
Tineri și tinere

realizării celor mai îndrăznețe viturl. Vo

tați în aoita alegeri pentru înfăptuirea

idealurilor voattre de progre», votați Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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țara noaitră libera ovați par»pactiva ;
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Intîlnirile tov. L. RĂU TU cu alegătorii

ce între popoare I

(Din Manifestul
Consiliului Central 

al F.D.P.

noastră, pentru pa

In Manifestul Consiliului Central al Frontului Democrației Populare se OTatâ câIn Manifestul Consiliului Central al Frontului Democrației Populare se OTatâ câ Li 
țara noastrâ fabricâ acum, fațâ de anul 1?58, de trei ori mai multe țesături, de cinci 
cri mal multe preparate șl conserve de carne, de trei ori mai multe uleiuri și de cproapo 
COuâ ori mai mult zabâr șl grâsimi.

Tinerii discută despre 
Manifestul F.D.P.

ale 
iar

PRIMĂVARA

„Bulevardul Muncii**. Nu știu 
cine o fi fost cel care a nropus 
acest nume largului bu!e'-ard ce 
duce £e la Bariera Vergului și 
pînă la uzinele „23 August". dar 
a avut dreptate Pe această cale 
publică poți intîlni roade 
muncii noastre constructive, 
locuitorii sint aproape toți mun
citori. fntîlnești complexul spor
tiv și cultural „23 August", con
strucții noi de magazine, blocuri 
muncitorești etc.

Treburile m-atf purtat duminică 
dimineață pe Bulevardul Muncii. 
In dreptul unuia dintre blocuri 
•— al tineretului, după cile am 
aflat mai tirziu — am auzit zvon 
de muzică. Am intrat și am găsit 
în holul mare orchestra fabricii 
„Metaloglobus** care tocmai exe
cuta un program de muzică 
populară și ușoară. Era. o mani
festare organizată de ,,Casa ale
gătorului" ce funcționează chiar 
aici în biblioteca blocului al că
rei responsabil este tinărul Geor
gescu Răducanu. După cîntece. 
un tlnăr de la „Met alo globus" a 
venit în fața zecilor de tineri 
spectatori și spectatoare, cerind

însemnările unui candidat
de Demoitene Botez

\Jîcl o experiență nu 'poate 
înlocui contactul cu mulți
mea. Nimerii rut-i poate 

prevedea sau alcătui, teoretic, 
psihologia, atitudinea și reacțiile. 
Mulțimea e o entitate aparte. 
Un fel de ființă unică, grandioa
să, care iși are viața- ei, cu sen
sibilități și mentalitate aparte. 
Ea este o componentă a nivelu
lui material și cultural al fiecă
ruia in parte, și reprezintă o sin
teză, o voință unică, imensă, care 
știe ce vrea.

Impresiile mele tn fața unei 
săli de cetățeni sint multiple și 
variate.

Mai întîi sentimentul unei de- 
săvirșite contopiri, sentimentul 
de a te simți bine ca intr-un me
diu natal, ca un fir de niriiaș, 
ajuns la matca unui fluviu. îna
inte de a scoate cineva vreun 
cuuint, prin nu știu ce nevăzute 
unde, se stabilește o înțelegere 
intre cel ce a venit și mulțime. 
Cele „două necunoscute' s-au 
descifrat instantaneu și deja pri
mul cuvint care se va rosti este 
un cuvint care se va înțelege 
deplin, ca o adincă mărturisire 
sufletească.

Așadar prima mea impresie de 
la consfătuirile cu 
este acest sentiment 
niune, de solidaritate 
de înțelegere sinceră.

Aceasta vine din 
oamenilor. Ei știu acum bine că 
in asemenea ocazii nu li se mai 
promite marea cu sarea, și că ac
tivitatea noastră electorala nu 
mai e un vicleniu cu excorie de 
bătăuși și cu basme ca pentru 
copii. Raporturile dintre candi
dat și cei cu care se intilneșțe 
sint raporturi serioase, grave, in 
care se aduc în discuție și se 
dezbat toate problemele majore ce 
frămîntă poporul. Oamenii știu 
că ceea ce promite un candidat, 
cînd promite, nu sint numai vor
be aruncate în nume personal, ci 
realizări viitoare înscrise de gu
vern și de partid in planul său 
de mîine. Oamenii s-au deprins 
cu ideea că ceea ce se făgăduieș
te astăzi, se realizează, că un 
candidat are în ceea ce spune 
garanția puterilor partidului. 

alegător.i 
de comu- 

reciprocă.

încrederea

permisiunea de a le citi Manifes
tul Consiliului Central al F.D.P. 
dat publicității chiar In acea zi.

O oră mai tirziu, după ce echi
pa de la Jletaloglobus" plecase, 
un grup numeros de tineri conti- 
nuară totuși să discute ne mar
ginea celor scrise in manifest. 
Se vorbea despre poli'ica parti
dului de industrializare socialistă 
a țării, despre roadele acestei 
politici.

Dar discuțiile mai însuflețite 
au fost cele privitoare la viața 
nouă a tineretului dih Datria 
noastră. Ion Sandu, de la forjă, 
Gheorghe Cazan, de la vagoane, 
cazangiul Alexandru , Vasilescu. 
strungarul llie Cireșică și toți 
ceilalți vorbeau despre realizări
le generale precum și despre cele 
pe care le-au simțit ei personal 
in ultimul timp.
. Din discuția în care m-am tre
zit angrenat și eu, am aflat nu
meroase amănunte interesante 
ce dovedesc grija partidului și 
guvernului nostru față de tinerii 
muncitori. Propunerea unuia din
tre ei de a se scrie pe un panou 
chemarea Manifestului Consiliu
lui Central al F.D.P. adresată ti-

Oamenii mai știu foarte bine 
că un candidat nu este venit In 
fața lor pe ușa de din dos a cine 
știe cărui Jokey club" de car
tofori, că nu-i scos din mlnecă 
așa cum acolo se scotea 
trebuia un as de pică, nici 
ieșit pe dșa care duce in 
unei curtezane preferate de 
știe ce potentat politic. Ei

cînd 
nu-i 
baia 
cine 
știu 

că acel candidat care se prezintă 
in fața lor a fost propus de oa
meni de-ai lor, de muncitori, din
tre acei care le cunosc viața, 
care au luptat intr-un fel sau al
tul pentru ei, care are in trecu
tul său muncă și merite. Ei au 
încredere în alegerea pe care au 
făcut-o tovarășii care l-au pro
pus.

Altă impresie este aceea a par. 
ticipării masive a alegătorilor la 
asemenea intîlniri. Vin aici oa
meni, bărbați și femei de toate 
generațiile, de la tinărul de 18 
ani care va vota intiia oară, 
pînă la. bătrinii septuagenari.

(Continuare tn pag. 3-a)
in pag. 3-a)

mul- 
erau 

și ti-

neretului, a fost primită cu 
tă bucurie. In memorie le 
prezente cuvintele: „Tineri 
nere! In tara noastră liberă a- 
veți perspectiva realizării celor 
mai îndrăznețe visuri. Votați in 
aceste alegeri pentru înfăptuirea 
idealurilor voastre de progres, 
votați pentru construirea socialis
mului în patria noastră, pentru 
pace între popoare !“

GH. ANGELESCU

Tov. V. TROFIN de vorbă 
cu alegătorii

Tinerii țărani muncitori, în
tovărășiți și individuali din 
satele comunei Galbeni 

s-au întîlnit cu candidatul lor — 
tov. Virgil Trofin, prim secretar 
al C.C. al U.T.M. Țăranii mun
citori din această comună au par
ticipat în număr mare la discu
ții După ce tov. Niță Victor, se
cretar al Comitetului raional de 
partid Zeletin, a prezentat can
didatul, mai mulți țărani munci
tori s-au înscris la cuvînt. Majo
ritatea dintre ei au vorbit despre 
măsurile recente luate de partid 
pentru îmbunătățirea vieții oa
menilor muncii de la orașe și 
sate.

Tov. Grigoraș Gheorghe, fnvă- zenta progTame în ziua alegeri
lor. Organizația noastră de bază 
U-T.M. iși va spori eforturile io 
vederea atragerii de noi tineri 
țărani muncitori pe drumul lucră
rii In comun a pămîntului*4.

Au mai luat cuvintul țăra
nii muncitori ion Trîf, Gheor
ghe Geneti. Gheorghe Saulj și 
alții care au făcut o seamă " 
propuneri coocrete.

La sfîrșitul adunării a luat_
vîntul tov. Virgfl Trofîn. Trecînd 
in revistă situația internațională, 
tov. Trofin a vorbit pe larg 
despre politica de pace dusă de 
statul nostru democrat popular, 
de participarea sa din ce în ce 
mai activă în viata internaționa
lă, ca un factor activ de pace. In 
cuvîntarea sa, tov. Trofin s-a re
ferit și la rolul tineretului nostru 
în opera de construire a socialis
mului și de apărare a păcii mon
diale. Vorbitorul a scos în evi
dentă marile sarcini ale organi
zațiilor U.T-M. în îndeplinirea 
măsurilor plenarei C.C. al P-M.R.

Corespondent
NICOLAE PLUGARU

tâter din comună, referindu-se la 
succesele politicii partidului de 
transformare socialistă a agricul
turii a arătat realizările obținu
te in comună — 5 întovărășiri 
agricole, cu o suprafață de 170 
ha. cu 197 familii. El a mai amin
ti: apoi o serie de realizări lo
cale ca refacerea școlii elemen
tare de 7 ani din satul Valea 
Rea. construirea în satele Mă- 
nești și Filioara a unor localuri 
noi de școală etc.

Referindu-se în cuvintul său la 
măsurile stabilite de plenara C.C. 
al PJd.R. din 27—29 decembrie 
1956, țăranul muncitor Petre 
Frumuz a spus: „Măsurile luate 
de partid urmăresc in primul 
rînd ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii din patria 
noastră. Acestea însă pot și tre
buie sprijinite de fiecare din noi. 
De aceea, sarcina noastră prin
cipală, a țăranilor muncitori, 
este de a ridica producția agri
colă și de a valorifica prin coope
rative surplusul nostru de pro
duse. ,,Să mărim deci contribu
ția noastră la formarea fondului 
central de cereale al statului. In

CLUJ (de la corespondenții 
noștri).

In cursul zilelor trecute tova
rășul Leonte Răutu. membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.G al PAR. a participat 
la mai multe înttlniri cu 
alegătorii din circumscripția elec
torală nr. 27 Turda. In sala de 
festivități a. fabricii de ciment 
„Victoria Social ismiihi.* au venit 
să se Intllnească cu candidatul 
lor. muncitorii întreprinderilor 
turdeue. Dintre cei pesta 400 de 
partieipaati la adunare multi au 
luat cuvin'ut «ooliaiind realiză
rile regimului nostru, grija par
tidului și guvernului pentru Îm
bunătățirea condițiilor de trai ale 
oamenilor muncii, marile perspec
tive ce se deschid economiei na
ționale in urma recentelor mă
suri stabilite de plenara C.G al 
P-M.R.

Luind cuvintul, tov. Salomia 
Ion de ta întreprinderea „Elec
troceramica* a spus printre al
tele : „Muncitorii, inginerii și 
funcționarii întreprinderii noastre 
sprijină politica partidului prin 
Însemnate succese. Planul anual 
a fost îndeplinit cu 57 de zile 
înainte de termen și s-au dat 
peste plan 260 tone izolatori. Do
cumentele plenarei C. C. al 
PM.R. din 27.29 decembrie pun 
tn fața noastră sarcini noi și de 
mare răspundere. In primul rînd 
vom face eforturi mai mari pen
tru îndeplinirea înainte de ter
men a planului de producție*4.

Propuneri prețioase au făcut 
apoi gospodinele Valeria Mânu, 
Maria Derdea, maestrul Grigore 
Stancu, Vaier Moldovan și alți 
alegători. In cursul zilei de du
minică, în sala de festivități a 
Școlii medii nr. 1 din Turda tov. 
Leonte Răutu-s-a întîlnit cu in
telectuali din orașul Turda, f

Impresionante au fost cuvintele 
rostite de către bătrînul actor 
Alexandru Șerban, în vîrstă de 

ceea ce mă privește mă angajez 
să contractez cu statul în acest 
an toate animalele cit și plantele 
agricole. Totodată, voi populariza 
în rîndul tiranilor muncitori im
portanta hotărîriîor plenarei par
tidului-.

Vorbind în numele tinerilor a 
legători tov. Maria David, secre 
tarul comitetului U.T.M din 
comună, a spus printre altele: 
„Utemiștii întîmpină cu realizări 
frumoase alegerile. Participă la 
afișaj, iar agitatorii fac de ser
viciu la casa alegătorului. Acum, 
50 de tineri sub indrumarea or
ganizației U.T3L pregătesc zil
nic echipa artistică care va pre-

de

cu-

Feste 60 de ani. care a arătat 
cit de grea era hi trecut viata 
inte ectua'jlor și cit de mari sint 
posibilitățile oferite în prezent in
telectualității legate de popor

Au luat apoi cuvintul profe
sor’ ' ' _' '. " '
au subliniat grija 
pentru propășirea artei 
rii.

Țăranii muncitori din 
Mihai Viteazu și din 
rimi au venit in număr 
intiln rea cu candidatul.

Luînd cuvintul, tov. Kereki Ga-

medici, ingineri, actori, care 
subliniat grija partidului 

și cultu.

comuna 
împreju- 
mare la

Notez 
cuvintele 

vorbitorilor• ••

Aseară am participat la o 
întilnire a alegătorilor cu 
candidata circumscripției nr. 
18 „Mărâșești". tinăra ingine
ră Larisa Maieu. A fost o in- 
tilnire obișnuită (eu aș numi-o 
chiar o .Întilnire de lucru"), 
nu s-a spus nimic extraordinar 

l-am ascultat pe toți cei 
care au vorbit, mi-am notat 
pe 18 pagini de carnețel, con
cis, scurtele lor cuvintăd.

A vorbit Iq început o bă- 
trină. Din respect pentru vă
rul ei alb oamenii nu i-au 
strigat „mai tare!”, ca să n-o 
jeneze, ci și au aplecat cape
tele atenți înainte Bătrina a 
vorbit puțin, dar corect ș: 
calm. Rețin din cuvintul ei 
cîteva idei prețioase: „Noi, 
femeile, sintem astăzi oameni 
oameni cu adevărat. De cite 
ori mă aflu in fața urnei am 
in inimă simțămîntui că sint 
om. Dar înainte n.am fost 
om? Nu înainte eu. ca fe
meie, n-aveam drepturi poli
tice. n-aveam voie să votez 
De altfel pe atunci voiau 
mor ții in locul nostru. Azi 
uite am citit dintr-o brcșwă 
că sint 35.000 de femei depu 
tate in sfaturile populare 
35.000... Vă dați seama tova
răși ? Cifra-i cifră, ea are 
grai și vorbește".

A vorbit apoi muncitorul 
Constantin Vasilescu. un om 
roșcovan, trecut spre bătrine- 
țe Muncitorul a vorbit despre 
partidul clasei muncitoare, 
despre mulțumirile din inimă 
și cinstea ce i se cuvin ca 
unui părinte plin de înțelep
ciune și grijă față de familia sa. 
„Regimul a adus raionului 
nostru o importantă uzină — 
„Tudor Vladimirescu" — spi-. 
tale, școli, creșe. Acum cind 
ne sfătuim cu candidata noa
stră în Marea Adunare Na
țională trebuie să ne amin
tim, să ne întipărim în minte 
ce ne-a dat nouă regimul'*. 
El a arătat precis scopul adu
nării: „Aici nu trebuie să ne 
oprim la micile noastre nevoi 
pe care le mai avem. Niște 
gropi pe o stradă, un zid la o 
casă dări mată. Mă rog, nici 
nevoile mărunte nu se negli
jează, noi le rezolvăm împreună 
cu deputății din sfatul popu
lar. Acum trebuie să ne ar un. 
căm privirea și mai departe, 
să vedem țara noastră întrea
gă. Eu n-am cunoscut-o pe 
tovarășa ingineră pînă acum, 
dar ne-am interesat de ea. 
i-am întrebat pe muncitorii de 
la „Flamura Roșie”-Textile, 
unde lucrează, șl am auzit 
despre dînsa lucruri frumoa-

I. MIHALACHE

( Continuare

președintele G.A.C. din co- 
Mihai Viteazu, a arătat că

vrilă, 
tnuna 
colectiviștii din această comună 
vor depune eforturi sporite pen
tru mărirea producției de cerea
le la hectar și pentru mărirea 
suprafeței cultivate cu legume.

Apoi au luat cuvintul nume
roși țărani muncitori.

In cuvintările rostite la aceste 
intilnlri, tov. Leonte Răutu a sub
liniat marea importanță a recen
telor măsuri stabilite de plenara 
C.C. al PM.R. pentru continua 
dezvoltare a economiei naționale, 
pentru îmbunătățirea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Vorbi
torul a scos in evidență faptul 
că continuind politica de indus
trializare a țării, de dezvoltare a 
industriei grele, partidul și gu
vernul pun ca sarcină . centrală 
ridicarea sistematică a agricultu
rii, creș'erea producției industriei 
ușoare și alimentare, construirea 
de locuințe.

„Este necesar ca noi toți, uniți, 
să muncim și mai bine pentru 
realizarea acestor țeluri pe care 
ni le pune in față partidul nos
tru" a spus tov. Răutu.

ÎNTREPRINDERI
conduse de Sfatul popular

AL CAPITALEI
In urma

Ier plenarei 
P.M.R din 
brie 1956, care lăr
gesc competența și 
atribuțiile sfaturilor 
populare, 6 marj fa
brici de panficaj.» 
din București au 
trecut sub îndruma- 

, rea și controlul Sfa
tului popular al Ca
pitalei.

Pînă acum
38 la sută din pro
ducția de pîine, bis
cuiți și paste făinoa
se, destinate aprovi
zionării populației 

Bucureștiului era pro
dusă de întreprinde
rile industriei locale. 
Cele mai mari între-

hotăriri- 
C.C. al 
decem-

prinderi de pan fica
ți©: , Steagul Roșu**, 
..Avram Iancu“, Con
stantin David**, „Să- 
nătatea“ „Gh. Doja 
și ,,Pion;eruî“ erau 
conduse de Ministe
rul Industriei A i- 
mentare După pre
luarea acestor mari 
un tați industriale de 
către industria loca
lă, întreg sectorul de 
panificație se gă
sește sub controlul 
și îndrumarea orga
nelor locale ale pute
rii de stat. In felul 
acesta s-au creat 
condiții pentru o 
mai bună aprovizio
nare a populației Ca
pitalei cu pline, bis-

doar

COMUNICAT
cu privire la tratativele dintre delegațiile 

Partidului Comunist Cehoslovac 
și Partidului Muncitoresc Romîn

zilele de 17—1? Ianuarie 
au avut loc la București 
îvlL privire la unele

In 
1957 
tratativele cu r____  ____
probleme de colaborare econo
mică intre delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn condusă de 
tov. P. Borilă, membru al Birou
lui Politic al CC.-al Partidului 
Muncitoresc Romîn și delegația 
Partidului Comunist Cehoslovac 
condusă de tov. J. Dolansky, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Ce
hoslovac.

Discuțiile s-au desfășurat tn 
spiritul prieteniei frățești și aju
torului reciproc ce caracterizează 
relațiile dintre țările socialiste, 
care se călăuzesc după ideologia 
comună marxist-leninistă.

Reprezentanții celor două par
tide exprimă convingerea comună 
că adincirea neîntreruptă a cola
borării intre statele socialiste în
tărește economia fiecărei țări și 
lagărul socialist în totalitatea lui. 
Reprezentanții celor, două partide 
au pornit de la convingerea că 
interesele vitale ale țărilor socia
liste cer intensificarea continuă 
a colaborării multilaterale între 
aceste țări, in scopul obținerii 
unui avînt general al economiei 
și ridicării continue a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Tn perioada actuală inițiativele 
bilaterale ale țărilor prietene au 
o importanță deosebită pentru în
tărirea colaborării întregului la
găr socialist.

Reprezentanții celor două par
tide au ajur.s de comun acord la 
concluzia că pentru dezvoltarea 
mai departe a relațiilor economice 
recomandate de Consiliul de Aju-

pe șantier
E frumos pe „Șantierul Recon

strucției** din Galați, aici unde se 
șterge iremediabil urma războiu
lui și a distrugerii fasciste. Acum 
chiar, în miezul ier nu, e frumos. 
Ninge și ninsoarea se topește in
tr-un noroi lichid, bătut ca-ntr.un 
putinei de roțile camioanelor 
basculante: dimineața și seara 
un friguleț ca-n zilele bobotezei, 
iute ca ardeiul, pișcă obrajii și-i 
înroșește. Sus, pe un mamelon 
uriaș de pămînt, la capătul ban
dei transportoare. Tereza Bartic 
suflă in mîini șt aruncă virtos cu 
lopata pămîntul viscos șt, cind i 
se urăște, trage cu och:ul la 
băieții de jos, din groapa funda
țiilor și le aruncă cu bolovani de 
țărînă după ceafă. Suflă vîntul 
rece, tăios, băieții încălzesc apă 
In cazane și o toarnă tn beto
niere ca să nu înghețe cumva te
meliile blocurilor, mai dau din 
cind în cind cite 
o fugă în baraca
comandamentului j ( âI ■ ■ I 

făcîndu-și treabă i x^lL.IUI 
la tov. Stoica. | 
pn/cj să.și mai ;„|-rumi 
încălzească mum- 4 
le la soba cir- ! f | n p 
păcită din tablă • 
ruginită in care 
pîlpiie o spuză iluzorie de talaș. 
Cineva spunea cu dreptate că da
că n-ar fi brigadierii, șantierul 
ar părea posomorit in zilele a- 
cestea,' cind se amestecă de-aval
ma, intr-un pseudo-anotimp ne
suferit, frigul drăcesc și uscat al 
iernii, vintul înțepat al începutu
lui de primăvară și noroiul cleios 
al toamnei. Mizeria atmosferică, 
vacarmul tipic de șantier, obositor 
și enervant, strigătele și chiar în
jurăturile, toate se pierd și se des
tramă atunci cind rid băieții și 
fetele de la „săpături** sau beto
niere, cînd Ioana Manea se văietă 
îngrijorată „ah, iar a ieșit vago- 
netul.de pe linie, lua-l-ar dracul!** 
și băieții strigă toți „hoopa !**, 
cînd se ceartă ei cu pontatorul 
sau cu vreun șofer zurbagiu — 
ei, da, atunci șantierul se impri. 
măvărează. Atunci parcă vintul 
nu mai e rece, cerul se luminează 
și e soare, șantierul e tînăr și 
vesel. Două sute de brigadieri și 
brigadiere sint in stare cu tinere
țea lor să învie pămîntul și rui
nele acestea sinistre în care, ca 

cuiți și parts făinoa
se de bună calitate, 
Fentru o repartizare 
mai eficace a sarci
nilor de producție in
tre unitățile exis
tente.

In momentul de 
față la Sfatul popular 
al Capitalei se fac 
studii pentru trecerei 
sub indrumarea și 
controlul secției in
dustriei locale a u- 
nor întreprinderi 
de conserve, răcori
toare. gheață, produ
se chimice și alte 
unități industriale a 
căror producție este 
destinată aprovizio
nării populației.

(Agerpres)

tor Economic Reciproc în scopul 
obținerii unei eficacități conside
rabil ridicate în construcția eco
nomică și grăbirii ritmului de 
dezvoltare a forțelor de produc
ție ale țărilor prietene, este nece
sară adîncirea colaborării, mai 
cu 6eamă în sensul coordonării 
construcțiilor capitale de perspec
tivă — în primul rînd în ramura 
industriei chimice — precum și 
crearea condițiilor pentru a da o 
mai mare extindere schimbului 
reciproc de mărfuri.

Ambele părți au căzut de acord 
asupra unor măsuri concrete care 
să ducă pînă la sfîrșitul primului 
semestru al acestui an la înche
ierea unui acord economic de Iun. 
gă durată Acest acord ar urma 
să cuprindă în afară de recoman
dările adoptate la cea de a VH-a 
sesiune a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, măsuri pentru 
coordonarea planurilor de inves-

Primireâ embasac’orufui Greciei 
de către președintele Consiliului
de Miniștri al R.I

Luni 21 ianuarie a.c. la ora 
13,30 președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Chivu Stoica l-a primit 
în audientă pe domnul Antonios

într-o scoică, se mai aude vuie
tul surd al războiului.

E frumoasă tinerețea. Ea va 
întineri orașul. Aici, unde mun
cesc brigadierii acum, în noroi st 
în frig, se înalță blocuri frumoa
se, in ele vor ride copiii, vor trăi 
în dragoste noii căsătoriți, 
citi ziarul bătrinii, aici 
betoniera va fi un squar 
soare, va fi un bulevard 
vor alerga „Pobedelc" și 
lele, aici va fi oraș.

Brigadierii fac orașul 
însuși chipul lor e 
Dac-aș putea, i-aș 
simplu, tn creion negru, 
groase, nițel colțuroase și a>spre, 
și aș scrie sub portretele lor expli
cații cu fraze laconice:

„Vasile Naum, 19 ani, țăran 
dlntr-un sat stincos din Măcin. 
A venit pe șantier singur, el șl 
cu valiza. A aflat despre șantier

vor 
unde e 
plin de 
pe cure 
trotinc- 

frumos, 
frumos, 
desena 

tn linii

e 
e
I
•

din „Scinteia ti
neretului". N-a a- 
vut conflicte cu 
părinții („Du te, 
caută-ți și tu un 
rost in viață"). 
Vasile și-a găsit 
rostul pe șan
tier. După o săp- 
tămină la che

mat și pe prietenul său Larie La
do n. Larie a ajuns intendent.
Vasile toarnă beton din prima
zi a sosirii, știe să lucreze la be
tonieră. E simplu Merge cu cu
rent eiectric, A învățat șah șt a 
citit „Pe Dinul liniștit**; de Anul 
Nou a primit ca premiu un tre
ning**.

Altă explicație:
„Frații Cornel și Marin Șerb un 

au venit împreună dintr-un sat 
din raionul Bujoru. Au venit de 
la intemeierea șantierului. Ei uu 
tras jaloanele șantierului, au tur
nat primele temelii. Cornel (mai 
mare cu un an) era comandant 
la brigada de betoniști. Marin, 
șef de echipă in aceeași brigadă. 
Băieți dintr-o bucată. Brigadierii 
ii iubeau ca pe frații lor In 
toamnă Cornel a plecat in ar. 
mată. Despărțire emoționantă — 
„băieți, cind mă întorc, vin di
rect pe șantier**

Marin a luat In locul lui con
ducerea brigăzii. Brigada merge 
bine. Acum băieții sint nițel cam 
triști. Marin a răcit nițel șt e in 
spital. Dar nu-i nimic, peste ci- 
teva zile se întoarce și brigada 
o să fie iarăși veselă**.

Pe șantier e frumos, e frumos 
și nu-i ușor. în mozaicul acesta 
de suflete pe care Polizorul asfril 
al vieții șantier iste abia a înce
put să te șlefuiască, răsar ici.colo 
mici asperități cenușii. Zice b.ne 
Condur ache, șeful de la a l-a pre
fabricate : „Măi frate, tu cam 
zgîrii. O să-ți tocim nițel ghea
rele la polizor** Mic și îndesat, 
cu o șapcă mare care-i acoperă 
fruntea, dar ager și hotărit, Con
dur ac he are de-acum o experien
ță vastă în materie de educație 
morală. La baza metodei sale pro
prii stă un principiu luat cu îm
prumut de ia bunul dascăl al va
gabonzilor, Macarenco. El începe 
întotdeauna cu lucrurile mărunte. 
Și să vedeți cum:

I n brigada lui sint 26 de băieți 
și o fată, pe care i-a primit moș
tenire de la o „podoabă** vestită, 
unul Szabo Adalbert. Acest Szabo 
(acum s-a cărăbănit de pe șan
tier) căsca toată ziua gura după 
ciori și-l lăsa pe băieți să-și facă 
de cap. Cu 22 de oameni nu făcea

(Continuare in pag. 2-a)

tiții de lungă durată, tn scopul 
dezvoltării industriei chimice, a 
producției agricole, folosirii stu
fului din Romînia, folosirii mai 
bune a porturilor romînești, dez
voltării extracției lignitului din 
Republica Populară Romînă.

Pentru a putea satisface m si 
bine nevoile de trai ale popu
lației celor două țări vor fi ela
borate mai amănunțit măsuri în 
deosebi în ceea ce privește spori
rea schimbului de mărfuri de con
sum.

Delegațiile celor două partide 
au căzut de acord să recomande 
guvernelor țârilor lor crearea 
unor grupe mixte de specialiști 
din cele două țări, care să pregă
tească materialul ce urmează eă 
constituie obiectul acordului eco
nomic de lungă durată între Re
publica Cehoslovacă și Republica 
Populară Romînă.

ML, Chivu Stoica
J. Poumpouras, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Gre-, 
ciei in Republica Populari Ro- 
mtni.

(Agerpres)
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IN JURUL
Cucorăni

UNEI CIFRE
vizitat recent 
regională de 

a cărnii Bur
au fost plăcut 

unui

tția Ho desfășurat măi mbit 
L. cun: de altfel se vor des- 

măjorilftea lecțiilor aces- 
. Partieipanfii au inși in-

de statul dernocrat- 
aprovizionării popu- 
produse alimentare 
calitate, precum și

Mg uremteia rfodicA 
pus, un borcanei cu
elui — o părticică din 

a ei. Pe etichetă se pufet^ 
1.400 kg. la hectar. Metode

e practica
Din ociivtfatea cercului
... .  i i ■■■■■■—

agrotehnic din comuna

Primăvara pe șantier
paturile ți dar nu răcim., nu prindem reuma- 

nbentii' tiem Ol

Cel care1 au 
intreprinderea 
Industrializare 
dujenl-Suceav»
surprinși' de conținutul 
afiș așezat la intrarea în fa
brică: „In cinstea alegerilor
de la 3 februarie, vom produ
ce cu 16 la sută mai muit_- 
preparate de carne peste plan.

...In urmă cu 15 ani in locul 
fabricii de azi, exista un «- 
bator rudimentar, unde oa
menii cărau cu spatele vitele 
sacrificate, unde reumatismul 
poli-artlcular secera zeci de 
vieți omenești. O ghețărie și 
o sală igrasioasă pentru 
ția mezeluri: ce valorifica 
nea de proastă calitate 
nu putea fi exportată. '

timpul războiului din ve- 
intreprindere au rămas 
ziduri dărîmate: 
bucurat locuitorii 

cind intr-o

sec» 
car
care

Mult
Bur- 

zi

In 
chea 
doar 
s-au
dujenilor 
de primăvară au zărit prin
tre dărîmături oameni care 
făceau măsurători. A doua zi 
o veste îmbucurătoare a im- 
pînzit satele din jur : „Se re
clădește fabrica".

Cel mai mult s-au bucurat 
foștii muncitori măcelari și 
mezelari, care nu au prege
tat să lucreze ca simplii sa
lahori pe șantierul viitoarei 
întreprinderi, lată de ce oride- 
ctteori ei pronunță cuvintele 
„fabrica noastră" în glas li 
se distinge mîndria Cum a- 
rată interiorul „fabricii noas
tre" nu-i greu de aflat Să 
pățim prin 
Curățenia 
menține cu

tuși se menține, macaralele 
transportoare pentru abator, 
uzina electrică de mare capa
citate pentru congelator, ma
șini și malaxoare pentru ma- 
zefărie, unelte automate pen
tru mică mecanizare, haine de 
protecție, vestiare, băi, dispen
sarul, sint mărturii ale grijii 
acordate 
popular 
lației cu 
de bună
asigurării unor condiții opti
me de muncă pentru cei ce 
făuresc aceste bunuri.

Și acum să revenim din 
nuu la cifra despre care am 
vorbit la început: Procenta
jul de 1B la sută mai multe 
preparate de carne a fost sta
bilit cu ocazia urnei ședințe 
unde toți vorbitorii s-au refe
rit- la transformările profunde 
petrecute in viața lor. Printre 
cei care au luat cuvintul a 
fost Și utemistul fruntaș in 
producție, Vichente Voroniuc, 
care în aplauzele celor pre- 
zenți a spus :

— Votul nostru va fi Întă
rit de tonele de preparate de 
carne, produse peste plan.

De atunci au trecut 3 săp- 
tămini. Angajamentele s-au 
transformat în fapte, in sute 
de tone de mezeluri care au 
luat drumul orașelor. In frun
tea întrecerii s-au situat brigă
zile de tineret conduse de ute
miștii Ștefan Caiman, Elisa- 
beta Regaton și Nicolae Ma
ri anciuc.

Intr-una din< zile, la cămuwl cul
tural din comuna Cucorăni, rlio- 
nul Botoșa:», se adunaseră mai 
mulți tineri.,,T ovar așa Emilia Po
steucă, secretara organizației 
U.T.M., împreună cu utenuștu
Petre Tănase, Aurel HorotBțblti, 
Rodica Sraider 'fi a'.(i .cvțivâ ti
neri nu aveați . ca de obidei- repe
tiție la cor sau la dansuri. ELitliin- 
ceau de zor la pavoazarea unei 
săli a căminului, Ta amenajarea 
expoziției agricole a comunei lor.

Seara avea loc., deschiderea cer
cului agrozootehnic și expoziția 
trebuia sa-fte gaia. Rînd perind. fiecare'expo-

a^uUMr expUcatiile. ” muncii ȚurajiTiur mancuun, in- ■ »»
tovărășifi sau cu gospodării indi
viduale. erau aranjate la locul

J.or, in sala- expoziției. .
Pe un uHț ' 

Sraider a 1 
floarea-soan 
munca 
citi - 
folosite arătură adîncă, sămință 
selecționată, trei prașile, poleni
zarea suplimentară artificială.

Lfrmau apoi produsele altor ță
rani muncitori, așezate in săcu
lețe, snopi sau in borcănele.

Pe etichetele acestora găseai 
scris : griu de toamnă, (Î.600 kg 
la hectar) obținut de țăranul 
muncitor Dumitru Asavei, ovăz 
de primăvară (1.600 kg. la hec
tar) obținut de Neculai Buga. 
Seara, expoziția putea fi vizitată. 
Cițioa săteni se stinseseră in 
jurul aparatului de radio, ascul- 
tind muzică. în scurt timp, nu
mărul lor spori la vreo 30. Sosi 
și învățătorul Dumitru Cristea, 
vestit pentru pasiunea sa de cer
cetător, mai ales in domeniul po- 
miculturu.

Dumitru Cristea este și in anul 
acesta responsabilul cercului a- 
grozootehnic din Cucorăni. El a 
început să vorbească țăranilor 
muncitori, dind exemple concrete, 
despre importanța cursurilor a- 
grozootehnice și necesitatea ca 
fiecare țăran muncitor să partici
pe activ la ele.

prt__
fășțȘt ™ .-------—
tui cgrc. Partiviparțții au it>si in
vitați să intre in camera unde se 
amenajase expoziția, Mulți dintre 
ei'nu participaseră la cercul din 
anul trecut. Pentru aceștia totul 
era nou. Curioși, ei au început să

ziției, uscultind explicațiile. Ti
nerii ton Huțanu și Neculai A- 
savei inttrziară in fața produse
lor lotuiui ,pe care se fac expe
riențe, sub conducere^, invățăto- 
ru>u: Dumitru C'istea. Lingă ei 

_ veniră și uliii. Aici era Sămință 
tul di porumb hibridă, obținută prin 
~a încrucișarea intre galbenul timpu

riu și hingănesc. intre dobrogean 
și portocaliu. De asemenea, col
țul acesta înfățișa recolta obți
nută, la porumbul de Cucorăni, 
care te cultivase pe aceste locuri 
cu 60 dd arii in urmă. Cu exemple 
concrete, conducătorul cercului 
arată de ce agricultorii din Cu
corăni care au semănat porumb 
dobrogean, au păgubit în acești 
ani.

— Acestui porumb — explica 
el — ti trebuie o perioadă lungă 
de vegetație, spre deosebire de 
hibrizii obținuți și soiul amelio
rat tocat, care au un viitor la 
noi...

— Dar cum se obțin hibrizii ? 
se interesează fon Huțan.

— Cum se obțin ? Vom în
văța și aceasta in lecțiile viitoa
re — răspunse învățătorul.

Pe urmă. Dumitru Cristea s-a 
sfătuit cu tehnicianul agronom 
Emilia Posteucă, responsabila 
cercului agrozootehnic dintr.-un sat 
învecinat. D.n una din alta, ei 
au ajuns la concluzia că unele 
lecții suplimentare vor contribui 
și mai mult la eficiența cercului. 
Nu a trecut mult de la această

In secția C I. F.
ORAȘUL STALIN (de la co

respondentul nostru).
Secția de călire prin curenți de 

înaltă frecvență de la uzinele 
..Ernst Thălrrrann" a crescut prin 
realizările obținute la introduce-

O NOUA

halele spațioase, 
și ordinea ce se 
greu aiei, și to-

Corespondent
I. MARTINRJC

activist

SCOALĂ

Clasele școlii elementare de 7 ani din 
comuna Copșa Mică s-au dovedit în 
ultimii ani neîncăpătoare pentru nu

mărul mare de școlari. Pentru a îmbunătăți 
condițiile de învățătură ale elevilor, de curind, 
a fost construit cu ajutorul statului și a su
melor provenite din autoimpunere, o nouă 
școală.

Mare a iost bucuria școlarilor cînd pe data

de 14 ianuarie a. c. au pășit pragul școlii 
noi. In clasele spațioase și luminoase ei au. 
să învețe de acum încolo In condiții cu mult 
mai bune.

In clișeu-: Noua clădire a Școlii elemen
tare de 7 ani din comuna Copșa Mică, ra
ionul Mediaș,

DUMITRU ALEXANDRU 
activist-Mediaș

noi în procesul de 
tractorului UTOS-2. 

cadrul secției 
cîteva

discuție șl in. livada cu pocni fruc
tiferi a lotului experimentul co 
munal s-au adunat mat mulți ță
rani mundttoH. Dumitru Cristea 
era printre d. Unii săpau șanțuri, 
alții aduceau gunoiul de grajd. 
Florea Nistor, de obicei . foarte 
curios, a început să pună între
bări :

— Ctt gunoi trebuie la un 
pom ?
— Nu-i rău nici 300—400 kg.„

— Și eu care puneam cite o 
roabă...

învățătorul le arătă cum tre
buie săpate șanțurile fi aplicate 
tngrășămintele, u invăfă să cu
rețe tulptnele Jl să desinfeeteze 
cu nitroxan.

Încă un fapt. S-a constatat că 
țăranii muncitori din Cucorăni nu 
stau prea bine cu, păstrac.ea se
minței de porumb : o parte din 
porumb nu a fost destul de copt 
De aceea s-au luat măsuri ca in 
curind să se predea o lecție Supli
mentară la care să se vorbească 
despre grija pentru o sămință de 
porumb de calitate.

Orientarea cer cui iii agrotehnic 
din Cucorăni spre problemele, le
gate de practică, de specificul lo
cal, face să trezească interesul 
țăranilor muncitori, să-i atragă la 
rodnica sa activitate.

AURELIA CACINA 
corespondenta „Scinteii tine

retului" pentru regiunea 
Suceava

(Urmare din pag. l-a) ‘ țenia dormitorului: p-------- f- — -
. . . rufăria aerisite, văruit pereții: tism?.

incit 400 de prefabricate pe zi. Țoată iumea se spală dimineața 
Din cauza lui lucrul mergea prost, pe față pe miini și pe git Bo.
zidarii n-aveau prefabricate. La 
ealariu, Szabo îi lup pe toți bă
ieții și pleca cu ei la băutură. 
Condurache, foind brigada in pri
mire, și-a dat seama de situația

cancii curați. Era considerată 
crimă văcSuirea bocancilor pe pat. 
Cel care era prins dormind în
călțat pe pătură era purtat prin 

■ . ■ foța tuturor ca Baiazid in cușcă,
morală a brigăzii și a pus tutu- ’ Aceasta a fost prima etapă. A 
rar In vedere de la bun început doua: instalarea unui radio In 
să uite cit o fi el cu ei, și ei ev dormitor. Radioul acesta a fost 

muncă, a fost primitel'," culoarea și gustul băuturii.
— Să beți și voi clnd oi bea 

eu. Asta-i. Ctnd m-oți vedea pe 
mine că beau, vă dau voie să 
luați toate bufetele și restauran
tele la -rind. Pină-atuncea însă... 
post negru. Pe urmă, ce facem cu 
prefabricatele? El, ce ziceți? 
N-aud nici un glas. Vreți să 
chem un zidar să stea nițel de 
vorbă cu voi? la hai să ne spă
lăm noi nițel obrazul. (Condu
rache are el ce are cu spălatul, 
o să vedeți mai tirziu).

Situația prefabricatelor 
schimbat radical. Condurache 
dat zor, aproape zi și noapte, fă
cea cu 9 oameni 1.400 prefabri. 
cate (remarcați diferența: Szabo 
cu 22 făcea 400). Dar ptnă s-a 
ajuns aici, v-am spus doar că 
Condurache a luat-o de la .,amă
nunt". Care-i „amănuntul" ? Cu. 
rățenia. Condurache a lost In ar
mată sanitar. A urmat o școală 
specială de un an și ceva, știe cu 
precizie ce înseamnă igienă. Așa 
că a început să instaureze In bri
gada lui igiena. Mai tntli cură.

s-a
i-Q

■ cucerit prin 
ca premiu.

— Băieți,
— Vrem.

Atunci .............,
tași și să luăm radioul. Ce pă
rere avefi, să ascultăm muzică in 
fiecare seară, pe Maria Tănase. 
pe Ioana Radu, Vagabondul.. Sa 
clntă și la radio Vagabondul.

Tentafia era prea mare. Briga
da a luat -fădioul și pe lingă 
asta și un aparat de p'oiecție, 

. Acum e o plăcere să stai In dor
mitor, in cură/enie și să asculți 
muzică. Băieții au căpătai pasiu
nea teatrului la microfon, 
le scapa o piesă.

A urmat etapa a treia, care a 
fost și cea mai grea. Etapa a- 
ceasta era spălatul picioarelor. 
Orice acceptau băieții, să-și 
spele gitul dimineața, chiar și 
să-și facă bocancii, din, oră in 
oră, dar să se spele pe picioare 
în fiecare seară cu apă rece ca 
gheața — asta întrecea orice mă
sură, v.

— Măi tovarășe Condurache,

vreți un radio?

hai să ajungem frun- 
idioul. Ce pă-

Rar

ASPECTE DIN MUNCA CULTURALĂ DE MASĂ

Artiștii sătucului
1

din Bărăgan

rea tehnicii 
fabricare a

I.a început in 
s-au călit doar cîteva repere. 
După aceasta au fost construite 
agregate de călire pentru liniile 
de fabricație de la uzinaj motor, 
apoi a început turnarea centrifu
gală a cuzineților cu ajutorul cu- 
renților de înaltă frecvență. Noul 
proces tehnologic a mărit produc
tivitatea muncii cu sute de pro
cente.

Tehnicienii secției nu s-au o- 
prit aici. Perspectivele sînt mari. 
■Curentul de înaltă frecvență va 
ajunge să încălzească metalele, 
pentru forjarea pieselor.

In planul de măsuri pentru in
troducerea tehnicii noi. conduce
rea uzinei a propus și introduce
rea prelucrării metalelor prin 
electroeroziune. începînd cu gău- 
rirea electrică a arborelui motor. 
Această piesă importantă a creat 
pînă nu de mult amărăciuni ce
lor de pe linia unde se prelu
crează. De cele mai multe ori, la 
operația de găurire burghiile se 
rupeau și rămîneau in piesa pre
lucrată ori în arborele prelucrat 
ajuns pînă la operația de găurire.

Zilele trecute, pe linia arbore 
motor un grup de tineri ingineri 
de la secția C.I.F., printre care 
Traian Săceleanu, Traian Ghim- 
bășan și Ion Moșneag, au făcut 
încercarea dispozitivului construit 
de ei. După ore întregi, expe
riența a dat rezultate pozitive. 
S-a reușit să se topească bur
ghiile rupte rămase în arborii 
motori rebutați la găurire.

Ca rezultat, în viitor pe linie 
nu vor mai fi rebuturi de acest

Am călătorit de curînd prin 
împrejurimile Brăneștilor și în 
tr-o seară friguroasă am poposit 
într-un sătuc. Pitească se chea
mă. Ca pretutindeni In țara 
noastră, am intîlnit și aici sem
nele noului. Nou pentru țăranii 
din Pitească este și faptul că a- 
cum au o școală in care invață 
123 de copii Sub stăpinirea bur- 
ghezo-moșierească doar șapte co
pii mergeau tocmai la școala din 
comuna Găneasa. Nou pentru ei 
este și traiul mai bun ce și-l clă
desc în întovărășirea „Drumul 
păcii"

Dar noul înseamnă și echipa 
artistică a satului Vă voi po
vesti despre ea șl mai ales des
pre o țigancă Despre o țigancă, 
responsabilă a echipei artistice 
de dansuri, căreia pe drept cuvînt 
i se spune sufletul echipei. Un 
obraz frumos, cu trăsături deli
cate. cu ochi de jăratic, mișcări 
iuți, iată cum arată Gabriela 
Tușcitu.

Sala căminului cultura! era 
ticsită de lume. Romîni și ți
gani — copii, bătrîni. femeL 
Ochii tuturora străluceau de 
bucurie Un țigan bătrln. eu 
mustața stufoasă, care stătea a- 
lături de mine, mă întrebă mu:, 
murind :

— Iți place ? Și asta-i doar 
„ripitiție". Ai să mai dai matale 
p.acilea, prin sat și ai să vezi...

Avea de ce să pună etita căldu
ră în cuvintele sale moș Ion din 
echipa de dansuri a bătrînilor. 
Cu o zi mai înainte îl văzusem 
pe scenă : bătea brîul pe căkiie 
mai abitir ca un flăcău în floa
rea vîrstei. Dar asta încă nu era 
nimic. S-o fi văzut pe E- 
lena Stănescu, femeia lui I 
Deși voinică, se mișca cu o
ușurință uluitoare. Și asta încă ‘ cultural, 
tot nu-i nimic. Trebuia s-o ve- Tot utemiștii au fost aceia

deți pe micuța acestor doi artiști. 
Măriuța e o fetiță cu ochi ca 
două mărgele, cu mișcări gra
țioase. Are 13 ani și joacă în 
echipa de dansuri a celor mici.

★
Inchipuiți-vă că în satul acesta 

a domnit întunericul ani și ani 
de-a rindul. Pînă la 23 August 
1944, aici încolțea doar sămință 
vrajbei intre romîni și țigani, 
semănată de clasele exploatatoa 
re. Acum, copiii țiganilor învață 
buchiile cărților alături de copiii 
rominilor Părinții lor și-au unit 
păminturile în aceeași întovără
șire agricolă. Prietenia insă i-a 
legat strîns și pe cei bătrîni și 
pe cei tineri, mai ales în echipa 
artistică Dar toate acestea s-au 
făcut cu trudă și răbdare. La 
toate, și mai ales la făurirea 
echipei artistice, căreia i s-a dus 
vestea, au contribuit cu toată pri
ceperea lor comunista Milca 
Cristescu și soțul ei, învățători 
la școala sa tu Iul

— Munca culturală, activitatea 
în cadru' echipei artistice, i-a 
unit strins pe rominii și țiganii 
din Pitească — spunea tovarășa 
Crirtascu Ne-a ajutat mult și Or
ganizația U T-M

Intr-adevăr, cei 32 utemiști ai 
sătulii au adus un aport serios 
ta luminarea oamenilor De pildă, 
in campania agricolă de toamnă, 
un grup de tineri din echipa ar
tistică dădea scurte programe 
pentru fruntașii la tnsămințări. 
In sat s-a statornicit obiceiul ca 
in fiecare joi seara să se citească 
fragmente dintr-o carte. Utemiș- 
tii Petre Radu si Nicolae Stan 
citesc mai întotdeauna pentru că 
„au grai dulce" — cum spunea 
moș Marin Flagiu, care, de-o 
vreme, e nelipsit de la căminul

care au contribuit mult la înfru 
musețarea căminului și a școlii 
Din cînd în cind, biroul orga
nizației U.T.M pregătește la 
căm,n mici festivaluri urmatp de 
dans. Tot datorită utemiștilor, la 
cor și dansuri, cit și în orchestră 
au fost atrași majoritatea tineri
lor.

Mi s-a arătat de asemenea un 
album alcătuit 
viața echipei artistice Pe copertă 
scria • „Artistei poporului Lucia 
Sturdza Bulandra, care ne-a in. 
dreptat pașii spre frumusețile ar
tei".

I-am întrebat mirat dacă o cu
nosc pe marea noastră artistă

Mi s-a răspuns cu mindrie 
„O cunosc toți membrii echipei. 
A fost pe aici. A asistat la un 
spectacol și ne-a lăudat Ținem să 
vă anunțăm că. din cind in cind. 
vine pe la noi un instructor de 
la Teatrul Municipal Avînd a- 
cest sprijin, am ocupat un loc 
frumos la faza pe regiune locul 
II la dansuri. Pentru atenția ce 
ni s a acordat, ne am g'ndit să-i 
dăruim tovarășei Bulandra acest 
album"

L-am răsfoit. Am întîlnit pe o 
filă figura utemistului Nicolae 
Stan, cel mai bun recitator și 
artist comic din sat. El scrie și 
versuri. Chiar albumul se deschi
de cu cîteva versuri scrise de el 
Mai 
lui 
rul 
sat, 
așa

ca imagini din

din 
Era

Ceea ce impresionează îndeo
sebi In schițate lui V. Ovecikin, 
mai cu seamă în cele mai valo
roase — ciclul »Zile de lucru în- 
tr-un raion" — este preocuparea 
permanentă pentru redarea ima
ginii activistului de partid, con
ceput da uri creator, o conștiință 
veșnic frămintată. MartTtuw. 
eroul lui Ovecikin, înțelege clar 
că. de fapt, numai in această 1- 
postază activistul iși merită nu
mele. că altfel nu are ce, căuta 
în munca de pgrtid;

Cu o asemenea Vttitirte e firesc 
ca schițele — apropiate de re
portaj pr.n construcția și prin 
caracterul lor documentat — să 
urmărească Cu meticulozitate, 
pentru a fi convingătoare, cum 
iși desfășoară munca un activist 
pasionat de „meseria" 6a Oveci 
kin nu a alei, pentru a ni-l dez 
vălui pe eroul său un moment 
che.e din viața acestuia, ci 11 în
soțește pas cu pas. o bună buca
tă de timp, in munca sa de prim- 
secretar al unui comitet raional, 
unde n-a dispărut incă atmos
fera nefastă creată de predece
sorul său Borzov

Nu se petrec evenimente deose
bite in schițele lui Ovecikin La 
comitetul raional 6e țin ședințe, 
se pleacă pe teren, se discută 
— mult și cu amănunte — despre 
metode agrotehnice, mașini, nor
me. intr-un cuvînt ni se înfăți
șează un tablou al zilelor obiș
nuite de muncă (titlul in limba 
rusă e mai sugestiv în această 
privință). Deci, o anumită mono
tonie. nimic ieșit din comun 
Dar tocmai această viață de zi 
cu zi, cu mărunțișurile ei. repre
zintă piatra de încercare a ca- 

• pacității conducătorilor și- nu nu
mai a capacității, ci Chiar și a 
.fizionomiei lor morale; ea infir
mă- stilul de muncăvl activiștilor 
de tipul fostului - prini-secretar 
Borzov -ț. Corzovșcina cum a 
foșt denuntit, acest, stil in Uniu
nea Sovietică, datorită căl’țif lui 
Ovecikin — și dovedește prin re-

conștiință 
MartThmr.

„Scîntela tineretului"
Pag. 2-a 23 ianuarie 1957

Elogiul îndrăznelii creatoare
zultate concludente’justețea „răz- sele generjle. Și iată a doua tră- 
vrâlitului" Martinov sătura semnificativă: Borzov

Pe Borzov care apare puțin fn 
carte — el reprezentind trecutul 
raionului — Ovecikin 11 caracte
rizează prin cîteva trăsături, 
dintre care două ni se par mai 
semnificative. Pe vremea clnd 
era prim secretar al comitetului 
raional, Borzov — adept fervent 
al metodelor „tari" — telefona 
uneori în toiul nopții la sovietul 
sătesc: „Căutați-i pe toți preșe
dinții de colhozuri și pe briga
dieri 1“ („Ca oamenii să simtă 
— spunea el — că nici noaptea 
nu poți să te ascunzi de secre
tarul ăsta") Procedeu de „con
ducere” caracteristic birocratului 
înrăit, pentru care oamenii nu 
reprezintă decît unul din factorii 
necesari (Spre părerea lui de rău, 
căci nu se pricepe și nu-i place 
să aibă de-a face cu ei) îndepli
nirii sarcinii primite de el de la 
forurile superioare, cu alte cu
vinte, menținerii prestigiului pro
priu sau, eventual, avansării 
sale Lipsit el însuși de orice a- 
tracție pentru problemele de care 
se ocupă, de interes pentru opera 
comună din care o părticică îi 
revine lui, Borzov nu concepe 
bineînțeles că ceilalți pot • avea 
altă mentalitate și de aceea i se 
pare firesc ca metoda principală 
de acțiune asupra lor să fie înfri
coșarea. Timp îndelungat el con
duce mustrînd, trjmițînd telegra
me redactate în termeni excesiv 
de drastici, bătind cu pumnul tn 
masă Despuiat de frazeologia sa 
„justă", e! rămîne un simplu 
funcționar indiferent și înăcrit 
de care se izbesc ca de un zid 
orice considerente , dictate de (tu
nul simț, de grija pentru intere-

care s-a conformat întotdeauna 
orbește directivelor „venite de 
sus" și nu și-a permis să le pună 
la îndoială necesitatea nici măcar 
cînd erau evident greșite, începe 
brusc să aibă „păreri proprii", să 
ironizeze hotărîrile forurilor su
perioare de îndată ce este scos 
din muncă („Așa sint timpurile 
acum. Trebuia ca cineva să fie 
sacrificat, pentru a da pildă ce
lorlalți. Ce să faci dacă ai nime
rit sub roata istoriei l“)

Plecarea unor activiști ca Bor
zov nu le pricinuiește oamenilor 
din raion decît un singur regret: 
că de multe ori asemenea condu
cători necorespunzători sînt scoși 
din muncă abia în cazuri de o 
gravitate excepțională (BorzoV 
încercase să însceneze un proces 
unui comunist care-1 numise în 
ședință „tiran"

Cu O
de predecesorul său (cu care de 
altfel, a trebuit să conlucreze 
înainte, în calitate de al doilea 
secretar) sarcina lui Martînov 
este deosebit de grea. Și Oveci
kin tiu încearcă să i-o ușureze 
în mod artificial, îndulcind reali
tatea. Activitatea Borzovilor are 
drept cea mâi gravă consecință, 
descurajarea și dezorientarea oa
menilor, desprinderea unora de 
năzuințele și. avînturile generoase 
dinainte. Glotov — un director 
de S.M.T. cinstit și priceput — 
e obosit de lupta împotriva biro
crației ; pădurarul Dorohov, cînd- 
va președinte de colhoz fruntaș, 
se irosește și bea peste măsură 
fiindcă o măsură nedreaptă l-a 
împiedicat să îndeplinească

„tiran").
astfel de moștenire lăsata

„munca adevărată, vie", 
care jinduiește ș. a. m. d.

De ce reușește Martînov 
schimbe această situație compli
cată ? Fiindcă este un adevărat 
comunist, pătruns organic — dacă 
se poate spune așa — de con
știința răspunderii lui personale 
pentru mersul înainte al societă
ții sovietice. Fără îndoială că 
unul din cele mai însemnate suc
cese ale lui Ovecikin este crearea 
acestei figuri veridice de activist 
care nu-și poate găsi liniștea 
atit timp cit s-a comis o nedrep
tate, s-a aplicat o măsură fără 
sens, s-a irosit cu nepăsare o e- 
nergje omenească. Intransigența 
e un cuvînt pe care îl folosim 
poate prea des. uneori cu prea 
multă ușurință, Martînov e însă 
intr-adevăr un intransigent în 
înțelesul cel mai serios al acestui 
cuvînt. Ce înseamnă aceasta ? Că 
o viață întreagă, ca președinte 
de colhoz, ca ziarist, apoi ca acti
vist în diferite munci, trimis 
dintr-un loc în altul (căci Cor- 
zovșcina nu putea tolera un spi-, 
rit critic nepotolit) Martînov a vei 
continuat să lupte, nestrămutat 
în credința lui că adevărul poate 
triumfa, împotriva formalismului, 
a rutinei birocratice, a carieris
mului. Ovecikin nu a adus în fața 
noastră — și acesta e meritul 
lui— una din acele tradiționale 
figuri literare, mai mult sau mai 
puțin schematice, de activiști 
care știu totul, sînt atit de înțe
lepți, amabili și netulburați, încît 
stîrnesc rezerva cititorului. Mar
tînov reacționează firesc și de 
multe ori violent, ca orice om 
viu, la tot ce reprezintă o încăl
care a dreptății sau a bunului 
simț Funcția lui nu-i atrofiază

această însușire omenească, c' 
dimpotrivă i-o dezvoltă, ii dă l 
sentimentul vinovăției proprii 
dacă nu intervine. Cînd descope- I 
ră într-un S.M.T. o latură de o 
absurditate revoltătoare a orga- 1 
nizării muncii — tractoriștii e- 
rau astfel retribuiți încît le con- 1 
venea mai bine să obțină o re- ■ 
coltă slabă decît una bogată, 
ceea ce în ultimă instanță era în 
dauna tuturor — Martînov „tăcu 
multă vreme șj deodată înjură 
de mama focului". Tocmai aceas
tă capacitate de a „pune totul la 
inimă" îl apropie de oamenii 
simpli care nu se sfiesc să-i în
credințeze părerile lor. cele mai 
îndrăznețe, deși au căpătat o ex
periență amară în relațiile cu ac
tiviști de tipul lui Borzov.

Martînov este fără îndoială un 
romantic, deși termenul acesta 
poate părea impropriu raportat 
la prozaismul problemelor de 
care se ocupă. Dar un romantism 
care se bizuie pe o judecată 
chibzuită, pe înțelegerea realistă 
a stărilor de fapt și a perspecti- - 

i lucrurilor. El însuși dezinte
resat, incapabil de a-și asigura 
bunăstarea personală măcar prin- 
tr-o singura renunțare la intran
sigența comunistă, el înțelege im
portanța cointeresării materiale a 
colhoznicilor și tractoriștilor și îi 
lămurește în funcție de aceasta, 
evitînd demagogia. De fraze mari 
eroul lui Ovecikin se ferește cu 
grijă. Repulsia lui pentru ședin
țele în care se folosesc cuvinte 
sforăitoare fără să se spună ni
mic, pentru articolele de ziar 
care „pledează" în favoarea ple
cării la sate invocind frumusețea 
naturii etc., ți vor mai atrage 
incă mulți dușmani cum e, de

-------------------------------- - — -

pildă, Instructorul comitetului 
regional șocat de „lipsa de res
pect" a lui Martînov (acesta vor
bise activului despre primejdia 
adunărilor lungi, cu cuvîntări 
„pregătite" și făcuse propunerea 
de scurtare a unei rezoluții care 
„îneca lucrurile principale in 
puhoiul de vorbe".

Simțul răspunderii personale, 
despre care vorbeam mai sus, 
dictat nu de instrucțiunile primi
te, ci de conștiința sa, de înțele
gerea șl asimilarea profundă a 
liniei partidului, e poate cea mai 
pregnantă trăsătură a lui Mar
tînov. Căci desigur tocmai a- 
ceasta constituie superioritatea 
sa asupra altor personaje din a- 
ceste schițe, de asemenea cinstiți 
și devotați, dar resemnați, con
vinși că de vreme ce îndreptarea 
multor lipsuri nu depinde de ei, 
lupta e inutilă. Acestora, Marți- 
nov Ie poate părea uneori un Don 
Quichotte. Dar pentru eroul lui 
Ovecikin nu există probleme lip
site de interes (chiar dacă nu 
poate interveni întotdeauna, 
— spune el — socotește o obli
gație să aducă la cunoștința con
ducătorilor ce frămintă poporul). 
Și viața însăși îi confirmă drep
tatea. Inițiativa sa de a se tri
mite ca președinți de colhozuri 
activiști pricepuți ai comitetului 
raional (prilej de verificare a 
devotamentului real — unul din 
cei propuși renunțînd la carne
tul de partid pentru a scăpa de 
această sarcină), inițiativă care 
revoluționează raionul, e îmbră
țișată ți'popularizată de comite, 
tul regional (și după cum se știe, 
s-a extins în întreaga țară).

Așa dar schițele lui Ovecikin 
pledează nu numai împotriva 
răului, evident al Corzovșcinei, ci 
și împotriva pasivității corecte, 
prudente. Ele sînt un elogiu al 
gîndirii comuniste creatoare și 
îndrăznețe, uneori impunînd 
riscuri în acțiune. Este deci fi
resc ca ele 
țara noastră 
și mai ales 
activiștilor.

să stîrnească și în 
interesul cititorilor 

a-1 celor din rindul

FELICIA PAN

departe am văzut fotografia 
Tănase Răducanu, secreta- 
organizației U.T.M 
cîntind la vioară.

cum îl văzusem pe scenă: 
cu figura expresivă, cu bărbia 
sprijinită pe instrumentul lui 
drag. Către sfirșitul albumului 
am intîlnit fotografia responsa
bilei echipei, dansuri. ,■

★

Acum sînt zile de iarnă. Cei 
din Pitească au mai mult timp 
pentru activitatea cultural-artisti- 
că Am să mai merg în sătucul 
din Bărăgan, ca să-i revăd pe 
scenă pe artiștii ce mi-au creat 
impresii dragi. II voi întîlni de
sigur și pe moș Ion Stănescu, 
care-mi va spune cu mindrie: 
„Ai să mai auzi matale de noi".

NICOLAE BARBU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea București

r- Nu prinzi nici pe dracu, 
n-avea nici o grifă. E foarte să
nătos.

— Și neapărat-In fiecâre seară4 
măi frate ?

— .Neapărat In fiecare seară, 
măi frate. Cearceafurile or să fie 
măi curate, dormi mai ușor.' Nu 
șlii că-i o vwbă: dacă ești, cu
rai pe dinăuntru, trebuie să fii 
curat și pe dinafară.

Cu brigada tui a rezolvai Con
durache. S-a ridicat însă o ciltă 
problemă: brigada a H-a școald- 
tdncuitrrri, care aveă' dormitorul 
vis-a-vis de- ei a prezentat do
leanța să șe lase ușa deschisă cp. 
să-audâ șl ei radio. Condurache 
le-a răspuns prompt :

— Nu pot că la voi e r^i^erie 
și vine miros și la noi.

— Mă da al dracului mai e și 
ăsta — au mormăit tencuitorți. 
O fi avînd nas de domnișoară I

Condurache a acceptat totuși să 
înceapă tratativele cu ei, punin- 
du-le următoarele condiții: să se 

.văruiapică dorniițorul4 să se spele 
zilnic pe față și pe gît și să nu 
mai doarmă încălțați pe pat. Con
dițiile au fost acceptate, cu unele 
rezerve. După ce s-au aplicat a- 
cesțea, Condurache a mai avut 
una: să se spele și pe picioare. 
Aid a .izbucnit însă scandalul.

— Poate vrei să ne facem 
unghiile cu roșeață... Asta 
vrei?

~ Nu, asta nu vreau Să 
spălați numai pe picioare că 
urmă intră mirosul în radio. Ori 
puneți parfum pe ele. Cum ureți.

— Da’ șmechșr mai eștir măi 
frate, :

Cea mai tnare parte au cedat. 
Au mai. rămas însă cițiva scan
dalagii pe poziția „partizanilor 
picioarelor nespălate^. înir-o 
noapte, Condurache a mers in 
control. în dormitorul tencuițo. 
rilor mirosea a picioare de-ți 
strlmba nasul; unul dormea în
călțat cu bocancii pe pătură. 
Condurache îl trezi. Era un span, 
dalagiu, unul Mazăre.

. — Frățioare, nu vrei 
descalți să-ți pui bocancii sub 
pernă dacă ți-e frică să nu ți-i 
fure? — îl luă el peste picior. ■

l-a sculat apoi și pe ceilalți 
care erau murdari pe picioare.

— Fără supărare, dar haideți 
la spălat. Noi stntem tineri civi
lizați, nu trăim in epoca de 
piatră. Ne putem face firma de 
ris.

Mazăre s-a uitat cruciș, a în-, 
jurat și s-a repezit cu cuțitul la 
el. Condurache nu e înalt, dar e 
solid, nu-i e frică de bătaie, l-a 
dat un brlnci cit colo.

— Mă mucosuțe, nu ți-e rușine ? 
La mine te repezi iu ?

Conflictul s-a potolit repede. 
Brigadierii l-au luat frumușel pe 
Mazăre de guler și l-au dat a- 
fară de pe șantier.

— La noi nu merge cu cuțitul, 
măi năpirstoc. Du-te și te plimbă 

! in altă aorte
în momentul de față Intre ten. 

ctiitori și cei de la prefabricate 
există o înfrățire deplină. Dormi, 
toarele sclipesc de curățenie și 
lumină, radioul cintă de-ți merge 
la inimă. Eh, asta da viață. Ni
meni nu simte nevoia să mai 
meargă la haimanalic in oraș, e 
mai bine să asculți teatru la mi
crofon sau pe Yves Montand, să 
citești o carte în patul curat. Con
durache știa el ce știa cind o ținea 
morțiș cu curățenia. Nu degeaba i 
a fast sanitar in armată. Băieții' 
lui sint veseli șt muncesc bine, 
cîștigă frumos, au primit toți pre
mii de Anul Nou.

Viața-i frumoasă pe șantier. 
Poate să ningă, să fie noroi, ger 
și hărmălaie — cînd băieții sint 
veseli și rid înseamnă că cerul 
se face senin, răsare soarele și 
șantierul se împrimăvărează.

ION BAIEȘU 
--------4-------- |

Vernisajul expoziției 
„Caricatura 

în R. P. Chineză"

nu

vă 
ne

să te

Astăzi, la ora 13 a avut loc 
in sala I.R.R.C.S, din bd. Ma- 
gheru, vernisajul expoziției „Ca
ricatura in R.P. Chineză".

Expoziția cuprinde aproape 70 
de caricaturi și desene aparți-l 
nind unor artiști plastici din R.P. 
Chineză. Cu prilejul vernisajului, 
a vorbit caricaturistul Rik Auer-

Studenții Anghel Stanciu și Anghel Ungureanu din anul IV 
al Facultății de agricultură din Institutul agronomic „N. 
Bălcescu" lucrează în laboratorul de fitotehnie la determina
rea semințelor diferitelor soiuri de plante.

(Foto AGERPRES)
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Transformarea socialistă a agriculturii-
în discuția întîlnirilor dintre candidatii

F.D.P. SI ȚĂRANI MUNCITORI
A

Jn satele patriei noastre au 
loc însuflețite adunări în 
cadrul cărora candidații 

Frontului Democrației Populare 
se întllnesc cu alegătorii. Aceste 
Intîlniri prilejuiesc afirmarea 
fermă a hotărtrii țărănimii noas
tre muncitoare de a merge pe 
drumul transformării socialiste a 
agriculturii. In privința aceasta 
sint . convingătoare reportajele 
transmise de corespondenții noș
tri Constantin Bucur și 
Trifan, pe care ' 
los:

A

In numele
cel mai _ .
ment l-a luat Nicolae Dit- 

figer, secretarul Sfatului popu
lar al comunei Vladimirescu, ra
ionul Arad. El a fost primit cu

lancu
le publicăm mai

celor prezenți, 
frumos angaja-

Teatrul de Stat 
din Bîrlad 
in campania electorală

Eveniment deosebit de im
portant — alegerea deputați- 
lor in Marea Adunare Națio
nală este prilejul sărbătoresc 
in care oamenii muncii iși 
vor desemna reprezentanții in 
sfatul de frunte al țării. Nor
me depășite, planuri îndepli
nite. economii realizate și alte , 
roade ale unei munci avinta- ( 
te. sint prinosul ce-l aduc a- 
cestei sărbători cei ce cu in- 
credere iși vor da votul can
didă ților F.D.P.

Teatrul de Stat „Victor Ion 
Popa” din Birlad. și-a făcut 
o preocupare de seamă din 
acest eveniment. Pentru popu
larizarea minunatelor reali
zări ale regimului nostru de- ■ 
mocrat și pentru a saluta a- 
legerile de deputați in Marea 
Adunare Națională — prin- 
tr-un mesaj al artei — briga
da de agitație formată in cin- 

‘ stea acestui eveniment. și-a 
format un program pentru a- 
Iegeri care a fost prezentat 
plnă acum in fața a peste 
1500 de spectatori. Recitări. 
‘Ctfitece. scheciuri, monoloage 
care au fost interpretate de 
actorii teatrului, au evocat 

. spectatorilor aspecte atît ale 
politicii Ve altă dată, ost’lă 
poporului cit și momente din 
anii regimului de democrație 
populară. în săptămina p*ă 
la 27 ianuarie, brigada se va 
deplasa-tn patru centre rurale 
ale raionului, unde se va des
fășura un program special 
pregătit, versuri, muzică și 
piesele: .Bulevardul împăcă
rii*'. comedie intr-un act de 
A. Baranga și Justiție'* de 
I. L. Caragiale. De asemenea 
teatrul a susținut un program 
în ziua de 21 ianuarie 1957 
la intîlnirea care a avut loc 
între candidatul F.D.P., acad. 
P. Constantinescu-Iași, cu oa
menii muncii din orașul nos
tru.

în ziua alegerilor vom pre
zenta de asemenea programe 
artistice adecvate la stația 

• radioamplificare locală și 
centrele de votare.

A. CERBU 
directorul Teatrului 
Stat „Victor Ion Popa 

Bîrlad

un tumult de aplauze, fată-i isto
ria. în sala căminului cultural 
din comună s-au întîlnit alegătorii 
cu candidata F.D.P. în alegerile de 
deputați pentru Marea Adunare 
Națională — tînăra colectivistă 
Ana Schlechter. Vreme de aproape 
două ceasuri au discutat despre 
succesele obținute de țara noastră 
pe drumul socialismului, despre 
viața mțreu mai bună a țărănimii 
noastre muncitoare, despre rea. 
lizările mai de seamă ale re
gimului democrat-popular în cir
cumscripția electorală nr. 25 Și- 
ria, precum și despre treburile 
gospodărești ale circumscripției. 
Tinăra candidată și-a notat toate 
propunerile. Dar, din toate cite 
și-a notat cea care i-a mișcat su
fletul a fost propunerea lui Nico- 
lae Dittiger.

— Eu cred — a spus el — că 
cel mai frumos dar închinat ale. 
gerilor să fie colectivizarea in 
întregime a comunei noastre Vla- 
dimirescu.

Propunerea a fost primită cu 
ropote de aplauze. învățătorul Ion 
Bogdan s-a angajat să lămureas
că două familii din cele circa 30 
cite mai sint in afara gospodăriei 
colective și a întovărășirilor. Ase
menea angăjamente și-au mai 
luat și alți participant la întilni- 
rea cu candidata 
rescu. Intr-adevăr 
mai frumos dar...

din Vladimi- 
acesta -i cel

Elisabeta Popa, colectivistă 
din satul Golașei, raionul 
Buior. este candidată F.D.P.

în circumscripția electorală nr. 5 
Bujor.

In aceste zile, candidata merge

însemnările
candidat

în comune, discută cu alegătorii, 
le Vorbește despre realizările în
făptuite în anii regimului demo
crat-popular. In comuna Cuca, 
vestea că va veni candidata să 
stea la sfat cu țăranii muncitori, 
a fost răspîndită în tot satul de 
agitatorii ce activează pe lîngă 
casa alegătorului. Sala căminului 
cultural era plină ; țăranii mun
citori ascultau cu atenție cuvin
tele candidatei F.D.P. Ea a arătat 
succesele înregistrate pe drumul 
transformării socialiste a agricul
turii, precum și noile măsuri luate 
de partid și guvern pentru a a- 
sigura dezvoltarea agriculturii, 
creșterea nivelului de trai al țără
nimii muncitoare. Candidata a 
subliniat că transformările din 
viața țărănimii muncitoare au de
venit posibile datorită alianței 
dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare sub conduce
rea partidului. In încheiere vorbi
toarea a arătat că drumul mun
cii în comun al țărănimii mun 
citoare este drumul spre belșug.

Luînd cuvîntul. tînărul Stefan 
Țuluc, a spus :

— Viața noastră dovedește în
țelepciunea politicii partidului. 
In ultimii ani, în gospodăria co
lectivă am reușit să obținem re
colte mari. Avem în comună un 
dispensar și un staționar cu cadre 
bine calificate. în cinstea alege
rilor de la 3 februarie noi, țăranii 
muncitori, ne angajăm să termi
năm cooperativizarea în întregime 
a comunei. In ultimele zile zeci 
de tirani muncitori au făcut ce
reri de intrare în gospodăria co
lectivă și în întovărășirile agri
cole. Cuvintele vorbitorului au 
fost salutate cu vii aplauze.

unui
(Urmare din pag. l-a)

Vin in număr egal și femeile. 
Niciodată nu ăm avut, ca tn a- 
cest prilej, tabloul concret ăl ega
lității'in drepturi a femeii, a de
plinei ei egalități nu numai , tn 
muncă, dar și în viața obștească.

Educația eroică pe care a 
dus-o partidul în acești ultimi 13 
ani. învățătura de carte, cunoaș
terea de fiecare cetățean din ori
ce colț de sat a tuturor proble- 
melor. nu numai acele locale, ci 
și a celor internaționale, a șters 
deosebirile dintre generații.' Vezi 
deodată cum o bătrlnă din sală. 
— cum mi s-a intimplat în sa
tul Băneasa, — ridică problema 
muncii voluntare, cere creșă. 
grădiniță de copii, asigurlndu-ne 
de mina de lucru a populației. 
Acestea nu erau altădată proble
mele unei bătrlne de sat, care se 
ocupa, cu ghicitul și farmecele, și 
nici măcar nu stnt noțiuni de 
care ar fi auzit altădată o să- 
teancă de 60 de ani

Și am mai văzut pretutindeni 
acea minunată mișcare a tinere
tului, în viața culturală a car
tierelor. La serbările care se dau 
entuziasmul echipelor artistice 
locale se-ntrece cu acel al tine
rilor spectatori care freamătă să 
asculte recâîndu-se o poezie, 
sau să vadă o nouă piesă de 
teatru.

Am dat aci cîteva aspecte, ci
teva impresii. Ele însă sint va- 

_ riate și multiple. E o viață vie

plină, care fierbe peste tot, sănă
toasă. plină de, voie bună și de 
aspirafii. Toate aspectele ei slnt 
cu neputință de prins In citeva 
Intîlniri. E doar o viată cu totul 
nouă.
, Toatăuiața asta bogată, în 

dare interesele individuale se îm
pletesc,cu cele obștești, in care 
ideile, aspirațiile se cer rțaliza- 
te. ci material ‘ formidabil' pen
tru creafia unui scriitor!

Nu mi-am dat seama pînă 
acum.

Via(a asta de cartier, de sat, 
din zilele de astăzi trebuie să fie 
trecută, consemnată In cronica 
vremii, ca o mărturie vie a unei 
etape spre socialism

Și, dacă scriitorii nu vin spre 
ea, iși va ridica din sinul ei. 
cronicarul.

de 
la

de

Ne aflăm în preajma aniver
sării unuia din cele mai 
însemnate evenimente din 

istoria patriei noastre — Unirea 
Moldovei și Munteniei,

Unirea Țării Romînești cu Mol
dova la 24 ianuarie 1859 a pus 
temeliile statului național rotnin. 
Actul de la 24 ianuarie are o 
semnificație profund progțesUtă 
in zbuciumata istorie a patriei 
noastre. Unirea principatelor ro-

S-au afișat 44c secții de votare 
adresele celordin București

Marți dimineața au fost afișate în Capitală publicațiile care cu
prind adresele celor 445 secții de votare care vor funcționa 
în București în ziua de 3 februarie. ,

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor Sfatul Popular al Capi
talei difuzează un îndrumar care cuprinde în ordine alfabetică stră
zile cu specificarea secțiilor de votare in raza căreia intră, un tabel cu 
adresele secțiilor de votare șl numele candidațiler Frontului Demo. 
crației Populare pentru fiecare circumscripție electorală în parte, 
îndrumarele sint puse la dispoziția alegătorilor de către agitatorii 
F.D.P. și delegații comitetului de stradă. De asemenea ele pot ti
găsite la casele alegătorului. <■

In aceste zile se fac ultimele pregătiri pentru amenajarea sec
țiilor de votare. La cele 445 secții de votare din Capitală s-au pre
gătit cabinele de votare. Numeroși oameni ai muncii din Capitala 
participă la lucrările de amenajare a secțiilor, la împodobirea lor 
sărbătorească.

Notez cuvintele
vorbitorilor,..

(Urmare din pag. l-a)

se. Iacă, de pildă ea, cînd 
era studentă, s-a angajat ca 
simplă muncitoare în fabrică, 
și plnă să ajungă ingineră, ea 
a învățat nu numaQdin carte, 
dar și practic — trecind din 
secție in secție — ce înseam
nă meseria Eu am s-o votez 
din toată inima împreună cu 
toată familia mea"

Din ce a sous tinăra 
Alexandrina Niculescu rețin 
această frază: „Deputata a 
devenit acum pentru noi o 
soră dragă cu care ne vom 
sfătui mereu"

Spre sfîrșit a țtșnit tn sus 
mina bătrlnului lacob Ismail. 
Cuvlntarea lui a fost o izbuc
nire copleșitoare și fierbinte

împotriva trecutului! „Pentru 
burghezi nu există sentimen
tul de patriotism, l-au călcat 
sub rofile mașinilor și căleș- 
tilor și l-au murdărit cu sin
ge. Țara noastră a fost vin- 
dută mai întti nemfilor, pe 
urmă americanilor și france
zilor și englezilor, și pe urmă 
iar nemfilor. Legionarii n-au 
dat fasciștilor numai bogățiile 
țării, dar și viața poporului. 
Partidul ne-a condus în lupta 
pentru cucerirea adevăratei 
independente naționale. Pen
tru prima dată în istoria ei 
patria noastră este cu ade
vărat liberă. Iar această li
bertate ne este chezășuită de 
marea forță a lagărului socia
list".

la TeleajenNouă

Una din puternicele instalații industriale de prelucrare a țițe
iului este și rafinăria 3 Teleajen.

In fotografia noastră este redat un aspect al acestei rafinării.

Lucrările plenarei lărgite 
a Consiliului Central 

al Sindicatelor
Marți 

Cultură 
tală au . .
lărgite a Consiliului Central ai 
Sindicatelor din R.P.R.

La lucrările plenarei participă 
membrii Consiliului Central al 
Sindicatelor, conducătorii unor 
ministere, președinți ai comitete
lor centrale ale sindicatelor pe 
ramuri, președinți ai consiliilor 
sindicale regionale, șefii secțiilor 
C.C.S., responsabilii comisiilor de 
salarizare din comitetele sindica 
le ale unor mari întreprinderi, 
șefii secțiilor de salarizare ale 
comitetelor centrale ale sindica. 
telor.

Ordinea de zi a plenarei cu
prinde:

1. Sarcinile sindicatelor in lupta

dimineața la Casa de 
a Sindicatelor din Capi- 
început lucrările plenarei

buget al asigu- 
anul 1957.
buget al Con- 
al Sindicatelor

pentru aplicarea hotăfîrilor ple
narei C.C. al P.M.R. din 27—29 
decembrie 1956.

2. Proiectul de 
rarilor sociale pe

3. Proiectul de 
siliului Central 
pe anul 1957.

4. Unele probleme organiza
torice.

Raportul asupra sarcinilor sin
dicatelor în lupta pentru aplica
rea hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R, din 27—29 decembrie 
1956 a fost prezentat de tov. 
Gheorghe 
Consiliului 
telor.

Lucrările

Apostol, președintele 
Central al Sindica-

plenarei continuă.
(Agerpres) 
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Ciclu de conferințe
Societatea pentru răspîndirea 

științei și culturii organizează 
un ciclu de 20 de conferințe ale 
căror teme sint consacrate prin
cipalelor probleme economice și 
politice ale construcției socialis
mului în țara noastră în lumina 
documentelor plenarei C.C. al 
P.M.R. din decembrie 1956. Ciclul 
cuprinde'intre altele următoarele 
conferințe „Problenje actuale în 
domeniul schirn&iluț de njărfuri 
între oraș și săi în țara noâ'stră", 
p Impoțtapțe,., dezvoltării agricpl- 
turii Țjehtru întărirea economiei 
naționale și ridicarea nivelului de 
trai al poporului", „Gospodăriile 
agricole de stat și rolul lor în a- 
sigurarea fondului central al 
statului", „Rolul cooperației de 
consum în condițiile actuale", 
„Cooperația meșteșugărească, un 
furnizor însemnat de produse de 
larg consum", „Creșterea iniția
tivei și lărgirea atribuțiilor sfatu
rilor populare", „Măsuri privind

îmbunătățirea salarizării 
R.P.R." etc.

De asemenea, S.R.S.C. organi
zează în sala Bibliotecii Centrale 
Universitare un ciclu de confe
rințe consacrate principalelor 
probleme ale vieții ideologice. 
Printre tetele care vor fi expuse 
figurează t „Importanța interna
țională a experienței Uniunii So
vietice în revoluție și construc
ția socialismului". „Principiile 
călăuzitoare în relațiile politice și 
economice dintre țările socialiste". 
..Conducerea de către partid, 
condiție hotărîtoare pentru vic
toria cauzei 
gile de bază 
cialismuluî", 
muncitorești
nele probleme privind formele de 
trecere de la capitalism la so
cialism", „Aspecte ale luptei de 
clasă din țara noastră" etc

socialismului", „Le
ale construcției so- 
„Unitatea mișcării 
internaționale" „U-

(Agerpres)

De la Ministerul învăță mintului
CU PRIVIRE LA...

...Vacanța de iarnă 
pentru studenți, 

calificative, 
burse

a 
la

Ministerul Invățămintului 
elaborat un ordin cu privire 
data încheierii vacanței de iarnă 
pentru studenți și la situația șco
lară a studenților după sesiunea 
de examene din ianuarie 1957. 
Ordinul are ca scop asigurarea 
buhei organizări a procesului de 
învățămînt in semestrul II al 
anului universitar curent și des
fășurarea complectă a progra
mului de muncă în instituțiile de 
învățămînt superior chiar din 
primele zile ale semestrului.

Vacanța de iarnă pentru stu
denți se sfîrșește la 10 februarie 
1957, cursurile urmînd să în
ceapă luni 11 februarie.

In ordinul Ministerului 
țămintului se modifică 
sesiunea ianuarie 1957,

Invă- 
pentru 
unele 

prevederi privind desfășurarea 
examenelor și colocviilor în in- 
vățămintul superior.

Conform acestor modificări, 
dacă studentul a obținut califi
cative de promovare numai la 
jumătate din numărul de exame
ne prevăzute în cursul sesiunii 
ianuarie 1957, este admis să fie 
reexaminat, la obiectele nepro
movate în sesiunea de vară. Si
tuația școlară a acestor studenți 
se va încheia la sfîrsitul sesiunii 
de vară.

Studentul care a obținut în 
sesiunea de examene di® ianua
rie 1957 nota „insuficient" la 
mai mult de jumătate din numă
rul materiilor de examene, este 
declarat repetent, dacă repetă 
anul — este -declarat exmatri-. 
cula.t.

Conducerea unității de învăță- 
mint superior poate aprecia, 
cînd există motive bine justi
ficate, dacă este cazul ca stu
dentul să nu fie repetent sau ex
matriculat, ci admis la corigentă.

Prevederile regulamentului pen
tru acordarea burselor se vor 
aplica avînd pentru semestrul II 
în vedere situația obținută de 
studenții în sesiunea de examene.

Studenții corigenți înscriși in 
condițiile decretului 188 din 1953 
își vor primi bursa în conti
nuare în semestrul II, întrucît 
situația lor școlară se încheie 
după sesiunea de examene din 
vară.

(Agerpres)

...Educația fizică 
în școli

Zilele acestea, Ministerul Invă- 
țămintului a dat u>n Ordin privind 
îmbunătățirea activității de edu. 
cație fizică în școli.

Ordinul hotărăște printre altele 
că directorii de școli de orice grad 
răspund de buna pregătire fizică 
a elevilor ca și de pregătirea lor 
intelectuală și politehnică. In a- 
cest scop vor asigura condițiile

materiale pentru .practicarea edu. 
cației fizice și sportului (buna 
întreținere a sălilor de gimnasti
că. amenajarea și construirea de 
terenuri simple de sport, procu
rarea de utilaj și inventar spor
tiv etc.) ; vor îndruma și controla 
activitatea profesorilor de educa
ție fizică ; vor analiza de două 
ori pe an această activitate în ca
drul consiliului pedagogic; vor 
controla ca diriginții să urmă
rească și să sprijine activitatea 
sportivă a elevilor.

Secțiile de învățămînt vor ana
liza semestrial activitatea de e- 
dircație fizică în școli, invitînd or
ganele C.C.F.S. locale, pe unii 
directori de școli și pe metodistul 
de educație fizică. Organele de 
control vor’controla și activitatea 
de educație fizică în școli. Dele
gatul secției de învățămînt va par. 
ticipa la organizarea tuturor ac
țiunilor sportive școlare : campio
nate, spartachiade etc.

Incepînd cu trimestrul II 1957, 
In școlile de 7 ani, de 11 ani, 
pedagogice, profesionale de uce
nici și tehnice, nota la educația 
fizică va fi luată în considerare 
la promovare, ca și notele pentru 
celelalte obiecte.

Pentru îmbunătățirea activității 
sportive școlare, directorii de 
școli de orice grad vor lua mă
suri ca pînă la 1 martie a.c. să 
se organizeze cercul sau colecti
vul sportiv școlar, conform regu
lamentului în vigoare, acordîn- 
du-se toată atenția secțiilor pe 
ramuri de sport.

In același scop vor fi sprijinite 
școlile sportive de elevi, creîndu-

li-se posibilități de mobilizare • 
elevilor și de desfășurare a ac. 
tivității.

Profesorul de educație fizică 
răspunde de organizarea și coor
donarea întregii activități a cer- 
cuini și coleclivului sportiv șco. 
Iar. Celorlalte cadre didactice H 
se recomandă să sprijine activi
tatea sportivă școlară participînd 
la conducerea unei secții a cer
cului sau colectivului sportiv.

Pentru a se asigura continuita
tea activității sportive în școli și 
o tradiție sportivă școlară, fie
care cere și colectiv sportiv șco
lar va întocmi și realiza calenda
rul sportiv pp toată perioada a. 
nul ui școlar. Acesta va pune ac
cent atît pe competițiile interne 
ale școlii, cit și pe întîlnirile spor, 
tive cu celelalte școli din locali, 
tate.

Activitatea din cadrul colecti
vului sportiv școlar fiind volun. 
tară și avînd caracter recreativ, 
se poate desfășura in timpul li
ber al elevilor pentru recreație 
și nu intră In prevederile ordinu
lui Ministerului Invățămintului 
nr. 2011 din 8X.1956. '

Cu începere de la 1 martie a.c. 
fiecare secție de învățămint fe- 
gională va desemna cite două 
școli de 7 ani (în Capitală patru 
școli) care au profesori de educa
ție " ' " .........
in 
să 
de

fizică cu calificare superioară 
specialitate, pentru ca aceștia 
predea experimenta! și orele 
educație fizică prevăzute în 

planurile de învățămînt ,1a cla
sele I-1V, în prezența învățători
lor claselor respective.

(Agerpres)

Pentru nevoile de consum ale populației

Asigurarea aprovizionării la timp și in cele mai bune condi- 
țiuni a populației, iată care este în permanență centrul activi, 

tății rețelei noastre comerciale. In privința aceasta se obțin me
reu noi cuceriri. Și iată că din magazinul „Alimentara" nr. 1 
din Piatra Neamț, nu lipsește nimic din ce-i trebuie unei gos. 
pod ine.

Foto : „AGERPRES'In întîmpinarea unei importante aniversări
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UNIREA PRINCIPATELOR
mine a fost o încununare a năzuințelor maselor largi ale po
porului, rodul luptei pline de sacrificii ale poporului, 
poporului pentru unirea Moldovei cu Țara Romînească 
binat lupte de eliberare națională de sub jugul otoman 
împotriva orânduirii feudale.

Sărbătorind glorioasa aniversare a unirii 
nostru muncitor cinstește marii cărturari ai 
înaintate și luminate minți de la mijlocul 
Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, 
Cezar Boliac și alții, care au stat în fruntea 
pentru unire, pentru progresul țării.

Cu prilejul sărbătoririi zilei de 24 ianuarie publicăm mai jos 
noi documente c* scot In relief citeva din momentele luptei pentru 
Unirea Principatelor.

ln lupta 
s-au Im- 
și lupta

poporul 
cele mai

naționale, 
trecutului, 
veacului trecut, ca 

Alexandru Ion Cuza, 
maselor ce au luptat

N. T. 0RĂȘANU: „0 pagină 
mele”a vieții

Din amintirile unui militant

NICOLAE BALCESCU: 
„Unitatea națională* 

visarea poporului”

„...Toți locuitorii Capitalei, tot 
poporul liber și inteligent al 
Bucureștiului fierbea și era ne
liniștit, însă hotărît a ține piept 
și a disputa cu sîngele său dul
cea libertate a țării... Fiecare 
prevedea o furtună oribilă... căci 
guvernul căimăcănesc, fidelă 
imagină a trecutului, vroia să 
făcă o lovire de stat in favoarea 
acelui trecut atît de pernicios 
sărmanei noastre țări. Intrarea 
in curtea Mitropoliei și în came
ră era poprită celor ce nu avea

fericirea de a putea căpăta 
bilet al guvernului și fiecare 
lerga ca să-și poată procura 
cest pas indispensabil pentru 
doua zi..

un 
a- 
a- 
a

22 ianuarie
a 10 ore începu Te-deum, 

și la 11 ore, deputății 
merseră să-și ocupe foto- 

liurile în cameră. Publicul favo
rizat de soartă și posedînd bi
lete de diferite tribune intră a-

COSTACHE NEGRI: Fiii unei 
singure și puternice țări

„Să putem striga intr-o zi, „Trăiască unita Romînie!" 
Atunci, fraților, soarele luminii va pătrunde și va împrăștia 
adîncul întuneric tn care zăcem; atunci numai, vom fi ceea 
ce trebuie să fim, adică fiii unei singure și puternice moșii l 
In visurile mele înflorite se arată viitorul Rominiei".

(Din toastul rostit la prîznuirea la Paris 
a amintirii lui Ștefan cel Mare)

semenea să-și îa locurile șî eu 
cu mulțimea rămăsei pe din a- 
fară. După ce încercai mai multe 
mijloace de a intra, în care nu 
izbutii, ne hotărîrăm vreo cîțiva 
a forța sentinelele și a da năva
lă înainte. Hotărîrea noastră o 
și puserăm în lucrare și apucînd 
fără veste puștile soldaților de 
la ușă, făcurăm semn lumei pa
raponisite să năvălească. Bieții 
soldați se aflau striviți de mul
țime și nu se mai puteau nici 
chiar mișca. Intiiul pas costă 
totdeauna și poporul făcuse in- 
tliul pas, fără multă osteneală: 
...acum... poporul nu se mai pu
tea opri.

...Și întorcîndu-mă către mul
țimea ce se îmbulzea împrejurul 
meu.

— La porți fraților — le zisei. 
Și deodată acea mulțime miș- 

compactăchid-se într-o masă 
năbuși pe bietul ofițer 
și pe jandarmi, pe 
cind amicii din năun- 
tru traseră cuiul și 
porțile fură date de 
perete. Poporul dete 
năvală cu strigări 
asurzitoare de ura, 
căci succesul era al 
lui... Poliția era în
vinsă cu desăvîrșire 
și intrarea pe viitor 
liberă oricui (școlarii 
și calfele de cizmar 
fură cei ce luară par
tea cea mai activă la 
deschiderea porților).

★
...Se citise în sala 

adunării ofisul căimă- 
căniei de deschiderea 
adunării.
cânii

Și caima- 
___ se retrăgeau... 
Mulțimea îi primi cu 
șuierături, și cu stri
găte de huideo, oarba 
și alte expresiuni de 
antipatie meritate. In 
pasagiul • lor, eroii tri
umviratului, nu primi.

ră decît o ploaie de batjocuri și 
de desfidări și o mulțime de epi
tete bizare, trimise la adresa 
dumnealor, de care fură însoțiți 
pînă la capătul de jos al aleilor.

Poporul nu mai prezenta o a- 
dunătură de oameni, ci o mare 
vie ale cărei valuri abia se pu
teau mișca și care amenința să 
năvălească pe uși și pe ferestre 
in cameră, ca să susție dreptu
rile și principiul său. (sublinie
rea noastră).

Discuțiunile camerii erau încă 
prea violente și dreapta cu toată 
majoritatea ei, ceda pas cu pas 
tărîmul ce-1 ciștigase la alegeri, 
minorității de stingă.

Pe cînd ședința se suspendase 
pentru cîteva minute, un deputat 
din dreapta zicea unuia din stin
gă, ca să-l descurajeze:

— Geaba umblați voi, nu ve
deți că majoritatea e a noastră?

Decretul domnesc, cu pecetea Statului 
și semnătura lui Alexandru loan (cum 
semna oficial Vodă Cuza), pentru înfiin
țarea Comisiei Centrale de la Focșani, 
instituție ce avea să desăvtrșească Unirea 
Principatelor.

Colecția Arhivei istorice centrale

Unitatea națională fu visarea 
iubită a voevozilor noștri cei vi
teji, a tuturor bărbajilor noștri 
cei mari, care întrupară în sine 
individualitatea și cugetarea po
porului, spre a o manifesta lumii. 
Pentru dînsa ei trăiră, munciră, 
suferiră și muriră. Pentru dînsa 
Mircea cel Bătrîn și Ștefan cel 
Mare se luptară toată viața lor 
îndelungată și traserâ asupră-le 
năvălirea îngrozitoare a turcilor, 
pentru dînsa Mihai cel Viteaz 
cade ucis în cîmpia 
tru dînsa Șerban 
bea otravă, pentru 
moarte cumplită pe 
Desele războaie între Moldova și 

altă 
pricină: luptîndu-se pentru supre- ■?« fzvi mi aut m iuț'a ura ic oa 1JC - ,

întrunim cu cealaltă lume de la aceste tari se luptau pen-
Mitropolie. Atunci începură feli- tru unitate. Dar din nenorocire
citările. îmbrățișările frenetice, domnii și boerii țărilor, inspirați
ratemizația. de sentimentul egoist și indivi-

" î cu
cel toți Romîni, sîntem frați, hai să

scos ne unim țările împreună", ci
ziseră: „Sîntem Moldoveni sau 

-* - ) nouă

— Ba e a noastră — zise 
stingaciul făclndu-1 să privească 
pe fereastră cîteva mij de popor 
ce se înghesuia împrejurul 
merii...

24 ianuarie
la o

ca-

mii

Turda, pen. 
Cantacuzino 
dînsa Horia 
roată suferi.

...Pe _
de strigăte 
curtea Catedralei, pe care le re
petă și poporul după înălțimile jara Rominească n-avură 
de la Filaret. Semnalul se dete 
și pornirăm în fuga mare să ne

oră după amiază 
de ura se auziră in

Către 6 ore camera procedă dual. nu își ziseră „Sîntem
la votare... Tnfine 
dm urmă bilet fu 

din urnă șj biroul proclamă 
Alexandru Ion domnitorul ......
dovei. domn al Principatelor Uni- Munteni, sa ne supunem 
te... Toată sala răsună de aplau- tara Muntenească sau tara Mol- 
de și de strigăte de ura, la care doveiM. De aci iscară susceptibi- 
răspunse cu frenezie, repetînd de Hlăti îmnprprbprî fatalp carA 
mu de ori aceste strigate, multi- 
mea din curtea Mitropoliei, care împiedicară unirea de obște do
se întindea nu numai pe aleile rită. Aceea ce concuista n-a pu- 
Catedralei, dar încă chiar și pe tut isprăvi, frăția o va face. A- 
ulițele dimprejur... Muzica ștabu
lui începu să intone hora unirei ....
și doi ofițeri de pompieri... sosiră cu vitejia lor n-au putut, poporul 
cu două trăsuri încărcate cu tor- armat și întărit de un principiu 
țe... Se împărțiră poporului, se 0 
aprinseră și cu muzica în cap 
porniră să străbată orașul și să 
felicite pe deputății camerii elec
tive pentru marele lor fact".

Ittăți și împerecheri fatale, care

ceea ce voevozii noștri cei mari

putea.
(Din lucrarea „MERSUL 
REVOLUȚIEI IN ISTO. 
RIA ROMINILOR).

Marele democrat revoluționar rusN. A. DOBROLIUBOV:
„Conferința de la Paris a fă

cut numai un pas spre unirea 
principatelor. Unirea lor defini
tivă intr-un singur stat indepen
dent a rămas, ca și in trecut, o 
dorință a poporului, o dorință 
care a fost exprimată de atitea

ori în istoria lui și care se ma
nifestă astăzi din nou in alegerea 
unui singur domnitor pentru am
bele principate".

(intr-un articol apărut în 
„Sovremennik")

1



Ponorul POÎOIICI^ nou® contribuție la întărirea
■ colaborării între P. C. Francez

a votat pentru socialism £*
VARȘOVIA 22. — Corespon

dentul Agerpres transmite: Din 
diferite centre din Polonia con
tinuă să sosească primele rezul
tate ale alegerilor pentru Seim, 
care au avut loc la 20 ianuarie.

Știrile care sosesc neîntrerupt

arată că majoritatea covîrșitoare 
a poporului polonez a votat 
pentru socialism. îndemnurile 
reacțiunii de a boicota alegerile 
au fost respinse cu indignare și 
in modul cel mai categoric.

Din circumscripția 87 — Katowice se anunță că aici au parti
cipat la vot 94,85 la sută din alegătorii înscriși pe liste. Nu
mărul cel mai mare de voturi l-au întrunit candidați! af'ați pe 
primele cinci locuri. Primul pe listă figurează EDUARD OCHAB, 
membru în Comitetul Politic al CC. al P.M.U.P., care a întru
nit 96,07 la sută din voturi. Pe locul doi s-a situat W. HANKE, 
membru în P.M.U.P., activist sindical, care a întrunit 95,36 la 
sută din voturi. Locul trei i-a revenit Iui R. STAHONJE și el 
membru al P.M.U.P., activist pe tărimul sportului. In circum
scripția 35 Cracovia, care urmează să fie reprezentată in Seim 
cu trei mandate, au participat ia vot 93,2 la sută din alegători. 
Numărul cel mai mare de voturi l-au întrunit candidații aflați 
pe primele trei locuri.

In circumscripția 37 — „Novy Soncz“ din voievodatul Kraco- 
via urmează să aibă loc noi alegeri, deoarece numai doi dintre 
candidați, dintre care unul este membru al P.M.U.P., iar celă
lalt membru al partidului unit țărănesc, au întrunit numărul de 
voturi prevăzut de legea electorală.

Comentariile corespondenților 
de presă străini

Corespondentul de la Varșovia 
ziarului cehoslovac „Rude 

Pravo* constată că participarea 
la alegeri a fost extrem de ma
sivă în toate voievodatele.

Amintind că în unele voievoda
te elementele reacționare au în
cercat să influențeze chiar în 
ziua alegerilor desfășurarea a- 
cestora, corespondentul sublinia
ză că poporul polonez a zădărni
cit aceste uneltiri și că majorita
tea covîrșitoare a alegătorilor 
s-a pronunțat pentru P.M.U.P.

Corespondenții speciali ai zia
relor bulgare „Rabotnicesko De
lo" și „Narodna Mladej" subli-0 DELEGAȚIE’ w w | iu yi „naiuuna i’i.aucj ouu>>~*PARLAMENTARA IUGOSLAVA I niază atmosfera de calm in care

VA V ZITA CHINA
BELGRAD 22 (Agerpres). — 

Taniug transmite: Membrii dele
gației parlamentare chineze care 
vizitează R.P.F. Iugoslavia au 
adresat președintelui Scupșcinei 
Populare Federative Iugoslave, 
Masha Pijade, o invitație ca o 
delegație parlamentară iugoslavă 
să viziteze R.P. Chineză. Invita
ția a fost acceptată și o delegație 
parlamentară iugoslavă va vizi
ta China in cursul acestui an

s-au desfășurat alegerile și rele
vă victoria Frontului Unității 
Naționale.

Cehoslovacia

Frățescul ajutor 
acordat de poporul nostru 

poporului ungar
....... —. 22 (Agerpres). — In 

zilele de 16, 17 și 19 ianuarie a 
avut loc la Praga o consfătuire 
între delegațiile Partidului Comu
nist Francez și Partidului Comu
nist d.in Cehoslovacia. Din dele
gația franceză au făcut parte to
varășii : F. Billoux, J. Vermeer-

I

Corespondenții ziarelor ungare 
„Nepszabadsâg1 și „Nepakarat" 
caracterizînd actualul raport de 
forțe din Polonia scot în eviden
ță poziția înaintată a acelor gru
pări politice care se unesc in ju
rul P-M.U.P.

Corespondentul din Varșovia al 
ziarului iugoslav „Politika* rele
vă faptul că majoritatea covîrși
toare a alegătorilor polonezi 
și-au dat votul pentru socialism, 
pentru realizarea hotărtrilor ple
narei a VIII-a a C.C. al P.M.U-P.

Ziarul parizian .Liberation* 
constată că in Polonia „victoria 
Frontului Unității Naționale este 
asigurată*.

Ziarul italian .Unită* subli
niază că alegerile din Polonia au

demonstrat judecata sănătoasă 
și realismul poporului polonez.

Krikszenk, corespondentul zia
rului „Daily Worker- subliniază 
că poporul polonez s-a prezen
tat în fața urnelor animat de un ___ ____________ t
centiment de mare răspundere sch, G. Segui și P.’ Villon, Dele- 
care denotă un înalt nivel de 1 —--_i-.x+..:lx 
maturitate politică. Aceasta, a- 
daugă corespondentul, constituie 
de asemenea o manifestare a 
sprij.nului acordat de poporul 
polonez programului de dezvol
tare trasat de plenara a VIII-a 
a C.C. al P.M.U.P.

Presa occidentală în ansam
blul ei ajunge la concluzia că a-

gația cehoslovacă a fost alcătuită 
din tovarășii: A. Novotny, V Si- 

; roky, V. Kopecky, Z. Fierlinger, 
J. Hendrych, V. Koucky și G. 
Soucek. Tratativele s-au desfășu
rat intr-o atmosferă de solidari
tate prietenească și frățească între 
cele două partide. Delegați,le au 

' procedat la un schimb de păreri 
___—_____________ — asupra situației internaționale, a- 

legerile din'Polonia s-au soldat supra problemelor privind miș
eii o victorie deplină a Frontu- 
lui Unității Naționale și cu un 
eșec al încercărilor reacțiunii de 
a profita de alegeri în scopurile 
lor dușmănoase.

Corespondentul Agenției Aso- 
ciated Press subliniază că .Ale
gătorii polonezi au acordat un 
sprijin categoric lui Gomulka și 
politicii reprezentate de el".

Agenția United Press consta
tă „victoria impunătoare a Fron
tului Unității Naționale" și rele
vă că alegerile s-au desfășurat 
tntr-o atmosferă de calm. Același 
lucru este remarcat și de S. Tay
lor, corespondentul agenției Reu
ter, care scoate totodată In evi
dență larga pa'ticipare a popu
lație, la alegeri și marea în
semnătate a faptului că poporul 
polonez a .acordat un vot de 
încredere actualei conduceri" a 
R.P. Polone.

Corespondentul ziarului londo
nez „Times", care a vizitat mai

ca rea muncitorească internațio
nală, asupra problemelor privind 
relațiile dintre popoarele ceho
slovac și francez. Delegațiile au 
examinat de asemenea posibilită- 

! țile de a dezvolta și mai mult 
contactele și schimbul de expe- 

1 riențâ dintre Partidul Comunist 
din Cehoslovacia și Partidul Co
munist Francez. La sfîrșitul con
sfătuirii, 6-a dat publicității o de. 
clarație comună.

In prima parte a declarației, 
reprezentanții celor două partide 
au făcut o analiză a evenimente
lor internaționale ale anului tre
cut și, in primul rind a eșecului 
comploturilor împotriva păcii în 
Egipt și Ungaria. Cele două de
legații condamnă noul plan ame
rican, așa numita „doctrină Ei
senhower*, care reprezintă o în
cercare a monopolurilor ameri. 
cane de a lua locul imperialiști
lor englezi și francezi în jaful 
colonialist.

In continuare în declarația re. 
prezentantilor Partidului Comu-

„Tribuna Ludu“ despre victoria Frontului Unității Naționale
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 

Corespondentul Agerpres, trans
mite : Ziarele poloneze de marți 
publică rezultatele parțiale ale 
alegerilor pentru Seimul R.P. Po
lone și consacră articole ample 
semnificației acestor alegeri.

Ziarul „Trybuna Ludu- subli-

niază In articolul său de fond 
consacrat alegerilor pentru Seim 
că, în cursul acestor alegeri, în
treaga Polonie fi-a manifestat 
sprijinul pe care-l acordă progra
mului Frontului Unității .Națio
nale. Poporul polonez, arată 
„Trybuna Ludu-, a dat un exa-

* P.C. ITALIAN A ȘTIUT ÎNTOTDEAUNA SA EXPRIME NĂZUINȚELE CLASE
LOR CELOR CE MUNCESC * SINTEM MARTORII UNUI MOMENT CARE 
CARACTERIZEAZĂ CEA MAI MARE SLĂBICIUNE INTERNA IN LAGĂRUL 
IMPERIALISMULUI ★ AJUTORUL SOVIETIC IN TIMPUL EVENIMENTE
LOR DIN UNGARIA ERA NECESAR, ERA URGENT! * ȚĂRILE LAGĂRULUI 
SOCIALIST SINT REAZIMUL LUPTEI PENTRU PACE

multe centre de vot din Varșo- Ilist Francez și Partidului Comu- 
-. :a și din împrejurimile ei. ara- .?h°i“Yacia' se sPune :

y . , Cercurile reacționare americane
tă că ^alegătorii au votat des- . șj vest-germane folosesc faptul 
chis pentru lista Frontului Uni- . ca atenția popoarelor europene 
tătii Naționale...'*, atra«a de evenimentele din

1 Orientul Apropiat și Mijlociu, 
pentru a accelera remilitarizarea 
Germaniei occidentale.

Puterea în Germania occiden
tală 6e concentrează în mîinile 
forțelor revanșarde, crescînd tot
odată influența Germaniei occi
dentale în pactul agresiv al 
Atlanticului de nord.

Cele două partide consideră că 
in lupta împotriva primejdiei spi
ritului revanșard o răspundere 
deosebită revine țărilor ve
cine cu Germania occiden
tală. De aceea, o sarcină po
litică importantă este de a ac-

ționa in comun tn așa fel incit 
Germania să nu mai poată nici
odată amenința libertatea lor și 
pacea în Europa.

Remilitarizarea Germaniei oc
cidentale intensifică cursa înar
mărilor care constituie o povară 
grea pentru toate popoarele, indi
ferent de orînduirea lor socială.

Delegațiile celor două partide 
recunosc întru totul eforturile 
Republicii Democrate Germane și 
Partidului Socialist Unit din Ger. 
mania în scopul creării unei Ger
mani democratice și iubitoare de 
pace. Realizarea acestui scop co
respunde intereselor vitale ale ce
lor două țări ale noastre și ale 
întregii Europe.

Cele două partide acordă mare 
însemnătate propunerilor Uniunii 
Sovietice din 17 noiembrie 1956 
pentru slăbirea încordării inter
naționale.

In continuarea declarației, re
prezentanții celor două partide 
subliniază necesitatea strînsei u- 
nități a întregii 
niște mondiale ca 
•pentru prăbușirea 
perialiste.

Partea finală a ____ ....
mune a delegațiilor Partidului 
Comunist Francez și Partidului 
Comunist din Cehoslovacia este 
consacrată dezvoltării continue a 
colaborării dintre Franța și 
Cehoslovacia.

Delegațiile Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și Partidului 
Comunist Francez au căzut de 
acord ca cele două partide comu
niste frățești să adîncească și de 
acum înainte legăturile de priete
nie dintre ele care au o tradiție 
îndelungată.

Cu toate că Partidul Comunist 
din Cehoslovacia și Partidul Co
munist Francez își desfășoară ac
tivitatea în condiții diferite 
schimbul de experiență le va fi 
folositor Și rodnic. De aceea cele 
două delegații au hotărît să a- 
plice măsuri care să permită e- 
fectuarea schimbului de experien
ță și să întărească colaborarea 
dintre cele două partide.

BUDAPESTA 22 (coresponden
ță specială Agerpres) : Marți 
dimineața a sosit la Budapesta 
trenul care a adus ajutoarele pe 
care oamenii muncii din Republi
ca Populară Romină le-au trimis, 
prin organizațiile lor sindicate, 
traților lor maghiari. Din sumele 
de bani adunate de muncitori, 
organizațiile sindicale au cumpă
rat articole de îmbrăcăminte, În
călțăminte, țesături, medicamen
te, sare, alimente și altele care 
toate la un loc au încărcat' 7 va
goane de marfă.

Pe vagoane, în limbile romină 
și ungară, era scris: „Trăiască 
solidaritatea dintre sindicatele 
din Republica Populară Romină 
și sindicatele din Republica Popu
lară Ungară", „Trăiască și să se

întărească prietenia dintre po
porul romin și poporul trate ma
ghiar".

Totodată a sosit la Budapesta 
și o delegație alcătuită din repre
zentanța ai sindicatelor, ai Conr- 
tetului Femeilor Democrate și ai 
Crucii Roșii a R.P. Romine, con
dusă de tov. Ion Mitarcă, pre
ședintele C.C. ai Sindicatului 
muncitorilor din transporturi, 
care va preda muncitorilor ma
ghiari’ daru’rileitrimise de munci
torii romîni.

La sosirea trenului și a dele
gației care va preda darurile, au 
fost de față reprezentanți ai con
ducerii sindicatelor din R P. Un
gară, numeroși oameni ai muncii.

In cursul după-amiezii, delega
ția romină a făcut o vizită la 
conducerea sindicatelor maghiaro.

Barcelona continuă lupta
mișcări comu- 
factor hotăritor 
planurilor im-

declarației co-

PARIS 22 (Agerpres) — Po
trivit știrilor sosite din Spania, 
populația Barcelonei boicotează de 
nouă zile transporturile urbane. 
In oraș sînt răspîndite manifeste 
care cer să se continue boicotul, 
iar la nevoie să se recurgă la gre. 
vă generală.

Pe străzile Barcelonei patru
lează detașamente de polițiști 
înarmați cu puști. In dimineața 
de 21 ianuarie, soldați înarmați 
cu pistoale automate patrulau in 
cartierele populate.

Ziarele pariziene scriu că atr'.o-

* Studenții antifranchiști 
lui Franco * Universitatea a fost ferecată pe 

timp nelimitat. * S-au efectuat circa 100 
de arestări.

ritățile franchiste încearcă prin 
toate mijloacele să silească pe lo
cuitorii Barcelonei să înceteze 
boicotul. Așa de pildă, potriv't 
unei știri transmise de corespon. 
dentul agenției France Presse, 
funcționarii publici sînt obliga i 
să prezinte administrației biletele 
de călătorie ca dovadă că au că
lătorit cu tramvaiul. Insă, subli
niază corespondentul, toate efo-- 
turile autorităților n-au dat pini 
în prezent nici un rezultat. Popu
lația orașului de 1.500.000 de lo
cuitori continuă cu dirzenie lupta.

au ars afișe cu chipul

Cuvîntarea lui Palmiro Togliatti
la mitingul consacrat celei de a
36-a aniversări a P. C. Italian

ROMA 22 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum 6-a mai a- 
nunțat, la 20 ianuarie, în cadrul 
mitingului consacrat celei de a 
36.a aniversări a Partidului Co. 
munist Italian, a luat cuvîntul 
Palmiro Togliatti.

Vorbind despre drumul străbă
tut de partid în cei 36 de ani de 
existență, Togliatti a declarat că 
succcese'e uriașe obținute de Par. 
tidul Comunist Italian se explică 
prin faptul că el a știut întot
deauna să exprime năzuințele 
cele mai profunde ale claselor ce
lor ce muncesc din Italia și să 
lupte consecvent pentru realiza, 
rea îor.

Reîerindu-se la recentele demi
sii din partid ale unor membri, 
Togliatti a spus: „E drept, to
varăși, in procesul dezvoltării 
mișcării muncitorești se întîmplă 
uneori să se desprindă așchii 
dintr-un arbore mare. Dar acestea 
sînt așchii uscate, ele niciodată 
nu vor prinde rădăcini, nu vor 
acumula sevă, nu vor crea ceva 
nou*.

Togliatti a trecut apoi la ana
liza situației internaționale actu
ale. „De mulțl ani, a spus el, for. 
țel# conducătoare ale imperialis. 
mu ui nu au fost cuprinse de o 
criză atit de profundă.

Imperialiștii anglo-francezi care 
au dezlănțuit agresiunea împo
triva Egiptului au fost nevoiți să 
bată In retragere din cauza po
ziției energice a Uniunii Sovie
tice, din cauza presiunii din par
tea opiniei publice mondiale și a 
contradicțiilor care există între 
imperialiști. în prezent ei sînt 
cuprinși'de o criză economică și 
politică profundă. Prin urmare 
noi sintem martorii unui moment 
care caracterizează cea niai mare 
slăbiciune internă in lagărul im. 
perialismplui.

Togliatti s-a ocupat în . conți, 
nupre de situația din Italia. „Pu. 
terda proprietarilor de uzine și 
ogoare, a spus el, continuă să se 
întărească... Pe zi ce trece este 
îngrădită „libertatea oamenilor 
muncii și,se fac încercări de a 
extinde acest regim în întreaga, 
țară.

Oamenii muncii sînt 'cuprinși 
de dorința și resimt necesitatea 
de a lupta pentru apărarea liber
tății și a 'intereselor lor.'Dar cu 
toate acestea constatăm aici . o 
contradicție intre posibilitatea și 
necesitaiea luptei, precum și o 
oarecare slăbiciune care a -pă
trund in mișcare".

Răspunzind la o întrebare cu 
privire la ihotivele acestei slăbi
ciuni. .Tpgliptti a continuat.;.

„Scîritfeia tineretului1*
Pag. 4-a 23 ianuarie 1957

„Tn ultimii doi ani s-au depus 
prea multe eforturi pentru obți
nerea rezolvării unor probleme 
care stau în fața mișcării munci
torești și a clasei muncitoare, ac- 
(ionînd de sus, în 
ducătoare, căutînd 
nui compromis și 
duri în parlament. ... ___
timp a slăbit mișcarea ’care tre
buia să se dezvolte de jos. Ca 
urmare a fost slăbită unitatea 
dintre comuniști și socialiști, care 
este una din cele mai mari cu
ceriri ale mișcării muncitorești 
italiene in ultimele decenii. S-a 
permis pătrunderea în rîndurile 
mișcării muncitorești a unor idei 
și concepții ostile, întrucît noi nu 
am știut să apărăm cu energia 
necesară cuceririle noastre ideo
logice și practice.

Cînd unele țări, în care de 
mulți ani puterea de stat «e află 
în rrtîinile clasei muncitoare și 
ale poporului, au recunoscut că 
au fost săvîrșite greșeli în pro
cesul construirii societății socia
liste și s-a trecut la îndreptarea 
acestor greșeli, în înseși rîndu
rile mișcării claselor de oameni 
ai muncii s-au găsit oameni care 
n-au fost în stare «ă rămînă 
fermi, au tolerat să li se strecoa
re în suflet îndoieli în însăși jus
tețea cauzei socialismului.

Dar a îndrepta greșeli, a sub. 
liniat Togliatti, nu înseamnă a 
distruge tot ceea ce s-a cucerit, 
nu înseamnă a lichida succesele 
care au fost deja obținute, nu în
seamnă a da lovituri mortale pu
terii clasei muncitoare și orindu- 
irii socialiste, nu înseamnă ca ex- 
primind indoieii, nemulțumire, fă- 
cînd observații critice greșite să 
răspindim neîncrederea in cauza 
socialismului, pentru care luptăm 
și care a obținut deja succese atît 
de mari în întreaga lume".

Palmiro Togliatti a trecut apoi 
la evenimentele din Ungaria. F.l 
a subliniat între altele că situa
ția care s-a creat in țară în urma 
greșelilor săvîrșite a fost folosită 
de către dușmani care și-au pro
pus să lichideze toate cuceririle 
socialismului și să restaureze un 
regim reacționar, un regim al 
războiului.

,,Considerați oare că era posi
bil — a întrebat vorbitorul pe 
participanții la miting — ca în 
aceste condiții într-o țară mică, 
situată în mijlocul țărilor socia. 
liste, armata sovietică — armata 
revoluției — să poată rămine in
diferentă fată de schimbări ale 
căror rezultate erau deja dare 
pentru toți...?"

Vorbitorul a subliniat că acest 
ajutor era necesar, era urgent. 
Ar fi fost îngrozitor dacă n.ar 
fi fost acordat.

Togliatti a subliniat că țările 
lagărului socialist sînt reazimid

cercurile con- 
realizarea u- 

a unor acor- 
In același

luptei pentru pace și destinderea 
încordării internaționale. „Aceste 
țări a spus el, sînt elementul ho- 
tărîtor al oricărei evoluții a si
tuației internaționale. Ele sînt o 
forță nouă invincibilă-.

Ultima parte a cuvîntării lui 
Togliatti a fost consacrată pro. 
blemelor unității de acțiune In 
mișcarea muncitorească din Ita
lia și întăririi rîndurilor Partidu- 
lui Comunist Italian.

men de matiffitate politică, un 
examen al democrației socialiste. 
Reacțiunea de toate nuanțele a 
lansat pină in ultimul moment 
nenumărate chemări pentfu boico
tarea alegerilor, pentru ștergerea 
de pe listele Frontului Unității 
Naționale, a candidaților prirrci- 

, pali și îndeosebi a membrilor 
, Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. Reacțiunea a chemat de 
asemenea la deslănțuirea unei a- 
venturi sin geroase. Dar ia 20 
ianuarie, poporul polonez a res
pins cu hotărire toate aceste che
mări ale reacțiunii.

Intr-o atmosferă de liniște, in- 1 
țekpciune și coeziune, poporul a 
aie$ independența socialismul

Acesta, scrie ziarul ..Trybuna 
Ludu**, este un succes al partidu. 
lui nostru, al conducerii se le și al 
zecilor de mii de activiști și d? 
membri de rind plini de abnega. j 
ție. Acesta este de asemenea un 
succes al celorlalte două partide 
politice — Partidul Țărănesc 
Unit și Partidul Democrat, un 
succes al diferitelor organizații 
obștești grupate in cadrul Fron. 
tului Unității Naționale.

„Trybuna Ludu- subliniază în 
încheiere că însemnătatea alegeri. ! 
lor pentru Seimul R P. Polone, 
depășește fără îndoială frontierele 
țării.

Victoria Frontului Unității Na- | 
ționale, scrie ziarul a consolidat r - - «
„întreaga comunitate socialistă” rilor care fac experiențe cu arme 
forțele socialismu’ui și năzuin
țele spre coexistența pașnică.

împotriva
NICOSIA 22 (Agerpres). — In 

Cipru au avut loc puternice cioc
niri între greci și turci. După 
cum relatează United Press, ele-

La O.N.U. a fost reluată discuția 
generala cu privire la dezarmare

NEW YORK 22 (Agerpres) - 
Corespondentul Agerpres la 
O.N.U. transmite: La 21 ianuarie 
Comitetul nr. I a reluat discuția 
generală cu privire la dezarmare 
începută la 14 ianuarie și între
ruptă după două zHe in legătură 
cu discutarea in cadrul ședinței 
plenare a situației din Orientul 
Apropiat

După cum s-a mai anunțat, de
legația Uniunii Sovietice a pre
zentat Comitetului spre exami
nare două proiecte de rezoluție. 
Unul din aceste proiecte cere ță-

atomxe și cu hidrogen să înce
teze imediat experimentarea aces.

tor arme Celălalt proiect prevede I 
convocarea unei sesiuni speciale 
a Adunării Generale pentru exa
minarea problemei dezarmării.

In afară de aceasta, delegația 
S U.A. a prezentat Ccm.teiului un 
memorandum în care sînt expuse ■ 
o serie de propuneri ale S U.A. 
despre care delegatul american 
Lodge a vorbit la 14 ianuarie.

La 21 ianuarie au luat cuvîntul 
reprezentanții Cehoslovaciei. Nor
vegiei. Japoniei Suediei, Italiei, 
Danemarcei, Filipinelor, Canadei, 
Olandei. Austriei. Iranului, Polo
niei, Nepalului, R.S.S. Bieloruse 
și Ciankaișistul.

COMENTARIUL

In ultimele zile viața diplo- , evident 
matică vest-europeană se des
fășoară sub semnul „ideii eu
ropene-. La Londra au avut 
loc timp de două zile întreve
deri între noul premier brita
nic MacMillan și Spaak, 
noul secretar general al 
N.A.T.O., în legătură cu po
ziția engleză față de proiectul 
privitor la crearea unei ..pie
țe comune- pentru șase țări 
din Europa occidentală. La 

Paris acest proiect a fost în 
atenția Adunării Naționale 
franceze. Tn' sfîrșit la Bru
xelles o comisie interguverna- 
mentală a celor șase țări si a- 
nume Franța. Italia, Luxem
burg, Belgia, Olanda și Ger
mania occidentală pregătește 
proiectul de tratat referitor 
la c_earea „pieții comune- care 
la 26 ianuarie va fi 
de cel șase miniștri de exterfie 
respectivi pentru 
textul definitiv al

Problema creării „pieței co
mune- ca și problema Eurato 
mului se încadrează fără în
doială Drintre cele mai încil- 
cite probleme ale diplomației 
occidentale. Procedura gre
oaie, desele întruniri și sute’e 
de pagini ale diverselor pro
iecte fac ca aspectul general 
al nroblemei să fie oarecum 
estompat. Dealtminteri. se 
pare că asta 6e și urmărește. 
Prin îmbunătățirea problemei 
creării „pieței comune- se 
caută să se strecoare cu totul 
altceva. Proiectul constituirii 
..pieței comune- duce în ulti
ma analiză la reed tgrea fai
moaselor scopuri urmărite de 
tratatul ..Comunității Defen
sive Europene- și la consacra
rea hegemoniei vesț-germane 
în ^Europa. Acest lucfu devine

Cui servește crearea 
pieței comune"D

cu toate încercările 
un colorit cit mai re-de a da _ . 

zervat și mai tehnic proiectu
lui „pieței comune* și a Eu- 
ratomului.

Obiectivele principale ale 
proiectului „pieței comune* 
sînt următoarele : a) desfiin
țarea progresivă a drepturilor 
vamale între cele șase țări; 
b) unificarea politico econo, 
mice, sociale, bugetare și mo
netare a celor șase țări; c) 
libera circulație a capitalului 
și a mîinii de lucru ; d) fon
dul de readaptare și de inves
tiții; e) crearea Euro-Africii.

Ce se ascunde însă in spa
tele acestor obiective? Pentru 
aceasta este necesar o su
mară analiză a situației econo
mice și a raporturilor de for
ță intre diferitele țări din Eu
ropa occidentală. In timp ce 
economia franceză și Italiană 
sint considerabil slăbite și 
greutatea lor specifică în eco
nomia mondia'ă capitalistă nu 
s-a menținut la același nivel 
în perioada de după război. 
Germania occidentală este con. 
siderabil întărită, dispune de 
posibilități economice vaste 
desfăș irind totodată o intensă 
politică de expansiune. Cit 
despre Belgia. Luxemburg și 
Olanda, ele nu au. practic, 
nici un rol din punct de ve
dere economic în acest „con
cert". Crearea „pieței comu
ne* — fără participare engle
ză, presupune deci dinfr-un 
bun început consolidarea po
zițiilor de hegemon ale Ger
manei dccidenta'e în' Europa 
de veșt și intensificarea luptei- 
acesteia împotriva Franței 
și Angliei.

Presa germană a comentat 
crearea „pieței comune* ca;

a întocmi 
tratatului.

definitivat

un mare succes al Germaniei 
occidentale. „Frankfurter Al- 
lgemeine Zeitung- arăta că 
crearea „fondului comun- de 
un miliard de dolari destinat 
dezvoltării teritoriilor fran^. 
ceze din Africa, la care Ger
mania occidentală ar urma să 
contribuie cu 360 milioane do
lari, impune Germaniei occi
dentale să ceară drepturi pre
cise în regiunile coloniale cu 
atît mai mult cu cit „imperiul 
ei colonial în Africa de nord 
(al Franței — N.R.) a ajuns 
în complectă debandadă-.

Pe de altă parte se contu
rează poziția Franței care deși 
este interesată în consolida
rea, eventual si cu ajutor 
străin, a pozițiilor «ale. atît 
în Europa cit și în Africa de , 
nord, își dă seama de perspec
tivele nefaste ce se întrevăd. 
Adevărul e că Franța n-a( fi 
în stare șă facă față concuren
ței pe „piața comună- și prac
tic, participarea ei aici ar, în
semna o capitulare necondi
ționată în fața capitalului 
monopolist vest.german. Ast. 
fel se explică faptul că Fran
ța ridică acum, anumite re
zerve și anume d-eptul de a și 
reconsidera duDă o perioadă 
de patru ații atitudinea ei 
față de constituirea „pieței co
mune- europene.

Problema pieței comune îm
brățișează la această oră si 
aspectul relații’or Angliei cu 
aceasta eventuală zonă econo
mică. Se ș»ie că actualul pre
mier hritan’c. MacMillan, este 
un adept al „ideii europene-, 
că cercurile oficiale engleze 
și-au manifestat în ultimul 
timp dorința de a participa 
„în anumite condiții- la o 
„zonă limitată a comerțului Ji-

ber*. Poziția britanică este 
dictată de faptul că Anglia se 
ailă în această chestiune în fala 
unei importante dileme. Pe de 
o parte crearea unei „piețe 
comune" întărește poziția Ger. 
maniei occidentale în econo
mia Europei, în dauna An
gliei. Pe de altă parte, prin 
neasocierea la „piața comună* 
Anglia ar pierde importante 
piețe de desfacere care absorb 
peste 12% din exporturile bri. 
tanice. Din comentariile.presei 
reiese că proiectata asociere 
„limitată* a Marii Britanii la 
„piața comună* ar fi o În
cercare de a contracara cotiso- • 
Udarea pozițiilor vest-germa- 
ne și de a menține influența 
Angliei neștirbită in cadrul 
comerțului european,.

Nici S.U.A. nu se află în i 
afara competiției. Deși Statele ' 
Unite nu ar urma să participe 
la această piață, totuși cercu
rile oficiale americane sînt 
favorabile realizării ei „în a- 
numite condiții*. Ele vor, așa 
cum arăta corespondentul a- ' 
genției France P.esse, „Înca
drarea pieței comune în cola
borarea atlantică" De aci re
zultă hegemonia americană a- 
supra „pieței comune*, slăbi
rea pozițiilor britanice prin 
ajutorul acordat Germaniei oc
cidentale și astfel eliminarea 
unui puternic, concurent...

Dar mai este încă ceva: prin 
realizarea „pieței comune* 
Statele Unite încearcă să facă 
un pas înainte pe calea „edu
cării* statelor vest-europene în ' 
spiritul „integrării" eurqpene, 
a lichidării suveranității lor' 1 
naționale și a subordonării i 
intereselor lor cercurilor a- ’ 
gresîve din S.U.A.

S. VERONA <

BARCELONA 22 (Agerpres).— 
Manifestațiile de la Barcelona 
capătă un caracter politic tot mai 
pronunțat. Ziarul catolic francez 
„La Croix“ relatează că studenții 
antifranchiști au ars afișe cu 
chipul lui Franco și al fondato
rului falangei, Primo de Rivera.

grecilor
mente din rîndurile minorității 
turce au incendiat depozite de 
mărfuri și magazine aparținînd 
unor greci. Incendiile declarate 
sînt atît de violente Incit nu au 
putut fi încă complect stinse. 
Ziarele din Cipru arată că pagu
bele se ridică la mai multe 6ute 
de mii de lire sterline.

In semn de protest împotriva 
acestor acțiuni, în întreaga insu
lă a fost declarată grevă gene
rală.

Primarul orașului Nicosia, The. 
mistocle Derviș, a adresat o te
legramă guvernatorului britanic 
al Ciprului, mareșalul Harding, in 
care protestează împotriva „acte
lor de vandalism săvîrșite îm
potriva populației grecești-. In te
legrama sa Derviș cere despăgu
birea grecilor care au suferit pa
gube materiale.

SOFIA. Prezidiul Adunării Na
ționale a R.P. Bulgaria a pu
blicat un decret prin care Adu
narea Națională este convocată 
pentru cea de-a 7-a sesiune or
dinară la 1 februarie 1957.

VARȘOVIA. Consiliul de Stat 
al Republicii Populare Polone a 
numit pe Tadeusz Gede în func
ția de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Polone în U.R.S.S. șl 
a rechemat pe Waclaw Lewi- 
kowsky din funcția de ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Polo
ne în U.R.S.S.

LONDRA. La 22 ianuarie a 
avut loc la Londra o reuniune a 
conducătorilor partidului conser
vator britanic, cu care prilej Ha
rold MacMillan a fost ales tn

Un portret al lui Primo de Ri
vera, expus tntr-o sală a Facul
tății de litere a fost smuls de pe 
pereți șî călcat în picioare. Deta
șamente de polițiști au pătruns In 
c'ădirea universității operînd 67 
de arestări. Consiliul de admi
nistrație al universității din Bar
celona a hotărit să închidă uni
versitatea, precum și toate insti
tuțiile anexă ale acesteia, pe ter
men nelimitat.

După cum anunță agenția 
„France Presse" la Barcelona au. 
toritățile franchiste. sezisate ca 
se pregătește declanșarea unor 
greve, au întărit forțele poliție
nești, pe care Ie mențin tn sta:e 
de alarmă.

Corespondentul agenției Fran
ce Presse evaluează la circa 100 
numărul arestărilor operate de 
poliția franchistă in ultime'e 
zile.

Ocupîndu-se intr-un articol da 
cauzele reale ale nemulțumirilor 
manifestate de populația spanio
lă, revista americană „Time" 
vorbește despre faptul că in Spa
nia „viața devine tot mai grea. 
La începutul primăverii trecute 
nemulțumirea muncitorilor spa
nioli a explodat intr-o serie de 
greve. Prețurile au crescut. Ast
fel uleiul, aliment de bază in bu
cătăria spaniolă, s-a scumpit cu 
11 la sută. A crescut de aseme

nea prețul benzinei în aceeași 
proporție"

unanimitate lider al partidului 
conservator britanic în locui fos
tului premier Eden, demisionat.

CAIRO. Potrivit agenției egip
tene M.E.N. totalul distrugerilor 
și pierderilor suferite de către 
Egipt ca urmare a agresiunii an- 
glo-franco-ișraeliene sînt evaluata 
ia 500 milioare lire egiptene.

BUDAPESTA. O delegație eco
nomică sovietică condusă dă 
1. F, Semiceastnli, locțiitor al 
ministrului Comerțului Exterior 
al U.R.S.S., se află la Budapesta 
pentru a duce tratative cu orga
nele ungare competente în legă
tură cu livrările reciproce de 
mărfuri pe anul 1957 și cu pri
vire la creditul de mărfuri pe 
termen lung acordat de Uniunea 
Sovietică în acest an.

In Orientul arab
Prin „doctrina Eișenhoieer" diplomația ameți, 

cană vrea să acapareze țările arabe motivind ca 
acolo s-ar fi creat un „gol* de forțe.

Diplomatul american; — Intr-acolo s-a creat „go!ul“? 
Colonialistul englez: — Nu ...în buzunare !...

Desen de DUG, TARU
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