
Citind Manifestul»*
greu de precizat 
care a fost pri
mul manifest e- 
lectoral din Ro- 
mînia. Faptul în 
sine este lipsit de 
importanță pen- 
t.u actualitate.

Probabil, vreun cercetător 
al trecutului răsfoind dosare 
prăfuite, mirosind a mu
cegai, va da într-o bună zi 
peste slovele uitate ale pri
milor solicitatori la deputăție. 
De-a lungul anilor viata poli
tică a Romîniei de odinioară 
a fost inundată de manifeste 
electorale. S-a format, astfel, 
o tradiție lipsită de strălucire, 
intîlnirea cu urnele de vot 
dădea frîu liber fanteziei po
liticienilor burghezi și tot 
ceea ce-și putea imagina ci
neva în materie de promi
siuni era oferit alegătorilor 
sub formă de cuvlnt tipărit. 
Le alegerile din 1932 își dis
putau bunăvoința cetățenilor 
14 partide (mai tirziu. cifra 
va fi mai marc!). Unul se 
boteza „al poporului44, altul 
liberal „adevărat* spre 
sebire de concurentul 
liberal „neadevărat* și așa

Niște vinători 
să for- 

;i luase 
domnitor

ci-

deo- 
slu

mai departe, 
de voturi ajunseseră 
meze un partid ce-și 
numele decedatului g 
muntean Vlad Țepcș.

Ce ofereau aceste oartîde a- 
legătorilor ? Un partid promi
tea în 1932 : „Vom reduce în
vățământul primar de la 7 la 
4 ani dîndu-le mai devreme 
drumul copiilor pentru a aju
ta la munca c:mpuluiM. In 
același an un alt partid prn- 
mitea... inflație. Nu-i vorba d? 
o farsă de 1 aprilie ci 
adevărat program de 
nare : „Partidul nostru 
duiește inflația. Banii 
mai ieftini și fiecare 
parale iși va putea

de un 
guver- 
făga- 

vor Ii 
«ivind 

parale iși va putea procura 
cele necesare". Și promisiuni-

Ie continuau. înainte de ale* 
geri bietului alegător i se în
fățișa viața in anii următori 
sub auspicii paradisiace. Ce se 
întimpla după alegeri ? O 
spune limpede un cuplet al 
marelui artist popular 
stantin Tănase rostit pe 
în 1932.
„La alegeri ne-au spus 
Că ne dau pentru nevoi 
Pluguri de-alea automate 
Care ară fără boi... 
Dar nu și-au ținut cuvintul 
Fiindcă avură alt s ap 
Iară noi arăm pămintut 
C-un cîrlig și-un lîrnăcop”.

Spuneam că promisiunile 
electorale ale politicienilor 
burghezi au o tradiție lipsită 
de glorie. Că așa stau luci
rile o dovedește și un autor 
de la 1868 care spunea • 
„Vecinie stau boierii cioatcă 
Și între dinșii tot clocesc 
Din alegere să facă 
Monopolul boierea

Și anii au trecut. N-au tre
cut domol ci in furtuna unor 
lupte ce au brăzdat istoria 
patriei. Au trecut anii și acum 
trăim altfel de vremi. Sint lu
cruri cunoscute, mai ales cu
noscute din propria experien
ță de viață. Ne este sufletul 
plin de recunoștință față de 
partidul comuniștilor ce a a- 
lungat din viața țării trecutul 
tragic.

Ne aflam In fa*a întilnirii 
cu urnele. Sîmbătă noapte 
rotativele în goana lor nepo
tolită au așternut in ziare cu
vintele Manifestului Frontului 
Democrației Populare. Un ma
nifest electoral ? Da. Dar un 
manifest despre noi ș: desp'e 
viata noastră despre ziua de 
ieri de azi și de miine <* pa
triei. Un dialog cu conștiința 
noastră, a fiecăruia care la 3 
februarie introducem in urcă 
brl*tinul de vot

Ținem minte macula*0!a e- 
Iectoraîă a trecutului. Promi-

Con- 
scenă

frate

siunl. promisiuni, promlslunL 
Partidele politice ale burghe
ziei și moșierimii iși bazau 
existența pe promisiuni. De 
realizat nu realizau nimic 
pentru alegători, pentru po
por. (Ba. ca 
vărul istoric, 
îmbogățirea 
burgheziei și

Manifestul 
crației Populare nu se bazea
ză pe promisiuni de genul ce
lor in care se specializaseră 
„istoricii". El se adresează 
poporului și ii înfățișează ta
bloul vieții sale. Despre ceea 
ce s-a făcut, despre ceea ce 
se face și despre ceea ce mai 
trebuie făcut. Sint înfățișate 
succesele minunate obținute in 
anii puterii populare dar nu 
sint ocolite nici lipsurile. Po
porului i se spune adevărul 
sută la sută. Nu există pro
cente ascunse.

Este vorba de un simplu 
manifest electoral ? Nu. Este 
vorba de un deosebit de con
vingător bilanț al activității 
din anii din urmă și de un 
program de muncă și luptă 
pentru anii ce vin. Totul e 
limpede. Citești frazele mani
festului și-fi dai seama că e 
vorba de viata fiecăruia din 
noi. Realizările enumerate 
le-am simtit inriurind traiul 
nostru. Iar viitorul ne apare 
eu o claritate de cristal. Nu 
avem incertitudini. Explica
ția este simplă : succesele în
registrate in anii de democra
ție pooulară — rod al politicii 
partidului—sint chezășie pen- 

s'-cc*sele v’itoare. Si cre
dem că nu mai e nevoie să 
mai adă.u'’?m că orie* om 
conștient Irl dă seama din fie
care măsură a partidului, din 
întreaga sa activitate, că nu 
există preocupare mai de sea
mă pentru regimul nostru de
ci t fericirea celor ce muncesc.

si păstrăm ade- 
realizau 
nemăsurată 
moșierimii). 
Frontului Demo
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Duminică 20 ianuarie. Au 
mai rămas două săptămini 
pină la alegeri. Străzile Cap.- 
talei cunosc multă animație 
deși e zi de repaus, iar tem
peratura scăzută cu tot dina
dinsul ne atrage atenția 
sintem in ianuarie. Sute 
sute de oameni, agitatori 
broșuri și ziare sub braț, 
îndreaptă spre străzile
le-au fost repartizate de către 
punctele de agitație; la tocu
rile de afișare a listelor de 
alegători numeroși cetățeni 
peri/ied dacă sint prezenți in 
ele. Campania electorală a 
intrat incepind de duminică 
intr-o nouă fază. A fost pu
blicat Manifestul Consiliului 
Central al Frontului Demo
crației Populare. In fața de
bitelor și a chioșcurilor de 
ziare, pe străzi, cetățenii 
Bucureștiului se opreau pen
tru a cunoaște conținutul Ma
nifestului. Discuțiile se înche
gau pe lec, intre oameni cu 
citeva minute înainte com
plect necunoscuți intre ei. 
Pe Calea Dorobanți — mai 
precis in Piața Confederației 
— am intilnit în fața unui 
chioșc al Difuzării Presei o 
vie animație. Inginerul Ște
fan Vasile, de la întreprinde
rea A.C.R.A., tocmai desfăcea 
gazeta cind l-am rugat să 
ne răspundă la întrebările 
noastre. Tovarășul Ștefan Va
sile ascultase de dimineață la 
radio conținutul manifestu
lui, așa că era informat asu
pra principalelor probleme e- 
nunțate in documentul publi
cat duminică dimineață. Iată 
ce ne-a declarat dînsul.

„Am primit cu bucurie ma
nifestul. Realizările obținute 
de poporul nostru in ultimii 
ani pe drumul construirii so
cialismului — pe care le tre
ce în revistă manifestul — 
nu sint vorbe goale. Fieca e 
dintre noi le cunoaște. Vreau 
să mă refer în primul rind la 
mine. Am absolvit Institutul 
In anul 1956. Am avut bursă 
de stat; locuiesc In cartierul 
Vatra Luminoasă. Am un a- 
parlament Intr-unui din blocu
rile noi construite pentru oa
menii muncii de către partid 
și guvern. Sini aici in car
tierul Vatra Luminoasă cite
va sute de apartamente ridi
cate In ultimii ani și care au 
fost puse la dispoziția ocme- 
nilor muncii. In apropierea 
locuinței mele a fost construit 
nu de mult uriașul „Complex 
sportiv „23 August'* Anul a- 
cesta s-a introdus conductă 
cu gaze In cartier. Nu cred 
că ar mai fi nevoie să enu
măr acuma toate reali zări, e 
obținute de puterea popu'ară 
în ultimii ani In țara noaslră". 
Și, in încheiere, tlnărul in
giner ne-a asigurat cu în
suflețire că la 3 februarie 
va vota cu toată încre
derea pentru victoria in 
alegeri a Frontului Democra
ției Populare L-am rugat a- 
poi pe mecanicul Ion Simi- 
rad, din Calea Floreasca nr. 
86. care urmărise 
noastră cu inginerul Ștefan 
Vasile să ne spună 
sa despre Manifestul 
liului Central al 
Democrației Populare. Redăm 
mai jos declarația sa:

„Viața noastră s-a schim
bat mult In anii puterii popu
lare. Grija centru 2lua de 
miine. spaima șomajului au 
dispărut însuflețiți de un 
ideal nobil — construirea so
cialismului — cetățenii țării 
noastre sprijină cu entuziasm

discuția

părere 1 
Const- 
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Proletari din toata țărila, uniți-vil

Marți 22 ianuarie 1957

»nu! 1956, prodoctnd nume-

Petre Mo’dovan 
locțiitor *1 ministrului 

Agricu.turii

tineri și plini de ț

Drumul »pre fericire desigur 
rvh neted. Dar el este un 
drum care ne duce in mod »i- 
gur spre țelul dorit.

Istoria este plină de ironie. 
La începutul acestui secol o 
gazetă ce se intitula „națio
nal independenta- afirma că 
poporul nostru no va fi nicio
dată un popor industrial. Cit 
temei avea această afirmație 
— ce se voia profetică — 
ne-au dovedit-o din plin anii 
din urmă. Peste o sută de fa* 
brici și uzine au fost ridicate 
în ultimii patru ani. Față de 
1938, producem azi de peste 
două ori mai mult cărbune, de 
patru ori și jumătate mai 
multă fontă și aproape de trei 
ori mai mult otel și laminate- 
Produse purii od inscripția 
„fabricat în R.P.R.* an căuta
re pină și in țări îndepărtate.

„Eminamente zgricoli* — w 
așa era botezată țara noastră. 
Și in această țară „emina- ș 
mente agricolă-, cei ce mun-j 
ceau ogoarele au dat zcumju-1 
mătaîe de secol 11-000 de/ 
jertfe pentru ci aț cerut o / 
existentă omenească. De-zti? / 
în anii aceșt;a. ai puberii / 
populare, an prins viată viso- / 
rile râscuîaților din 1207. /

Rominia burgfiezo-mcjîe- / ‘ 
rească era n țară a recorduri- / 
lor. Dar nn in materie de ( 
s?ort. de cultură sau de știin- / 
fă. Era o țară a recordurilor / 
in materie de mortalitate in- / 
fantflă. de sifilis, de malarie | 
și pelagră Eram tara cu cea | 
mai mare mortalitate Infan- / 
filă din Europa. Astăzi ne gă- / j 
sim printre firile cn o moria- / 
litate Infantilă scăruH. Dru- / 
mul parcurs în acești ani de / 
tara noastră înfățișează mari-i j 
le transformări din viața sa- / 
telor și orașelor. /

Bilanțul e cuprinzător. Sln- 
tem mîndri de ceea ce am 
realizat, dar avem și conștiin
ța a ceea ce ma’ trebuie făcut. 
Manifestul F.D.P. este bogat 
în amănunte. O frază expri- / 
mă însă esen*a : „Continuînd ( 
politica de industrializare a / 
tării, de dezvoltare a indus- / 
triei grele, partidul și gu- i 
vernul nun ca sarcină cen- | 
trală ridicarea sistematică a } 
agriculturii, creșterea produc- z 
ției industriei ușoare și aii- j 
mentare, construirea de Io- J 
cuințe*.

Sintem , ,
speranțe. Era o vreme cind ti- w 
nerețea și speranțele erau în- ( 
sropate de împotrivirea necru- ( 
țătoare a unor regimuri ce nu < 
aveau nimic comun cu intere- j 
sele . . .
stră 
rite, 
mai 
tate 
tuim. Ni s«* pate — 1 
că rîndnielile acestea există 
d»n totdeauna. Uităm genera- , 
țiile trecute. Uităm chinurile | 
părinților noștri. Dar nu a- j 
vem dreptul să uităm ! Să ti- ( 
nem minte cum trăia 
tul în trecut. Așa vom 
înzecit. însutit înmiit 
de astăzi a tineretului.

Să ținem minte trecutul. Să ( 
fim puternic ancora*! în pre- ș 
zent. Să avem încredere de- l 
p’ină în viitorul pe «-are i1 oon. ( 
stnsrm cu pronriîle noastre ( 
mîini. La aceasta ne indeam- (

4 
4 
(
<
4 
4
•

I !

poporului. Tinerețea noa- / 
are orizonturi nețărmu- ( 
îndrăzneala visurilor nu 
este stăvilită de o reali- 
crudă. Visăm și înfăp-

<
și înfap- ( 
uneori — (. .. j 

(

tinere- ( 
piețul < 
viața ( 
. . 4

nă Manifestul Frontului De
mocrației Populare. La sc-a<- 
ta ne îndeamnă conștiința 
noastră.

„Scîntsia tinsretu'ui"

In primele ore a!e dimineții de duminici: Cetățeai si Capitalei 
in fata chioșcurilor de zii re

Au sosit agitatori— 

politica partidului și guvernu
lui. Am văzut cu totii că g'i- 
ja de căpetenie a regimului 
democrat-popular este omul 
cu nevoile sa’.e. $tiu că ootlnd 
'a 3 februarie candidafii F D.P. 
voi contribui la imbunătăti'ea 
continuă a vieții noastre, la 
înflorirea republicii noastre 
dragi'.

Ne-am continuat foto.repo'- 
tajul nostru prin Capitală la 
secțiile de votare nr. b și 1 
din Calea Dorobanți. Aici se 
desfășoară o intensă activita
te Vin cetățeni .a-e ve-ifică 
listele e’ectorale și agitatori 
care primesc ultimele indicații 
înainte de ieșirea oe 
tntr-una din sălile 
..Ion Luca Caragiale". 
se află cele două secții 
votare, am stat de vorbă 
tovarășul Sandu Filip care 
repartiza celor șapte grupe 
de agitatori materialul ce 
urma să fie împărțit cetățeni
lor. Tovarășul Sandu Filip, 
după ce a predat agitatorilor 
cele 120 de broșuri, ne-a in.

te- en. 
liceului 

unde 
de 
cu

format ci agitatorii vor pleca 
peste citeva clipe pe teren, a- 
died pe străzile Viddescu. 
Cornescu, Banu Antonache, 
Constantin Aricescu. Bito iei 
etc. Toate aceste străzi apar
țin de circumscripția electora
lă Dorobanfi. unde candidea
ză din partea F.D.P. acad. S 
Stoiloo.

Peste citeva minute i-am 
Intilnit pe agitatorii Nicolae 
Hacighian și Vlad Mircea pe 
strada Constantin Aricescu la 
nr. 39; stăteau de vorbâ cu 
cetățenii Florian Donighevici. 
funcționar ta Ministerul Silvi- 
cutturi. și cu Vasile Neagu. 
de la Ansamblul M.F.A., des
pre tntUnirea candidatului 
F.D.P. cu alegătorii din cir
cumscripția electorală .Doro
banți".

Fiecare zi care ne apropie 
de 3 februarie marchează ho- 
tărtrea poporului nostru de a 
asigura victoria tn alegeri a 
F.D.P.

Foto-reportaj de
M. ZAHAR1A și R. COST1N

Innretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Prind viață hotâririla planarei C. C. 
al PMR. din 27—29 decembrie 1956

JMAI MULTE MAȘINI,
mai buna organizare

lucrărilor IltllL»
a mecanizării

Stabilind ca o sarc'nă econo
mică actuală lichidarea rămine- 
rii in urmi a agriculturii față 
de dezvoltarea industrie! și față 
de creșterea nevoilor econcm a 
naț onate. Rezoluția p enare: C.C. 
ai P-M.R din 2~-29 decembrie 
1956 a fixat mecanizatorilor d.n 
agrîcuturâ sarcini de mare răs
pundere.

A viatul puternic și rapid al tu
turor ramurilor agriculturii și in 
spec.ai al produc iei cerealelor, 
baza creșter.i întregii prcducț.i 
agricole, depinde in mare măsu
ră de mecanizarea lucrărilor a- 
gricole. Prin mecanizare nu nu
mai că se economisește și se ușu
rează munca omenească, dar se 
pot obține mari sporuri de re
colte, deoarece lucrările agricole 
se fac mai repede, la termenele 
optime și In condiții de calitate 
superioară muncii cu vitele sau 
cu brațele. De aceea fiecare lu
crare nouă pe care o necanizăm 
constitu.e o contribuție impor
tantă la sporirea producției Ia 
hectar și la ridicarea productivi
tății muncii în agricultură.

Extinderea mecanizării agricul
turii se bazează in primul rind 
pe mașinile noi livrate agricul
turii de către industria noastră 
socialistă. In anul 1957, indus
tria constructoare de mașini iși 
va spori de trei ori producția de 
mașini pentru agricultură față

do
roase sortimente noi de mașini. 
Parcul existent va fi îmbogățit 
cu 1100 tractoare. 1400 cultiva
toare. peste 3.000 pluguri de 
tractor. 1.000 combine tractate de 
cereale. 500 combine de porumb 
etc.

In anul 1957 agricultura va 
prim: utilaje noi. produse pentru 
prima oară de industria noastră, 
cum sint mașinile de împrăștiat 
îngrășăminte chimice, sape rota
tive pentru spargerea scoarței 
solului ca și pentru executarea 
primei prăși le, prese tractate de 
paie, combine de însilozat fura
je etc. Mașinile nci cu care va 
fi înzestrată agricultura sint mult 
perfecționate față de tipurile fo
losite pînă acum Astfel, semă
nătoarea specială pentru porumb, 
fabricată anul acesta, cintăreș'e 
numai 600 kg„ in vreme ce ma
șinile similare fabricate pină a- 
cum au o greutate de 900—1.000 
kg. Aceasta înseamnă că, cu a- 
ceeași forță energetică, semănă
toarea se va putea deplasa mult 
mai repede, iar semănatul va fi 
efectuat într-un timp mai scurt.

Pentru prima oară industria

noastră va produce în serie com
bine de păioase și combine de 
porumb — mașini care vor înlo
cui în mare măsură munca ome
nească la recoltarea principale
lor noastre culturi, porumbul și 
griul Cit de importante sint a- 
ceste mașini pentru agricultură 
rezultă din faptul că numai o 
singură combină de cereale pă- 
ioase tractată — din cele 1.000 
bucăți pe care le vor produce a- 
nul acesta uzinele „Semănătoa
rea" — va permite la recoltare, 
intr-un singur sezon, economisi
rea a 3.000 zile de muncă și va 
iniătura risipa a cea. 7.500 kg. 
boabe.

Ca urmare a înzestrării cu 
utilaje noi. se va putea ridica 
puternic nivelul mecanizării lu
crărilor agricole în gospodăriile 
agricole de stat ca și in sectorul 
socialist-cooperatist. In anul 
1957, prin înființarea unor bri
găzi de specialtate, S.M.T vor 
fi în măsură să mecanizeze lu
crări noi deosebii de importan
te, cum sint lucrările de hidro
ameliorații, de combatere a erozi
unii solului de desfundări pentru 
plantarea viilor și livezilor etc. 
In combaterea eroziunii solului, 
un mare rol îl au centrele ce se 
înființează anul acesta in regiu
nile Galati, Ploești și Craiova,

, Pe crengi atlrnâ rodii de 
argint, 

j Cad fluturi iluzorii de absint. 
I De-i bolta sumbra, 

îmbrâcatâ-n gri 
! O-nsenlneazâ rîsul de copii.

PREGĂTIRI

(Continuare in pag 3-a)

Scrisori către PARTID
în aceste zile, în fabrici și uzi

ne au loc adunări in care se dis
cută documentele plenarei C C. al 
P.MR. Cu acest prilej, tinerii, a- 
lături de muncitorii și tehnicienii 
mai virstnici. fac prețioase pro
puneri de îmbunătățirea muncii, 
iși iau noi angajamente in între
cere.

La Comitetul Central al parti, 
du’ui nostru sosesc, zilnic, tele
grame și scrisori In care tineri 
tșâ exprimi hotărî rea de a muncQ 
neobosit pentru a traduce In via-

ță hotăririle plenarei. Intr-una 
din telegramele trimise se arată 
printre altele : „ ..tinerii din orga
nizația de bază U.T M. din cornii, 
na Botuș, raionul Clmpulung 
Moldovenesc, regiunea Suceava, 
ne angajăm in fața partidului, că 
sprijinim asigu-area fondului 
central al statului, ducind muncă 
de lămurire de la om la om pen. 
tru valorificarea surplusului de 
produse, prin unitățile comerciale 
de stat, ajutind in același timp 
organele sfatului popular să des
copere pe speculanți, pe acei

Q7XA ÎNTÎLNIRIALE
CAN’DIDAȚILOR

întreaga 
ri Intre

fi alegători se dezbat prob'emele 
stetul-^i nostru democrat-popular 
F tfemte chestiuni de ordin gos
podăresc. La aceste discuții aa 
-ost cep'-ntul 2IJ40 de cetățeni.

I atcJâ-ite Intre candidafii 
F-D.P, și a^gdtori se desfășoară 
Lacr-o atmosferă ie puternic e- 
v'.nt poStic. Bis demensi-eazd 
forțe de nebiruit a unității dintre 
Ptrdd. guvern fi popor, hotdrlrea 
oamenilor muncii £n țara noas- 
t-i de a cautnd ca s-crez 
riaif a.'

P1NA LA

care caută să înstrăineze produ
sele*.

Cadrele didactice din orașul 
Craiova, se arată într-o altă te
legramă, — sint recunoscătoare 
și devotate partidului pentru 
sprijinul permanent și rodnic pe 
care-1 dă școlii și slujitorilor e» 
in îndeplinirea sarcinilor de cin
ste de a pregăti și educa tinere
tul. De aceea cadrele didactice 
vor munci’ cu mai multă dra
goste pentru a da patriei un ti
neret bine instruit și educat .

Telegrame asemănătoare au tri
mis și tinerii din organizația 
U.T.M. din comuna Popricani, ra
ionul lași, care s-au angajat să 
nu precupețească nici urt efort 
pentru a traduce in fapt sarcinile 
ce le revin din plenara C.C. al 
P.M.R. In acest scop vor întări 
munca de organizație.

pentru vacanța 
de iarnă 
a studenților

In cursul vacantei universi
tare de iarnă, care va incepe peste 
citeva zile, vor 
întreaga țară o 
studențești

Printre altele, 
deschisă o mare 
la care au fest 
ticipe circa 150 
mini fruntași la 
cum și 50 de studenți.străini care 
învață în țara noastră.

De asemenea, peste 2000 de stu
dent: își vor petrece timpul de 
odihnă in stațiunile balneo-cli- 
materice Predeal, Bușteni, Sova- 
ta, Tușnad și Homorod. Numeroși 
studenți de la Institutul Politeh
nic din București vor pleca 
în R. P. Bulgaria, ca oaspeți ai 
studenților politehnicii din Var
na. La rîndul țor, peste 30 de etu- 
denți bulgari vor veni în Rominia 
ca invitați ai studenților de la 
Ihștițutul politehnic din Bucu
rești.

fi organizate in 
serie de tabere

la Sinaia va fi 
tabără de iarnă 
invitați să par- 
de student» ro- 
învătătură, pre-

(Agerpres)
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Tov. I. Chișinevschi
s-a intîlnit cu profesorii și studenții 
Institutului de Medicină din Iași

h corapondeafolIAȘI (de 
noscniț.

adrele didactice și st-jdec- 
(Ș iastitnbilui de medicină 
din iași s-au int.lni: du

minică dimineață cu can didstul 
F.D.P. in crtumscnpt^a electo- 
raij Îași-Nord, tovarășul losif 
Chișinevschi. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.. se- 
creiar al C.C. ai P..M.R. O calda 
însuflețire a caracterizat această 
întiinire. în care numeroși ale
gători au înfățișat cu mindrie 
importantele realizări înfăptuite 
în ultimii ani. Despre aceste u- 
riașe înfăptuiri au vorbit confe
rențiar doctor Gheorghe C rețea- 
nu, prorectorul Institutului de 
medicină, profesor doctor $e"ban 
Brăileanu, profesor doctor Nico
lae Nițescu și alții.

Vorbitorii au subliniat că asis
tenta sa iritară în întreaga Mol
dovă a înregistrat însemnate rea. 
lizări pe linia ocrotirii sănătă
ții oamenilor murreii. Spitalul 
clinic de adulți și Institutul de 
medicină — distruse în urma 
războiului — au fost refăcute In 
prima etapă a reconstrucției la
șului, iar în ultimii ani aceste 
două importante instituții au fost 
lărgite și utilat^ cu aparatajul 
cel mai modern.

St—zenfol Cocsfonhn Gbefo i 
relent faptul că datort, condi- 
fotor optime create tineretului 
«tedăoa din Institatul de med:, 
crsă. realizările obtinule Ig ac. 

ses jne de exa-neoe, sfat 
ca mult mai bune dedt re’e din 
ani trecui El a arătat că ștu. 
decț.: vor vota cu dragoste și 
încredere candidații F.DP, vor 
vota pentru viitorul lor luminos, 

de perspective. Alți vorbi, 
fovi. printre care pro'esorul doc
tor Err.est Ungoreairu, doctor 
Consta min - Nego tâ. conferențiar 
Ghetxghe Popovici. au arătat 
măanrile toate <țe cadrele didac
tice pentru traducerea fg viață a 
sa rem*lor izvorite din rezoluția 
plenarei C.C. ai P.MR. dia 
27—29 decembrie 195&

la cedrul întllmrir cu alegăto
rii s->u făcut numeroase propu
neri, ca de pi'da : lărgirea Insti 
fotului de medicin, prin cons
truirea unei nor aripi, constru. 
:ea unui cămin pentru studen- 
țl crearea unui serviciu de uro
logie S‘ a unui cabinet ginecolo
gic etc.

Tovarășul Iosif Chișinevschi. 
care a luat cuvintul in tnche- 
iere, a subliniat că participarea 
entuziastă a alegătorilor la pre
gătirea alegerilor de la 3 februa
rie reafirmă unitatea de nez
druncinat dintre partid, guvern 
și popor, că oamenii muncii ma
nuale și intelectuale fac zid de 
nezdruncinat In jurul partidului 
nostru drag.

Ședința Comisiei Electorale 
Centrale

La 21 Ianuarie Comisia Elec
torali Centrali s-a întrunit la 
Prezidiul Marii Adunări Na. 
(tonale in ședință de lucru, sub 
președinția tovarășului Con
stantin Pîrvulescu, președin
tele comisiei.

Comisia Electorali Centrală 
a stabilit o serie de măsuri 
pentru desfășurarea In conti
nuare a pregătirii alegerilor in 
conformitate cu prevederile 
legii.

I

I '
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Cadril londonez
Cadrilul • un dans vechi 

și • loarte puțin probabil sâ 
se mai danseze la vreun 
bal sau serata. A rămas 
doar pe scenele teatrelor de 
operâ și— în cabinetul bri
tanic Da, oricît ar părea 
de curios, guvernanții en
glezi practico acest dans. 
Și U practicâ pe o muzică 
plicticoasă, la auzul câreia 
malți Iși astupă urechile.

...Așadar, la Londra ca
drilul e in toi. Alături de 
doamna Putere dansa pînâ 
nu de mult — six Eden. Fi
gurile sale acompaniate de 
surle războinice, au dat 
greș. Perechile s-au schim
bat Lingă doamna Putere e 
sir MacMillan. Dansul con
tinuă pe aceeași muzică, în 
același ritm.

.-Zilele trecute, la postu
rile de radio și televiziune 
MacMfllcn l-a luai apăra
rea predecesorului sâu pen
tru figurile războinice d'n 
Egipt, ținînd să repete chiar 
unele din cuvin‘el© folosite 
de Eden în legătură cu a- 
ceasta După cît se pare, 
MacMillan, prins în joc, nu 
mai aude părerile celor din 
afara cadrilului, care s-au 
săturat de muzica asta. Lui 
îi place melodia și continuă 
dansul fârâ sâ schimbe par
titura.

Așa e la cadril, partenerii 
se schiznbâ, muzica râmîne 
aceeașL

Puntea .Pelerinilor"
Asociația foștilor SS-lștl 

(există șl așa ceva In repu
blica de la Bonn 1) organi
zează o călători, colectivă 
In Franța Se știe că uciga
șii alnt atrași de locul cil.

mol. So pare că aceasta a- 
tracțle osto pricina ascunsă 
a foștilor călăi a! poporului 
Iraneex, care simt o neată- 
pinltâ dorința do a revedea 
locurile trecutelor lor ope. 
rații.

S-ar putea — țudoclnd 
după țelurile noilor lot stă- 
pini - ca SS-I,tll să adul
mece din nou prada șl aă 
■o duca ca aâ-I dea Hr- 
coale, s-o miroase mal În
deaproape!

Ziarul care anunța știrea 
subliniază ca aceasta călă
torie .va stabili o punte 
pentru spiritul de Înțelegere 
europeană*.

Interesant! Șl te pome
nești că mosatiril nepoți! |l 
mal au pretenția ca părinții, 
văduvele șl copiii celor 
uciși de el, să-1 Îmbrățișeze 
cu dragoste șl duioșie pen
tru laptele lor

Culori
In Egipt, av.nturlartl răz

boinici au văzui itels verzi, 
poporul englez — obligat la 
o serie de restricții — vede 
negru In lața ochilor șl — In 
general — pe Insula britani
ca situația e albastră Asta 
însâ nu-l totul S.U.A. a tri
mis la Londra un nou amba
sador—pe John Hay Whîtney, 
mare acționar al trustului 
.Techlmcolor Inc* cu tarei, 
na specials de a intâri prie
tenia anglo-amerlcand. Ce 
a fost pină acum n-a tosl 
nimic: de-abla de acum 
Înainte o sâ Înceapă en
glezii sd vadă toate culorile 
curcubeului 1

D. U
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Viata de organizație Sărbătorirea în școli In întîmpinarea unei importante aniversări

Un bilanț rodnic
’ ■ * I •

miștii.de aici un-i 
șpre un nOs^avîht _____ _—
tru a speri tot mai rpult ipgljță- 
rile lor.

Comitftal a început «p
se preocupe mai mult de; ridica
rea caîTflcării profesionale a ti- 

’ ijeretului. La propunerea pnor 
1 utemiști ap început pregătiri îp 

vederea concursului profesional. 
Concursul va arăta care sînt ti
nerii care cunosc cel mai bine 
mai multe faze de lucra la munca 

■ mecanizată. Cîștfgătorfl concursu
lui vor fi premiați cu diferite 
obiecte — serviete din piele, cor
doane de piele bărbătești și de 

i damă, portțigaretc. cărți și di
plome- ..u n h’ 1

Pentru organizarea mai te
meinică a muncii, utemiștii 
din secția de oirâțit. secție frun-, 
tașă în întreprindere, ajutați de 
comunistul Rusu Leor.le, mește
rul secției- au cerut- cor,duce-ii- 
întreprinderii să devină secție de 

. tineret. Cererea adresată condu
cerii a fost aprobaita.

•îl Acestea sînt citieva fapte din 
: noul an. care vii| să se adauge 

și să îmbogățească bilanțul anu
lui

a zilei de 24 ianuarie

Scrisoarea poate că în aceste 
clipe este curtata undeva de func
ționarele poștei, poate că poșta
șul, cu ea in geantă, scurtează 
drumul spre poarta cazărmii unei 
unități militare, sau poate că sol
datul Gal a șt primit-o.

...La sediul comitetului U T.M. 
al întreprinderii Nikos Beloian- 
tiis“ din Timișoara l-am întîlnit 
pe Vladimir Magdu. secretarul 
comitetului U.T.M., tocmai în cli
pa cînd recitea scrisoarea. A tre
sărit ușor cînd am deschis- ușa 
iar ochii săi mari, negri, mă pri
veau prietenoși.

— Am scris atîtea scrisori în 
viața mea. Nu-î mare lucru ; dar 
asta m-a cam pus în încurcătură. 
Știi, vreau să fie caldă, simplă 
și să-i placă, «ă-l emoționeze. Are 
de ce. Să ți-o citesc.

M-am așezat alături pe scaun 
și secretarul începu să depene 
simțămintele pe care le așternu»? 
pe hîrtie.

„Dragă tovarășe «oldat Gal, 
Primește Eelicităril.e pe. care ți 

le adresez în numele comitetului 
U.T.M. dîn întreprindere pentru 
munca deosebit de rodnică depu
să în producție în 1956 de soția 
dumitale Elisăbeta.Gal precum și 
pentru aportul său la îmbunătă
țirea vieții de organizație. Pe a- 
ceastă cale îți dorim și dumi
tale..." și secretarul co-ntihuă să 
Citească.

îmi aminti apoi și de alte 
scrisori adresate părințilpr, fami
liilor utemiștilor Ilie Hilote, lă 
cătuș, Constantin Gănescu, șle
fuitor de tocuri, Rudolf Frisch, 

.cizmar în secția curățit. Teodor 
Popa, responsabilul brigăzii de 
tiperet în secția stanțe, Elîsabeta 
Precupaș muncitoare și instruc. 
toare de pionieri

— Anul 1956, sublime Magdu, 
l.am sfîrșit cu un bilanț rodnic 
în producție. Planul anual al între
prinderii noastre l-am îndeplinit 
la 16 decembrie, astfel că pînă la 
1 ianuarie 1957 întreprinderea a 
dat peste plan circa 70.000 pe
rechi de încălțăminte. Fără în
doială că și organizația U.T.M. 
ș:-a adus un aport însemnat în 
obținerea acestui rezultat. Din cei 
peste 600 de tineri care lucrează 
țn fabrică, mai. bine tie jumătate 
sînt utemiști, iar succesele lor tn ....... ........
producție au devenit bine cunos- cutarea sau 
cute în toată întreprinderea.

Mai intîi, 
despre organizare
In această întreprindere unde 

zilnic se produc mii de perechi 
de pamefi bărbătești și de copii, 
cantități' însemnate de prod ise 
din cauciuc (jucării, articole me
dicinale etc.) unde se 
crează pe. bandă, buna 
ganiza-f i a -tinerelului are 
ma'e Însemnătate. I : 
dere sini r0 de brigăzi de pro
ducție dintre care 11 de tineret 
Comitetul de întreprindere a or
ganizat bine întrecerea socialistă. 
La sfirșitul fiecărei luni brigăzii 
fruntașe i se decerne drapelul 
roȘu. Brigăzile de tineret au de
ținut 5 luni acest drapel în anul 
1936. Recordul in obținut briga
da de tineret din secția croit 
condusă de utemista Elena But- 
nariu la care steagul a stat un 
sfrrt din an Același steag a mai 
stat o lună și la brigada dip. 
secția curățit, condusă de Ios.if 
Roșu, precum și la cea din secția 
croit fețe pantofi de copii, con
dusă de utemistul Iosif Deac

Nu-i greu de aflat cum a fost 
posibil acest lucru. Posturile ute- 
mhte de control din întreprindere 
au veghiăt ca în procesul pro 
ducției tinerii sâ-și dea tot apor
tul lor, toată priceperea, tot ta
lentul, iar atunci cînd au fost des
coperite defecțiuni au vorbit cu... 
voce tare să fie auzite și să se ia

măsuri de îndreptare. De pildă, 
postul utemist de control eondus 
de utemistul RudoU Frișph ș-a 
ocupat mai multă vhpme de cu
rățenia la locul de mujică. Mem
brii postului organizau-.raiduri și 
acolo unde, după sfîrșitjul lucru 
lui, găseau neorî.nduială ,sau ma
șini neîngr jite. atîrnau o' jilâcuță 
de carton pe care era scrî/; ,.To
varășe... de ce nu îngrijești ma- 
șina ? Este bunul tuturor".„

Educarea tinerilor 
în spiritul disciplinei 

în muncă

puternic imbold, ț
T al muncii deft-

Pentru a sărbători în școli 
ziua de 24 ianuarie, aniversarea 
Unirii Principatelor Romîne, în 
complectarea dispozițiilor preli
minare transmise tn ziua de 19 
ianuarie cu privire Ia această 
sârbă toare. Ministerul Invățămin. 
tului a dispus ca adunarea fes. 
ttvjț pentru sărbătorirea zilei de

24 ianuarie tă aibă loc tn flecare 
școală tn ultimele două ore de 
curs pentru elevii care învață di
mineața și în primele două ore 
de curs pentru elevii care învață 
după-amlază și elevii cursurilor 
serale, tn rest, orele de curs se 
vor desfășura în mod normal 
conform orariului.

24 ianuarie 1859[ DOCUMENTE*]

Unirea Principatelor

iu- 
or- 

o 
In intreprin-

Sub îndrumarea comitetului 
U.T.M., organizațiile de secții au 
manifesat o atenție deosebită 
pentru, munca în producție a tine
retului. S-a observat la un mo
ment dat că în secția de croit ti
nerii. muncesc slab, că nu se fă
ceau economii de piele la croit 
etc. Organizația de Secție, îndru
mată de organizația de partida 
ținut o. adunare generală în care 
s-a luat în discuție această pro
blemă. La sfîrșitiil adunării au 
fost adoptate și cîteva măsuri. 
S-a stabilit de pildă ca fiecare 
tînăr cu o calificare mai slabă să 
fie ajutat de un muncitor mai 
priceput, precum și organizarea 
mai temeinică a brigăzii de tine
ret de aici.

Rezultatele n-au întîrziat să se 
arate. In tuna următoare această 
brigadă a primit steagul de frun
tașă pe întreprindere, steag pe 
care l-a ținut 3 luni consecutiv.

Lipsa nemotivată de la lucru 
precum și alte cazuri de indisci
plină au constituit de asemenea 
puncte pentru ordinea de zi a a- 
dunărilor generale U.T.M. Orga
nizația de secție U.T.M. nr. 5- 
a luat în discuție cazul 
lui Ciusa Toma, care lip
sea nemotivat, venea beat la lu
cru căutînd să atragă și alți ti
neri spre astfel de îndeletniciri.

In această adunare generală 
Ciusa a fost exclus din U T.M 
iar pentru descompunerea 6a mo. 
rală adunarea generală a propus 
conducerii întreprinderii șă-i de»- 
facă contractul de muncă, trans- 
ferîndu-1 în alt colectiv.

Uneori însă ș-a văzut că dis- 
sancționărea unor 

utemiști vinovați de grave aba
teri nu se soldează Cu îmbunătă
țirile așteptate. Lăcătușul utemist 
Mondoc Ilie fusese sancționat cu 
vot de blam. Ca urmare, el și-a 
luat angajamente chiar și la ga
zeta de perete că se va îndrepta, 
angajamente pe care însă. în 
scurtă vreme, le-a dat uitării, per
sisted în vechile greșeli — chiul, 
indisciplină etc. Văzînd acestea, 
utemiștii au hotârit 6ă trimită o 
scrisoare părinților săi.

Acum Mondoc nu numai ci este 
un muncitor conștiincios, dpr îți 
îndeplinește cu răspundere și sar
cinile de organizație ce îi sfci* 
încredințate.

La rezultatele in producție, tre
buie adăugate și cele obținute 
în educația tinerilor în afara ore
lor de muncă. Comitetul organi
zației de baxă U.T M a inițiat o 
serie de acțiuni deosebit de in
structive La clubul'întreprinderii 
se organizează cu regularifaie 
..Joile tineretului" cu teme va
riate — închinate tinerilor frun
tași, sau unor evenimente, presă 
rate cu focuri de societate educa
tive etc $i la aceste reuniuni ti
nerești. nu lipsesc cîntecul șl dan 
sul.

Hotărîrile partidului— 
imbold în muncă

Hotărîrile plenarei C.C. al 
P.M.R. din 27-29 decembrie 
1956 au constituit pentru ute-

trecut,
C. BUCUR 

corespondentul „Scinteii tine, 
retutuî" pentru regiunea 

Timișoara

Oaspeți iugoslavi în vizită la C. C. S.
Au fost de față toyariășii. Liu 

ba Chișineyșchi și ing. Mihai 
Marin, secretari ai C.C.S,. Nieo 
lae Soveja, șeful Direcției Asi 
gurărilor Sociale de Stat și Petre 
Bărbu'esvu, șeful secțiej relații 
internaționale a C.C.S

In numele prezidiului Consiliu 
lui Central al Sindicatelor, tov 
Stelian Morjn i-a salutat pe 
oaspeți.

Membrii delegației iugoslave 
și-au împărtășit impresiile din 
timpul vizitei făcute în țara noas 
trâ.

întrevederea dintre membrii 
delegației Institutului Federal 
de Securitate Socială din R;P.F. 
Iugoslavia și Secretariatul C.C.S 
s a desfășurat într-o atmosferă 
Prietenească.

Luni la amiază tov Stelian 
Moraru. vicepreședinte al Consi 
liuUii Central al Sindicatelor i-a 
primit pe membrii delegației In
stitutului Federal de Securitate 
Socială din R.P F. Iugoslavia to 
varășii. Sijan Dușan. membru 
în Prezidiul Consiliului Central 
a' Sindicatelor din R.P.F. Iugo
slavia. secretar al Consiliului 
Central republican ai sindicatelor 
din Serbia, membru al Comitetu
lui Executiv ai Institutului Fede
ral de Securitate Socială, condu 
cătorul delegației, dr. Veroslava 
Micic. șeful secției de pensii din 
Institutuî Federal de Securitate 
Socială și Ahmet M. Sehovici. di 
rector adjunct al Institutului re
publican pentru Securitate Socia
lă din Bosnia-Herțegovina. (Agerpres)

flnsemnări din gospodăria' 

i colectivă ȚiBUCANI (II)

Vestea că tn ziua aceea^ se vor 
împărți veniturile la Țibucani 
făcu repede ocolul satelor din 
împrejurimi. Peste tot se vorbea 
despre aceiași lucru: colectiviștii 
din Țibucani vor primi de data 
aceasta venituri cum niciodată 
n-au primit La sărbătoarea lor 
au sosit oaspeți din toate părțile: 
țărani cu gospodării individua
le, întovărășiți, colectiviști. Mulți 
dintre aceștia, de cum soseau 
se și interesau: ce producții ați 
obținut ?

— S-o luăm pe rlnd — li se 
răspundea. La griu, media este 
de 1.876 kilograme, la orz 3.583 
la porumb 4.550. Dacă e vorba 
de comparație, apoi trebuie să 
spunem că producția de anul 
trecut la porumb e mai mare cu 
1700 kg. la hectar, față de anul 
1955, și cu 2350 kg. la hectar 
față de acum trei ani.

La sieclâ am obținui 
kg. la hectar, față de 15.

5/n recouuî tn toamna
Venitul *■

■e
4-că la 923.500 lei. S-a .Tid- 
rit, paralet cu acesta, șt fon
dul de bază. La început ând a 
luat ființă gospodăria, aveam un 
fond de bază de 32.000 lei. Acum 
doi ani el a sporit 881.220 lei. 
ajungînd în 1956- ta 1.495.900 
lei. Din cite se vede tn patru 
ani fondul de bază a crescut de 
46 de ori. Și explicațiile conți, 
nuau.

Ceea ce a stirnit un mare in
teres tn rlndul oaspeților au fost 
veniturile la zi-muncă. Pentru a 
nu le uita, mulți dintre cei pre- 
zenți și le notau; 3.100 kg. griu 
4 kg. porumb, 4 kg cartofi. 
1,200 kg orz. 10 kg. zarzavaturi. 
0,150 kg. fasole 0.115 kg. brln- 
ză. 07)20 kg., lină, Q,06& kg za
hăr. 15 kg fin, paie, coceni și 
2350 lei.

19.685 
324 kg.

Sărbătoarea

D<

sfârșitului de an

*

•4.

tn ziua împărțirii 
se îndreaptă spre casele

:e»e -■*

ca.ni esie

pentru 
25.300 
tru același 
a primit. iO.OOO

Constantin Ru. 
tru 618 ztle-mi 
14.541 lei. 1.915 
2.472 kg porumb 2 472 kț 
tofi. 6.186 kg zarzavat, 
briază. 12BO kg Ună, 3 
zahăr și aproape 10M0 kg. 
paie și coceni.

Moș Toader Lucn era și eî 
printre cei de fată. E un băt-în 
vorbăreț- simpatic Cuomteie tui 
totdeauna sirii cu ttlc șufx tre
zesc interes.

— Stnt. colectivist de la tnfiin. 
tarea gospodăriei — spunea el 
unui grup de oaspeți Ce-i drept.

q JWrU U fMF»- 
«4 «ar-

eres 14 <u*c« te 
et'agm gmp*-
Xriftu <4-
rt96d4 atvuueU core 
pnMs.d. M-am apuc*! 
M mwm au„Ce o 

ect reites". a ie>if bine, 
r'âd'l băiătului. LUirr
r bc es. Xxx, ia nuntă au pe 

ecu W oe wesenL tiuntă ca Ic 
•wi rar 4-a pomenit pină 

In Ț ib acam La un an 
Ma am jăcuî casă și ft- 

an firi na materia 
orjnăzară ridic o casc 
•r^na Caa eecne a impit- 
zeac p țtundîuie. Vraai. 

și e» camere noi și iacă- 
oboare

.Mas Tocdcr na t dnganL E! 
exfirimd doar aiața oand pa care 
o duc miarHaîștu din Țibucan.

G ASDRcESCU 
ccresxmdewtai 
tinerwuls;* pentru re- 

fdanen Bacă*

este două zile întregul nostru popor va sărbători împli
nirea a 98 de ani de la Unirea Principatelor Romine — 
eveniment de o deosebită importanță in istoria patriei 

noastre.
Unirea Principatelor a reprezentat prima etapă pe calea rea

lizării deplinei unități naționale Actul de la 24 ianuarie 1859 
a constituit temelia pe care s-a dezvoltat statul național romln 
și in același timp un moment de înfringere a forțelor reacțio
nare feudale.

Cu prilejul sărbătoririi zilei de 24 ianuarie publicăm mai 
jos eiteva documente originale culese de tov. Dan Berindei. 
cercetător principal al Institutului de istorie al Academiei 
R.P R documente extrase din presa timpului, ce scot în relief 
cîteva din evenimentele cele mai semnificative ale Unirii Prin
cipatelor.

C. A. Rosetti

Trecut și viitor
Din ..Romînul" nr. 3 
din 8 ianuarie 1859

Cezar Boliac

F
„...Sint ocazii mari 
sint zile senine in 
care se poate stu
dia mai bine fizio
nomia unei socie
tăți, natura și ca
racterul unei nații 
Ca să luăm o dată 
recentă, să vedem 
cele trei zile ale 
deschiderii adună
rii și alegerea dom
nului. Tofi mese
riașii. to fi corner.

u z i u n
Din ..Romînul" nr 36

cianțit mici, toți 
plugarii,., erau pe 
dealul și in șurtea 
Mitropoliei. Toți 
boierii cei mici 
printre dtnșii și 
casele lor, prăvă
liile lor au stat în
chise trei zile. Mai 
nimeni din boierii 
cei mari și mai 
nici unul din negu
țătorii cei mari nu 
se afla cu dtnșii

ea”
din 26 martie 1851

tn aceste moment! 
supreme. acoh 
unde se disputau 
acolo unde se ce 
lebrau cele mai 
sacre drepturi na
ționale Boierii cei 
mari se preumblau 
pe șosea, neguță
torii cei mari stau 
la birourile lor, la
cheii în porțile și 
scările boierilor și 
nici un magazin 
închis în piață..."

La Craiova și Brăila

„..In Craiova noutatea se află 
Ia 25 ianuarie; bucuria fu imen
să ; poporul se adună, cu muzic. 
cu torțe și cu cele mai mari 
«frigări de bucurie' Reprezenta
ții la teatru de piese improvizate 
pentru circumstanță, cuvinte în 
public., sărbători și iluminații în 
timp de 3 zile, înfine, ne zice 
corespondenții noștri: a vă de
scrie impresiunea ce astă nuvelă 
produse asupra populației noas
tre este foarte greu ; toată lumea 
«trinsă în piața cazinului Mi
nerva juca, chita, striga de bucu
rie; din toate vocile nu se auzea 
dedt o singură vorbă: să trăias
că unirea, să trăiască Alexandru 
loan I!_ La Brăila nuvela eiec- 
trisă pe tofi. Orășel I

poporul se bucură
Din „Naționalul" nr. 18 din 8 februarie 1859

coloarele naționale fîlfîia pe toa
te edificiile publice. Seara se 
tete un banchet, la care asista 
toate autoritățile împreună cu 
viceconsulii străini. Discursuri 
s-au pronunțat și mai multe toas
turi s-au propus...'

....Noi nu ne sfiim a 6pune 
care ne este credința, și pentru 
ce luptăm; nu ne sfiim încă a 
spune nici chiar pentru ce luptă 
potrivnicul nostru, al cărui nume 
este trecutul sau privilegiul.

Lupta dste astăzi mai cu sea
mă între cei care vor să mențină 
trecutul și între cei care vor 
transformarea societății. Aceasta 
este înveterat pentru cine are 
ochi. Starea societății sub regi
mul trecutului este cunoscută

Autonomia zdrențuită... Toate 
Irepturile, toate scutirile și toa

te foloasele pentru o singură cla
să de cîteva familii, și pentru 
restul națiunii toate poverile, an. 
țaralele, plățile și suferințele de 
ot felul.

Libertatea numai pentru cel
nai tare.

Dreptatea rezemată pe așa 
voi.

Comerțul rezemat pe dobinzi 
sînt carnete, far nu dobtnzi, 
lipsă de credit, pe neasigura- 
de plăți, pe lipsă de drumuri, 
siguritate și de tot ce consti-

ce
pe 
re 
de
’uie viața unui comerț.

Omul, în sfîrșit, redus a fi nu 
om, ci stăpln sau slugă, ciocan 
sau nicovală și toată țara redusă 
in neștiință, în slugărie, în con- 
rupere și expusă de azi otnă 
miine a pieri prada celui ce tn- 
timplarea îi va da puterea pen
tru o zi...“

„Ecoul inimii poporului'1
Fragment dintr-un reportaj din „Rominul4* nr. 11 

27 ianuarie 1859

tor“, zbura din gură în gură, din 
inimă în inimă. îmbrățișările cele 
mai cordiale, sărutările cele mai 
înfocate, expresia celei mai en- 
tuziastice bucurii a ochilor, erau 
singurul spectacol ce se vecea 
pe toate ulițele, pe toate raspin- 
tiile, pe toate locurile publice ț*ie 
Bucureștilor. Frații noștri țărani, 
care intraseră pe toate barierele 
Capitalei, de la deschiderea a- 
dunării obștești, care asistaseră 
pe timpul lungilor ei seanțe în 
curtea și împrejurul Mitropoliei, 
lipsindu-se de hrană zile întregi, 
în așteptarea realizării dorințe
lor nătlei, strigau acum din toa
tă puterea energică a sufletului 
lor: „Să trăiască Cuza, să tră
iască domnul nostru 1“ Se arun
cau în brațele unor altora... ca ( 
cum toți 
de jugul 
de mare
Poeziile
Cuza circulau din mină în mină. 
Grupe de romîni cu torți aprin
se și însoțite de muzică străba
teau ulițele executînd ariile na
ționale cele mai vesele șj neau- 
zindu-se prin toate părțile decît 
fericita urare națională : „sa tră
iască Cuza, 6ă trăiască Cuza...“

din

începută 
trăiască 
ecou în 

Nu se

„...Această votație 
prin via strigare „să 
Cuza" a răsunat ca un 
inimile poporului rotnîn. 
mai auzea tn toată capitala de-
clt cele mai vii demonstrații de 
bucurie. „Să trăiască Caza, să 
trăiască riftorul nostru stăpini-

De la înființarea gospodăriei colective, 21 de colectiviști 
și-au construit case Printre aceștia se numără și utemistul 
Constantin Olaru, căsătorit de curînd. In casa nouă, tinăra 
familie trăiește o viață fericită

Foto: N. VRINCEANU

în general ar fi scăpat 
cel mai apăsător, attt 
era entuziasmul public, 
în onoarea domnului

»»»»»>»»»»»»»>»»>>»»»»»» a»»»»»»»»»»»»***»»»»*»»»*»»»»**»»»»»»»» ar»»»»»*»»»»»»**»»»*»»»»
Volumul 10 al operelor lui Le

nin apărut recent- in ajunul co
memorării a 33 de ani de la 
moartea sa. tn Editura de Stat 
pentru literatură politică, este con
sacrat problemelor primei revoluții 
burghezo.democratico din Rusia și 
duprinde articolele și cuvîntările 
elaborate în perioada noiembrie 
1905 - iunie 1906 Deși această 
perioadă istorică este relativ scur. 
tă, ea este deosebit, de bogată prin 
frărnintarile și ciocnirile dintre 
clasele și grupeie sociale, prin 
amploarea și intensitatea creației 
istorice .a maselor, prin experien
ța practică revoluționară dobîn- 
dită, de partidul clasei munci
toare

în mal puțin de un an revolu- 
ția rusă a parcurs un drum lung; 
de la formele simple ale luptei 
Denlru libertate și drepturi no- 
ljticei ea a trecut la formele su- 
perioăre ale luptei de clasă, la 
grevă politică generală, la insu 
recția armată și la crearea sovie
te or

Lucrările lui Lenin din prezen
tul volum izvorîte din analiza 
marxistă a căii revoluției din Ru. 
sia, prezintă structura social po
litică și de clasă a societății ru’e. 
arată dispozitivul claselor socia
le aflate în luptă și forțele mo
trice de dezvoltare a societății, 
precizează sarcinile și tactica par 
tidului clasei muncitoare în revo. 
luție, formulează principiile orga, 
nizatorice ale vieții de partid ș.a

Se știe că în ceea ce au ele 
principal, esențial învățămintele 
lui Lenin desprinse din experien
ța rusă sint genera1.valabile pe
tru activitatea partidelor comu- „_____ _
niște și muncitorești. Tocmai de politice sovietice, Lenirt demască 
aceea rriulte din problemele teo. caracterul mărginit, 
retice ridicate de ’Lenin în le- ipocrit al democrației burgheze 
gătu ră cu desfășurarea revoluției 
ruse rămin deosebit de actuale 
tăspunzî-nd deopotrivă unor ce 
rințe ideologice contemporane

Siîrșitul anului 1905 se carac
terizează 
activitate 
lor. prin 
nivelului

nouă de or-

rarea tot mal precisă a celor 
două tabere sociale în luptă,.

Perioadele revoluționare, arată 
Lenin, se caracterizează prin fap 
tul că „creația istorică are o am
ploare mai mare, un conținut 
mai bogat, un mai înalt nivel de 
conștiință, un caracter mai sis
tematic, mal multă strălucire și 
îndrăzneală dedt tn perioadele 
de progres mic burghez, cadet și 
reformist"

In ,fociil luptelor revoluționa
re, în lupta pentru zdrobirea ve
chilor organe politice și de stat 
niasele creează noi forme organi
zatorice și politice, forme capa
bile să îndeplinească noile șarcini 
și țeluri politice.

O astfel de formă
ganizare a activității revoluționa
re a maselor.au fost SOVIETE
LE. Sovietele au apărut în urma 
ridicării luptei de clasă și poli
tice a proletariatului pe o treap
tă superioară, în urma trecerii 
de la greva politică generală la 
insurecția armată.

Sovietele reprezintă dictatura 
revoluționară a clasei muncitoa
re asupra tuturor exploatatorilor 
și cea mai largă democrație pen
tru oopor

In una din scrisorile sale că
tre redacția ziarului „Novaia 
Jizni, „Sarcinile noastre și So
vietul de deputați ai muncitori
lor și țăranilor". Lenin spunea că 
Sovietele trebuie să tindă să de
vină organe reprezentative ale 
tuturor cetățenilor care au o cin
ste politică elementară — ele 
fiind cele mai largi organizații 

- b®11 politice de masă.
Arătînd superioritatea formei

prin o largă trezire la 
social politică a mase- 
crește.-ea experienței și 
lor politic, prin contu-

iluzoriu și

In articolele „Victoria, cadeților 
și sarcinile partidului muncito
resc" „Cadeții, trudovicii și par. 
ticlui muncitoresc". Lenin dezvă
luie originea mic burgheză a ilu
ziilor constituționaliste, a „liber
tății absolute", a ideii statului 
deasupra claselor sociale în luptă. 
Lenin arată inevitabilitatea si-

luării tn chip conștient sau incon 
știent a oricărui om pe o poziție 
de clasă determinată.

Principiul partinității consec
vente, cerința jud acarii și apre
cierii evenimentelor și acțiunilor 
politice din punctul de vedere al 
intereselor fundamentale ale pro
letariatului, i al țeluluf său final, 
al progresului socîa; trece ca un 
fir roșu ca In toată opera lui 
V 1. Lenin și prin toate artico
lele și cuvîntările din prezentul 
volum. ’ ’ r

In scrierile Organizația de 
partid și literatura de partid1*, 
„Partidul socialist și revoluționa-

le și partidele sociale tn luptă. 
„Indiferența" înseamnă în cele 
din urmă, în condițiile capitalis
mului sprijinirea tacită a clase
lor dominante. Lenin apreciază 
că numai muncitorii membri ai 
partidului marxist și-au înțeles 
deplin sarcinile de clasă.

In mișcările sociale însă parti 
cipă mase mari de oameni, mun 
citori. țărani, meseriași mai mult 
sau mai puțin conștițnți de inte 
resele lor de clasă, mai mult sau 
mai puțin lămuriți asupra teluri 
lor partidului clasei muncitoare 
Partidul trebuie să înroleze aces
te mase în frontul larg a! Jorțe-

cepțiilor străine, burgheze și mic 
burgheze pentru puritatea ideolo
gică ■ partidului c’^sei munet 
toare. pentru întărirea roiului său 
conducător in revoluție.

Lenin a criticat po unii 
boratori ai ziarului 
Jizni" oare opuneau 
partidului »: puneau In 
clusivist problema : sau 
sau partidul, încerci nd 
diminueze rolul par* 
conducerea revoluției ,___
rolul conducător ai partidului In 
revoluție și recunosefnd Impor
tanța sovietelor ca embrion al 
noii forme politice de stat Lentn

cola- 
„Novaia 
«osie tete 
chip ex- 
sov ielele 

astfel tă 
dalai Ia 

Apărind

nei rezoluții cu privire la Sindi
cate care să traseze ca sarcină 
organizațiilor de partid crearea 
de noi sindicate cu participarea 
membrilor de partid și desfășu 
rarea unei munci sistematice de 
educație în rîndurile muncitori
lor.

Tezele .leniniste despre pârtiei 
parea membrilor de partid tn ac 
tivitatea sovietelor, despre îndru
marea «indicatelor de către par
tid fac parte din concepția leni 
nlstâ despre rolul conducător al 
partidului tn revoluție și tn sis 
ternul dictaturii proletariatului.

Pentru a putea însă îndeplini

V. I. LENIN: Opere, vot 10
rismul fără de partid". .Jnvățațl 
de la dușmani" Lenin cere luptă 
torilor pe tărîm ideologic o po
ziție partinică deschisă, o atitu 
dine intransigentă față de obiec
tivismul burghez care —— 
posibilitatea unei a treia 
litice și filozofice

In articolul „Partidul 
și revoluționarismul fără 
tid" Lenin arată că f

susțlne 
linii po-

lor revoluționare, să exercite o 
influență educativă asupra lor 
dar să nu-și piardă niciodată din 
vedere țelurile și principiile sal- 
de partid politic al clasei munci
toare

In articolul „învăț ați de la 
dușmani" Lenin scrie „Noi pu
tem și trebuie să mergem, tn a- 
numite condiții, împreună cu 
proletarii inconștienți, împreună 
cu proletarii care acceptă învăță
turi neproletare.., DAR IN NICI 
UN CAZ Șl NICIODATĂ NU 
TREBUIE SA SLĂBIM PARTI
NITATEA NOASTRA RIGUROA
SĂ. tn rtici un caz și niciodată nu 
trebuie să uităm și să permitem 
să se uite că ostilitatea față de 
social-democratie in 
proletariatuliii jesfe o r 
concepțiilor burgheze 
irite proletariatului". 
le noastre. D. A,).

Aceste cuvinte ale 
Lenln sorise acum mai

! socialist 
i de par-

__ r.__ _ principiul 
partinității nu este un deziderat 
subiectiv al conducerii partidului 
ci este urmarea firească și inevi 
tabilă a legii obiective a luptei 
de clasă.

„Intr-o societate bazată pe îm
părțirea in clase — scrie Lenin — 
lupta intre clasele ostile devine 
în mod inevitabil, pe o anumită 
treaptă de dezvoltare a ei, o luptă 
politică. Expresia cea mai de'să- 
vîrșită, mai complectă și mai în
chegată a luptei politice dintre 
clase este lupta dintre partide.

. „ OVi ipt1 OVUdll uza
Nepartinitatea este indiferentă jumătate de veac își 
față de lupta dintre partide" 
Lehin arătă imposibilitatea unei 
poziții indiferente, față de clase-

și astăzi deplina 
In scrierile sale 

necontenită luptă

rîndurile i 
rămășiță a ; 
din rtndu- 
(sublinieri j

lui V I. 
bine de o 
păstrează 

lor actualitate. 
Lenin a dus o 
împotriva con-

a propus în „Platforma tactică 
pentru Congresul de unificare al 
P.M.S.D.R." ca partidul să par 
ticipe la Sovietele de deputați ai 
muncitorilor care sînt organiza
ții fără de partid „creind neapă
rat grupuri cit se poate mai pu
ternice de membri de partid In 
cadrul fiecărui Soviet și indru- 
mind activitatea acestor grupuri 
in strinsă legătură cu activitatea 
generală a partidului".

Participarea membrilor de par 
tid în activitatea Sovietelor de 
muncitori are deci scopul desfă
șurării întregii activități sovieti 
ce în conformitate cu interesele 
fundamentale și cu scopurile fi
nale socialiste ala clasei munci
toare.

Tot în documentul citat, V I 
Lenin militează pentru îmbina 
rea luptei economice, desfășura 
tă de sindicate, cu lupta de clasă 
politică, pentru asigurarea rolu 
lui conducător al partidului tn 
activitatea sindicatelor El reco
mandă congresului aprobarea u

acest rol partidul trebuie să se 
călăuzească în viața sa internă 
după principiul centralismului 
democratic.

In articolul „Despre reorgani
zarea partidului" și în „Raport 
asupra congresului de unificare 
al P.M.S.D.R. (Scrisoare către 
muncitorii din Petersburg) Lenin 
subliniază importanța aplicării 
principiului centralismului demo
cratic pentru dezvoltarea inițiati 
vei membrilor de partid, pentru 
contribuția întregului partid la 
stringerea și generalizarea expe
rienței revoluționare a maselor.

Lenin arată că trebuie „să a- 
pllcăm cu adevărat principiile 
centralismului democratic In or. 
ganizafia de partid, să obținem 
printr-o muncă perseverentă ca 
organizațiile din verigile de jos 
să devină In fapt, iar nu in 
vorbă celula organizatorică prin
cipală a 
stitufiile 
tradevăr 
dări de 
fii lor—"

partidului, ca toate in. 
superioare să fie tn- 

elective, să prezinte 
seamă asupra activită.

Lenin a luptat pentru realiza
rea conducerii unice a partidu
lui social democrat din Rusia, 
pentru încetarea luptelor fracțio- 
niste din sinul partidului. Lenin 
cerea insă o unificare pe baze 
principiale, marxiste, consecvent 
revoluționare.

Arătînd netemeinicia progra
mului agrar menșevic și criticind 
iluziile constituționallste pe care 
și le făceau aceștia în legătură 
cu activitatea Dumei cadete, 
Lenin arăta că „împotriva aces
tor tendințe ale aripii drepte o 
social-democraților noștri trebuie 
să ducem cea mai hotărltă, mai 
fățișă și mai necruțătoare luptă 
ideologică".

Lenin nu a încetat niciodată 
lupta împotriva acelora care sub 
o formă sau alta se abat de la 
sarcina apărării consecvente a 
intereselor fundamentale de cla
să ale proletariatului și cedează 
teren influențelor ideologice bur
gheze, Lenin arăta că apărarea 
independenței ideologice și poli
tice a partidului proletariatului 
este o sarcină permanentă, imua
bilă a socialiștilor.

Urmărind apărarea intereselor 
superioare ale proletariatului și 
apreciind perspectivele de dez
voltare a revoluției în Rusia, 
V. 1. Lenin a arătat necesita
tea unirii și coordonării tuturor 
forțelor revoluționare locale, sub 
conducerea unui guvern revolu
ționar provizoriu al întregii Ru
sii, — singurul în stare să con
ducă masele în acțiunea de 
zdrobire a aparatului birocratic 
țarist și să asigure instaurarea 
noii puteri politice.

Apare deci evident 'aptul că 
atit în activitatea de partid cît 
și în desfășurarea procesul'.ii re
voluționar pe planul întregii Ru
sii, Lenin recomanda respecta
rea principiului centralismului 
democratic.

Pe tărîm economic Lenin cri
tică programul agrar menșevic 
care prevedea municipalizarea 
proprietăților agricole expropriate 
de la moșieri ca o manifestare 
de descentralizare excesivă a

economiei care îngreunează sar
cina transformării socialiste a 
satului. Lenin apreciază aceste 
teze ca utopii mic burgheze.

In aplicarea principiului cen
tralismului democratic atît în 
viața de partid cît șl în condu
cerea economică și de stat Lenin 
condamnă deopotrivă atit cen
tralizarea excesivă care duce la 
formularistică și la birocratism 
cît și descentralizarea excesivă 
și municipalizarea care duc la 
dezordine și anarhie.

Avînd o deplină încredere în 
inițiativa creatoare a maselor 
populare și .în talentul organiza, 
toric al cadrelor de partid din 
verigile inferioare, Lenln pune 
în fața conducerii partidului 
sarcina generalizării experienței 
revoluționare a acestora, >n a- 
celași timp el cerea încurajarea 
inițiativei maselor.

Aplicînd consecvent principiul 
centralismului democratic Rezo
luția plenarei C.C. al PM.R. 
din 27-29 decembrie 1956 a pre
văzut o serie de măsuri practice 
pentru înlăturarea fenomene
lor centralizării excesive și biro
cratismului. Plenara a hotărît 
lărgirea atribuțiilor sfaturilor 
populare, a mărit competența 
conducerii întreprinderilor indus
triale,. a creat condițiuni fa
vorabile pentru o maj largă par
ticipare a muncitorilor la stabi
lirea indicilor planurilor de pro
ducție ș.a.
.Volumul 10 al operelor Iui Le

mn tratează și dă indicații pre
țioase cu privire la problema ra. 
portului dintre revoluția burgne- 
zo-democratică și revoluția so
cialistă, la insurecția armată, la 
alianța clasei muncitoare cu ță
rănimea ș.a.

Experiența revoluție) ruse ge
neralizată de Lenln și de con
ducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a fost și este 
prin ceea ce are ea fundamental 
esențial, un îndrumător de preț 
în transformările socialiste în 
toate țările.

D. ALBA

mi%25c8%2599tii.de
maselor.au
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ÎMPARTE
CALIFICATIVE

Activitatea studențească și-a 
mutat acum „cartierul general" 
In laboratoare și pe timpurile 
experimentale, unde zi de zi 
grupele se prezintă in fața exa
minatorilor. Ne aflăm in plină 
sesiune de examene. Pretutin
deni domnește aceeași atmosfe
ră caracteristică examenelor, 
atmosfera de frămtntiri, emoții, 
bucurii.

Ca și tn alte împrejurări din 
viață, drumul acesta nu-i ne
ted. Ca o consecință a lipsei lor 
de pregătire temeinică, a sub
aprecierii unor cunoștințe pre
date la cursuri, unii studenți de 
la Institutul agronomic „Nico- 
lae Bălcescu" din Capitală slnt 
nevoiți să ,,plece steagul", iar 
alții abia reușesc să obțină un 
„suficient".

„Ariciul", gazeta satirică a 
institutului, are „grijă" Ș‘ de 
unii și de alții. In aceste zile 
sărbătorești pe'ntru cea mai 
mare parte a studenților, a im
bricat la rtndul său o haină 
festivă. N-a surprins pe nimeni 
că și-a ascuțit țepii tocmai a- 
cum, hotărtt să-și facă cunos
cute opiniile, să imparii — de 
ce nu? — calificative... In jurul 

1 său se string, buchet, fie inain. 
ie de a intra in examen, fie 
după, gruouri de studenți și 
studente.

Iată, Intr-un colț, prima pilu
lă a .Ariciului" <

Orice-aude, orice vede
El le critică feroce
Numai la examen tace ■ 
Pasă-mi-te „nu-i in voce".

— Măi, ce i se potrivește lui 
Petre Haită din grupa 2131 ex
clami sincer unul. La botanici 
n-a fost de loc „In voce",

Rlsetele izbucnesc spontan.

făcind casă bună cu comenta
riile, care mai de care mai tă
ioase.

— A, uite una „bună" aici, 
adresată lui Ștefan Secariu, din 1 
anul lU-economiști, care intir- 
zie de la cursuri. Ascultați:

Te trezești la oră mare 
Și n-ai timp nici de spălat. 
Spune, la examen oare 
Vei ieși ,/obraz curat?"

Cine nu-i cunoaște pe infaili
bilii atotștiutori, pe cei care 
privesc cu vădită — dar nein. 
dreptățită — superioritate efor
turile studenților si'guincioși, 
care învață sistematic, ei rezer- 
vindu-și formula — de mult fa
limentară — de a parcurge în
treaga materie in preziua exa. 
menului I Ca ei va fi procedat 
de bună seamă și David Sandu 
din grupa 214 Facultatea de e- 
conomie agrară, care a obținut 
„insuficient" la geografie:

Astăzi la examen a picat
Cu toate c-a-nvățat de ieri cu 

tot elanul
Dar vezi, se mai tnttmp'ă 

eite-odaf
Să n-aducă ceasul ce aduce 

anul!

Prin epigramele, răvașele, 
plugușorul și celelalte materiale 
publicate in ultimul său număr, 
.Ariciul" reușește sd prezinte n 
tematici actuală mobitizlnd 
— cu arma satirei — la obține, 
rea unor rezultate cit mai bune. 
Păcat numai că in afară de o 
reproducere din revista sovieti
că „Krokodil" — caricatura 
este slab reprezentată.

Corespondent 
EMILIAN GEORGESCU

A apărui revista
„VIAȚA STUDENTEASCl'* —

nr. 1 (2) ianuarie 1957
— din cuprins —

Acad. TUDOR VIANU — Uni
versitatea ca formă de viață.

Acad. IORGU IORDAN — Re
cunoașteți limba romînă ?

De vorbă cu N. N. SEMENOV, 
laureat al premiului Nobel.

ION TEOREANU — Iniția
tive și succese (din activitatea 
asociațiilor studențești).

Studenții în vizită la 1CECHIM.
Reportaj : Non scholae 6ed vi

tae discimus.
Versuri: MIron Radu Paraschi- 

vescu, Minu Dragomir și Nicolae 
Labiș.

O pagină de reportaj mondial. 
Semnează : acad. Ai. Graur, 
George ivașcu, Gheng Chi-Ming, 
secretar al U.I S.

Pagini speciale:
Teatru — Muzică — Cinema, 

Amfiteatrul, Cadran. Teme și con
deie studențești, ABC... XYZ.

Sport — Umor — Moda — Re
bus. Noutăți științifice.

Interviu cu tov I VAIDA 
vicepreședinte al C.C.F.S. Despre activitatea sportivă HOTÂRÎREA

Premii de vechime acordate
minerilor

Drept răsplată pentru activita. 
tea rodnică de mai mulți ani mun
citorii din saline și din tntreprin. 
derile de metale neferoase au pri
mit premii de vechime In valoare 
de peste 3.000.000 lei. La salina 
Slănic, de pildă, au fost plătite 
premii de vechime în valoare de 
350.000 lei, iar la salina Ocna 
Mureșului tn valoare de 250.000 
lei. Printre cel premiați stnt ing. 
Iulian Stoica de la Ocnele Mari 
cu 4460 lei, care are o vechime de

DIN ȘCOLILE MEDII
legătură cu activitatea sportivă desfășurată

Informații
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a fost 
desființat Ministerul Prevederilor 
Sociale.

Sarcinile, atribuțiile, drepturile 
și obligațiile, bunurile, precum și 
unitățile depinzlnd de Ministerul 

| Prevederilor Sociale trec la Mi- 
I nisterul Sănătății care va purta 

denumirea de Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale.

★
Luni dimineața L. D Kislova, 

vicepreședinte al VOKS-ului. 
membră a delegației guvernamen
tale sovietice sosită in țara noa
stră pentru semnarea planului ds 
muncă pe anul 1957 privind apli
carea convenției culturale între 
guvernele RJ’.R. și U.R.S.S.. a 
făcut o vizită la Consiliul Gene, 
ral A.R.L.U S.

Oaspetele a fost primit de Ofe. 
lia Manoie. Octav Livezeanu, vi. 
cepreședinți. Eugen Rodar., secre- 
tar, Ion Moraru, «ecretar adjunct 
ai Consiliului Genera! A.R.L.U.S.. 
precum și de activiști cu munci 
de răspundere ai A.R.L.U S.-uluL

★

22 de ani, șl maistrul Ștefan Mu- 
reșan de la salina Ocna Dej ca 
3363 lei, care are o vechime de 
33 ani. Sume importante repre- 
zentind premii anuale de vechime 
au primit de asemenea numeroși 
mineri de la salinele Tg. Ocna, 
Praid. Cacica, muncitorii de la 
întreprinderile „Gh. Gheorghiu. 
Dej“ din Baia Mare, .„I Mai“ — 
Firizia, uzinele „21 Decembrie" 
— Copșa Mică șl altele.

(Ager preș)

Cvartetul Borodin din Moscova, 
alcătuit din R. Dubin6ki, I. Ale
xandrov, D Șebalin și V. Ber- 
linski a dat luni seara un con
cert extraordinar In sala Dalles. 
Concertul, care a cuprins lucrări 
de Smetana, Șostakovici și Ravel 
a fost călduros aplaudat.

★
Violoncelistul american George 

Neykrug a dat duminică la Casa 
Universitarilor din Cluj un reci
tal extraordinar care a cuprins 
lucrări de Bach, Boccherini, 
Brahms. Cyril Scoot, Wieniawski, 
Ravel. Kodalyi. A acompaniat la 
pian Dagobert Bucholtz, artist 
emerit al R P R.

(Agerpres)

Mai mulfe mașini, mai bună organizare 
a mecanizării lucrărilor agricole

(Urmare din pag. lat)

pentru a executa cu mijloace 
mecanizate terase, baraje și alte 
lucrări care vor opri și lichida 
procesul de eroziune al solului.

In afară de aceste domenii noi 
de activitate, mecanizarea se va 
extinde și prin ridicare» nive
lului de mecanizare a unor lucrări 
mecanizate și în trecut. Utilajul 
nou, ca și folosirea mai bună a 
utilajului existent va permite 
stațiunilor de mașini șl trac
toare executarea pe suprafețe 
mai întinse a prășitului meca
nic, a plantatului rădăcinoaselor, 
a tocatului furajelor.

In 1957 vor intra în producție 
încă trej stațiuni noi de mașini 
și tractoare care sînt de pe acum 
înzestrate cu principalele cons
trucții și utilaje de producție 
necesare.

Planul de producție al stațiu
nilor de mașini și tractoare pe 
anul 1957 prevede executarea u- 
nui volum de lucrări cu cel pu
țin 900.000 hantri mai mare de- 
cît in 1956, Această sarcină spo
rită se bazează nu numai pe 
tractoarele, combinele șl mașinile 
agricole noi, ci și pe o mai bună 
folosire a mașinilor existente

Utilizarea deplină a capacității 
de lucru a tractoarelor depinde 
în primul rfnd de felul cum me
canizatorii, cărora statul demo
crat-popular le-a încredințat a- 
ceste bunuri de preț, îngrijesc și 
folosesc mașinile lor. Avem ne
voie de tractoriști, șefi de bri
gadă și combinerj cît mal bine 
pregătiți, în stare nu numai să 
conducă mașini, ci și să execute 
îngrijirile și reparațiile necesare 
și mai ales fiecare lucrare agri
colă la un înalt nivel calitativ. 
Desigur că în anii trecuți, cind 
principalele lucrări se reduceau 
la arătură și treieriș, calificarea 
unui bun mecanizator se putea 
face mai repede decit acum, cînd 
fiecare tractorist trebuie să știe 
să lucreze cu numeroase mașini 
complexe, iar pe deasupra să 
aibă șl calificarea de mecanic- 
montor, spre a putea lua parte 
in timpul iernii 6au în alte pe
rioade ale anului la muncile de 
reparații din atelier.

Din anul 1957, recrutarea și 
pregătirea cadrelor de mecaniza
tori cade în atribuția și răspun
derea directorului fiecărei sta
țiuni de mașini și tractoare. în 
afară de cursurile de tractoriști 
mecanici de 3 ani, organizate în 
școlile Ministerului Agriculturii, 
fiecare director de S M.T poate 
să-și recruteze viitorii tractoriști 
și mecanici necesari din comu
nele și gospodăriile unde lucrea
ză, organizind pregătirea lor în 
S.M.T.

Este bine să fie atrași în 
S.M.T. tineri din gospodării co
lective, întovărășiri agricole sau

comunele învecinate, care au sa
tisfăcut stagiul militar și vor a- 
vea nevoie de o perioadă de pre
gătire mai scurta, de nouă luni, 
sau tineri de 15—18 ani care vor 
lucra ca ucenici și-și vor însuși 
prin cursuri și practic, la locul 
de muncă, în decurs de trei ani, 
toate cunoștințele necesare unui 
tractorist.

Acolo unde organizațiile U T.M. 
sprijină munca de recrutare a 
noilor mecanizatori, cei mai buni 
tineri din satele noastre iși aleg 
meseria de tractorist, iar stațiu
nile de mașini și tractoare dis
pun de numărul necesar de me
canizatori pentru lucrul tn două 
«chimburi.

Cel mai bun îndemn pentru a 
veni tn S.M.T. și a îmbrățișa 
meseria de tractorist sînt condi
țiile de viață și de muncă pe 
care le asigură mecanizatorilor 
fiecare S.M.T.

Dar îmbunătățirea nivelului de 
trai nu se asigură numai prin 
investițiile planificate, ci mai a- 
les prin felul cum este gospodă
rită stațiunea, prin grija pe care 
o are fiecare director de S.M.T. 
pentru condițiile de muncă și de 
viață ale mecanizatorilor.

In stațiunile de mașini și trac
toare Hag.eni, Castelu, Andră- 
șeștj și altele, masa regulată și 
substanțială nu este asigurată 
numai personalului care ramtne 
în stațiune, ci și muncitorilor din 
brigăzile de tractoare. In fiecare 
zi, In taberele brigăzilor, bucă
tărese repartizate de gospodăria 
colectivă pregătesc din alimente
le date de S.M.T, hrană caldă, 
iar fiecare tovarăș din stațiune, 
cînd trece pe la brigăzi, urmă
rește și felul cum este pregătită 
masa.

Este de datoria tuturor direc
torilor de S.M.T. de a se preocu
pa de felul cum trăiesc mecani
zatorii, de a-i sprijini spre a lu
cra cît mai bine, spre a-șl mări 
astfel cîștigurile lor bănești.

De mare însemnătate pentru 
stimularea materială a mecani
zatorilor este faptul că, tncepînd 
din 1957, în stațiunile care-și vor 
realiza sarcina de producție, vor 
asigura economii de carburanți 
și piese de schimb sau vor depăși 
producția planificată la hectar 
pe terenurile lucrate de ele, se 
va constitui fondul întreprinderii.

O altă sarcină de bază pe care 
Rezoluția plenarei C.C al P.M.R. 
din 27-29 decembrie 1956 o pune 
în față mecanizatorilor este a- 
ceea de a reduce în mod continuu 
prețul de cost al lucrărilor me
canizate.

Intrucît cheltuielile de repara
ții constituie ce! mai important 
capitol al prețului de cost al lu
crărilor mecanizate, îmbunătăți
rea calității reparațiilor, și pre
lungirea duratei de funcționare 
a tractorului între două reparații

va contribui Intr-o mare măsură 
la realizarea sarcinii planificate 
de a reduce prețul de cost al lu
crărilor. Pe această bază prețul 
de cost al unui hectar de arătură 
normală va trebui redus anul a- 
cesta cu cel puțin 10 la sută.

Ritmul transformării socialiste 
a agriculturii noastre depinde 
mai ales de modul cum se con
solidează sectorul socialist-coope- 
ratist la sate. S.M.T. poartă prin
cipala răspundere pentru bunul 
mers al treburilor în gospodării
le unde lucrează. De aceea, peri
oada iernii trebuie folosită cît 
maj bine_ pentru strîngerea legă
turilor între agronomii și meca
nizatorii din S.M.T. și țărănimea 
muncitoare. In aceste zile, agro
nomii și mecanizatorii de la 
S.M.T. Turnișor, S.M.T, Cuza 
Vodă, S.M.T. Sf. Gheorghe și 
alte unități fruntașe ajută pe 
colectiviști și întovărășiți la în
tocmirea planurilor de producție, 
la repararea mașinilor agricole, 
la pregătirea adunărilor genera
le de sfîrșit de an și mai ales 
la pregătirea lor profesională.

Strîngerea legăturilor cu sec
torul 6ocialist-cooperatist se ba
zează de asemenea și pe încheie, 
rea din timpul iernii a contrac
telor de lucru pentru lucrările ce 
se vor face în cursul anului. Un 
sprijin de seamă în acțiunea de 
încheiere a contractelor de lucru 
ÎI constituie conținutul noului 
contract tip de lucrări, aprobat 
de curînd de Ministerul Agricul
turii. In noul contract sînt pre
văzute laolaltă, ca sarcini de în
deplinit, atît lucrările pe care le 
face S.M.T. cît și cele pe care 
trebuie să le facă gospodăria co
lectivă sau cooperativa agricolă 
de producție. Prin noul contract, 
S.M.T. se angajează să lupte cu 
toate forțele spre a obține recol
tele planificate la hectar. In fe
lul acesta, stațiunile de mașini 
și tractoare răspund direct de 
producția pe care o string gospo
dăriile colective, cooperativele de 
producție și întovărășirile agrico
le. Această situație obligă pe fie
care mecanizator să facă numai 
lucrări de calitate, care vor adu
ce spor de recoltă și mobilizează 
directorii de S.M.T. să lupte spre 
a mecaniza cît mai multe lucrări 
și să se intereseze în ce condiții 
calitative se fac lucrările ce se 
execută cu mijloacele proprii ale 
gospodăriilor deservite.

Numai în măsura în care fie
care mecanizator va lupta stăru
itor pentru ca gospodăriile deser
vite să devină gospodării puter
nice, înfloritoare, el își va înde
plini sarcina încredințată de 
partid și guvern de a fi pion 
înaintat al clasei muncitoare la 
sate, temelie de nădejde a poli
ticii de transformare socialistă a 
agriculturii.

In - „ „
in școlile, medic, redacția rtoostră s-a adresai iov. 
I. VAIDA, vicepreședinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizici și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri.

Publicăm mai jos răspunsurile primite.

ÎNTREBARE: Cum apreciați activitatea sportivă 
in școlile medii ?

RĂSPUNS : In ultimii ani, activitatea de educa
ție fizică în școlile medii s-a îmbunătățit intr-o 
oarecare măsură, prin mărirea numărului cadrelor 
de specialitate, prin dezvoltarea activității contpe- 
tiționa’.e ca și prin creșterea interesului maselor 
de elevi pentru activitatea de educație fizică.

Față de cerințele mereu sporite și față de posi
bilitățile existente, realizările nu sint incă satis
făcătoare. Și iată de ce. Programele de educație fi
zică sînt încă superficial cunoscute de către pro
fesori lndicațiun le metodice ale Ministerului In- 
vâtămintutui și C.C.F.S. n-au reușit să contribuie 
suficient la îmbunătățirea calității lecțiilor. Unele 
secț uni de iuvățămint ale sfaturilor populare men 
țin la catedre cadre fără pregătirea de specialitate 
și nu cer repartizarea de cadre corespunzătoare. 
Așa Se inttmplă In regiunile Iași, Gaiați, Ploești 
etc.

Colectivele sportive școlare nu-și trăiesc viața 
și nu contribuie la antrenarea elevtlor in activita
te» sportivă organizată. Numărul orelor de colec 
tiv. absolut insuficient, face ca activitatea sporti
vă să se rezume la una sau două lecții cu un nu
măr redus de elevi Directorii de școli nu sînt 
cointeresați In pregătirea echipelor reprezentative 
ale școlilor.

In ui tine i ani Ministerul Invătămîntului nu a 
controlat felul cum ajung să se aplice instrucțiuni
le, pe care le elaborează privind îmbunătățirea 
procesului de educație fizică In școli.

De asemenea, calendarele competiționale ale ele
vilor întocmite de către Ministerul Invățămintului 
nu asigură continuitatea competițiilor.

In ceea ce privește baza materială, aceasta este 
incă insuficientă față de necesitățile dezvoltării 
vieții sportive a elevilor. Din păcate și acum se con
struiesc unități de tnvățămint fără săli de gimnas
tică. (In ultimul timp chiar tn Capitală s-au con
struit 4 școli fără săli de gimnastică.)

In scopul îmbunătățirii activității sportive tn tn- 
vățămintul mediu cred că ar trebui ca Ministerul 
Invățămintului să hotărască in primul tind ca no
ta de la educația fizică să constituie obiect de pro
movare la toate gradele de învățămînt. Ar trebui 
de asemenea să se treacă la întărirea organizato
rică a colectivelor sportive școlare. Secțiile de tn- 
vățămînt ale sfaturilor populare să se ocupe nemij
locit de organizarea unor campionate locale pen
tru elevi. Incepînd din noul an școlar Ministerul 
Invățămintului să elaboreze, în mod eșalonat, un 
plan de construcții și amenajări de baze sportive 
pe centre școlare. De asemenea să întocmească un 
proiect de norme indicative privind dotarea anuală 
cu material și echipament sportiv a unităților șco
lare.

O măsură absolut necesară ar fi aceea ca Mi
nisterul Invățămintului să stimuleze și să mărească 
răspunderea directorilor de școli și a secțiunilor

de-. învățământ ale sfaturilor populare pentru pro- 
blefizeâe educației a elevilor.

ÎNTREBARE: Tn ce constă sprijinul dat de 
C.C.F.S. activității de educație fizică din 
mîntui mediu ?

învăță-

RĂSPUNS : Problema educației fizice în 
mint a ocupat și ocupă permanent un loc 
in activitatea C.C F.S. Preocuoa-ea noastră începe 
cu linia metodică pentru educația fizică care a 
fost dată în permanență de către C.C.F.S

Pină în anui 1954. C.C.F-S. a organizat direct 
campionatele republicane școlare pentru elevi. 
Din 1954 campionatele se orgân.zează de către Mi
nisterul Invățămintului in colaborare cu C.C.F.S . 
care în fiecare an atribuie pentru această acțiune 
premii importante tn materiale sportive

îndrumarea muncii didactice și controlul acesteia 
este efectuată in permanență de către organele ; 
GC.F.S. și se ajunge astfel la statilirea unei linii 
metodice unice in învățăminu In plus, cabinetele 
metodico-științifice organizate pe lingă C.C.F.S.- 
urile regionale aduc o serioasă contribuție la îm
bunătățirea educației fizice în școli, prin lămurirea 
unor probleme de bază ale acestei activități și 
priu cercetările pe care Ie fac in școli. Apoi C.C.F.S. 
a organizat cursori de îndrumare a profesorilor de 
educație fizică din invitămintul mediu ca și rai 
responsabilii cercurilor pedagogice.

Țmcnd seama de importanta deosebită oe care o' 
are educația fizică în invătâmint ca factor puter- j 
năc de educație comunistă, de asigurare a sănătății l 
elevilor și ca rezervor principal de pregătire a 
viitorilor sportivi, pentru anui 1957 C.C.F.S. va 
concentra o mare parte din activitatea sa In 
scopul îmbunătățirii activității sportive in școli 
GC.F.S. se va preocupa de reorganizarea sistemu
lui sportiv competițional al elevilor, de dotarea 
școlilor cu materiale sportive conform unor bare 
muri stabilite și acordarea de înlesniri pentru pro 
cutarea echipamentului sportiv, de construcții d: 
baze sportive pe lingă școli și de baze sportive 
ccxnpiexe pentru elevi in orașele mari.

N. R. Relatările too. I. \.........................
poate de însemnate. Redacția mulțumește pen
tru i-terciul dai. Regretam tosd faptul că in 
ceea ce privește lipsurile și slăbiciunile C.CA S.. 
ului tn problema activității sportive a elevilor 
nu se amintește nimic.

învătă- 
central

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
privind organizarea unor activități 

de educație fizică și sport în învățămînt
De curind, Consiliul de Miniștri al R.P.R. a dat o hotărîre pri

vind organizarea unor activități de educație fizică și sport în «ca
drul unităților de învățămînt.

Potrivit prevederilor acestei hotărîri, Ministerului Invățămîntu- 
lui și celorlalte ministere care au instituții de învățămînt la revine 
sarcina de a organiza cu elevii și studenții excursii de studii cu 
caracter complex alocînd anual fondurile necesare acoperirii chel
tuielilor de transport, cazare și hrană.

Ministerul Invățămintului va organiza manifestări sportive de 
masă ale tineretului studios în cursul și la sfîrșitul anului școlar, 
stimuiînd prin premii pe aceia care se evidențiază în activitatea 
sportivă de masă.

De asemenea, Ministerul Invățămintului va organiza concursuri 
în vederea elaborării programelor necesare demonstrațiilor sportive 
de sfîrșit de an școlar și va acorda premii in bani pentru munca de 
creație.

Instituțiile de învățămînt superior în colaborare cu asociațiile 
studențești vor organiza în timpul vacanței de iarnă pentru stu
denți, cursuri de schi a căror durată nu va depăși 12 zile. Cheltuie
lile de transport, cazare și hrană ale acestor cursuri vor fi supor
tate din bugetul Instituției de învățămînt respective. (Agerpres)

Hochei sub — 10 grade

Un tumeu promițător
in jurul lui

10 grade. Totuși erau nu- 
spectatorii care, intr-un 
abia așteptau să găseai- 
loc mai bun. Tribune e

nr. 2 
4000

Nu știir dacă pietrele crăpau 
intr-adevăr de ger. dar cert este 
că mercurul din termometre se 
invîrtea năbădăios 
minus 
meroși 
picior, 
că un
centrului de antrenament 
au fost arhipline. Aproape 
de spectatori. Dar ciți au rămas 
pe dinafară ? în blocurile de 
primprejur, ferestrele erau luate 
cu asalt In balcoane, înfofoliți 
iubitorii de hochei, deși se aflau 
la o depărtare cam mare, nu se 
plictiseau. Ce dovedește aceasta 

Xaida, sînt cti se ’ decit o pasiune crescinda pentru 
— i_ hochei ?

Cu toate acestea, hocheiul 
nostra nu s-a dezvoltat suficient 
El poate și trebuie insă să pro. 
greseze. Dar aceasta nu se poate 
realiza

-
■X

un patinoar artifi
cial. Sa ne amin, 
țim: Ce valoare 
reprezenta natația 
noastră in i 
cîțiva ani, 
aveam un I 
coperit ? 
tentați să 
comparație 
natația noastră șl 
hocheiul nostru. 
Nu este oare firesc 
să ne punem din 
nou aceeași între
bare : pe cind pa
tinoarul artificial ?

Dar să revenim 
acum la primele 
întîîniri de ho. 
chei pe gheată 
ale anului, din Ca. 
pitală. In jurul 
orei 23, cind. obo
siți de efort, ho-

urmă cu 
cînd nu 
bazin a- 

Sîntem 
facem o 

între

cheîștiî echipelor C. C. A. șî 
Recolta Miercurea Ciuc, pără
sind patinoarul, se sărutau, dis
cuțiile însuflețite ale celor pre- 
zenți ne-au dovedit că atît prima 
partidă (Știința Cluj — Progre
sul Gheorghieni: 6—0 (3--0;
2—0 ; 1—0) dar în special Jocul 
dintre campioana țării, echipa 
C.C.A., și Recolta Miercurea 
Ciuc au entuziasmat. A stirnit 
admirație finețea șl eleganța cu 
care Czaca conducea pucul, 
intervențiile spectacu.oase ale 
portarului Dron. tehnica și viteza 
lui Torok. întreaga partidă, dar 
mai cu seamă reprima a treia, 
s-a jucat Intr-un tempo cu ade
vărat viu. Cu greu se putea 
urmări fiecare fază în amănunți
me. Pucul zbura ca o nălucă. Au 
ciștigat pe merit hocheiștii din 
Miercurea Ciuc. Scorul nu a fost 
mare: 2—1 (0—1; 1—0; 1—0) 
dar tocmai aci stă explicația lup
tei indîrjite care ne-a ținut în
cordați 60 de minute. Prin ase
menea clipe de Incintare, desi
gur, dorim să mai trecem Do
rește aceasta și copilul care du
minică seara, la ieșire, întreba 
’grijuliu :

— Tată, venim și mii ne?
R. CALARAȘANU

★
Aseară au continuat înttlnirile în 

cadrul turneului fytaX. S-au înre
gistrat următoarele rezultate: Re
colta Miercurea Ciuc-Progresul 
Gheorghieni 6—1 (2—0: 3—0: 
I—I). C.C.A.-Știința Cluj 3—3 
(2—0; 0—1; 1-2).

TURUL CICLIST
AL EGIPTULUI

începutul activității sportive 
In comuna Malovățu, raionul 
Turnu Severin, a fost făcut cu 
mai mulți ani în urmă, In 1951, 
odată cu prima ediție a Sparta
chiadei satelor.

Intr-o duminică dimineață 
tn comună a sosit un grup de 
muncitori din Turnu Seve
rin. Au discutat cu fărâmi 
muncitori despre fel și fel de 
treburi, despre posibilități pen
tru tmbunătățirea vieții aces
tora. Apoi, înainte de a pleca, 
i-au chemat pe tinerii din 
mună la o întllnire amicală de 
fotbal. Amatori existau printre 
tinerii țărani muncitori, deși 
nu aveau nici echipament și 
nici minge. Au întocmit la iu
țeală o echipă. S-a găsit și un 
teren sportiv șl chiar arbitru. 
Au venit să asiste mai tofi lo
cuitorii comunei. Și n-au regre
tat. Lupta sportivă a fost de-a 
dreptul pasionantă și reprezen
tanții comunei au obținut un 
prim succes: meciul s-a termi
nat la egalitate.

Se pare că propaganda pen
tru sport prin exemplu și nu 
numai prin expuneri a fost mai 
eficace. După cîteva zile Intr-o 
adunare generală U.T.M. s-a 
hotărtt formarea colectivului 
sportiv al comunei.

A doua zi tinerii s-au dus la 
președintele sfatului popular

— Avem nevoie de bani pen
tru amenajarea terenului spor
tiv...

— Pentru altceva v-aș da — 
le-a răspuns președintele. Pen
tru aceasta vă pot da mai bine

niște piatră, material lemnos și 
altele.

La început tinerii s-au cam 
supărat, dar mai tirziu i-au dai 
dreptate. Au pus umărul, băieți 
și fete, și împreună, cu 
mii ni ie lor, au construit terenul 
de fotbal și de volei.

Se punea acum problema cine 
să se ocupe efectiv de organi
zarea propriu zisă a activității

Dala, se ocupă de echipa de vo
lei. Un tinâr proaspăt sosit din 
armată, llarie Ilinca, a fost 
ales căpitanul și responsabilul 
echipei de fotbaL

In aftrșit, într-o ședință co
mună a comitetului organizației 
de bază U.T.M. și a colectivu
lui sportiv. S-a hotdrit 
ce o aveau de urmat:

— Caracterul de masă

Sportivii• •

calea

al ac-

comunei
sportive. Soluția s-a găsit. în 
legătură cu aceasta, chiar și a- 
cum, de multe ori, vecinii le 
pun întrebarea:

— De unde aveți în comuna 
voastră attția oameni care să se 
ocupe de organizarea activității 
sportive ?

De fapt, astfel de oameni e- 
xistă in fiecare comună. Cine 
slnt ei ? învățătorii, speciali
știi în agricultură, tinerii ce se 
întorc din armată Fiecare din
tre aceștia s-a ocupat cîțiva 
ani serios de sport. în școală 
sau armată. Ei se ocupă acum 
cu plăcere de activitatea spor
tivă. învățătorul Ebetinc Dra- 
goș, utemist, a fost ales preșe
dintele colectivului sportiv să
tesc. Un alt învățător. Ion

tioității sportive, acesta este 
principalul I

Și pentru a se atinge acest 
scop s-a folosit tot propaganda 
prin fapte. S-au organizat pri
mele competiții oficiale. Cei 
dinții au intrat în întrecere 
fotbaliștii. Fi au susținut me
ciuri cu echipe d:n comunele 
vecine.

Treptat au intrat apoi In în
treceri voleibaliștii, ameții, jucă
torii de oină și handbal. Natu
ral. puțini dintre ei au știut să 
obțină succese sportive remar
cabile. Lucrul acesta însă nu 
descuraja. „Victoria nu vine 
dintr-o dată" — obișnuiau ei 
să spună. Sportivii iși îmbogă
țeau experiența tn întreceri cu 
adversari mai puternici și cu

mai multă experiență. Partici
parea sportivilor comunei la 
întrecerile st concursurile spor
tive oficiale a jucat insă un 
mare rol propagandistic.

Intr-un timp scurt, in colec
tiv au crescut mulți tineri spor
tivi capabiii. Ana Paraschiv, de 
pitdă, tinara țăranca muncitoa
re. a ajuns pină la București, 
la fa2a finală a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Ea a ciș
tigat cu ușurință proba de a- 
runcafe a greutății la faza ra
ională, ca și la cea regională 
de la Craiova. Și învățătorul 
Doru Murgită s-a clasai al doi
lea pe regiune la proba de să
ritură in lungime.

S-ar mai putea vorbi de com
ponență echipei de volei care 
au ciștigat faza raională a 
Spartachiadei, despre succesele 
echipelor de oină, gimnastică, 
fotbal, tir etc.

— Cum am obținut asemenea 
succese? spune tov. lancu Ni- 
cclicia, secretarul organizației 
de bază U.T.M. Simplu: dînd 
competițiilor noastre un carac
ter de masă. Aceasta e cheia 
succesului nostru. Mat precis: 
dacă am fi antrenat doar 10-15 
tineri în activitatea sportivă 
mai puteam să descoperim aliți 
tineri sportivi talentați? Cu si
guranță că nu Din cei 120-130 
de tineri țărani muncitori care 
practică cu regularitate spor
tul, nu am selecționat, ci pur 
și simplu s-au ivit de la sine, 
tineri cu vădite aptitudini spor

tive.
ALEXANDRU PINTEA

Ultimele două etape ale turu
lui ciclist al Egiptului au adus 
schimbări importante in clasa
ment. Formația bulgară conduce 
pe națiuni cu mari șanse de a 
ciștiga pentru a treia oară a- 
ceastă importantă competiție, iar 
germanul Werner Malltz a trecut 
în fruntea clasamentului indivi
dual, preluînd tricoul galben de 
la polonezul Paradowski. După 
comportarea slabă din etapa a 
Vll-a, în care a pierdut 9 m.- 
nute, echipa romînă și-a regăsit 
cadența insă nu a putut să recu- 
pereze, deoarece partenerii de 
cursă au răspuns la toată'.acțiu- 
nile .inițiate d> Constantin Dumi
trescu, cel maj activ dintre ci
cliștii romîni. Cu etapa a Vlil-a 
tutui Egiptului se desfășoară 
prin Delta Nilului. De la El Tah
rir la El Shebin pe distanța de 
125 krq. întrecerea a fost foarte 
dirză și polonezul Bedinski a 
obținut o frumoasă victorie. Luni 
s-a desfășurat etapa a lX-a în
tre orașele El Shebin și Mehala 
Kubra (56 km.) pe o șosea În
gustă și în fata mulțimii imense 
de spectatori Plutonul s-a men
ținut compact ptnă la soshe unde 
germanul Malrtz a ciștigat șprin- 
tul final la mare luptă cu Schur 
și Constantin Dumitrescu.

Clasamentul general pe echipe 
după 9 etape : 1. R.P. Bulgaria 
83!a40'03”; 2. R.P. Polonă
83h43’37”; 3. R.D. Germană
83h51’39”; 4. R.P.R. .

Astăzi se dispută etapa a 10-a 
Mehala Kubra-lsmailia (180 
km.).

Tovarășii de la comitetele raio
nale U.T.M Beceni șl Cisliu (re
giunea Ploești) stan tn birouri, tn 
loc să organizeze concursurile 
Spartachiadei.

Tov. Ilie. președintele colectivu
lui sportiv l.P.C.H. București șî 
tov. Boboc, membru tn comitetul 
U.T.M. neglijează deopotrivă Spar- 
tachlads.

*Tov. Hulea de la Consiliu! Sin
dical Orășenesc București și tov. 
Costache de Ia secția de învăță- 
mint a Capitalei nu cunosc nimic 
despre activitatea comisiei de or- 

anizarea Spartachiadei. din care

— Hm, căldurică, căldurică... Dar 
ce spui vere, n-ar fi de-acum timpul 
să organizăm ceva ?...

— Se pare că a venit iarna. O fi 
început spartachiada ?

Tov. Boboc : el se ocupă...
Tov. Ilie: ba el se ocupă...

• La 2C ianuarie, la Clubul cen
tra! de șah al U.R.S.S., a avut loc 
deschiderea turneului final al 
campionatului unional de șah. 
In lupta pentru titlul de campion 
al U.RS.S. se întrec 22 dintre 
cei mai buni șahiști sovietici prin
tre care 8 mari maeștri: M. Tai- 
manov (Leningrad), I, Boleslav- 
schi (Bielorusâa), D. Bronș.eîn 
(Moscova), P. Keres (Estonia), 
V Korcinoi (Leningrad). B. 
Spasski (Leningrad) T. Petro
sian (Moscova), A. Toluș (Lenin
grad).

® Cunoscutul schior austriac 
Toni Sailer, triplu campion olim
pic, a ciștigat proba de coborire 
în concursul internațional de la 
Kitzbuehl, realizînd timpul de 
2’47”l/10 pe o pîrtie tn lungime 
de 3.600 m

• La Bușteni a avut loc dumi
nică un concurs de slalom uriaș. 
In proba rezervată băieților, pri
mul Ioc a revenit schiorului G. 
Crfctolovean-u (Dinamo). La fete, 
llona Mikloș (Locomotiva) a tre, 
cut prima, linia de sosire.

&



K,E. Voroșilov 
va vizita 

R. P. Chineză
MOSCOVA 21 (Agerpres).

TASS transmite: In timpul vizi
tei delegației guvernamentale 
chineze în Uniunea Sovietică, șe
ful delegației guvernamentale a 
R.P. Chineze, Ciu En-lai, a re
mis la 8 ianuarie, președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., K. E. Voroșilov, ur
mătoarea scrisoare din partea 
președintelui Republicii Populare 
Chineze, Mao Țze-dun :

Președintelui Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.,

K. E. VOROȘILOV,

Stimate tovarășe
K. E. Voroșilov,

„Permiteți-mi ca în numele 
Republicii Populare Chineze și al 
poporului chinez, să vă invit din 
toată inima, stimate tovarășe 
președinte, să vizitați țara noa
stră.

Sînt profund convins că vizi
ta dv. va contribui la consoli
darea și dezvoltarea strînsei 
colaborări și a marei prietenii 
dintre cele două țări ale noastre.

Dacă sînteți de acord vă rog 
să ne comunicați data care vă 
convine pentru vizită.

Eu și întregul popor chinez aș
teptăm cu mare bucurie sosirea 
dv. Permiteți-mi să vă exprim 
cel mai inalt resp'ect".

V

MAO ȚZE-DUN.
Președintele Republicii Populare 

Chineze
6 Ianuarie 1957.

t' * .

K. E. Voroșilov a trimis ur
mătorul răspuns lui Mao Țze- 
dun :
Președintelui Republicii Populare 

Chineze
Tovarășului MAO ȚZE-DUN

Stimate tovarășe Mao Țze-dun, 
„Permiteți-mi ca în numele 

Prezidiului Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și din partea mea per
sonal 6ă vă mulțumesc sincer 
pentru amabila dv. invitație de 
a vizita Republica Populară Chi
neză. Accept cu recunoștință in
vitația dv. și sint gata 6ă 
vizitez Republica Populară Chi
neză frățească în perioada 15 
aorilie—5 mai 1957, dacă acest 
timp vă va conveni. Cu sincere 
salutări".

K. VOROȘILOV,
Președintele Prezidiului Sovietu- 

tului Suprem al ll.R.S.S.
18 januarie 1957.

SENTINȚA 
fit prosssu! avanturierilor 

co itrarevo.uționari 
Dud îs Joisîf și SzabO Jănos

BUDAPESTA 21 (Agerpres).— 
Colegiul militar al Tribunalului 
suprem al R. P. Ungare a pro
nunțat sentința in procesul aven
turierilor contrarevoluționari Du
das Jozsef și Szabo Janos, acu
zați de faptul că au organizat re
beliunea armată pentru răsturna
rea orînduirii democrat-populare. 
In cursul dezbaterilor, care au 
durat șase zile, din partea acu
zării și apărării au fost audiați 
44 de martori, ale căror depoziții 
au confirmat intrutotul acuzațiile 
aduse lui Dudas și Szabo.

Tribunalul a condamnat in una
nimitate pe J. Dudas și J. Szabo 
la moarte.

La 19 ianuarie sentința a fost 
executată.

Agentur" din

se vor solda 
cu o victorie

II. (Relații Internaționale)

I

Noutăți despre tineretul lumii

continuă să

refugiaților

care au primit cetățeni un-

GH. POPA

ia legătură 
din diferite

I

Pactele militare au trebuit să facă 
față unor mari greutăți.

ei dușmi- 
de actvi- 
plenara a

ga- 
co
in-

problema algeriană 
mină

treloc de vot Toți cei cu care Reprezentanții agenției Fran- 
corespondentul a stat de vorbă re Presse. arată că au avut po- 
s-au pronunțat pentru o Polonie sîbilitatea să observe personal in 
socialistă. aproximativ 50 de centre de veta-

PETER MOD
Reprezentantul permanent 
al R. P. Ungare la O.N.U.

Scopul este de natură divină; rea
lizarea lui este omenească I

Citate Ilustrate 
de NELL COBAR

Poporul polonez a votat cu încredere
candidații Frontului Unității Naționale

VARȘOVIA 21. Corespondentul 
Agerpres transmite: Numeroși 
ziariști străini care se află în 
aceste zile în Polonia subliniază 
că alegerile potrivit, listelor 
electorale, la care au participat 
17.500.000 de cetățeni, s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de ordin; 
și deplină libertate.

Corespondenții ziarului „Prav
da" subliniază că in Poieni» 
campanii electorală a suscitat 
un uriaș interes și că Polonia 
populară se prezintă in alegeri 
sub steagul luptei pentru socia
lism. pentru înflorirea continuă 
a economiei și ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii Par
tea înaintată a poporului polonez, 
se spune tn corespondență, spri
jină activ programul electoralii 
Frontului Unității Naționale. La 
rindul său, corespondentul „lz- 
vestiei" scrie ci in campania 
electorală din Polonia, oamenii 
muncii au dat o ripostă hotărită 
reacțiunii. care a încercat să fo
losească in scopurile 
noase valul crescind 
tate politică de după 
VIII-» a P M.U.P.

Corespondentul ziarului „Kom- 
somolskaia Pravda", scoțind ia 
evidență participarea masivă a 
cetățenilor polonezi la vot, rela
tează că a văzut încă cu mul» 
inainte de ora 6 dimineața ce
tățeni stind la rind In tați cm-

INTENSĂ ACTIVITATE 
EDITORIALA IN CINSTEA 

FESTIVALULUI
MOSCOVA 20. Coresponden

tul Agerpres transmite: In ca
drul pregătirilor in vederea celui 
de-al VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenți’or. care 
va avea loc in vara anului cu
rent la Moscova, In Uniunea So
vietică se desfășoară o amplă ac
tivitate editorială. La larosiavl, 
unde se desfășoară construcția 
celui mai mare combinat poligra
fic din Uniunea Sovietică a că
rui primă parte a și fost dată in 
exploatare, se fac pregătiri pen
tru tipărirea unor dicționare de 
buzunar în 10 limbi diferite. 
Acestea vor fi puse la dispoziția 
participanților la cel de al 
VI-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Mos
cova.

Combinatul va tipări cărți atit 
în limba rusă cil și în limbi ci 
limba chineză, coreeană, hindu. 
Japoneză etc.

PREGĂTIRI 
PENTRU FESTIVAL

KIEV 21 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 19 ianuarie a avut 
loc la Kiev o conferință consa
crată pregătirilor in vederea fes-

Din mesajul prezidențial 
cu privire la starea S: U. A

♦
I

I
I
1

Potrivii rezultatelor parțiale date publicității tn cursul 
zilei de luni, W. Gomulka, prim secretar al C.C. al Par- 
tidu'ui Mun-ăoresc Unit Polonez, a fost ales deputat in 
Seim cu 226.343 voturi, adică ru 99.44 la sută din vo
turi. Au fast aleși de asemenea A. Zaecadski, președ'nie 
al Consiliu ui de Stat al R-P. Polone; J. Cgrankievricz, 
președintele Consiliului de Miniștri, precum și membri ai 
Birou ui Politic și a: Secretariatul^ C.C. al P.M.U.P., 
cmduvMori ai. Partidului Țărănesc Unit și ai Partidului 
Democrat. In 113 circumscripții electorale ( din cele 116 
existente) au fost aleși in Seim toți candidata care figu
rau In primele locuri pe listele Frontului Unității Na
ționale

Potrivit unor de te preliminare in capitala Poloniei pro
centul ce ier care au oartiapat la vot pină la ora 21 a 
fost de aaroximattv 95 la sută, iar in voevodatele Varșo
via și K’oioxia de peste 90 la sulă. Tn int'eaga țară 
numărul ai-tgăiorilor care au participai la alegeri a depă
șit procentul de 90 la sută. In unele voevodaie la vot au 
luat parte intre 91—96 la sută din alegători.

Pini a ora la care transmit acest reportaj rezultatele 
Bei nit.ee ale alegerilor nu se cunosc încă. Ele vor fi 
pub-icate probabil, la 23 ianuarie sub forma unui comu
nicat oficial. Dor rezultatele parțiale indică tn mod 
intontestcbil marea victorie obținută de forțele democra
tice tn frmte cu Partidul Muncitoresc Unit Polonez.

Participarea masivă la vot ca și riposta hotărltă dată 
de alegători e’ementelor reacționare care au vrut să pro
fite de a’egeri in scopuri dușmănoase socialismului, a 
demonstrat că ape’ul P.M.U.P. și a celorlalte partide 
democratice a fost sprijinit cu hetirire de întregul popor.

!i

ttvaiurilor unional și mondial a’e 
tineretului. La conferință au luat 
parte activiști de partd. sindi
cali și comsomoliști din Ucraina 
și R.SS .Moldovenească. compo
zitori, pictori și scriitori Cin a- 
ceste republici, reprezentanți ai 
CC.S. d n Uniune» Soviet că. ai 
C.C al CoonoMoiala' și Ministe- 
rnlai CoILsrii ai LRSS.

La conferință s-aa discutat • 
serie de probleme privind orga
nizarea.

STUDENȚII IRAKIENI 
PROPUN CONVOCAREA 
UNUI CONGRES MON- 

DIAL AL STUDENȚILOR 
LA CAIRO

Studenții irakien: care studiază 
la Universitatea din Damasc »u 
adresat tituror studentfor din 
țările arabe o chemare :n care le 
cere să sprijine propunerea con
vocării unei congres mondial jl 
studenților la Cairo.

Convocarea unui asemenea 
coogres. se spune ‘.n chemare, este 
dictată de situația actuală dnd 
imperial^tii amenință indepen
denta tarilor arabe Caracteri- 
zîad această situație, studenții 
irakieni subliniază că Israelul în
calcă hotăririle O.N.U, Anglia și

Franța ..își mențin încă trupe pe 
teritoriul Israeiuhii, iar S.UA-, 
prezent iod ..doctrina Eisenhower-, 
caută să sâvîrșeascâ un amestec 
armat în treburile țârilor Orien
tului Mijlociu".

In apel se subliniază câ con
vocarea Congresului mondial al 
studenților la Cairo ar contribui 
la întărirea solidarității arabilor 
în Icpia lor pentru iudependen'.a 
națiocalâ.

re din Varșovia, Wroclaw și 
towice că alegătorii s-au bucurat 
de deplină libertate la vot. In 
telegramele agenției France 
Presse se subliniază că „de pe 
acum există siguranța că uriașa 
majoritate a candidaților aflați 
pe primele locuri ale listelor vor 
fi aleși".

La rlndul său ziarul italian 
„Messagero" își exprimă părerea 
că aceste alegeri 
„pentru Gomulka 
deplină".

„Deutsche Press 
Germania occidentală, subliniază 
că atmosfera calmă a alegeri
lor, participarea masivă „permit 
observatorilor politici să tragă 
concluzia că Gomulka va obține 
votul de încredere scontat".

Pînă și Lisa Larsen, corespon
denta revistei americane ,,Life“ a 
remarcat că „în comparație cu 
Statele Unite, alegerile din Polo
nia sint privite cu cea mai mare 
seriozitate și fără reclamă zgo
motoasă". Din cele ce i-au fost 
spuse de numeroși cetățeni ai 
Varșoviei cu care a stat de vor
bă, Lisa Larsen trage concluzia 
că „victoria în aceste alegeri ti 
»a reveni lui Gomulka, care se 
bucură de un mare prestigiu prin
tre polonezi".

Corespondentul ziarului londo
nez „News Cronlcle" subliniază 
că „poporul a acordat încredere 
■oii conduceri a partidului".

Interesul nostru propriu și lucid ne 
consacră un rol ÎNALT in problemele 
mondiale.

Situația politică!
din Franța după

lansarea „doctrinei Eisenhower“!
STUDENȚII SIRIENI

CONDAMNĂ J)OCTR1NA 
EISENHOWER

O de’egație a studenților Uni
versității siriene La vizitat pe 
Haled Azem. prim ministru ad- 
interim al Siriei, și i-a frminat 
în numele tuturor studenților 
universității o petiție în care con
damnă cu asprime „doctrina Ei
senhower* care urmărește ames
tecul militar *n treburile Orien
tului Apropiat pentru lichidarea 
independenței Siriei și sprijinirea 
pactului de la Bagdad". In peti
ție 6e arată că studenții sprijină 
pe deplin declarația guvernului 
sirian, care a condamnat „doctri
na Eisenhower".

Memorandumul guvernului R. P. Ungare
cu privire la cetățenii unguri 
care, au plecat în străinătate

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Secretariatul O.N.U, a difuzat ur
mătoarea scrisoare adresată de 
reprezentantul permanent al R.P. 
Ungare la O.N.U. secretarului 
general datată 15 ianuarie 1957.

„Am onoarea să vă trimit ală
turat memorandumul cu privire 
la cetățenii unguri care au plecat 
în străinătate în legătură cu eve
nimentele din 23 octombrie 1956.

V-aș fi recunoscător dacă ați
★

In memorandum se arată la 
primul punct că un mare număr 
de cetățeni unguri au părăsit te- 
ri.oriul R.P. Ungare fn perioada 
evenimentelor care au început la 
23 octombrie 1956. fie de teamă, 
fie, după, cum s-a întîmplat cu 
mulți dintre ei, fiind induși in e- 
roare de o anumită propagandă.

Multi cetățeni unguri doresc în 
prezent să se înapoieze în tara 
lor. După ce se arată că Prezi
diul Republicii Populare Ungare 
a decretat o amnistie generală 
pentru cetățenii unguri care se 
vor înapoia în patrie, la punctul 
al doilea se arată că totuși din 
păcate, țările care au primit ce
tățeni unguri pun piedici plecării 
acelora ce doresc să se înapoieze 
în patrie, iar organele Republicii 
Populare Ungare care doresc să 
informeze cetățenii unguri asupra 
posibilității repatrierii sînt îm
piedicate s-o facă.

In afară de aceasta, se arată 
mai departe la punctul trei, ță-

transmite acest memorandum 
statelor membre ale O.N.U. ca 
document oficial și ați atrage 
atenția guvernelor și înaltului co
misar pentru problemele refugia- 
ților asupra chestiunilor impor
tanțe ridicate în acest memoran
dum.

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 22 ianuarie 1957

★ 
rile ___
guri împiedică repatrierea lor 
informîndu i unilateral, părtinit 
și fals cu privire la evenimentele 
din Ungaria.

Statele străine în care se află 
temporar cetățeni unguri, se 
arată la punctul patru, nu acordă 
reprezentanțelor ungare din stră
inătate posibilitatea de a stabili 
contactul cu compatrioții lor din 
lagăre pentru a-i ajuta să se re
patrieze. Guvernul ungar s-a 
adresat în această privință mul
tor guverne.

Mai departe, memorandumul 
arată la punctul cinci, că . guver
nul Repubiicii Populare IJiiga-e 
este informat că anumite țări 
sancționează pe cei ce doresc să 
se înapoieze, în care scop iau 
împotriva lor măsuri polițienești 
sau le intentează procese, le iau 
amprentele și îi fotografiază pen
tru intentarea de procese, sau de 
îndată ce acești oameni pleacă, 
le interzic să mai intre vreodată 
în acea țară Repatriați din la
găre austriece au relatat că 
multi dintre acei ce și-au expri
mat dorința să se înapoieze în

Ungaria au fost arestați pentru 
8—14 zile.

Istvăn Torok. muncitor neca'.i- 
ficat din Budapesta (născut la 
Szeghalom tn anul 1940), a pără
sit Ungaria la 29 noiembrie și 
s-a înapoiat la 14 decembrie. El 
a declarat că. atunci cind a adus 
la cunoștința administrației lagă
rului că vrea să se repatrieze, a 
fost aruncat în închisoarea din 
Ried și a fost eliberat abia după 
12 zile, deoarece a continuat să 
stăruie asupra cererii sale.

La punctul șase se arată că si
tuația unui mare număr de tineri 
care au plecat in străinătate me
rită o atenție deosebită. Acești 
minori, dintre care mulți în vîrstâ 
de 11—14 ani. au plecat, unii fără 
asentimentul părinților lor. Sta
tele străine împiedică înapoierea 
acestor minori ca și înapoierea 
adultiior, fiind trimiși din 
Austria în grupuri numeroase în 
țări îndepărtate.

Această metodă de acțiune a 
statelor străine, fără să mai vor
bim de aspectul moral al proble
mei. este cu totul ilegală.

In continuare, la punctul șapte 
se arată, că soldații și-ofițerii un 
guri care au trecut frontiera în 
Austria sini supuși unei’’serii de 
interogatorii cu privire la regula 
mentul militar și li se cer și alte 
informații cu caracter militar. 
Guvernul ungar știe bine că re 
fugiații sînt siliți să se îndeletni
cească cu spionajul îndreptat im 
potriva intereselor țării lor. A- 
ceasta este în contradicție cu cele 
mai elementare principii ale drep
tului internațional.

Ținînd seama de aceste împre
jurări serioase șl în spiritul

prlncfplifor unanim acceptate ale 
dreptului internațional al idealu 
rlior umanitare și al rezoluțiilor 
corespunzătoare ale O.N.U., este 
de dorit ca țările care primesc 
cetățeni unguri să respecte drep
tul tuturor oamenilor la înapoie
rea de bună voie in patrie. Este 
de asemenea de dorit ca :

Cetățenilor unguri să li se 
ranteze un tratament care să 
respundă normelor dreptului 
ternațional;

reprezentanților unguri să li se 
dea posibilitatea să 
cu cetățenii unguri 
țări;

să se Înlesnească
Informarea asupra adevăratei si
tuații din țara lor;

să nu se ia nici un fel de mă
suri represive împotriva acelora 
care își exprimă dorința de a se 
reîntoarce în patrie etc.

La memorandum se anexează
15 fotocopii și traduceri.

înfringeriie suferite recent de colo- 
niaiiștu angio.francezi in încercările hr 
de a-și menține pozițile coloniale in 
Oriental Apropiat in dauna independen
ței popoarelor arabe, precum și planul 
imperialist de ultim moment elaborat de 
Casa Albă pentru a prelua in pr. fitul 
State.oe Lnite aceste poziții au produs 
reacții diferite la Londra șt Paris La 
Londra, după cum s-a văzut. Eden a 
fost nevoit să cedeze locul lui Mac 
Milion, cunoscut ca mai apropiat de 
cercurile conducătoare de peste Ocean

In legătură cu aceasta, tn presa occi
dentală s-a pus desigur intrebarea ce se 
va intimpla la Paris, unde problemele 
sint de asemenea complicate și iar . . . -

nerezolvată. Guvernul francez 
desfășcară in aceste zile o vastă activi
tate poUtico-diplomatică in vederea dis
cutării problemei Algeriei la OJi.U. în 
acest scop, șeful guvernului. Mollet, a 
făcut cunoscuta .declarație de intenții1* 
in care, in ciuda promisiunii unor refor
me in Algeria. îndeosebi in domeniul 
electoral, se reafirmă. In fapt, țelurile 
reacționare ale politicii colonialiste pe 
care guvernul său intenționează s-o ducă 
mai departe față de poporul algerian. 
Aceste țeluri ale guvernului francez in 
problema Algeriei au fost respinse insă de 
Frontul de eliberare națională din Al
geria și de armata de eliberare națio
nală.

Pe plan diplomatic sint de semnalat. 
In ultima vreme, două acțiuni impor
tante ale guvernului francez. în pri
mul rind călătoria — dinaintea dis
cutării la O.N.U. a problemei Algeriei — 
a lui Pineau in S.U.A., călătorie făcută 
pentru a obține sprijinul nord-american 
și al statelor din America de sud tn pro
blema algeriană, ca o contrapondere la 
blocul țărilor afro-asiatice care au ridicat 
această problemă tn fața O.N.U.

înainte de a pleca tn S.UA.. Pineau 
— și la citeva zile după el Maurice Fau
re. subsecretar la Externe — au vizitat 
Roma. Și aci cei doi călători francezi au 
căutat să obțină sprijin in vederea dis
cuției care va incepe la O.N.U. In pro
blema Algeriei. In schimb — după cum 
scriau ziarele pariziene — Franța a 
promis Italiei integrarea teritoriilor fran
ceze de peste- mări in „piața comună eu
ropeană", piață in care sint interesate și 
cercurile monopoliste italiene, precum și 
un tratament de egalitate cu alte țări 
interesate tn exploatarea economică și 
comercială a posesiunilor africane ale

Franței și Belgiei pe o perioadă de 15 
uni. Este evident că colonialiștii francezi, 
ca și cei belgieni, vizați de ..doctrina 
Eisenhower-Dulles", care urmărește să 
permită acapararea exclusiv de către 
S.U A. a in.regului Orient Apropiat și a 
Africii de nord, sint mai degrabă dis
puși sa împartă ceva cu cercurile- colo
nialiste din Italia decit ca prada sa în
capă pe de-a-ntregul in mina imperial, ș- 
tilor americani.

In aceiași timp, in Franfa cercurile 
colonialiste extremiste atacă guvernul 
pentru incapacitatea sa de a „pacifica" 
prin forță .Algeria, iar de curind chi ir 
și pent-u minimul de „reforme" promise 
poporului algerian. Este semnificativ că 
aceste cercuri au 'încercat zilele trecute 
să organizeze o lovitură de stat armată 
in Algeria, cu scopul de a instaura acolo 
un regim de dictatură militară sub di
recta conducere a celor mat reaefionare 
cercuri oolonialiste.

Pe de altă parte, la Paris, In timp ce 
Mollet continuă intilnirile cu reprezen
tanții diplomatici ai diferitelor țări pen
tru a obține sprijinul acestora in pro
blema algeriană, numeroși deputați — 
folosind dezbaterile care se desfășoară 
de citeva zile in Adunarea Națională in 
legătură cu crearea așa.zisei „piețe co
mune europene" și a Euratomului — cri
tică guvernul pentru atitudinea favora
bilă manifestată față de aceste proiecte, 
care reprezintă tn fapt o nouă lovitură 
dată economiei naționale — și așa des
tul de șubredă — și acceptarea unor în
grădiri ale suveranității naționale a 
Franței.

In această atmosferă politică încărcată, 
întrebările pe care o serie de organe 
ale presei burgheze franceze, precum și 
cercurț politice din capitala Franței și le 
pun In legătură cu posibilitățile guver. 
nului Moltet de a face față problemelor 
grave ce-i stau in față — ți in special 
problemei Algeriei, considerată de unii 
chiar ca o ultimă carte pe care guvernul 
o joacă — permit să se prevadă o evolu
ție nu fără greutăți pentru Mollet și ca
binetul pe care-l girează.

Opinia, publică progresistă consideră că 
este nevoie de o puternică solidaritate a 
comuniștilor, socialiștilor și a tuturor pă
turilor progresiste ale .poporului francez 
pentru a dejuca planurile cercărilor co
lonialiste franceze și a sili guvernul să 
ducă o politică corespunzătoare interese, 
lor de pace și prosperitate ale poporului 
francez.

SCURTE ȘTIRI
TEHERAN. Toate ziarele publi

că știri consacrate sosirii la Te
heran a delegației 
prem al U.R.S.S. 
mi rea călduroasă 
cut pe aeroport.

BOMBAY. La 20 ianuarie, în 
suburbia Trombay a orașului 
Bombay, a avut loc ceremonia 
oficială cu prilejul punerii în 
funcțiune a primului reactor ato
mic din India.

CAIRO. La
deschis la Cairo o expoziție in
dustrială
prima oară se organizează în 
Egipt o asemenea expoziție și

Sovietului Su- 
și despre pri- 
care i s-a fă-

19 ianuarie s-a

a U.R.S.S. Pentru

inaugurarea ei a stîr-nit un deose
bit interes în păturile cele mai 
largi ale poporului egiptean.

ISTAMBUL. La 21 ianuarie în 
Turcia, prețul zahărului a fost 
majorat cu 25 la sută.. fn mod 
automat se majorează prețurile 
la toate produsele la a căror pre
gătire se folosește zahărul.

DELHI. — In capitala Indiei 
s-a dat publicității deolarația co. 
mună a președintelui Republicii 
Siriene, Kuatli, și a primului mi
nistru al IndW, Nehru, cu privire 
la tratativele care au avut loc la 
Delhi.

...Sint create mereu arme. Noi vom 
continua pe calea acestor eforturi vi
tale

VlflTON.

Sistemul pactelor militare insistă 
asupra egalității membrilor lor...

Inarmările americane constitue un 
factor de descurajare a războiului

Funeraliile academicianului
Barbu Lăzăreanu

Luni dimineața au avut loc fu
neraliile academicianului Barbu 
Lăzăreanu, membru al prezidiu
lui Academiei R.P.R., directorul 
general al Bibliotecii Academiei 
R.P.R.

In cursul zilei de duminică și 
luni dimineața, prin fața catafal
cului așezat în sala de ședințe a 
Academiei R.P.R., s-au perindat 
numeroși oameni de știință, artă 
și cultură, activiști de partid, oa-

meni ai muncii, studenți, elevi.
La funei-aliile acad. Barbu Lă

zăreanu au fost de față: acad. 
C. I. Parhon, Traian Săvulescu, 
Grigore Preoteasa, Ion Pas, Teo
dor Iordăchescu. Sorin Toma, 
Pavel Țugui, Ștefan Voicu, acad. 
Ștefan Milcu, acad. V. Malinschi, 
un mare număr de academicieni, 
scriitori, oameni de artă, activiști 
de stat și de partid și oameni ai 
muncii.

Incinerarea
actorului

Ionel Țăranu
Numeroși artiști și alți cetă

țeni au adus un ultim 
valorosului actor Ionel 
cărui corp neînsuflețit 
pus la Casa artiștilor 
lirici și instrumentiști 
tală.

Incinerarea a avut loc la cren 
matoriul „Cenușa**,
........   i ■■■■■■— — i ■

omagiu 
Țăranu, al 
a fost de- 
dramatici, 
din Capi-
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