 
la oamenii maturi, care și-au 
făcut din el o concepție de 
viață, cu temeiuri științifice în 
marxism-leninism. Experiența 
de viață a tineretului este mai 
limitată șl mai puțin consoli
dată. Dacă entuziasmul tine
retului este ușor de dezlănțuit 
și se ține la înălțime prin suc
cese. se întlmplă uneori ca el 
să scadă reoe'le în cazuri de 
insuccese. A noi tineretul este 
mai pripit 'n atingerea obiec
tivelor, iar prudența celor ma
turi și bătrîni o taxează cu u- 
șurință drent prostie sau spi
rit retrograd. Toate acestea 
fac ca personalitatea tinerilor 
să fie mai instabilă, mai puțin 
închegată și mai expusă influ
ențelor mediului. Dacă aceste 
influențe sînt proaste, rezulta

tul va fi măcinarea optimis
mului, încrederii tineretului și 
alunecarea lui pe panta fapte
lor nesăbuite. Dușmanul de 
clasă cunoaște foarte bine a. 
ceastă particularitate a perso
nalității omului tinăr și toc
mai de aceea caută să se stre
coare In sufletul lui. ademe- 
rându-1 spre obiectivele sale 
destructive față de noua lume 
socialistă.

Unul din cele mai tipice 
cazuri de infiltrare a ideilor 
burgheze, de otrăvire e sufla
tului tineretului ni-l ofe-ă eve
nimentele din Ungaria din 
luna octombrie 19o6. Se știe 
doar că acolo tineretul, bine 
intenționat la început, a fost 
firii In primul rind pe d'umul 
contrarevoluției, punindu-ise 
In mină steagul jibertății* și 
.democratizări?*. Aflîndu-mă 
la Budapesta In ace’e zile, un 
tinăr absolvent al unei facul
tăți, Intr-o discuție de o seară 
întreagă, la 24 octombrie, s-a 
străduit să mă convingă că 
pentru maghiari este mai im. 
portant naționalismul decit 
lupta de clasă. Pentru toți ma
ghiarii ? — l-am întrebat. Ab
solut pentru toți f — mi-a răs
puns. Aceasta ar fi însemnat 
însă ca orice maghiar munci-, 
tor sau țăran, să se simtă mai 
aproape sufletește de cardina
lul Mindszenty și de contele 
Esterhăzy, deci implicit de 
burghezie, de moșierime. de 
imperialism, decît de proprii
le lor categorii sociale, mun
citorimea și țărănimea. Că tî- 
nărul n-a avut dreptate, au 
dovedit-o evenimentele istori
ce: țăranii maghiari nu s-au 
grăbit să reconstituie din pă- 
mînturile pe veci ale lor ve
chile latifundii ale grofilor, 
nici să desființeze gospodă
riile colective, această splen
didă cucerire a socialismului 
în agricultură. Cit despre mun
citorime, în ciuda elementelor 
reacționare strecurate în rîn
durile ei. ea n-ar fi admis o 
dată cu capul să se întoarcă

(Continuare în pag. 2-a)
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înapoierea în țară 
a tonrâșilor Gr. Preoteasa 

și I. Gh. Maurer
Joi dimineați s-au înapoiat fa 

Capitală, venind de la New Yort 
tovarășii Grigore Preoteasa, mi
nistrul Afacerilor Externe, con
ducătorul delegației tării noastre 
la lucrările celei de a Xl-a se
siuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite ș> 
acad. I. Gh. Maurer, directorul In
stitutului de cercetări juridice al 
Academiei R.P.R, membru 
delegației.

In continuarea lucrărilor 
să-unii, delegația R.P.R. va
condusă de Atanase Joja, repre
zentantul permanent al R.P.R. Ia 
O.N.U.

Pînă în prezent in țară la noi 
s-a folosit un sortiment relativ 
redus de îngrășăminte chimice. 
Acest lucru nu stăvilește însă ac
tiv tatea institutelor noastre de 
specialitate, care au datoria să 
pună la punct fabricația unor 
sortimente noi.

Dorința de a veni cu noi sor- 
I L men te care din punct de vedere 

economic sînt mai rentabile, ne-a 
făcut să dezvoltăm in institutele 
noastre sectoare de cercetări și 

j de proiectări pentru îngrășăminte.
Procesele tehnologice întocmite 

in laboratorul de cercetări sînt 
transpuse in pilot productiv, iar 
produsele obținute sint verifica
te In stațiunile experimentale 
agronomice

Primele sortimente studiate 
fost ingrășămintele fosfatice 
se pot fabrica fără utilizarea aci
dului sulfuric. S-au studiat ter- 
mofosfații alcalini, iar termofos- 
fații defluorurați topiți se vor ob
ține în cursul anului 1957. Tot 
în 1957 se va obține îngrășămîn- 
tul numit precipitat, care poate fi 
folosit și ca îngrășămint pentru 
animale, se va produce superfos- 
fat cu microelemente (mangan, 
fier, cupru), se vor experimenta 
unele zguri și deșeuri din indus
trie, care conțin microelemente 
utile solului.

In același timp cu dezvoltarea 
cercetărilor pentru ingrășămintele 
fosfatice s-a iucrat intens și la in
grășămintele cu azot.

în cursul anului 1957 va în
cepe producerea unui îngrășămint 
cu azot și fosfor, denumit „nitro- 
fos“. Avantajele acestui ingră- 
șămînt constau în reducerea pre
țului de cost pe tona de îngră>ă- 
mînt cu circa 25 la sută; elimi
narea deșeurilor de fabricație; fo
losirea acidului azotic diluat. 
Eficacitatea acestui îngrășămint 
este mai mare cu circa 30 la sută. 
De asemenea este în construcție 
o instalație pentru producerea de 
„amfos", îngrășămint complex cu 
fosfor și azot.

în primăvara anului 1956, Mi
nisterul Industriei Chimice, a în
ființat primele stațiuni experi
mentale agrochimice. In aceste 
stațiuni experimentale se fac pri
mele verificări asupra eficacității 
produselor chimice destinate sec
torului agricol

250.000 tone pe an, adică va fi 
de 5,6 ori mai mare decît cea din 
1955; în anul 1965 producția ace
stora va crește la 500 000 tone pe 
an, adică se va mări de 11,2 ori 
față de anul 1955; în 1970 va 
ajunge la 1.000.000 tone, adică de 
22,4 ori mai mult decît în 1955.

Industria îngrășămintelor cu 
azot se va dezvolta cu sprijinul 
Uniunii Sovietice, prin terminarea 
uzinei de îngrășăminte al cărei 
șantier a fost deschis în 1956 și 
prin realizarea unei noi mari uni
tăți a cărei capacitate finală va 
fi, in amoniac, de 200.000 tone pe 
an. Se va construi o nouă unita
te de amoniac și de îngrășă-

(Continuare In pag. 3-a)

Joi dimineața a avut loc ședin
ța de deschidere a celei de a 11-a 
sesiuni generale a Academiei 
R.P.R.

In prezidiul ședinței au luat 
loc academicienii prof. dr. C. 1. 
Parhon, președinte de onoare al 
Academiei R.P.R, Traian Săvu- 
lescu, președintele Academiei 
R.P.R., S. Stoilov, I. S. Gheor
ghiu, Gh. lonescu-Sisești, St. S. 
Nicolau. Ștefan Milcu, Vasile 
Malinschi, Gh. Macovei, Barbu 
Lăzăreanu și Iorgu Iordan, mem
bri a.i Prezidiului Academiei 
R.P.R.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. Traian Săvu. 
lescu care a subliniat importanța 
acțualei sesiuni. Vorbitorul a 
arătat că poporul muncitor din 
țara noastră înregistrează noi 
succese în dezvoltarea cuceririlor 
sale revoluționare, în opera de 
construire a socialismului.

In continuarea ședinței, acad. 
Ștelan Milcu, secretar prim al 
Academiei R.P.R, a prezentat 
raportul de activitate al Acade. 
miei R.P.R. pe anul 1956. după 
care acad. Vasile Malinschi, se
cretar prim adjunct al Academiei 
R.P.R, a prezentat raportul pri
vind planul de cercetări științifice 
pe an.ul 1957.

In ședința de după amiază au 
avut loc dezbateri pe marginea 
rapoartelor prezentate
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acidul sulfuric, se vor 
fabrici de termofosfați. 

I960 producția de ingră- 
cu fosfor va ajunge It

...și perspective

TRIA-

Pentru realizarea sarcinilor 
trasate de partid și guvern. Mi
nisterul Industriei Chimice va dez
volta puternic producerea în
grășămintelor chimice. In vede
rea dezvoltării producției de su- 
perfosfat s-a prevăzut construirea 
de nci unită|i producătoare de 
acid sulfuric, iar pentru a eco
nomisi 
construi
In anul 
șăminte

; IN AJUTORUL CELOR CE I 
; STUDIAZĂ IN CERCURILE

POLITICE ALE U.T.M. i 
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

Despre fîșia de pdmîni cuprinsă 
intre apele repezi ale Oltului, în
tre munții cu crestele in nori și 
’unea largă a Dunării s-au scris 
și s-au spus multe. Monumentele 
istorice care se inșiruie ca o ghir
landă de la Tismana pină la Co- 
zia — străvechi mărturii ale vie
țuirii îndepărtate a poporului pe 
aceste meleaguri — au fost obiect 
de pelerinaj pentru popor și de 

1 rercetări pentru omul de știință, 
în culori pitorești, geografii i-au 

; descris munții inveșmîntați in 
blana pădurilor, dealurile acope
rite de livezi, depresiunea sub
carpatică olteană și podișul arid 
al Mehedinților, dunele sterpe și 
cîmpia fertilă, luncile și ostroa- 

- vele bogate in pește. Scriitorii au

TEN
conturat tn imagini chipul viu al 
oamenilor cu sufletul larg șl 
mintea ageră.

Și totuși, perimetrul acesta a- 
triunghiular — devenit, 

Craiova — cu baza 
nu- 

unde

P'oape 
regiunea 
pe riul care i-a hărăzit 
mele și virful acolo 
munții Iși pleacă piscurile se
mețe. pentru a face loc de tre
cere Dunării, a scăpat, tn trecut, 
privirii cercetătorului tocmai în 
ceea ce el are mai original, mai 
valoros.

1

> 
>
>
>

>
> 
>

(Agerpres)

Tn regiunea petroliferă din Oltenia _

asemeneaDe la pășunile alpine, 
unor enorme trepte de scară și 
pină tn clmpia care se-ntinde, lă- 
jiniu.se mereu, ca un uriaș covor 
verde cu poala In apele domoale 
ale Dunării, se intllnesc, ca intr-un 
mozaic reliefat, dealuri inalte și 
văi adinei, depresiuni netede și 
podișuri colțuroase. Invers, din 
cimpie și pină in crestele Parln- 
gului, tot ca intr-un uriaș mo
zaic, solurile se orinduiesc, une
ori amestecindu-se intre ele, de 
la cernoziomul negru care a dus 
părților de sud ale Olteniei faima 
de grtnar al țării, pină la podzo- 
turile sărace tn care abia iși în
fig rădăcinile ienuperii și meri- 
șorii de munte ai înălțimilor al
pine. Dar clima I Fiecare colți
șor. fiecare porțiune geografică, 
un microclimat. In covata care 
se așterne la poalele munților, 
intre Jiu și Bistrița vilceană, 
cresc castanul comestibil, vița 
de vie, liliacul sălbatic — 
rod al influenței climatului 
mediteranean. Rodesc in cimpie, 
ca-n veșnic însorita lor patrie de 
origine, bumbacul și orezul. Sint 
îmbrăcate in mantaua groasă a 
livezilor de pruni și meri, a pod
goriilor — dealurile umede. Iar 
munții, ca niște uriași berbeci cu 
lina netunsă, iși dezgolesc 
frunțile semețe.

File de istorie

doar

Istoricii, etnografii, lingviștii 
caută să închege din rămășițele 
culturilor materiale suprapuse 
de-a lungul veacurilor, imaginea 
vieții poporului nostru intr-o e- 
pocă neatestată de documente 
scrise și, deci nebuloasă. Unele.

i A
vechi teorii cu privire la origina 
litnbei rotnine și a poporului care 
o vorbește n-au rezistat critici- 
lor fundamentate pe documentele 
de curînd dezgropate, altora li 
s-au adus corectări. Un fapt, se 
pare, rămîne însă necontestat : 
neîntrerupta viețuire a poporului 
romln pe meleagurile de dincolo 
de Olt (și nu numai pe 
cele de dincolo de Olt). Primele 
cnezate s-au plămădit pe Jiu și 
in dreapta Oltului. Apoi, istoria 
poporului romîn nu începe de la 
Litovoi si nici de la Seneslau.

Mărturii ale trecutului înde
părtat au fost scoase la iveală 
prin truda arheologilor, în nume
roase puncte ale Olteniei: Balta 
Verde. Romula, Gogoșui etc. Pe 
Jiu și Olt, Dacii au durat cetăți— 
Pelendaua, Sucidava, Rusidava — 
a căror viață a dăinuit secole 
de-a rîndul. Dacă n-au cunoscut 
măreția Sarmisegetuzei și a ce
lorlalte așezări din munții Orăș- 
tiei, ele au constituit totuși pu
ternice puncte de sprijin in viața 
economică și militară a statului 
lui Buerebista și Decedai. Luptele 
pentru cotropirea Daciei s-au dat 
la porțile Banatului de azi și in 
inima Transilvaniei. Oltenia a 
constituit insă, pentru romani, un 
important cap de pod, dacă nu 
chiar principalul, in cucerirea și 
apoi in supunerea regatului care 
se încumetase a înfrunta puterea 
Romei. Podul peste Dunăre, ca. 
podoperă a geniului constructori
lor antici, cetatea Drobeta care-l 
străjuia pe malul sting al fluviu, 
lui, drumul săpat în defileul săh

N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
(Continuare tn pag. 2-a)
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Cu tineretul
spre viitor

(Urmare din pag. l-a)

patronii la fabrici fi uzine. 
Dar pe nefericitul tlnăr, care 
de altfel a scăpat cu viața, re- 
ușit-au agenții lui Eszterhăzy 
fi slujitorii tenebroși ai lui 
Mindszenty să-l schilodească 
sufletește? Au reușit. Noroc că 
este tlnăr și are timp să se în
sănătoșească, dacă, bineînțeles 
va trage învățămintele cuveni
te din tragicele evenimente 
petrecute în patria sa, dacă 
va înțelege cine ti este prie
ten și cine dușman, dacă, pri- 
cepînd toate acestea, va lucra 
cinstit, cot la cot cu muncito
rii și țăranii, pentru victoria 
socialismului în Ungaria.

Un tlnăr de la noi, nu mult 
după evenimentele din Ungă, 
ria, pe care nu știa cum să 
le aprecieze în, primele zile, 
a spus că el s-a trezit numai 
cînd a auzit despre discursul 
lui Mindszenty la radio. A- 
tunci a zis: „Acum și eu aș 
pune mina pe pușcă și aș tra
ge în contrarevoluționarii" 
Autodemascarea dușmanilor, 
care n-a întîrziat să se pro
ducă, i-a dezmeticit pe mulțl 
dintre cei care n-au văzut lim
pede la început.

Există Intr-adevăr această 
primejdie ca unii tineri să se 
dezmeticească mai greu In 
fața uneltirilor dușmanului. 
Mai ales că lor. tinerilor, în
cearcă burghezia tn primul 
rind să le adoarmă vigilența 
cu stupefiantele ei ideologice: 
„Uite, nu aveți libertate I Uite, 
salariul nu-ți permite să te 
îmbraci după ultima modă de 
ta Paris I Uite, nu puteți găsi 
toate cărțile care apar în A. 
pus, nu puteți vedea toate fil
mele de acolo I" Așa.i șop
tește la ureche tineretului 
dușmanul, și ca să fie mai 
convingător ti mai strecoară și 
ctteva zvonuri auzite la radio 
Londra, Paris, Roma, Mun- 
chen, la Vocea America, pînă 
ce tînărul — dacă-i mai slab, 
mai influențabil — începe să 
clatine din cap, să-i moțăie 
conștiința de clasă șl se tre
zește a doua zi cu „idei" noi 
tn cap. Iar In locul aceluia 
care i-a vorbit pe șoptite în
cepe el să vorbească, mlrîind 
nemulțumit. El nici n-a băgat 
de seamă că cel ce i-a vorbit 
pe șoptite, nu i-a amintit nici 
cu un cuvințel că tn Romlnia, 
bunăoară, nu mai există a- 
nalfabetism. că la școlile înal
te merg cu precădere capiu 
de muncitori fi de țărani și 
că numărul celor care l-oețâ 
e de vreo patru ori mai mare 
ca înainte; că petrol extragem 
mai mult dectt sub capitalism 
și, datorită ajutorului primit 
de la poporul sovietic, cu mij
loace, cu utilaj propriu fabri
cat chiar de noi: că șomai nu 
mai existăș că numărul gos
podăriilor colective sporește 
mereu și că țărănimea nici 
nu-și mai închipuie că ar fi cu 
putință, nici In vis. să se mai 
întoarcă roata și să le vină 
boieri de undeva, ducă-se pe 
pustii! El nici n-a mai băgat 
de seamă că cel care-t stre
coară venin tn suflet stnt emi
sarii unei lumi tn care tine
retul e liber doar să îngroașe

rlndurile șomerilor, să piară 
tn război pertru interese stră
ine, tn care cultura e privile
giul claselor avute.

Faptele arată tnsă, și a- 
ceasta-i pentru noi prilej de 
neasemuită bucurie. că cea 
mai mare parte a tineretului 
nostru este ea însăși gata să 
strivească oricînd pe oricine 
ar încerca să se ridice împo
triva regimului nostru demo
crat, împotriva socialismului.

Dar nu-i vorba numai de a- 
ceasta, adică de atașamentul 
tot mai dovedit al tineretului 
față de regimul nostru sau de 
combaterea acelora care sea
mănă neghină tn holdele vie
ții noastre tinere. Este vorba 
de faptul că tinerii dau tot 
mai mult dovadă că prețuiesc 
la justa valoare și ceea ce se 
face pentru a și ceea ce pot 
face ei. Oricare om are drep
tul la viață, dar acest drept 
se ctștigă pe măsură ce omul 
însuși dă ceva vieții, colecti
vului din care face parte, se
menilor săi. Acest lucru 
trebuie să-l înțeleagă tine
retul Și, tnțelegîndu-l, să pre- 
țuiască așa cum trebuie credi
tul pe care i-l face clasa 
muncitoare, partidul, dindu-i 
avansuri morale și mate-iale 
pentru realizări ce tn multe 
cazuri abia urmează să fie 
trecute din intenții și promi. 
siuni, tn fapte. Dovada că 
prețuiește posibilitățile ce i-au 
fost create, tineretul o dă tn- 
vățlnd. muncind cu dtrzenie. 
puntnd umărul cu vigoare la 
înfăptuirea sarcinilor ce revin 
oamenilor muncii tn toate do
meniile vieții.

Am auzit nu de mult un 
ttnăr, președinte de sfat raio
nal. povestind ceea ce s-a 
realizat în raionul său prin 
munca voluntară a țăranilor. 
„Am cerut — spunea el — să 
vină un tovarăș de la regiu
ne, că vrem să facem un ca
nal, ca să nu ne mai inunde 
apele care vin de pe dealuri. A 
venit și ne-a spus că nu-i de 
nasul nostru să facem așa ca
nal și că regiunea nu ne poate 
da nici un ajutor. De altfel 
canalul pe care am vrea noi 
să-l facem e prevăzut tn ola
nul cincinal și să așteptăm să 
se rezolve problema pe plan 
republican. Noi așteptăm — 
i-am spus — dar apele na 
așteaptă ți ne distrug recol
tele N-am ce vi face — a zis 
— tn orice oaz voi singuri sJ 
«a vi apucați de can*.’ ai u 
cd priceoeț:. Dor ad nesm 
apucat și ca tehnicieni locali, 
cu muncă calwuard. ca banii 
ce i-am avut și fără aiuior 
regional sau republican am 
săpat un canal de 16 km. 
lungime și 2 pînă la 3 m. a- 
dincima tocmai bun să care 
toate apele care ne inundau 
pămtnturile".

Cuvintele lui au fost simple 
șl spuse fără lăudăroșenie Cu
vintele tui erau propriu-zis 
fapte, fapte îndeplinite de ță
rani în chip voluntar însufle
țiți de sufletul lut de tlnăr 
președinte al sfatului, crescut 
de partid șl de U.T.M. El i-a 
făcut pe oameni să-și descă
tușeze forțele, care altfel ar

fi putut să zacă adormite in 
brațele lor, tn mintea lor, tn 
inimile lor. Iată ce-i în stare 
să facă un om ttnăr care în
țelege chemarea, vremii și a 
poporului său.

Și astfel de tineri apar la 
noi la tot pasul, tn fabrici și 
uzine, pe marile șantiere hi
droelectrice sau termoelectrice, 
in minele de cărbuni, pe cim- 
purile petrolifere, pe întinsele 
ogoare ale țării, tn laboratoa
rele științifice și tehnice, pe 
scenele teatrelor, în artă, tn 
literatură, In presa noastră 
liberă pentru cei ce munoesc 
și proslăvesc munca. Brigăzi 
de tineret, brigăzi utemiste. 
tineri fruntași tn producție, 
inovatori, raționalizatori. frun
tași ai recoltelor bogate, pun 
umărul la rezolvarea marilor 
noastre sarcini, la propășirea 
Patriei noastre. Muncind cu 
abnegație, învățînd cu modes
tie din experiența altora, im- 
bogățind această experiență 
cu puterea lor creatoare, ei 
sini factori de nădejde ai vie
ții noastre noi. participant: 
activi la lupta pentru socia
lism.

Dar ci ți tineri tn trecut n-au 
trebuit să mohorastă pămtn- 
tul cu stngele lor. tn războaie, 
tn Marea Revoluție din Oc
tombrie. In lupta pe viață și 
moarte a partidelor muneit»- 
rești și să putrezească tn tem
nițele burgheziei. oentru ca 
astăzi in țara noastră și în 
celelalte țări socialiste să poa
tă crește un Uneret nou, strâ, 
lucit, capabil, conștient și har
nic tn ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor socialismului, alături 
de oameni maturi ai mand. 
sub îndrumarea crmun.sIilor

Votul pe care tineretul și-1 
va da în alegerile din 3 fe
bruarie al acestui an pentru 
trimiterea noiior reprezentanți 
ai poporului in Marea Aduna-e 
Națională, va fi tocmai expre
sia spiritului nou și construc
tiv al unuț tineret integru și 
conștient de rolul pe care-1 
joacă și in clădirea arindzurxi 
socialiste la noi în fură, fi e 
pădi in lume. Acest vot re fi 
dat tn același an tn cure se 
împlinește o jumătate de veac 
de cind tn 1907 aa cdzat 
IIDOO de țărani năși de bur
ghezie pentru că Isa-Ozmserd 
să ceara pămint. sd ceară oâ- 
mlntul pe care-1 lucrau e. ti
ranii. de veacuri, de uulerux 
In anul acesta se mai împtt- 
nesc insă ți patru decani: de 
cind tn Rusia Leain, ta frun
tea clasei muncitoare a înfipt 
definitiv pe citadela nitonlM 
omenirii steagul victorios ai 
proletariatului 'looisiinnar fi. 
iniiințtnd Uniunea Sovietica • 
deschis ta isioeia dramul p£t-t 
comunism.

Fie ca pomenirea g-eielcr 
Marcări din trecut zle uo- 
poralui nostru si mărea!- eăr- 
bdtorire a ceitd mm memuoăf 
aci d-U isaaris umeMm mue- 
dtaere ut riMee catssăade 
tuearimr clegtcari le sene 
înălțime de pe :sre -ntc.nd 
vătv-ul. sd na poci sd an se 
de-ț ca trap si suflat, pe Soatt 
eioțo, cauzez sodaliu^uim. a 
democrației » « pdex.

Sa iu uMm lord mei că 
aceste alegeri dus februarie Uu- 
sea-nnt a la potul aentm lu
minoasele kottriri iaute de 
Comitetul Centra: a! PJtR 
în o.ennre sa c-e decembrie 
19Î6 Partufu! nes det te 
mină cheia b-năstârz urmea
ză ca noi tinerf ft sâtrUsi 
prin manca noastră rodnică ți 
cinstită sd deschidem za a- 
ceastă cheie porfi.t unui ce tor 
fericU.

OI

Fototext: IOAN MICLEA-Cluj<
'■

>>

$ B

Au terminat

W'i.

>>!

reparațiile

»-■

ÎNTRECERI

FILOZOFIA NOTE BIBLIOGRAFICE

marxistă - materialismul
dialectic și istoric*)

.Casa pionierilor" din Bistrița sînt înscriși 
peste 700 pionieri romtni, germani și maghiari. Ac
tivitatea lor este organizată în 19 cercuri și, zilnic, 
in fiecare din aceste cercuri zeci și zeci de pionieri 
iși petrec cu folos, în mod plăcut și interesant, 
timpul lor liber. Virgil Ghiba, Johann Borth, Rozina

Teisler. Vochița Petri. Guntner Hadbawnik și alții se dovedesc a 
fi cei mai harnici Jucrători' de la „Casa pionierilor**.
’n fotografie: In sala de lucru manual, sub supravegherea 

profesoarei Rafila Varâ, un grup de pioniere execută diferite 
locruri de mină.

Cum ? Cînd ?

Propunerile colectivului „Ti
ni.-al dtnamovist” de a se 
organiza competiția sporti
vi .JNSIGNA CELOR 5 
CERCURI* (propuneri publi
cate in «Scinteia tineretului* 
«r. 2307 din 4 octombrie 
1W5*) au devenit subiectul

colective

î

II
I

i
II

Lucrarea ,,Filozofia marxistă — 
materialismul dialectic și istoric" 
de Mihail Cernea, apărută în co. 
lecția „Problemele de bază 
ale teoriei marxist-leniniste" a 
Editurii de Stat pentru literatură 
politică — răspunde unei cerințe 
tot mai sporite a celor care stu
diază concepția despre lume a 
partidului proletariatului — ma
terialismul dialectic și istoric.

Primul capitol al lucrării este 
intitulat: Ce este filozofia ? Au
torul arată că de-a lungul timpu
rilor răspunsurile au fost foarte 
variate. Numai odată cu apariția 
materialismului dialectic, creat 
de către Marx și Engels, filozo
fia a dobindit un înțeles nou și 
riguros științific. Astfel filozofia 
a devenit, pentru prima oară, 
știință.

Autorul arată oum, din cele 
mai vechi timpuri, și-au pus oa
menii întrebări în legătură cu 
originea și existența lumii încon
jurătoare. In ultimă instanță toa
te întrebă rile’se reduceau la»pro- 
blema raportului dintre materie 
și spirit.

încă din antichitate și pînă 
zilele noastre, toți filozofii

(Urmare din pag. l-a) 
batic al Oltului, ghirlanda de tn- 
tăriturl și fortificații — cele două 
Limes Alutanus — ce-l însoțeau 
de-o parte și de alta a apei, slnt 
tot atîtea mărturii care vorbesc 
despre viața intensă ce a cloco
ti t tn acest perimetru triunghiu
lar. Oare nu brațele poporului au 
săpat imensul fanț-enigmă pînă 
în zilele noastre — care despică 
în curmeziș Oltenia, prelungim- 
du.se plnă dincolo de Olt tn ctm- 
pia Argeșului? Nu avem pe pi- 
mlntul țării nici colisee și nici 
piramide keopsiene. Ruinele Sar- 
misegetuzei. Grădiștei. Muncelu- 
lui, Pietrei Roșit, Histriei atestă 
o civilizație străveche, de propor
ții apropiate celei grecești. 
,,Brazda lui Novac" Insă, acest 
imens șanț ce de aproape două 
milenii înfruntă mistria necruță
torului meșter — vremea — se 
poate încadra, prin cutezanță și 
proporțiile eforturilor, tn 
marilor îndrăzneli ale
Operă — indiferent din ce 
demnurl pornită — făurită 
brațele aceluiași popor

O teorie sociologică infirmată de 
realitate, cerca să acrediteze ideea 
că specific romlnulul ti este resem-

ÎN AJUTORUL CELOR CE i 
STUDIAZĂ IN CERCURILE 
POLITICE ALE U. T. M.

rlndul 
omului 

In. 
de

în 
___ . _______ ______ au 
răspuns intr-un fel sau altul la 
această problemă. După modul 
cum au răspuns la problema fun
damentală a filozofiei, filozofii 
s-au împărțit în două tabere opu
se : tabăra materialistă și cea 
idealistă, iar dezvoltarea filozo
fiei a avut loc în procesul luptei 
dintre cele două concepții: mate
rialistă și idealistă.

In continuare sînt definite 
cele două concepții fundamentale. 
Materialismul este concepția filo
zofică care consideră că lumea 
este alcătuită din materie, că ma
teria este factorul prim, determi
nant, iar spiritul, gindirea, idei
le, sînt factorul secund, în timp 
ce idealismul consideră, dimpotri
vă, în mod greșit, că spiritul, 
gindirea, ideile sînt factorul prim, 
care determină realitatea.

Astfel idealismul prin răspun
sul pe care-1 dă la această pro
blemă, răstoarnă, inversează ra
porturile lumii reale și de aceea 
este fals și neștiințific, în vreme 
ce materialismul ia în considerare 
lumea așa cum este ea.

După ce urmărește, în mod 
succint în istoria filozofiei din 
antichitate și pînă în pre
zent, lupta dintre materialism 
și idealism pe de o parte și 
dintre dialectică și metafizică pe 
de altă parte, autorul arată re
voluția pe care au săvîrșit-o 
Marx și Engels în filozofie. Cla
sicii marxismului au unit in chip 
conștient dialectica cu materialis
mul și au transformat filozofia 
într-o armă de transformare re
voluționară a lumii. Prin crearea 
materialismului dialectic și isto
ric Marx și Engels au înarmat 
proletariatul, cea mai înaintată 
clasă socială, cu această armă 
care-i dă posibilitatea să înțelea
gă sensul dezvoltării societății, 
pentru ca apoi s-o poată trans
forma. In lucrare este definită a- 
poi, în opoziție cu metafizica, 
dialectica materialistă și princi
palele legi ale acesteia. Răspun
sul Ia întrebarea dacă lumea 
poate fi cunoscută a fost dat în 
chip științific de către materia, 
lismul dialectic. Autorul arată 
superioritatea teoriei marxist- 
leniniste a cunoașterii.

In ceea ce privește înțelegerea 
dezvoltării societății, pînă la apa
riția marxismului, nu putea fi 
vorba de o Concepție științifică, 
chiar dacă unii gînditori aveau 
unele idei și observații juste în 
această privință Prin extinderea 
tezelor materialismului dialectic 

da cunoașterea societății, a istoriei 
societății, a fost creată o concep
ție integral științifică și materia
listă asupra istoriei — materia
lismul istoric. Astfel, pentru pri. 
ma oară, concepția materialistă 
a istoriei a transformat istoria 
intr-o adevărată știință.

Lucrarea de față lămurește no
țiunile.de bază ale filozofiei ma-x- 
iste și permite păturilor largi de 
oameni ai muncii și în special ti
nerilor noștri să pornească pe 
drumul studierii operelor filozo
fice ale lui Marx, Engels și Lenin.

I. B. STRO1E

lor ce îndaplinesc baramurile 
preolitnpice ale insignei cu 2-3-4 
cercuri.

Baremurile să pe fixeze de la 
an la an pentru fiecare insignă 
in funcție de creșterea performan
țelor mondiale. Aceasta înseamnă 
că pentru început să se cunoască 
baremurile de plecare pentru in
signa cu un cerc. Restul fixin- u™,™, lcl„
dțj se de la an la an, însă să fie .nice Ia sprijinirea acestei acțiuni, 
aduse la cunoștința masei de r
sportivi. încă din anul precedent, 
pentru ca sportivii, să știe din 
timp ce trebuie să realizeze în a- 
mi viitor

La început, pentru insigna cu 
nc cerc, la sporturile individuale 
baremurile se pot preciza 
concret în cadru! ramurilor de 
sport, pe categorii de vfrstâ. To- 
la: a se stabilește ar pleca de a- 
co io ea In I960 sportiv 
de aerm să fie 
ta periomunțe 
soaie diferi de

prima etapă se va deschide între
gului tineret de la orașe și sate, 
în a doua parte a anului să aibă 
loc disputarea campionatelor re
publicane. Ar fi astfel două com
petiții mari cu faze premergătoa
re ce ar asigura celor mai bune 
elemente posibilitatea unei instru. 
iri și verificări permanente.

Pentru stimularea cadrelor teh-

I

un mare efect l-ar avea inițierea 
unei întreceri intre antrenori. A- 
ceasta. menținută public, cu re
gularitate, pe ramuri de sport și 
pe țară. Obiectivul: cine depistea
ză și pregătește mai mulți „olim
pici*. Aceasta ar putea duce și la 
stabilirea unor criterii mai reale 
de fixare a antrenorilor loturilor 
republicane și ale unor tabere 
Cooptarea făcindu-se după numă
rul sportivilor selecționați ar pu
tea duce la asigurarea continui
tății in pregătire și ar constitui 
un criteriu obiectiv de stimulare 
și apreciere a muncii celor mai 
buni antrenori Nu s-ar mai ajun
ge ta sitnapa d:n prezent ca unii 
antrenori de loturi să nu aibă 
z:ci măcar un singur spo-tiv de 
la colectivul unde lucrează.

Ar fi bine să se inițieze un con
curs pentru stabilirea proiectu
lui de insignă și afiș.

Mai pot fi făcute și multe alte 
propuneri pentru a realiza o ac 
țiune sportivă de masă, al cărei 
scop este participarea celor mai 
ta’.entați sportivi din R.P.R. la 
cea mai mare competiție sportivă 
— Jocurile Olimpice*.

Considerăm că sînt bine ve
nite Ia redacție, orice propuneri 
și sugestii, referitor ia orga, 
nizarea Concursului popular 
sportiv „INSIGNA CELOR 5 
CERCURI*.

axx

* Mihail Cernea, „Filozofia 
marxistă—materialismul dialectic 
și istoric* — Editura de Stat 

| pentru literatură politică.
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De la „Doina Oltului*...

OLTENIA
narea. Se vorbea de un „specific" 
fi un „spafiu mioritic" care na 
excludea nici porțiunea din dreap. 
ta Oltului. Este îndoielnic cd 
teoria putea ii confirmata In 
vreun coif de fard locuit de ro- 
mlni. Oltenii, luptlnd cu turcii, 
au tdeut zid în turul lui Mircea, 
s-au înrolat tn oștite lui loan 
Corvin de Hunedoara, Pentru li
bertate au trecut Dunărea fi 
munții sub conducerea fraților 
Buzești, căpitani tn oastea lui 
Mihai Viieazu. Poartă oare am
prenta resemnării acei oameni co

in 1821, l-au urmat pe răzvrăti- 
Tudor și care au înălțat la Izlaz 

1848. steagul revoluției condu- 
de Bălcescu? La 1888 fi, mai

re, 
tul 
tn
Se
crunt, In 1907, țăranii de pe Olt

La fabrica „Electroputere" Craiova

J

din- 
Nici 

nu 
cul- 
este

irf*. Fb-

Cunoscuți in București prin 
cobii:; 1 ș: perfectul simplu, ceea 
ce relevă deopotrivă spirit între- 
orid fi agerimea vorbirii, locuito
rii de dincolo de Olt, aproape 
două milioane la număr, stnt, în 
egală măsura, iubitori și făuri
tori de culturi. „Miorița" n-a 
apărut nici tn munții Lotrului, 
nici pe plaiurile gorjene. Cu attt 
mai puțin în șesuri'.e de către 
Dunăre ale Olteniei. Ea este crea
ția oierilor de dincolo și de 
coace de Carpații răsăriteru. 
balada despre Toma Alimoș 
s-a născut acolo. Plămădirea 
tarii străvechi a poporului
Insă un fenomen fecund tn tota
litatea lui Ca și tn alte colțuri 
de (ari, peste Olt, poporul și-a 
cintat bucuriile, și-a pllns obida, 
și-a Imbricat tn aureolă de basm 
eroii vii ori visați, tn versuri de 
rari frumusețe, tn melodii cart 
înfruntă îndărătnicia veacurilor. 
Doina Oltului, baladele despre 
lancu lianu și Gruia lui Novac, 
cintecele lui Tudor, pe care și azi 
le cintă și le spun nepoților bu
nicii, slnt ale Olteniei, după cum 
tot ale Olteniei stnt brlul și rus- 
temul, alunelul și slrba, minuna, 
tete covoare oltenești și ceramica 
H orezului.

0 Incursiune tn istoria moder
nă a culturii romlnești nu va fi 
mai puțin edificatoare. E drept. 
Oltenia ' ' '
scriitori 
care se 
istorice. 
Transilvania. Strtns legată isto-

ricește de Țara Rom-neaed. a>n- 
tribițlia Olteniei ia jduriree cul
turii moder-z a poporului este 
pini Intr-atU interi erați Incit cu 
greu poate fi separată de contri
buția surorii mai mari. Elemente 
care să-i confirme valorile speci
fice, și încă din timpuri îndepăr
tate, există insă numeroase. Una 
din cele mai vechi cărți tipărite 
în (ara noastră este evanghelia 
slavonă a călugărului Nicodim des 
la Tismana. Unul din cele dinții 
tipare ale Țârii Romlnești a fost lu
crat la mlnăstirea Govora. In tim
puri mai apropiate. Oltenia a dat 
valoroși poeți și scriitori (Traian 
Demetrescu, Elena Farago și al. 
ții), pictori și sculptori vestiți 
(Theodor Aman, Constantin 
Brincuși), un Teatru Național cu 
o bogată tradiție actoricească. 
Melodiile populare de dincolo de 
Olt au căpătat noi sensuri și 
valori tn simfoniile și oratoriile 
lui Gheorghe și fon Dumitrescu. 
Științei, de asemenea. Oltenia 
i-a dat reprezentanți de seamă.

Pe acest fond fertil s-a ampli
ficat, luînd proporțiile de astăzi, 
cultura Olteniei. A reînviat stră
vechiul Teatru Național craio. 
vean, alături de care ființează o 
filarmonică de stat, filiale ale 
uniunilor șl asociațiilor de scri
itori, artiști plastici, ingineri și 
tehnicieni. Un institut pedagogic 
superior, un institui agronomic 
și un altul de mașini și aparate 
electrice, toate creație 
din urmă, întregesc 
culturală a orașului — 
și a regiunii.

Metamorfism

a anilor 
imaginea 
reședință

nu a dat pleiada de 
și oameni de cultură cu 
pot mîndri alte regiuni 
de pildă. Moldova sau

petrol, sare din belșug și 
metan, grafit și me^le rartr Pe 
ceru! oltean >» se profilau 'însă 
nici turle de sonde, nici coșuri de 
fabrică. Dm adincari se scotea 
doar sarea Ocnelor Mari și pu
ținul antracit de la Schela. As
tăzi...

Astăzi se vorbește de schelele 
petrolifere ale Olteniei tot așa 
cum. bunăoară, se vorbește despre 
cele din Valea Prahova sau din 
Moldova. Cărbunele se scoate nu 
numai la Schela ci și la Rovinari 
și la Cucești. Grafitul de la Baia 
de Fier iși găsește întrebuințarea 
nu numai tn fabricarea creioane
lor ci și, tot mai mult. In indus
trie. Ieri.- Cîteva mori moderne 
la Craiova, Caracal, Cetate: un 
minuscul șantier naval la Tur nu 
Severin; un început de industrie 
metalurgică și textilă la Craiova, 
o fabrică de țigări la Tg. Jiu și 
cîteva întreprinderi forestiere pe 
Valea Lotrului — cam la atlt se 
reducea industria unei cincimi de 
țară. Astăzi... „Electroputere" — 
un gigant al industriei electroteh
nice, la Craiova. Tat la Craiova, 
e puternică uzină constructoare 
de mașini agricole. Pe malul Ol
tului, la Govora se naște, prin 
munca însuflețită a tineretului, 
un uriaș combinat chimic care 
din sarea Ocnelor Mari și calca
rul Arnotei va da anual sute de 
mii de tone de produse sodice La 
Livezi, pe Jiu, cea mai mare fa
brică de zahăr a țării a dat de 
curlnd prima șarjă de probă.

Atlasul geografic al Olteniei 
viitorului este tnsă infinit mai 
complex. Prin puterea omului, 
înarmat cu cuceririle științei, se 
transformă agricultura. După fe
lurimea solurilor și a climei vor 
rodi aici cele mai felurite plante, 
multe din ele venite de la depăr
tări de mii de kilometri Vor rodi

Se părea că, dintre toate cele
lalte regiuni ale țării, Oltenia 
este condamnată stagnării defini
tive. Bogată și totuși săracă 
Subsolul său ascundea cărbune și’ vină și nisipurile. Există tn 01-

aproape 200.000 hectare de 
nisipos neproductiv. Nisi

puri zburătoare — dunele de la 
Ciuperceni, loc de intllnire a via
turilor de către Apus cu cele din 
Răsărit. Nisipuri semi-zburătoare 
— o fișie de-a lungul Jiului. Ni
sipuri stabile — Ut nordul Craio- 
vei, în zona Mlrșani-Ttmburești. 
200.000 hectare t Prin truda oa
menilor de știință de la Institutul 
agronomic din Craiova — tn anii 
regimului democrat-popular, re
ședința Băniei Oltene, de altăda
tă, a devenit cel de al cincilea 
centru universitar al țării — ele 
vor deveni fertile pentru plante
le bostdnoase, pentru cele legu
micole, oentru plantele cerealiere, 
pentru pomii fructiferi — caiși, 
migdali, smochini. Redate cul
turii, aceste pămînturi vor aduce 
prinosul lor de belșug la crearea 
bunăstării poporului muncitor. 
Iar gospodăriile colective și în
tovărășirile au trecut de mult 
pragul lui o mie și cu fiecare

Pe-aici trece Oltul 

toamnă ori primăvară, i 
lor sporește mereu.

Spre bunăstare
și lumină

Lucrată în aqua forte o gravu
ri a lui Theodor Aman înfățișea
ză chipul unui țăran necăjit, ți- 
nlndu-fi tn mină căciula. După 
port fi înfățișare el reprezintă 
unul din sutele de mii de obidiți 
ai O'teniei celui de al XlX-lea 
secol. Dar, deși datată 1878, gra
vura nu este numai un document 
al secolului trecut, ci fi al unor 
vremuri mai apropiate. Țăranul 
lui Aman, cu părul răvășit și 
cioarecii rupți in genunchi, cu 
cojocul ponosit gata parcă să-i 
lunece de pe umerii- gîrboviți de 
muncă, te-ntoarce cu glndul la 
anii nu prea de mult a puși cînd 
peste ținutul de dincolo de Olt 
hălăduiau, ca stăpini, nu mai pu
țin dectt 1000 de familii boierești. 
Pe umerii acestui om par a fi 
grămădite toate ponoasele 
care putea fi împovărat el fi 
deopotrivă cu el.

In-
cu 
cei

Foto: RADU COSTIN

Sensibil la toate aspectele vie- 
fii, ochiul artistului a surprins 
însă, tn înfățișarea acestui om de 
la țară, nu numai caracterul de
zolant al traiului său mizer ci și 
clocotul mtniei ce sta gata să 
răbufnească Din ochii țăranuiui 
obidit, care, pentru a se stăpini. 
pare că-și frămtntă tn mină că. 
ciula, țîșnește o căutătură aspră, 
prevestitoare, de schimbări pe cit 
de inevitabile, pe attt de profun
de. In unul din poemele tachina
te zbuciumatului an 1907, poetul 
Arghezi îl îndemna pe țăran: 
f,la-l pe ciocoi, ca hreanul, și dă-l 
pe râzătoare". Dacă autorul gra
vurii în aqua forte ar trăi In zi
lele noastre, ar vedea că țăranii 
au tn priviri flacăra d-a. 
gostei de viață, bucuria izbinzii. 
Drumul pe care au pornit, mină.a 
mină cu muncitorii, sub conduce
rea Partidului, de la 23 August 
încoace, nu este scurt și nici ne
ted ; el duce tnsă ta lumină și 
bunăstare. Ca să-i poată a/unge 
la capăt, muncitorii fabricilor st 
ogoarelor de dincolo de Olt. păs
trează cu grijă si 'a adăpost de 
rugină, răzătowea.

*
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In Editura de Stat pentru J 
literatură politică au apărut j 
în broșură în limbile romină, i 
maghiară, germană și*6Îrbă. 1
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din regiunea Pitești
Un harnic inginer

0 scurtă convorbire telefonică 
ji întîlnirea cu tînărul in- 
giner agronom Itie Grigo

roaia, vicepreședintele Sfatului 
Popular regional Pitești, a fost 
hotărită pentru dimineața ace
leiași zile.

O convorbire firimifată printre 
nenumărate audiențe și apeluri 
telefonice, mi-a dat putința de a 
reconstitui din toate însemnările 
învălmășite pe filele blok-notesu- 
lui o biografie care profilează un 
caz tipic pentru generația sa.

Copil de făran sărac din co- 
muna VoiCești, raionul Drăgă- 
șa-u, inginerul Grigoroaia a cu
noscut de mic toate nevoile și 
greutățile unei copilării legate de 
g-e'e'.e condiții de via{ă ale ță
ranilor din trecut

Cea mai arzătoare dorinfă a sa 
— studiile — nu și-a putut-o în
deplini, dectt după 23 August, 
clnd se înscrie la Școala tehnică 
horticolă din Curtea de Argeș. 
De acolo, datorită rezultatelor 
obținute, ttnărul absolvent este 
trimis la studii tn Uniunea So
vietică, unde urmează agronomia 
la Institutul agronomic dinKras-
U-

nodar. Întors tn tară ca inginer, 
el este numit la punctul agricol 
Greceni din raionul natal, iar tn 
martie 1956 ales in comitetul 
executiv al Sfatului Popular re
gional Pitești, ca vicepreședinte.

Afuns la acest punct al biogra
fiei sale, tovarășul Grigoroaia se

ION DALABAN 
maistru sondor secretar al 

organizației U.T.M. din sche
lă, candidat F.D.P în circum
scripția electorală Topoloveni

t

— Cam asta e totul. Precum 
se vede nimic neobișnuit. Aseme
nea biografii Intilnești la tot pa
sul, cu miile.

— Dar cel mai recent 
ment?

Grigoroaia zlmbi.
— Păi ce să mai spun 

me ce se știe 2 E vorba 
punerea cetățenilor din 
scriptia 10-a electorală 
țani, care m-au desemnat candi
dat al F.D.P. tn alegerile de depu- 
tați pentru Marea Adunare Na. 
fională.

— Aceasta nu este decit o ur
mare.» — i-am spus eu. Conse
cința unei activități care a înre
gistrai nu puține succese. Dacă 
se poate, ceva concret tn privința 
asta...

De'astă dată inginerul Grigo
roaia păru înfuriat de-a binelea.

— Ei nu, tn privința asta n-am 
ce si spun...

Informațiile luate dinainte s-au 
dovedit folositoare. Le formulam 
ca răspuns la propriile mele în
trebări tn timp ce interlocutorul 
meu se agita incerclnd să între
rupă avalanșa de precizări.

— ...dar faptul că în toamna 
care a trecut, tot porumbul a fost 
recoltat înainte de limitele pre
văzute...

— ...și însămln/ările de toamnă 
terminate cu o depășire de aproa
pe 10 la sută față de termene 
Asta datorita verificărilor și re
parațiilor făcute din timp la 
toate S.M.T.-urile...

— ...fi cele peste 550 de cercuri I

event-

de vre- 
de pro- 
circum- 
Drăgă-

4

PAVEL ANCAî activist ai comitetului regio-
i nai U.T.M. Pitești, candidat J F.D.P în circumscripția elec- 

J torală Curtea de Argeș5______________

/

agrozootehnice care tmplnzesc 
toată regiunea.

— Dar bine, ce-ți închipui că eu 
stnt singurul aici? Tot ceea ce am 
realizat este rodul muncii noastre 
colective, a sfatului, a faptului că 
tn general oamenii tși privesc 
cu seriozitate sarcinile. Doar n-o 
să-ți închipui că le-am făcut eu 
pe toate.

— Evident 1 Știu că multe 
dintre ele nu fi se datorează dumi- 
tale tn primul rind. E și logic să 
fie așa — ca șef al secfiei agri
cole răspunzi Insă pentru acest 
sector, il organizezi Nu poți 
deci să-fi negi propriile merite.

Bineînțeles că a negat. Nu face 
nimic. Eu tot nu l-am crezut. 
Cum timpul trecea m-am decis 
să pun ttnărului candidat și ul
tima întrebare:

— Proiecte ?
Răspunsul urmă prompt, simplu 

fără urmă de grandilocvență 
evident tot la plural:

— Proiecte ? Să facem 
regiunea noastră o grădină.

din
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INFORMAȚII
Continu’nd-j-și vizitele In Ca

pitală. joi dimineața membrii 
delegației Mlnisterulni Comer
țului interior din U.R.S.S., 
condusă de V F. Ulianov, 
locțiitor al ministrului Comer
țului Interior at U.R.S.S. care 
se află tn tara noastră pentru 
un schimb de experiență cu lu
crătorii din comerțul socialist, 
au vizitat Ha'de Obor, precum 
și Piața Gh. Ccșbuc.

★
Joi dimineața a părăsit Capi

tala comisia guvernamentală po
lonă care a luat par 
rea planului de mt 
■aplicarea convenției 
rare culturală pe an 
tre Republica Populară Romină 
și Republica Populară Pciooă.

C3’

al PARTIDULUI
Organelor . _

partid le revine sarcina de mare 
răspundere de a uni strips in 
jurul partidului majoritatea co
vârșitoare a tinerei generații, de 
a se îngriji cu atenție de educa
rea marxlst-leoinistă a tineretu
lui, de a mobiliza această mi- 

, nunată forță pe care-o rpprezin- 
i tă tineretul, la luptă activă pen- 
■ tru îndeplinirea sarcinilor 
struirii socialismului.

Ele își pot îndeplini cu suc
ces această datorie numai îngri- 

I jindn se permanent de conduc- 
rea concretă a activității . rgane- 

! lor și organizațiilor " ‘ ‘
; neretuiui Muncitor 
iubit al partidului.

Și organizațiilor de

con-

Uniunii Ti- 
— vlăstarul

i pentru 
le coiabo- 
1957 

uiară Roi

njinirea
br U.T3t ~ 
a-și lărgi și 
.ndurite

face

Joi dimineața, membri: delega
ției Institutului federal de secu
ritate sociali din RPF Iugo
slavia, în frunte ea Sijan Duștn. 
au făcut o vizită la Institute! de 
expertiză medicală a capacități 
de muncă și protezare d:n R P.R

organizați- 
pe.iiru 
intvi 

lor. pentru 
să crească in- 
lor poiitică 

jenlm imou 
i muocii lor 

r.ăă. de educație, pen 
tea acțiuni'tor lor 
re a 

pnraxitiren

I in cer

nașa

>n

mi

ac 
ru 
de
U

Mre.ni or eo.noni ce, 
soda le trasa 

slut probleme s'

2
de partid 
ganizațilteU.TM 
si să .‘Sosească in

Ingrășămintele chimice
— ajutor prețios pentru 
dezvoltarea agriculturii

(Urmare din pag. l-a)

minte cu azot la orașul Victoria 
și se va mări capacitatea de 
producție în amoniac și îngrășă
minte cu azot la Combinatul Chi
mic nr. I.

Prin dezvoltarea sectorului de 
îngrășăminte cu azot vom ajun
ge ca in anul I960 să avem ca
pacități Instalate de 250.000 to
ne, adică de douăzeci de ori mai 
mari decit in anul 1955; in anul 
1965 vom avea 1.000.000 tone, 
adică de 80 de ori mai mari decit 
In 1955, iar In anul 1970 vom 
avea capacități de 2.000.000 tone 
Pe an. adică de 160 de ori mai 
mari decit in anul 1955

In sortimentul menționat a fost 
prevăzută producția de mare to
naj. rtmiarâd ca dapâ țsaerea 
la punct a procesate tehnoAgic. 
să se introducă ia producție iu- 
grășămiuteie concentrate șa com
plexe

Prețul de cost al iagrășăaiin- 
telor chimice va fi sătețitar scă
zut datorită ariaelac mi 4e sare 
capacitate ți care voe fi 
uiți late ca cele mai aiaătrw a- 
parate și prevăzute ca • raopter- 
tă mecanizare și aaăoau uzare 
Față de prețul de cost real zat ia 
1955, prețul de cost ia 1979 va 
fi redus cu circa W la set; 
tru ingrășămintele ca azo
că va fi de circa 400 lei. temă 
cu circa ÎS—30 Ia sată piatra 
grășămintele cu fosfor. a£că 
fi de circa 300 id, tona.

Socotind ci sporul de raco
de cereale, ce se poate obține, este 
de 2 kg. boabe pentru ! Lg =n- 
grășămint rezultă că se n cho
re o pro4actie agricolă ia vaka-e 
de 3 lei pentru 0.40 lei cbc-tur- 
ca fabricarea ingrățbntiute 
Pentru 100 tei rosani ingrășă- 
■inteter. se ra abține aa «par 4e 
reeoM la raiuare de 730 ML
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șz actaak
XanoMBor U-TJă 
:e-_na dir. șenirxte 

raxerziai de partid, 
ia: zesore raia: po«:

ac

in

învețe cu sirgu- 
ință pentru a 
stâpini temeinic 
meseria, să lup
te in primele 
rînduri pentru 
recolte bogate, pentru ca gospodă. 
ria să-și sporească rentabilitatea. 
Mulți utemiști au urmat și ur
mează cursurile invătâmintului 
de partid ; de invățămintul poli
tic ai U.T.M. se ocupă tovarăși 
membri de partid pregătiți, cu 
experiență; tineretul din gospo
dărie participă la o bogată viată 
culturală, pentru care s-a stră
duit să creeze condiții materiale 
în primul rind directorul gospo
dăriei — membru de partid (de 
altfel trebuie spus că directorul 
gospodăriei este un prieten apro
piat ai tineretului, dind un aju
tor concret organizației U.T.M. 
ma: in toate acțiunile care le în

de); muncitorii și tehnicie- 
stnici. membri de partid, 
rijesc cu drag de inarma-

Muslim Kerim 
prim-secretar a’ Comitetului 

raional Fetețti al P.M R.

situația de a în
druma 6-7 și u- 

' neori și 10 or
ganizații de 
bază, se tran
sformau pur și 

niște curieri care 
la o organiza- 

alta pentru a „trans- 
sarcini, pentru a cu-

tn 
de

trepr 
nii s 
se în_ „ _
rea tinerilor cu temeinice cunoș
tințe tehn.ee. profesionale. Care 
sint rezultatele? Majoritatea ti
nerilor din această gospodărie — 
din care peste 70 sint utemiști 
— au adus o contribuție hotări- 
toare la depășirea planului gos
podăriei pe anul 1956. efectuind 
lucrări de bună calitate și in ter
menul fixat pâstrind cu grijă

simplu 
alergau 
ție la 
mite" 
lege din fugă date statistice. Lo
cul unei studieri atente a pro
blemelor tineretului din fiecare 
loc de muncă, a sprijinirii con
crete a organizațiilor respective 
spre a rezolva aceste probleme, 
fusese luat în munca -unor acti
viști utemiști de un spirit func
ționăresc, de o activitate „în ge
neral* Cauza principală a slă
biciunilor muncii o constituia 
lipsa unui puternic nucleu de 
activiști nesalariațl — principa
lul ajutor in munca unul comi
tet raional al U.T.M. Atunci cînd 
comitetul raional U.T M a În
ceput să se sprijine pe activul 
nesalariat și lucrurile au în
ceput să intre pe un făgaș nor
mal. Organizații U.T.M. cum 
sint cele de la G.A.C Șocariciu, 
întovărășirea din Ștefan cel 
Mare, G.A.C-Progresul și altele, 
calificate multă vreme ca fiind 
„slabe", care cuprindeau înain.e 
foarte puțini utemiști și-au lăr
git rîndurile și și-au imbunătă-

vestea cooperativizării complecte 
a celor două raioane din regiu. 
nea Constanța: Negru Vodă 5> 
Hîrșova. Se știe de asemenea că 
utemiștii, tineretul din aceste 
două raioane, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, au adus 
o contribuție însemnată în înfăp
tuirea acestei acțiuni.

N-ar fi oare util ca tovarășii 
din comitetul regional U.T.M. 
să organizeze schimburi de ex
periență practice, la fata locului. 
Intre activiștii și cadrele utemis
te, pentru ca experiența înain
tată cîștlgată de organizațiile 
U.T.M. din aceste raioane, să de
vină un bun al tuturor organiza
țiilor U.T.M din satele regiunii 
Constanța ?

Cred că o asemenea acțiune ar 
Și aceastafi absolut necesară, 

cit mai curind.

E n ceea i 
ducajia 
mal ales 
la sate, 
lacune 
unele

ce privește e- 
tineretu'.ui, 
tinerilor de 

Încă 
în

Din experiența Comitetului raional Fetești
ai P. M. R. privind conducerea concretă

a organizațiilor U. T. M.

mașinile și utilajul agricol, 
rea’.îzind totodată marj econo* 
m . la combustibil și piese de 
schimb Din riadul celor mai des
toinici utemiști care lucrează in 
această gospodărie, 8 au fost 
primiți candidați de partid, iar 
doi : ntre ei muncesc azi ca ac
tiviști ai comitetului raional de 
partid. Pentru anul agricol în 
curs utemiștii de la »
gală s-au angajat să lucreze 50 
ha teren arabii — de la insămin- 
Uri pini la recoltare — de pe 
care sint hotă ri ti să obțină
recolte record.

Pentru a sublinia încă o dată 
ce estț

G A.S.-Je-

Echipa R.P.R.
continuă să ocupe 
primul Ioc în turul 
ciclist al Egiptului

în etapa a 6-a a Turului ciclist 
al Egiptului, disputată joi pe o 
șosea asfaltată intre Beni Suef 
și El Ghizeh s-a înregistrat un 
adevărat record de viteză: peste 
46 km. medie orară. Unul din 
principalii animatori ai acestei 
etape uimitor de rapide a fost 
rominul Constantin Dumitrescu. 
La sprintul fi".al, pe platoul din 
fața marilor piramide el s-a cla
sat al doilea, la numai o jumăta
te de roată in urma renumitului 
ciclist german Gustav Schur. Cu 
40 km. înainte de sosire Dumi
trescu a evadat din pluton îm
preună cu Schur, Paradowski, 
Kolev și Petrovici. Grupul fuga
rilor, care a pedalat în această 
parte a cursei cu aproape 50 km. 
pe oră, a reușit să-și creeze pînă 
la sosire un avans de aproape 2 
minute față de plutonul al doilea 
condus de Poreceanu, Șandru, 
Șelaru, Mohamed și Koțev. Ci
cliștii romini au conlucrat și in 
etapa de ieri tntr-o omogenitate 
desăvtrșilă, apărindu-și cu suc
ces locul de fruntași ai clasamen
tului pe (ări. Formația bulgară 
a pierdut mai mult de 2 minute 
față de echipa R.P.R. și a trecut 
pe locul trei. Alergătorul german 
Malitz a cedat tricoul galben in 
favoarea polonezului Paradowski

C'asamentul etapei a 6-a: 1. 
Gustav Schur (R. D. Germanii a 
parcurs 135 km in 2 h 53'55 ’ 
(medie orară 46,650 km) , 2. 
Constantin Dumitrescu (R.P.R.) 
același timp. 3. Paradowski
(R P Po'onă) același timp; 4. 
Kn ev (R. P Bulgaria) 2h53’59", 
5 Petrovici (R.P.F. Iugoslavia) 
același timp.

Clasamentul general indivi
dual: 1. Paradowski (R. P Po
lonă) 19 h 17’35". 2 Malitz 
19 h 18’35", 3. Mohamed
19 h 18'48" , 4. Koțev 19 h 2ffl8".

Clasamentul general pe (ari: 
1. R. P. Romină 58 h 00’20"; 2 
R D. Germană 58 h 00'27"; 3. 
R. P. Bulgaria 58 h 02’39"; 
4 R P. Polonă; 5. Maroc; 6. 
Tunisia; 7. Egipt; 8. Siria.

L

A intrat tn obișnuința publi
cului bucureștean să tntilneas- 
că. printre afișele multicolore 
ce pavoazează geamurile vehi
culelor I.T.B, și înștiințări care 
anunță, lapidar, modificarea 
unor trasee de tramvaie și au. 
tobuse.

Tn luna octombrie un astfel 
de afiș anunța că „tn scopul 
îmbunătățirii transportului in 
comun" linia tramvaiului 3 
se va prelungi plnă in cartie
rul Ghencea. Prilej de vii co
mentarii intre călători. Unii 
susțineau schimbarea surveni
tă, alții (foarte numeroși) cri
ticau noua măsură, argumen- 
tlnd că bariera de cale ferată 
aflată pe noul traseu ca pro
voca perturbata In circulația 
tramvaiului 3. Cum timpul e 
cel mai bun judecător și de 
data aceasta au trebuii să 
treacă mai bine de două luni 
pentru a se stabili dacă reor. 
ganizarea traseului a eintri-

Pe drumuri
Presa de 63 de tone din sec

ția mecanică a fabricii „Radio- 
popular". București se deose
bește de celelalte mașini unelte 
ale fabricii atit prin silueta ei 
masivă cit și prin construcția 
modernă. Cu o singură apă
sare de buton și uriașul ciocan 
de 63 tone transforma in o- 
biecte foaia de metal groasă de 
15 mm. „O mașină perfectă", 
calificativul era împărtășit de 
toți muncitorii fabricii, cu ex
cepția unul singur om — elec
tricianul utemist Florică Du
mitrescu. Lipsa unei coezi
uni între motorul presei și co
menzile de acționare a cioca
nului, volantul uriaș ce conti
nua să se rotească minute in 
șir, chiar după oprirea moto
rului posibilitatea ca munci
torul presar în timp ce-și cu
răță mașina să apese din gre- 
șală pe butonul de acționare a 
ciocanului, ii dădeau de gindit 
tinărului electrician.

După încetarea lucrului in 
secția mecanică, utemistul Fio. 
rică Dumitrescu răminea lingă

buit sau nu la Jmbundtâfiraa 
transportului tn comun"

Imediat după schimbarea 
iii nerari ului, cetățenii au In. 
ceput să aștepte in stații zed 
de minute (chiar și cite o ju
mătate de oră) ca apoi să că
lătorească In condițiuni nefa
vorabile. Motivele: bariera de 
cale ferată și numărul insufi
cient de tramvaie. Dacă ve
chiul traseu era deservit de 11 
tramvaie, astăzi, cind distanța 
aproape s-a dublat, parcul de 
tramvaie afectat liniei 3 a fost 
mărit cu... 2 vagoane motor.

O situație anormală se oe- 
trece și pe linia tramvaielor 
26 și 27. Tramvaiul 27 circulă 
pe distanța Gara de Nord- 
Piața tancului. Și. cu o dife
rență neînsemnată (către Gara 
de Nord), are același traseu 
ca și tramvaiul 26, numai că 
In loc s» mo de linie Za 
Piața Muncii (puncf Impar- 

neumblate

tont de legături cu alte traaz- 
vaie) întoarce ia Piața tan
cului — cu 3 stafii tn u-nas 
Urmările pot fi căzute In orele 
de intensă circulație. Majori
tatea călătorilor, muncitori la 
fabricile J Noiembrie". J2 
August". J.O.R." „1 Mai' și 
altele aglomerează la refuz 
vagoanele liniei 26. care ti duc 
ptnă la Piața Muncii. Tn ace. 
lași timp, vagoanele de pe li
nia 27 circulă aproape goale

Conducerea I.T.B nu crede 
că, tn interesul bunei deser
viri a publicului călător, este 
necesar ca tramvaiul 27 sd în
toarcă la Piața Muncii ? 
Exemplele arătate mai sus 
dovedesc că organizarea cir
culației tramvaielor tn Capi
tală prezintă deficiente care 
trebuie netnttrziat remedia
te — cu attf mai mult cu cit 
pe timp de iarnă, așteptarea 
îndelungată a tramvaiului nu 
e de loc plăcută.

I

I

L TM.-s.Uk Reatni ca numai 
așa ver patea roatec-a n indru- 
sa organizași ie ILT-M
pa aexuriștii șa caâre.e utemiste. 
rezznrinJu- pe nifi dintre ac- 
tniftn Mi mii ti de BMcă forma
li șa generate*.

N-x cerem organizațiilor de 
-arîid să pani <s regularitate in 
i scația comuniștilor diferite pro
bleme ale activiti ji organiza
ților L'TJte Na de mult, biroul 
cas teta l ui raional de partid a 
analizat stilai și metodele de 
muncă folosite de comitetul raio
nal L'T-M. în îndrumarea și con
trolai activității organizațiilor de 
oază U.TM. munca de educație 
axBnnisU a tineretului din raion. 
Tn aces: trimestru, aproape că 
ea există în raion organizație 
de partid care să mi-și fi pre
văzut in pian analiza diferitelor 
laturi ale activității organiza
ților U.T.M

ot fi date multe exem
ple care să ilustreze 
rezultatul practic al 
conducerii concrete de 
către organizațiile de 
partid, a organ'zați-

I' ilor U.T.M Să luăm, de pildă, 
t j organizația U-T.M. din gospodă- 
J ria agricolă de Stat Jegălla. Aici, 
> | o mare parte dintre muncitori — 
j I și îndeosebi mecanizatorii — 
11 sint tineri, majoritatea lor ute- 
II miști. Principala atenție a orga-

1 nizației deTj>artid."a țomuniștiidr 
I din această' gospodărie, a fost 
' îndreptată către educația comu- 

' : nistă a tineretului, povățuindu-1 
!1 să trăiască o viață demnă, să

presa de 63 de tone. Zeci de 
încercări, zeci de idei! La în
ceput se gindea la un sistem 
de frînare a volantului. Rea
lizarea unui astfel de dispozi
tiv era complicată și costisi
toare. Trebuia găsită o soluție 
simplă, ușor realizabilă Stu
dierea minuțioasă a sistemului 
de acționare a presei și do- 
rin(a de a-și ajuta tovarășii 
de muncă l-au dus la rezolva
rea problemei, la construirea 
unui releu electric conexat In
tre comenzile de oprire a mo
torului și de acționare a cio
canului. Prin dispozitivul elec
tric făurit de el, odată cu 
oprirea motorului se blochează 
comenzile de acționare a pre
sei, se înlătură orice pericol.

Buna apreciere obținută de 
prima inovație. î-au deschis 
utemistului Florică D imitrescu 
noi perspective. In prezent lu
crează la alte două inovații. Ii 
dorim succes deplin.

ION ISTRATE 
tehnician „Radio-popular" 

București

TrMrvaiut 3, care duce spre Combinatul 
'igrif-c ..Casa Sctnteii". are tntirzieri 
ri, din cauza vagoanelor puține ee stnt 
dre..v:e pe acest traseu.

FLOREA ROBANESCU
tipograf

pentru azi ?— Ei, tovarășe, ai scris articolul .
— Da, dar ce folos ! Pină ce vine tramvaiul 3 să ne ducă spre 

Combinat, a și apărut ziarul..

stare să făurească 
și energia entuziastă a ti- 

lui, cind există grijă aten- 
ntru educația și condițiiie 

Iui de viață, cind comuniștii, 
prin exemplu! și activitatea lor. 
constituie pilde vii. Insufleți- 
toare demne de urmat voi da și 
ur alt exemplu, cei al organi
zate: U.TM dm S.MT -Făcăeni 
Aici sînt peste w de utemiști. Cu 
deosebire perioada de iarnă este 
folosită din plin pentru a um
ple golurile lăsate în celelalte 
anotimpuri in educația politică, 
cuiturală a tractoriștilor, în îm- 
bogăîirea cunoștințelor lor tehni
ce, profesionale etc. Iarna aceas
ta aproape toți utemiștii de aici 
sint cuprinși în cursurile și 
cercurile politice de partid și 
U.TM Participarea directă a ti
nerilor la efectuarea reparațiilor 
este folosită și pentru ridicarea 
nivelului de calificare profesio
nală De asemenea, se desfășoa
ră o vie activitate culturală 
Trebuie spus că și în anii trecuți 
a existat aici o preocupare sus
ținută pentru creșterea și edu
carea tinerilor tractoriști. Urma
rea a fost că brigăzile de trac
toriști, formate in marea lor 
majoritate din utemiști, au efec
tuat la timp lucrări de bună 
calitate pe păminturile gospodă
riilor colective ți Întovărășirilor 
pe care le-au deservit, contri
buind la atragerea pe făgașul so
cialismului a unui număr însem
nat de țărani muncitori cu gos
podării individuale Invățind de 
Ia organizația de partid, comite
tul U.TM stabilește sarcini 
concrete fiecărui utemist, urmă
rind îndeaproape Îndeplinirea 
lor. Din rîndul celor mai buni 
mecanizatori utemiști de la 
S.M.T.-Făcăeni. 12 au fost pri
miți candidați de partid.

S-ar mai putea da incă multe 
alte exemple care să vorbească 
despre creșterea preocupării or
ganizațiilor de partid pentru 
conducerea concretă a organiza
țiilor U.T.M.. pentru educarea 
comunistă a tinerilor. Faptul că 
în cursul anului trecut 148 dintre 
cei mai buni utemiști au devenit 
candidați de partid, dovedește de 
altfel acest lucru.

țit activitatea De altfel, în pe
rioada de la cel deal Il-lea Con
gres al U T.M. și pînă în luna 
decembrie 1956, rîndurile orga
nizațiilor U.T.M. din raionul 
nostru au sporit cu peste 650 
noi utemiști

Și în ceea ce privește instrui
rea activului comitetului raional 
U.T.M., a lost necesar să acor
dăm sprijin. Recent, activiștii co
mitetului raional U.T M. au fost 
instruiți în mod practic, pe te
ren, timp de 10 zile, în legătură 
cu modul cum trebuie să mun
cească concret în organizațiile 
de bază. Faptul că această in
struire s-a organizat la gospo
dăriile colective din Bordușani și 
Vlădeni și la S M.T Făcăeni, a 
dat posibilitatea activiștilor să 
cunoască în amănunt, direct de 
Ia „sursă" asemenea probleme 
cum ar fi: organizarea muncii 
într-un S.M T sau G.A.C., apor
tul pe care trebuie să-l dea ti
neretul în lupta pentru recolte 
bogate ș.a

Un alt domeniu important din 
activitatea U.T.M., căruia comi
tetul raional de partid îi acordă 
cea mai mare atenție — este 
tnvățămîntul politic al U.T M. 
Pe lingă cuprinderea în cursurile 
și cercurile politice de partid a 
peste 570 utem,ști — mai ales 
din rîndul cadrelor utemiste — 
pe lingă ajutorul concret dat de 
organizațiile și propagandiștii de 
partid cercurilor politice ale 
U.T.M. noi ne îngrijim cu aten
ție de instruirea temeinică a pro
pagandiștilor utemiști la comite
tul raional de partid.tul raional

m vorbit ptnă acum 
despre citeva din re
zultatele bune obfinute 
tn activitatea lor de 
către organizațiile 
U.T.M., ca urmare a

E omitetul raional de 
partid acordă de ase
menea o atenție sus
ținută ' ' “
stilului și 
muncii

îmbunătățirii 
metodelor 

comitetului 
raional U.T M și a activiștilor 
săi. In munca activiștilor comi
tetului raional U.T.M., se mani
festa multă nripeală, lipsă de 
continuitate in acțiuni, superfici
alitate, un slab control și o sla
bă îndrumare a activității orga
nizațiilor U.T.M. Un timp, biroul 
comitetului raional U.T.M. mo
tiva acest stil de muncă defec
tuos, lipsit de eficacitate, prin 
aceea că are mulți activiști foar
te tineri, fără experiența și pre
gătirea necesară, și prin alte 
cauze „obiective". In realitate 
însă, comitetul raional U.T.M. 
folosea în munca de control și 
îndrumare a organizațiilor de 
bază U.T.M. doar activiștii sa- 
lariați. Or, chiar și cej mai 
buni activiști utemiști, puși în

preocupării concrete a organiza
țiilor de partid pentru conduce
rea și îndrumarea acestora.

Fără îndoială însă că mai avem 
încă mulle lucruri de făcut. La 
ultima analiză a activității orga
nizațiilor U.TM. făcută de bi
roul comitetului raional de partid 
la începutul lunii decembrie 1956, 
au fost relevate lipsuri foarte se
rioase care mai dăinuie încă în 
activitatea U.TJW.

Astfel, cu toată creșterea nu
merică a rîndurilor U.T.M obți
nută în ultima vreme, mai sînt 
încă organizații U T.M.. mai ales 
la sate, care cuprind o parte ex
trem de mică din masa tineretu
lui,, a căror influență asupra ti
nerilor nu se face încă simțită și 
din această cauză își aduc un 
slab aport in munca dusă de or
ganizațiile de partid pentru lăr
girea sectorului socialist ai agri
culturii. Existența încă a unor 
asemenea organizații utemiste se 
datorește atit comitetului raional 
U.T.M., care nu și-a îndreptat 
atenția In primul rind spre în
tărirea acestor organizații, cit și 
tovarășilor din birourile organi
zațiilor de partid din aceste sate, 
care ajută slab activitatea tinere
tului. Aici este cazul să vorbim, 
cred, și despre lipsa de care dă 
dovadă Comitetul regional U.T.M. 
Constanța. Uneori, însuși Comi
tetul regional U.T.M. contribuie 
la munca formală a activiștilor 
raionului U.T.M., preocupîndu-se 
exagerat de întocmirea a tot fe
lul de situații și statistici dintre 
care multe au o utilitate discuta
bilă. De pildă, săptăminal acti
viștii raionului U.T.M. trebuie să 
raporteze regiunii U.T.M. cit gu
noi au cărat pe cîmp tinerii, ciți 
partic.ipanți s-au mai înregistrat 
la Spartachiada de iarnă etc Mai 
bine ar fi cred, ca înșiși tovară
șii de la regiunea U.T.M. să con
troleze pe teren oum se rezolvă 
aceste sarcini.

In întreaga țară s-a răspîndit

a 
există 

serioase.
locuri, datorită 

slabei activități a unor organiza
ții U.T.M.. tinerii țărani munci
tori nu sînt informați asupra po
liticii partidului nostru, nu se de
pune o muncă perseverentă pen
tru convingerea lor de superio
ritatea sistemului socialist al 
agriculturii. Se mai găsesc încă 
tineri care, lăsindu-se trași de 
elemente dușmănoase și descom
puse, se dedau la îndeletniciri hu
liganice : bejii. scandaluri, bătăi 
etc. Unii tineri cinstiți de la 
sate, dar neindrumați. cad sub In
fluența dușmanului de clasă, a 
chiaburimii, și în goană după o 
căpătuială ușuratică, se căsăto
resc cu fii și fiice de chiaburi, de
venind de fapt, slugi ale chiabu
rilor. E dar câ la asemenea ti
neri n-a ajuns încă organizația 
U.T.M Vorbind despre lipsurile 
ce există în educația tineretului 
de la sate, e cazul să pomenim si 
despre tinerii intelectuali utemiști 
care trăiesc la sate. In satele ra
ionului 
neri 
achită 
miști 
de a

sîn-t 
intelectuali 

oara toți 
de sarcina lor 
fi propagandiști neobosiți 

ai cuvintului partidului in mase, 
de a se situa in fruntea luptei de 
culturalizare a satelor ? Sînt 
mulți dintre ei care — la această 
întrebare - nu pot răspunde 
afirmativ. S-a ocupat oare comi
tetul raional U T.M, de munca 
și viața lor, de mobilizarea lor 
în activitatea politică, socială, 
obștească ce se desfășoară în 
sate? Evident, este încă departe 
de a fi făcut fot ce putea Face 
Și trebuie spus că nici activiștii 
de partid, nici organizațiile de 
partid din cuprinsul raionului, nu 
s-au ocupat cu perseverență de 
antrenarea în muncă a acestor 
tineri.

Este bine cunoscut faptul că 
adevărații luptători dîrzi și ho
tărîți pentru cauza partidului 
nostru, cresc și se formează în 
focul luptei pentru înfăptuirea zil
nică a sarcinilor, tn lupta cu greu, 
tățile de tot felul Aceasta îi aju- 
tă să capete experiență, să devină 
oameni fermi, neînfricați, să mun
cească disciplinat și perseverent. 
De aceea, noi am indicat comite
tului raional și organizațiilor 
U.T.M. tocmai asemenea sarcini. 
Așa de pildă, s-a stabilit consti
tuirea in sate a echipelor de ute- 
m.ști care, conduși de membri de 
partid, să muncească în mod con
cret pentru convingerea familiilor, 
rudelor și prietenilor lor asupra 
superiorității agriculturii socia
liste; comitetul raional U.T.M va 
recruta luna aceasta 250 tineri 
colectiviști și din sectorul indi
vidual, care să învețe în școlile 
S.M.T.-urilor pentru a deveni me
canizatori pricepuți; în gospodării 
colective, întovărășiri și sate, or-

că-

ti-
Se 

ute-

peste 800 
utemiști. 

acești
— aceea

ganizațiile U.TM. trebuie 
creeze echipe de tineri pentru 
râtul la cimp a peste 150.060 tone 
gunoi de grajd. în comunele Co- 
cargeaua, Făcăeni. Țăndărei, 
Bordușani, în toate secțiile gos
podăriilor de stat, echipe de ti
neri vor lua în grija lor ioturile 
semincere pe care să producă sa- 
mmță hibridă de porumb; in pri
măvară, utemiștii și pionierii vor 
planta 90 ha. de pomi și puieți. 
Sînt propuse și alte asemenea ac
țiuni, în care tineretul îșj poate 
dovedi forța și capacitatea sa d» 
muncă, adueîndu-și o prețioasă 
contribuție la îndeplinirea marilor 
sarcini date de partid.

Iarna - perioada cea mai 
prielnică pentru munca politicii 
culturală, educativă cu tineretul 
sateior noi sîntem hotărîți s-o 
folosim din plin ajutînd concret, 
perseverent organizațiile U.T.M.. 
îndeosebi cele de la sate, spre a 
se întări spre a-și lărgi necon. 
temt rîndurile, astfel ca fiecare 
organjzație UT.M., din cel mal 
îndepărtat cătun, să se poată 
numi intr-adevăr ajutor și rezer
va a partidului.

îndeosebi organizarea alegeri, 
lor tn- organizațiile U T.M., care 
vor începe în curind, se va 
bucura de sprijinul activiștilor și 
organizațiilor de partid din raio- 
nul nostru.

Tn lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor de mare 
stabilite de plenara GC? 
P.M.R. din 27—29 decembrie 
1956. utemiștii, tineretul din ra
ionul nostru, pot și trebuie să fie 
un ajutor ode nădejde al parti
dului 1

însemnătate
- al

ra-

V

tehn.ee
s.Uk


continuaPentru 
dezvoltare 

a agriculturii sovietice
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

Ziarele din Moscova au publi
cat ieri pe prima pagina Che
marea Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. către col
hoznici și colhoznice, lucrători 
din S.M.T.-uri și sovhozuri, că
tre organizațiile de partid, sin
dicale și comsomoliste, către 
organele sovietice și agricole, 
câtre specialiștii și toți lucră
torii din agricultura. In che
mare se subliniază, între alte
le, că anul 1957 trebuie să de
vină anul unui nou avînt și mai 
puternic al agriculturii. Intere
sele țârii cer ca eforturile oa
menilor muncii din agricultură 
să fie îndreptate spre îndepli
nirea înainte de termen a pro
gramului avîntului rapid al pro
ducției agricole în cel de al 
șaselea cincinal, program tra
sat de oartid și guvern. C.C. 
al P.C.U.S. șl Consiliul de Mi 
niștri al U.R.S.S. Iși exprima 
convingerea fermă că toți lu
crătorii din agricultură vor 
face cu succes față sarcinilor 
trasate de Congresul al XX-lea 
al P.C.U.S. cu privire la a7În- 
tul tuturor ramurilor agricul
turii.

Tratativele între delegația 
C. C. al P.C.F. și o delegație 

a C.C. al P.C.
din Cehoslovacia

PRAG A 17 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite: In dimineața zi
lei de 16 ianuarie au început 
tratativele între delegația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Francez, și o delegație a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Partidul Comunist Francez este 
reprezentat de 
Vermeersch, . G. 
Villon. Delegația 
alcătuită din A,
roky, Z. Fierlienger, V. Kopecky, 
J. Hendrych, V. Kucky și G. 
Sucek.

Tratativele vor continua

F. Billoux, J. 
Seguy și P. 

cehoslovacă este 
Novotny, V, Si.

Revenirea la Moscova a delegației guvernamentale a R. P. Chineze
Mitingul de la Moscova consacrat prieteniei sooieto-chineze

Prietenia de nezdruncinat sovieto-chineză
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Chineze, mareșalul He Lun, loc- 

TASS transmite: La 17 ianuarie tutor al premierului, Van Țzia- 
s-a înapoiat la Moscova pe bor- sian, locțiitor al ministrului Afa- 
dul unui avion ,,TU-104", din " '
călătoria în Polonia și Ungaria, membri ai delegafiei guverna- 
Ciu En-lai, premierul Consiliului mentale a R.P. Chineze, și per- 
de Stat al Republicii Populare soanele care ii insojesc.

cerilos-. Externe al R. P- Chineze,

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
7\4SS transmite: La 17 ianua
rie a avut loc la Kremlin un 
miting consacrat prieteniei dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și 
R.P. Chineze.

Jn cadrul mitingului a rostit 
un amplu discurs N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Apoi a luat cuvintul tovarășul 
Ciu EnMai, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze.

N. A. Bulganin: ^'«Hrezs
unul dintre cei mai importanți factori ai Sovietică și China constituie un factor important 

a statelor socialiste

Pn Prietenia și unitateaV1U Cn-iai< dintre Uniunea

păcii și securității popoarelor
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite cuvîntarea rosti
tă de N. A. Bulganin. In cuvîn- 
tarea sa, N. A. Bulganin a spus 
printre altele: Ne-am adunat 
aici pentru a saluta delegația 
guvernamentală a Republicii 
Popuțare Chineze.

_ Prin oaspeți, noștri dragi salu
tăm din toată inima marele popcr 
chinez și gloriosul său Partid 
Comunist. care conduce țara din 
victorie în victorie !

De asemenea ne-am adunat 
aici și pentru a asculta ce vor 
să ne spună tovarășii chinezi.

Prietenia dintre Uniunea So
vietică _ și Republica Populară 
Chineză, dintre popoarele sovietic 
și chinez devine cu fiecare zi tot 
mai trainică «' ' :
iar colaborarea noastră în 
niile politic, economic și 
ral — tot mai rodnică.

Prietenia frățească 
Uniunea Sovietică și 
biica Populară

și mai puternică, 
‘ i dome- 

ciiltu-

dintre 
Repu- 

Chineză — 
este o cucerire istorică mărea
ță a întregului lagăr al țări
lor socialiste, a întregii ome
niri muncitoare. Această prie
tenie este unul dintre cei mai 
importanți factori ai păcii și 
securității popoarelor, piedică 
de netrecut în calea politicii 
cotropitoare a imperialiștilor.

Poporul chinez sub conducerea 
Partidului său Comunist, în frun
te cu tovarășul Mao Țze-dun, a 
obținut succese minunate in con
strucția socialistă.

Salutăm succesele poporului 
chinez și îi urăm noi victorii și 
mai mari pe calea construcției 
socialiste I

Victoria șj succesele poporu
lui chinez in construcția so
cialistă au transformai consi
derabil situația politică in în
treaga Asie, au ușurat foarte 
mult cueerirea independenței 
de stat de către o serie de 
țări din Asia, fapt care nu 
numai că întărește frontul pă
cii, dar aduce și schimbări 
substanțiale in raportul gene
rai de forțe pe arena interna
țională.

Guvernul Chinei populare a- 
cordă multă atenție consolida: i 
păcii în Asia și in Extremul O- 
rient și a realizat în această pri
vință mari succese.

In ciuda eșecului deplin al a- 
gresiunii împotriva Egiptului, in 
ciuda faptului că iorțele păcii au 
obținut o mare victorie în Orien
tul Apropiat și Mijlociu, popoare
le iubitoare de pace nu au nici 
un temei pentru a-și slăbi efor
turile în lupta pentru pace. Re
centa] mesaj al președintelui 
S.U.A., Eisenhower, adresat Con
gresului S.U.A., in care cere sâ i 
se acorde drepturi speciale pen
tru folosirea forțelor armate în 
Orientul Apropiat și Mijlociu, a- 
rată că Stalele Unite aie Ameri- 
cii nu renunță la politica lor de 
„război rece" și de intensificare 
a încordării în relațiile interna
ționale.

Doctrina Eisenhower este un 
plan de expansiune economică și 
politică în Orientul Apropiat și 
Mijlociu, care se bazează pe forță 
armată. Ea este o manifestare a 
colonialismului sub o formă 
nouă, pe care monopoliștii ame
ricani vor s-o sădească acolo 
unde reușesc să înlăture pe colo
nialiștii de tip vechi cum sint de 
pildă, imperialiștii din Anglia și 
Franja.

Succesele socialismului cresc 
pe zi ce trece. Ar fi însă greșit 
să afirmăm că construirea vieții 
noi se desfășoară lin și fără fră- 
mintări. Noi, marxiști-leniniștii 
știm că noul se naște în lupta 
împotriva vechiului, că vechiul 
nu cedează de bunăvoie pozițiile 
lui. Lumea capitalistă în frunte

cu S.U.A. depune multe eforturi 
și cheltuiește sume uriașe pentru 
a frina dezvoltarea cu succes a 
socialismului. Imperialiștii folo
sesc orice greșeală a noastră, 
orice pas greșit al nostru pentru 
a ponegri mărețele idei ale co
munismului, pentru a submina 
încrederea clasei muncitoare în 
viitorul ei, pentru a slăbi forțele 
și unitatea lagărului socialist.

Putchul contrarevoluționar din 
Ungaria este un exemplu grăitor 
al luptei ascuțite dintre cele două 
sisteme — capitalist și socialist— 
în condițiile „războiului rece".

Planurile imperialiste au sufe
rit însă un eșec. Guvernul revo
luționar muncitoresc.țărănesc un
gar condus de tovarășul Kadar, 
a consolidat forțele revoluției.

Prețuim foarte mult poziția 
clară și fermă a prietenilor neș- 
tri chinezi față de putchul contra
revoluționar din Ungaria. Această 
poziție coincide întrutotul cu po
ziția Uniunii Sovietice.

Evenimentele din Ungaria con
stituie încă un avertisment pen
tru clasa muncitoare și partidele 
ei, pentru întreaga mișcare re
voluționară muncitorească in ceea 
ce privește existența unei îndir- 
jite lupte de clasă, necesitatea de 
a menține o ascuțită vigilență 
revoluționară, fn ceea ce privește 
faptul că dușmanul ne pindește 
acolo unde uităm de existența lui. 
Socialismul trebuie nu mima: con
struit ci trebuie să știm să-l a- 
părăm de loviturile dușmanilor 
indiferent de unde ar veni aceste 
lovituri.

La tratativele dintre delegațiile 
guvernamentale ale Republicii 
Populare Chineze și Uniunii So
vietice am făcut un schimb de 
păreri în problemele internațio
nale actuale și in ceea ce privește 
căile dezvoltării viitoare a cola
borării intre țările noastre.

Convorbirile noastre s-au des
fășurat intr-o atmosferă de cor
dialitate șj înțelegere reciprocă 
tovărășească, iar schimbul de pă
reri a arătat că vederile noastre 
coincid pe deplin și că sintem 
profund conștienți de sarerm e 
noastre comune în situația ac
tuală.

In prezent cea mai impor. 
tantâ sarcină a noastră este 
întărirea pe toate căile a coe
ziunii lagărului socialist pe 
baza principiilor marxism-le- 
ninismului. dezvoltarea și în
tărirea prieteniei pe baza 
principiilor leniniste ale ega
lității in drepturi, expuse In 
declarația guvernului sovietic 
din 30 octombrie 1956.

întărirea continuă a unității 
țărilor socialiste și a solidarității 
internaționale a proletariatului 
este necesară atit pen:ru avintul 
general al economiei și culturii 
lagărului socialist dt și pentru 
respingerea cu succes a tuturor 
încercărilor imperialiștilor de a 
submina forțele socialiste In con 
dițiile actuale de o deosebită im
portanță pentru țările socialiste 
este întărirea dictaturii proleta
riatului, înfăptuită in interesa! 
tuturor oamenilor mundi și îm
binată cu cea mai largă demo
crație populară.

Delegațiile guvernamentale ale 
Republidi Populare Chineze și 
Uniunii Sovietice au desfășurat 
o muncă importantă și utilă. S-a 
adus o nouă contribuție la întă
rirea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre sta- 
tele noastre. Sintem ferm con
vinși că aceasta va servi cauzei 
întăririi continue a unității și for
țelor lagărului socialist, va con. 
tribui Ia dezvoltarea relațiilor 
statelor sodaliste cu toate țările 
lumii pe baza principiului coexis. 
tenței, a unirii tuturor forțelor 
iubitoare de pace fn lupta pentru 
pace și securitatea popoarelor.

al unității puternice
In cuvîntarea sa Ciu En-lai a 

spus printre altele:
Sîntem foarte bucuroși că a- 

vem prilejul să ne intilnim cu 
reprezentanții locuitorilor din 
capitala mare! noastre aliate — 
Uniunea Sovietică. întotdeauna 
este plăcut să te intîlnești cu 
prietenii. Intîlnirea cu marele 
popor sovietic, cu cel mai apro
piat tovarăș de luptă și cu cel 
mai bun și încercat prieten al 
nostru ne bucură și ne emoțio
nează în mod deosebit

Ingăduiți-mi in primul rind 
să vă transmit felicitări de Anul 
Nou și un salut frățesc din par
tea poporului chinez. Aș dori 
de asemenea să vă mulțumesc 
din toată inima în numele tu
turor membrilor delegației noa
stre pentru intîlnirea caldă și 
primirea cordială.

Referindu-se la succesele obți
nute de poporul chinez in con
strucția socialistă, Ciu En-lai a 
spus:

Poporul chinez iși dă pe 
deplin seama de faptul că toa
te succesele noastre nu pot fi 
despărțite de sprijinul și aju
torul guvernului sovietic și 
poporului sovietic.

Poporul chinez înțelege de •- 
semenea foarte bine că succese
le noastre au fost realizate dato
rită faptului că pășim pe calea 
deschisă de Revoluția din Octom
brie. Uniunea Sovietică este pri
mul stat in lume care a trans
format socialismul științific 
tr-un vis in realitate vie.

Experiența revoluției 
construcției in Lniunea 
vietică constituie cel nai ___
model de aplicare creatoare 
a învățăturii marxism-temn-s- 
mului in conformitate cu par
ticularitățile naționale.

Uniunea Sovietică ne-a dat 
uriașa sa experiență înainta
tă și iuvățăminte prețioase și 
poporul chinez le-a folosit in 
mare măsură in opera revo
luției Și construcției și a evi
tat multe căi lăturalnice.

Poporul chinez va rinfi—■ 
să învețe de la Uniunea So
vietică CU nodesde și serioz- 
tate. să învețe din experiența 
voastră înaintată ji «n șfiin- 
ți și tehnic» voastră înainta
ți. Experiența prnprie de 
luptă a poporului chinez a și 
dovedit d calea Pevonțtei 
din Octombrie — este calei 
de la o victorie Ia alta Sa 
există in lume forță <are să 
postă obligi poporal chinez 
să se abată de pe alea pe 
care și-a ales-o

In creitinuare, Ciu En-lai s-a 
referit Ia unele aspecte ale situa
ției internaționale;

Unitatea și întărirea lagă
rului socialismului In frunte 
cu marea Uniune Sovietică 
— a subliniat Gu En-tai — 
constituie cel mai important 
sprijin pentru cama păcii in 
întreaga lame și a progreso- 
1<W omenirii, precum și o pie
dică serioasă pentru țările 
imperialiste ia înfăptuirea a- 
greși anii și dezlănțuirea unui 
nou război. Tocmai de aceea 

statele imperialiste încearcă 
mereu să distrugă țările so
cialiste și se străduiesc tn fel 
și chip să submineze unitatea 
dintre ele.

Evenimentele din Ungaria re
prezintă un atac cit se poate 
de criminal și infam al statelor 
imperialiste împotriva lagărului 
socialismului

Marele popor sovietic șj arma
ta sovietică au demonstrat odată 
mai mult in aceste evenimente 
devotamentul lor față de princi-

dia-

fi *
So-
Wa

piui internaționalismului proletar 
și au adus o contribuție uriașă 
la cauza păcii și socialismului.

Arătind • că planurile agresive 
aie imperialiștilor împotriva E- 
giptului au suferit un eșec to
tal, Ciu En-lai a spus :

Victoria rezistenței Egiptu
lui a însuflețit toate popoare
le asuprite la lupta pentru in
dependență și a demonstrat 
ci ele vor găsi prieteni in 
toate colțurile globului pă- 
mintesc și că în această lup
tă justă ele pot conta pe cel 
mai hotărit sprijin și simpa
tiile țărilor socialiste. (A- 
plauze).

Aventura imperialiștilor în Un
garia șj agresiunea lor ît. Egipt 
au suferit o infringers gravă. 
Dar. aceasta nu înseamnă că ei 
se vor resemna cu infrtngerea 
suferită. Ei mai încearcă să se 
amestece in treburile Ungariei 
prin intermediul O.N.U. Ei con- 
trauă încă să răspindească lo
zinci demagogice și minciuni, 
încearcă să ațițe sentimente de 
nationalism îngust, să torpileze 
uc '-area țărilor socialiste.

Slăbirea concomitentă a pozi
țiilor Angliei și Franței in Orien
tul Apropiat și Mijlociu, a stîr- 
rit pofta nesaț casă a Statelor 
Unire ale Americii. Scopul _doc- 
trjser Eisenhower* pe care au 
da:-o recent publicității. este de 
a rajune jugul ecoucmic Șj po
litic popoarelor din aceste regl
au. Dergina până la intervenția 
affltară d redă împotriva po- 
poarelor din aces:e regrarL

Toate acestea cer din partea 
țăr.lor socialiste și a tarilor io- 
btoare de race din I-nnea în
treagă să-ți aseptă ng-ilența ți 
sâ lupte tîeobosri pentru a aă- 
dărrtsc: crxre încercări și pla
cări ale imperialiștilor.

torțe cart
l Toate

0 nouă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare frățească 

între R. P. Chineză și R. P. UngarăA

BUDAPESTA 17 (Agerpres).- 
La 17 ianuarie, la Budapesta a 
fost dat publicității următorul 
comunicat cu privire la tratati
vele dintre delegațiile 
mentale ale Republicii 
Ungare si .Republicii 
Chineze. în comunicat 
printre altele :

guverna. 
Populare 
Populare 
se spune

delegația
Republicii 
invitația

La 16 ianuarie 1957 
guvernamentală a 
Populare Chineze, la 
guvernului revoluționar munciio- 
resc-țărănesc al Republicii Popu
lare Ungare, a sosit ia Buda
pesta și a dus tratative priete
nești cu membrii guvernului re
voluționar muncitoresc-țăranecc 
al Republicii Populare Ungare.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească și 
cordială. Delegațiile celor două 
guverne s-au informat reciproc 
asupra situației din țările lor. 
A avut loc un schimb de păreri 
asupra problemelor care decurg 
din actuala situație din Ungaria, 
asupra problemelor politice și 
economice care prezintă interes 
comun, precum și asupra unor 
probleme internaționale actuale.

Cele două delegații guverna
mentale au ajuns la un punct de 
vedere absolut identic in privin
ța situației din Ungaria.

Poporul muncitor ungar sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Socialist Ungar și a guver
nului revoluționar muncitoresc- 
tărănesc, bazindu-se pe ajutorul 
armatei sovietice a zădărnicit 
răscoala armată contrarevoluțio
nară pregătită de forțele reacțio
nare ale imperialismului.

In acest fel a fost apărată pen
tru poporul ungar cauza socia
lismului, au fost zădărnicite pla
nurile de transformare a Unga
riei intr-un focar de război 
Europa și dejucate uneltirile 
perialiștilor care urmăreau 
prin provocarea unei breșe 
Ungaria să zdrobească una 
una țările socialiste.

Delegația guvernamentală 
neză sprijină prin toate mijloa
cele eforturile pe care partidul 
muncitoresc socialist ungar și 
guvernul revoluționar muncito- 
resc-țărănesc le depun in intere^ 
Ml restabilirii ordinii sociale și 
poetice 
țării.

Cete

I* >

două

în 
im- 

c» 
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cite

chl-

vieți, economice a

delegații guverna-

Comunicatul cu privire 
la tratativele dintre 

delegațiile 
guvernamentale ale 

R. P. Ungare $i 
R. P. Chineze

privire la sprijinirea declara-

înmentale sînt de aceeași părere 
privința pricipalelor probleme ale 
actualei situații internaționale.

Ele vor depune toate eforturile 
pentru ca tn relațiile internațio
nale să fie înfăptuite cele cinci 
principii ale coexistenței pașni
ce, și năzuiesc cu perseverentă 
spre dezvoltarea legăturilor din
tre țări. Sîntem profund convinși 
că dacă țările socialiste, unindu- 
se cu toate țările și popoarele 
iubitoare de pace, vor continua 
consecvent lupta lor, toate unel
tirile imperialiștilor pot fi zădăr
nicite.

Cele două delegații guverna
mentale și-au exprimat părerea 
că unitatea strinsă și colabora
rea prietenească a țărilor lagăru
lui socialist, in frunte cu Uniu
nea Sovietică, este che
zășia succesului cauzei ță
rilor socialiste, menținerii unei 
păci trainice în întreaga lume. 
Țările socialiste sînt legate prin 
ideile și țelurile comunismului. 
Legăturile lor reciproce trebuie 
coordonate cu principiile interna
ționalismului proletar .Țările so
cialiste sînt țări independente, su
verane.

De aceea, relațiile lor reci
proce trebuie să se întemeieze pe 
bazele principiilor leniniste ale 
egalității națiunilor. Delegațiile 
guvernamentale ale celor două 
țări iși exprimă satisfacția că pe 
baza principiilor menționate, ță
rile socialiste s-au străduit să-și 
corecteze și să-și întărească rela
țiile. In același timp ele au sta
bilit că din acest punct de vedere 
are o deosebită însemnătate De
clarația din 30 octombrie 1956 a 
guvernului Uniunii Sovietice cu 
privire la bazele dezvoltării și 
întăririi prieteniei și colaborării 
dintre Uniunea Sovietică și cele
lalte state socialiste și declarația 
din 1 noiembrie 1956 a guvernu
lui Republicii Populare Chineze

cu . 
ției guvernului sovietic.

Cele două delegații guverna
mentale au constatat ca in ulti
mii ani s-au dezvoltat îmbucură
tor legăturile politice, economice > 
și culturale dintre ce’.e două țări. ( 
Prietenia și colaborarea dintre 
ele sînt spre binele celor două 
țări, deoarece ambele părți au 
respectat întotdeauna cu strictețe 
principiile egalității în drepturi 
intre țările socialiste și sprijinirii 
avîntului economic reciproc. De
legațiile guvernamentale ale ce
lor doua țări și-au exprimat do
rința de a continua dezvoltarea 
relațiilor politice, economice și 
culturale dintre țările lor, de a 
menține și întări solidaritatea 
dintre țările socialiste, de a con
tribui la unitatea tuturor țărilor 
și popoare’or iubitoare de pace și 
de a munci d;n toate puterile pen
tru cauza sfîntă a păcii în în
treaga lume și a progresului ome
nirii.

Comunicatul a fost semnat de 
JANOS KADAR, președinte’e gu
vernului revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar și de CIU EN- 
LAI, premierul Consiliului de stat . 
al Republicii Populare Chineze. I

BELGRAD. — La 17 ianuarie 
a sosit la Belgrad o delegație a 
Adunăriț reprezentanților popu
lari din întreaga Chină care va 
face o vizită de 15 zile in R.P.F. 
Iugoslavia. Delegația, alcătu ti 
din 12 membri, este condusă de 
Pîn Ci-jen, vicepreședintele Co
mitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari -din în
treaga Chină

PRAGA. — Tribunalul Suprem 
din Praga a dat sentința in pro. 
cesul unui grup de spioni ce ac
ționau potrivit instrucțiunilor 
serviciului de spionaj englez. 
Pentru înaltă trădare și spionaj 
inculpa(ii Potocek și Kwicera au 
fost condamnați la moarte cu 
confiscarea averii. Ceilalți mem
bri ai grupului au fost condam
nați la închisoare pe diferita 
termene.

Să se treacă In mod practic la dezarmare!
17 Coresponden
ți. N U. tranentite: 
narte după masa 
rarie Comitetului

NEW YORK 
tel Agerpres la 
Mserreri 16 ai 
s-au refuz*. l-c 
Poirite a! O_\.U m legătură cu
rroblerez dezarmării Primul a 
luat cuvintul delegatul R.PJL. 
Silviu Brocart.

Delegația romină este hotărîtă 
să sprijine orice efort menit 
să promoveze cauza dezarmării

Gar. emul roanla — a spus e> — 
consideră dezarmarea ca ana din 
srcpleme'e.cheie ale vieții inter
naționale de azi Noi socotim că 
realizarea acu: acord in proble
ma aezarmari1 ac trebuie coedi- 
leaată de rezolvarea altor pro- 
p-erne ’ r-g -use nternatKMale.

Ia cacceptra relegațe'- romkie. 
assambial problemelor ia legâto- 
râ cs dezarmarea ■■ trebuie pri
vit ca aa tot ce tretxrie rezolvat 

a ca an ște de re- g 
da care trebtee scwcatș veriga 
cea au; acces. P.lj ta mânec: ol 
de față ța apoi trăgând de ea. sâ 
5e rezolvate ț. ceie-alte probleme 
adiacecte.

Care este S aaxoental de fată 
acea vergă a probleme; dezar- 
■ârc de care se poate apuca mai 
xțor. deoarece prezintă mai pu- 
rrte compl «ații ? Delegat.a ro
mâna consideră ca această verigă 
«■ăe Muiiuue experiențelor ar. 
soelcr atorn.ee ți cu hidrogen, de
oarece punerea in practică a unei 
asemenea măsuri nu implică nici 
un fel de inspecție sau control, 
intr-un cuvint nimic care ar pu
tea împiedica sau măcar amina 
un acord asupra ei.

După ce a arătat că delegația 
romină sprijină cu tărie proiectul

LUCRĂRILE COMITETULUI 
POLITIC AL O.N.U.

rezoluție sovietic cu privire 
__ interzicerea imediată a expe
rimentării armelor atomice si cu 
hidrogen, vorbitorul a sous în 
continuare: In concepția noastră, 
hotărirea de a înceta experiențele 
cu arma atcmică și cu hidrogen 
nu reprezintă decit primul pas 
către interzicerea armelor nu- 
deare. inclusiv interzicerea Dro- 
docerii lor ca și complecta distru
gere a stocurilor de arme nu- 
deare.

In ceea ce privește reducerea 
torțelor armate ale marilor nu- 
teri. delegația romină consideră 
ca există premize pentru a vo 
face pași înainte

Unii dintre vorbitori au ridicat 
problema «sateliților pămîntului" 
și a armelor interspația'e. Nu este 
Iu intenția mea de a mă ocupa 
de această problemă. Aș vrea to- 
tași să srbaafez că poporul ro
ata. ca și multe alte popoare, re
simte ca o amenințare mult mai 
imediată și mai directă a secu
rității sale existenta pe pămînt, 
și nu In spații interplanetare, a 
unor baze miutare instituite pe te
ritorii străine in imediata apro
piere a țării noastre și de aceea 
delegația romină socoate că tre
buie să se dea importanța cuve
nită probleme: lichidării bazelor 
militare 
străine.

R.PR. 
deosebit 
colective europene. Dacă este evi
dent că securitatea in Europa ar 
fi considerabil întărită de pe ur
ma unui acord internațional pri
vind reducerea înarmărilor, tot 
atit de evidentă este reciproca, 
și anume că înfăptuirea seeurită-

de 
la

instituite pe teritorii

este interesată In mod 
in rea’izarea securității

ții colective europene ar însemna 
un pas uriaș pe calea rezolvării 
cu eucces a problemei dezar
mării

In încheiere, delegatul R.P.R. 
a arătat că atît comisia de dezar
mare cit și subcomitetul au avut 
o compoziție prea restrînsă care 
nu a reflectat toate pozițiile $i 
interesele principale în problema 
dezarmării. Ținînd seama că a- 
ceastă problemă nu poate fi re
zolvată altfel decit prin colabora
rea tuturor, se impune lărgirea 
compoziției celor două organe 
de «peciaLiiate ale O.N.U. Dele
gația romină. irtspirîndu-se din 
marea dorință de pace a poporu
lui romîn, este hotărîtă să spri
jine orice efort menit să promo.» 
veze cauza dezarmării.

Cuvintul altor delegați
A luat apoi cuvintul delegatul 

Iugoslaviei, Brilej, care și-a ex
primat regretul că „pînă în pre
zent nu au fost luate nici un fel 
de măsuri practice'* pentru rezol, 
varea problemei dezarmării.

Delegatul iugoslav și-a expri
mat regretul în legătură cu fap
tul că la discutarea problemei 
dezarmării nu participă una din 
marile puteri — Republica Popu
lară Chineză.

Reprezentantul Japoniei, Sa- 
vada, a arătat că reglementarea 
armamentelor clasice și a arme
lor nucleare constituie ,,un tot 
unitar* și că orice plan de de
zarmare trebuie să prevadă con
comitent ambele tipuri de arma
mente. Delegatul Japoniei a che
mat marile puteri „să ducă trata
tive mai sincere și mai construc
tive decit în trecut* cu privire la 
dezarmare. El a spus că Japonia 
„va 6aluta o întrevedere a șefi
lor marilor puteri în stadiul co
respunzător pentru discutarea 
principalelor probleme*.

Din mesajul prezidențial,, cu privire la starea S.U.A 1. (Situația internă)....

... economia americană este puternică... - se dezvoltă și profund sănătoasă! pede că primejdia e mereu prezentă!
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Statele Unite se află pe culmi fără prece
dent de prosperitate economică
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Racila situației economice constă în unele ? 
nedreptăți flagrante și anume în unele spo- ® 
rirî de salariu. •
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