
Atmosfera 
entuziastă în care 
s=au desfășurat 

alegerile 
a demonstrat

Adunarea (estiva 
consacrată aniversării a 9 ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
între U. R. S. S. și R. P. R.

Hotărîrea poporului nostru de a 
consolida neîncetat puterea populară
MAREA

SĂRBĂTOARE
Au trecut 48 de ore de cind 

milioane și milioane de cetățeni 
ai țării noastre, intr-un entu
ziasm de nedescris, s-au prezen
tat în fata urnelor, pentru a a. 
lege pe cei mai iubiți fii ai po. 
porului, pe candidafii F.D.P., in 
Marea Adunare Națională.

Ne mai răsună puternic în 
auz aclamațiile călduroase ale 
cetățenilor la adresa partidului 
și guvernului, mal purtăm proas, 
păt in minte scenele de mare a- 
fectiune cu care alegătorii au în
conjurat pe candidatii lor, trup 
din trupul norodului.

Dar iureșul horelor sau ritmul 
neobosit al tarafurilor care au 
umplut piețele, revărsîndu-se pe 
străzi într-o voioșie de mare săr
bătoare, pot fi uitate atit de 
ușor? Nu! Nu, pentru că întreaga 
țară, fără excepție, a trăit o du. 
mmică intensă. A fost o manifes
tare de bucurie, de uriașă parti
cipare la vot (peste 99 la sută 
din numărul înscrișilor in liste) 
care a scos in evidență înalta 
maturitate politică a maselor 
largi.

Vaska Hristovskl — trimisul 
special la București al ziarului 
iugoslav , Nova Makedonia" — 
spunea : „Alegerile au arătat ma
turitatea poporului romin și de
votamentul său față de orindui- 
rea democratică, față de puterea 
populară și față de Partidul Mun
citoresc Romîn", iar O. Vaclavic 
— trimisul special al ziarului 
, Rude Pravo“ — declara entu
ziasmat : „Este o zi de sărbătoa
re. O simt aceasta oriunde merg".

Entuziasmul maselor și-a pus 
adine pecetea pe alegerile noar- 
tre de la 3 februarie. Nici cind 
in trecut poporuj nostru nu s-a 
mai prezentat in fața urnelor in
tr-o asemenea însuflețire spon
tani, mai unit ca orieînd.

Izvorul acestei uriașe partici
pări in fața urnelor, a voioșiei 
și a bunei dispoziții generale, sti 
in faptul că poporul liber a avut 
posibilitatea — și a exercitat-o 
din plin — de a alege in deplină 
libertate, din rindurile sale pro
prii. pe cirmuitorii săi.

_ Alegerile de duminică au cons
tituit un strălucit examen al con
științei cetățenești a maselor și 
au fost totodată un prilej stră
lucit pentru o mai largă și activă 
participare a cetățenilor la rezol
varea problemelor obștești.

Nici cind in istoria sa, poporul 
nostru n-a dovedit atîta unitate 
politică. Milioane și milioane de 
cetățeni, intr-un singur gînd. in
tr-o singură simțire, din inimă, 
au introdus in urnă un măreț 
vot al Încrederii depline in poli
tica partidului și a guvernului.

Iată : după rezultatele provizorii 
primite la Comisia Centrală E- 
iectorală, peste 98% din voturi 
au purtat mesajul luminos al în
crederii poporului în conducătorii 
săi, pentru realizarea construirii 
socialismului in Republica noa
stră populară, pentru consolida
rea lagărului păcii și al socialis
mului.

Au trecut 48 de ore de cind 
milioane șt milioane de cetățeni 
ai țării noastre, gătiți în haine 
de sărbătoare, s-au prezentat in 
fa(a urnelor. Sărbătoarea alege
rilor n-a încetat. Din toate colțu
rile țării ne sosesc la redacție 
vești despre unanimitatea cu 
care poporul romin a votat pen
tru candidați! F.D.P A fost un 
minunat prilej da bucurie, de sa
tisfacție adincă și o dovadă a 
încrederii in forțele creatoare ale 
poporului nostru. Zilele acestea, 
zile de sărbătoare, au un puter. 
nic ecoii : este ecoul bucuriei care 
răsuna — in inimile noastre — 
pentru strălucita victorie in ale
geri a Frontului Democrației 
Populare.

In ziua alegerilor, reporterii 
noștri au întreprins o anchetă in 
rindul cltorva alegători tnti'niți

UN FAPT...
BICAZ. Șantierul viitorului 

"baraj. Trei tineri: Nicolae Alu
poaie, Alexandru Mezey, Alexan
dru Romanescu. în total — 54 de 
ani; fiecare 18 primăveri. La 3 fe
bruarie au votat; voturi tinere,

la diferite centre de votare sau 
pe străzi.

Vasile Eliza din str. Vulcan nr. 
avintate, încrezătoare. Primul lor 71 ieșea tocmai din cabina de vot. 
vot. Ținea de mină pe fetifa ei — A-

Ca utemiști, au răspuns chemă
rii organizației și au venit ca bri
gadieri pe șantierul hidrocentralei. 
Dacă muncești, aici se ctștigă 
bine. In plus, viața de colectiv e 
frumoasă și plină de învățăminte. 
Toți trei s-au calificat pe șantier ca 
beniști — însoțitori de bene (cupe 
pentru transportul betonului de la 
fabrică pînă în fundul viitorului 
baraj). In luna ianuarie au ciști- 
gat: Alupoaie, 1.674 lei; Mezey, 
2.047 lei; Romanescu, 1.634 lei. 
Și n-au muncit din plin. Cerurile 
au împiedicat turnarea betonului 
în multe zile. In schimb s-au odih
nit, s-au distrat. Seară de seară la 
clubul central: conferințe, re
uniuni, filme, spectacole teatrale, 
concerte etc. Apoi excursii, schi.

Trei constructori — trei naturi. 
Trei voturi tinere candidaților 
F.D.P.

Toți trei sînt fruntași la locul 
lor de muncă...

Ziua alegerilor a fost o sărbă
toare. Alături de Alupoaie, Mezey 
fi Romanescu, zeci fi sute de bri
gadieri, constructori ai hidrocen
tralei. au votat cu încredere pen
tru înflorirea tinereții lor, pentru 
ca aici, lingă bătrînul Ceahlău, 
sub rotirea liniștită a vulturilor, să 
prindă aripi cea mai tînără și mai 
puternică cetate a luminii din ța
ră : Hidrocentrala „V. I. Lenin' 
de la Bicaz

Votul pe care studentul La- 
catoș Otto din anul II al Fa
cultății de medicină generală 
din Ti». Mureș, îl dă la secția 
de vot nr. 6 exprimă recunoș
tință și încredere in viitor.

PENTRU CE
AM VOTATLA 3 FEBRUARIE
driana. Dintr.n cabină alăturată 
și-a făcui apariția solul ei. Vasile 
Mircea— tehnician la I.C.A.R. 
Am intrebat-o pe Vasile Eliza 
pentru ce a votat. Ne-a arătat 
fetifa și ne-a spus :

— Pentru viitorul ei. Slnț ma
mă și știu că fericirea copilului 
meu depinde de viitorul patriei.

★
Pașii ne poartă spre centrul de 

vot. Să intrăm o clipă. Curtea e 
aproape plină de cetățeni. Discu
tă cu Însuflețire, ca adevărați 
gospodari ce sint. Mai mulți ti
neri au Înjghebat un cor. Citiva 
copii discută cu aprindere. Por
nesc spre -poartă. Ionel Diaconu. 
un pief de vreo 7 anișori, excla- 
rhă : uite-1 pe nea Roman 1 Cum, 
nu-t cunoașteți voi pe tovarășul 
Roman ?

„Nea Roman" sau mai precis, 
maestrul sportului, căpitanul re
prezentative! R.P.R. de volei. 
Ștefan Roman, a venit să vote
ze. Firește că nu a venit singur. 
Soția sa Clara, Împreună cu co
pilul lor Alexandru, îl însoțesc. 
Prilejul de a purta o discuție 
Roman a fost cit se poate 
bun.

„Am votat pentru fericirea 
bunăstarea poporului nostru
spunea el. Atenția cu care sint 
înconjurați sportivii țării noas
tre, condițiile de viață In care

cu 
de

■ ■Rezultatele provizorii ale alegerilor 
pentru Marea Adunare Națională

După datele provizorii primite telegrafic la Comisia Centrală Elec
torală, numărul total al cetățenilor înscriși în listele de alegători pen
tru Marea Adunare Națională a fost de peste 11.600.000 față de 
10.574.475 cîți au fost înscr’și în listele de alegători pentru Marea 
Adunare Națională in anul 1952.

Au luat parte la vot în ziua de 3 februarie 1957 peste 99% din nu
mărul alegătorilor înscriși.

Peste 98% din voturi au fost date pentru cand’dații Frontului De
mocrației Populare.

Toți candidații F.D.P. au întrunit marea majoritate a voturilor. 
Astfel:

In circ. „Grivița-Roșie“-Bucu rești, voturile pentru cand’datul 
F.D.P. tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej reprezintă 99,98% din totalul votu
rilor exprimate.

In circ. „23 August“-București 9940% din votanți ș'-au dat votul 
pentru candidatul F.D.P. tovarășul Chivu Stoica.

In crc. Atelierele C.F.R. „16 Februarie“-Cluj candidatul F.D.P. 
tovarășul dr. P. Groza a întrunit 99,91% voturi pentru.

In circ. Bucureștii Noi 98,78% dintre votanți și-au dat votul pen
tru candidatul F.D.P., Eroul Muncii Socialiste, Șt. Lungu.

In circ. „6 Martie“-București 98,69% dintre votanți și-au dat votul 
pentru candidatul F.D.P. acad. prof. dr. C. I. Parhon.

In circ. Cotușca-Suceava 98,61% dintre votanți și-au dat votul pen
tru Eroul Muncii Socialiste C. Adochițe'.

Datele definitive cu privire la rezultatul alegerilor pentru Marea 
Adunare Națională vor fi publicate de Comisia Centrală Electorală 
mîine, 6 februarie 1957. (Agerpres)

PRIMĂVARĂ

Luni după amiază a avut loc 
la Casa prieteniei rotnino-sovie- 
tice A.R.L.U.S. din Capitală o 
adunare festivă consacrată ani
versării a 9 ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală între 
U.R.S.S. și R.P.R.

Cuvintul introductiv a tost ros
tit de acad, prof dr. C. I. Par- 
hon, care a arătat că semnarea 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală intre 
R.P.R. și U.R.S.S. a constituit un 
eveniment de seamă in viata 
poporului romin. La 4 februarie 
1948 Rominia a încheiat pentru 
întîia oară un tratat cu o mare 
putere pe baza egalității depline 
în drepturi. Tratatul reprezintă o 
întruchipare luminoasă a nobile
lor principii ale internaționalis
mului proletar, a neamestecu
lui în treburile interne, a res
pectării stricte a suveranității 
naționale, a colaborării și într
ajutorării frățești.

A luat apoi cuvintul tov. Au
rel Mălnășan, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe. Vorbi
torul a subliniat că cei 9 ani 
care au trecut de la semnarea 
Tratatului de prietenie, colabo- 
rare și asistentă mutuală între 
R P.R. și U.R.S.S. au demonstrat 
clar că acest tratat este expresia 
strălucită a relațiilor de tip nou 
care leagă țările socialiste.

Tov. Aurel Mălnășan a scos 
apoi în relief legăturile de alian
ță și prietenie multiseculare din
tre poporul romin și poporul 
rus. Astăzi — a spus vorbitorul 
— cele două țări sint unite prin 
idealul comun al socialismului 
și prin principiile internaționa
lismului proletar.

Tratatul sovieto-romîn cores
punde intereselor poporului ro
min și reprezintă un important 
instrument de apărare a păcii ș’ 
securității în Europa.

Politica externă a statului nos. 
stru — a arătat tov Aurel Măl
nășan — a fost și rămine poli
tica apărării și menținerii păcii. 
Baza politicii noastre externe 
este întărirea prieteniei și cola
borării cu Uniunea Sovietică, 
cu R. P. Chineză și celelalte țări

de democrație populară, care 
luptă pentru o pace trainică in 
lume, pentru rezolvarea proble
melor litigioase pe calea trata
tivelor.

Vorbitorul a scos apoi în relief 
progresele continue ale econo
miei noastre naționale în ultimii 
ani, ca rezultat al colaborării și 
ajutorului dat de Uniunea So
vietică.

Vorbitorul a ilustrat de aseme
nea prin numeroase fapte dez
voltarea tot mai mare a colabo
rării romîno-sovietice pe tărim 
cultural.

Poporul sovietic, a spus vor
bitorul In încheiere, este un prie
ten sincer și Încercat al poporu
lui romin, căruia i a venit în a- 
jutor în cele mai grele clipe ale 
istoriei sale, un frate bun Și de 
nădejde, alături de care ne. sim. 
tim mai puternici, cu încredere 
sporită în viitor.

De ziua aniversării Tratatului 
sovieto-romîn — a spus tov. 
Aurel Mălnășan — să trimitem 
un salut fierbinte poporului so
vietic și să-i urăm din inimă să 
cucerească noi victorii strălucite 
în construirea comunismului. în 
lupta pentru triumful păcii în lu
mea întreagă.

Cuvîntarea tov. Aurel Mălnă
șan a fost viu și îndelung ap'au- 
dată. Participanții au ovaționat 
puternic pentru prietenia romî- 
no-sovietică.

★
Cu prilejul aniversării a 9 ani 

de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală între U.R.S.S. și R.P R. 
a fost deschisă în holul Ca
sei prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S., o expoziție ilustrind 
roadele prieteniei și colaborăr i 
romîno-sovietice în ultimii 9 ani. 
Asemenea expoziții au fost orga
nizate în centrele regionale și 
raionale din întreaga (ară, sub 
egida A.R.L.U.S.-ului.

De asemenea în cluburi munci
torești și cămine culturala au a 
vut loc adunări consacrate ani
versării semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală dintre R.P.R. și 
U.R.S.S.

(Agerpres)

In S. M T.

Permanentizarea
BRIGĂZILOR =

♦ îndeplinirea și depășirea pla
nului * Reducerea prețului de cost
* Recolte mari în fiecare an

Ain plină iarnă
Dună intensa agitafie elec

torală. o duminică, însori
tă, de primăvară tn plini 

iarnă. Familiile sosite la centrele 
de votare Iși continuă drumul 
printr-o plimbare. Iar dacă din 
loc tn loc vezi aglomerație, si 
nu crezi că acolo cineva tine un 
discurs: nu. e o echipă artistică. 

Bine, dar nu e o duminică de 
promenadă. E z'ua alegerilor, cea 
mai însemnată zi de pini acum 
din 1957. E normal să arate ast
fel ? E foarte bine I Căci veselia, 
plimbarea, dansul — nu exclud 
politica, ci dovedesc tocmai că 
lumea e deja bine lămurită, că 
știe bine ce are de făcut, că ideea 
politici a zilei — votul pentru 
F.D.P., pentru pace, pentru so
cialism — a intrat adine ca o 
chestiune de onoare și răspunde
re In convingerile fiecăruia.

Si cum să nu fie astfel, etnd 
cetățenii dintr-o bună parte a 
raionului ,.Nicolae Bălcescu" de 
pildă — au de votat un candidat 
ca tinărul strungar Ion Moldo
veana ?

încă din primăvara trecută tov. 
Ion Moldoveanu este deputat 
Intr-un sfvt popular raional. A. 
colo, dacă n-a știut poate tnci 
de la început cum să activeze. In 
curtnd a trecut să-și îndeplineas
că bine îndatoririle. El a ajutai 
organizarea comitetelor de stra
dă, a ttimulat repararea unor la-

cuințe, a inițiat înființarea unor 
magazine alimentare in cartier. 
Experiența reprezentării treburi- 
lor obștești s-a adăugat deja des
tul de substanțial la principala 
sa experiență — de producte.

Așa tnctt acum, tn cadrul ce
lor zece Intllniri cetățenești, in 
calitate de candidat al F.D.P 
pentru Marea Adunare Națională, 
tcv. fon Moldoveanu a știut sd 
vină tn Intimai narea dorințelor 
alegătorilor săi

Și de astă dată — ne poves
tește dînsul — oamenii au venit 
cu multe probleme locale, din 
viața de fiecare zi. Fiecare sezi- 
sare, fiecare propunere mai în
demnată. candidatul a căutat să 
o analizeze temeinic, printr-o cer
cetare atentă. Sfatul popular, a- 
nunțat, a și luat măsuri de satis- 
facere a celor mai multe dolean
țe. Dar pentru Ion Moldoveanu, 
propus să candideze la titlul de 
deputat In Marea Adunare Națio
nală de astă dată era important 
să rețină care slnt în ansamblu 
problemele care-i interesează pe 
oameni. Tocmai aceste probleme 
le-a reținut. Construcția și între
ținerea locuințelor, lărgirea rețe
lei de gaze naturale in cartiere 
— ca fi sporirea productivității 
muncii și aplicarea cit mai justă 
3 celor stabilite In vederea îm
bunătățirii sistemului de salari-

pentru care noul deputat nu 
ezita să se străduiască.

Cetățenii din cartier, tovarășii 
de muncă ll cunosc acum și s-au 
convins de aceasta. Așa se expli
că și de ce duminică, pe la ora 
9 dimineața, mai mult de o su'd 
dintre dtnșii s-au adunat cu ve
selie In fața locuinței candidatu
lui lor. împreună, ca o mare fa
milie. ei au mers sărbătorește la 
vot.

Am trecut cu ttnărul și simpa
ticul candidat pe la citeva secții 
de votare. Am văzut femei cu 
copii de mină, militari, băirtni 
votlndu-l cu încredere pe acest 
strungar tlnăr.

Ne-am 1 * - 
chioșc de ziare, 
pagină din ,,Munca", interlocuto
rul meu. Ion Moldoveanu, candi
dat la sfatul suprem al firii, a 
prins să zlmbească vesel unui tl
năr tn salopetă, fotografiat aco
lo în hala seefiei mecanice a u- 
zinei „Timpuri Noi". N-a insistat 
pe textul clișeului. L-am citit 
singur, și am găsit In el mai mult 
decît o explicație la o fotografie. 
Era o explicație pentru dragostea 
oamenilor, pentru încrederea lor:

,.Brigada lui Ion Moldoveanu 
duce steagul fruntașilor. Azi a 
realizat trei norme peste plan".

despărțit Ungă un 
ziare. Privind prima

Scopul final al activității Sta
țiunilor de mașini și tractoare 
este realizarea unor recolte din 
ce in ce .mai mari pe ogoarele u- 
nitătilor deservite, concomitent 
cu obținerea unor indici tehnico- 
economicl de producție cit mai 
ridicați. In scopul reducerii prețu
lui de cost al lucrărilor execu
tate.

La lupta pentru reducerea pre
țului de cost sînt angrenați în 
moit direct to(i lucrătorii stați
unilor de mașini și tractoare, a- 
ceasta fiind sarcina lor directă, 
de zi cu zi. pe baza regulamentu
lui de ordine interioară al stați
unilor. Și sarcina de a obține re
colte din ce In ce mai bogate este 
sarcină a întregului colectiv al 
fiecărei stajiuni; totuși, la ea nu 
pot contribui In mod direct decît 
acei muncitori și tehnicieni care 
sînt legați direct de producție. Cu 
cit lucrările pe care le execută 
brigăzile de tractoare sint de ca
litate mai bună și executate în 
timpul cel mai potrivit, tinînd 
seama de specificul fiecărei par
cele tn parte, cu attt siguranța 
obținerii unei recolte mai bogate 
va fi mai mare. Asigurarea unor 
recolte bogate este strins legată 
de priceperea și de experiența 
tinerilor mecanizatori și tehni
cieni ai stațiunilor de m'asini și 
tractoare.

Este evident că această 
rientă nu poate fi decît 
aplicării conștiente, an de 
celor mai avansate metode 
tehnice, adaptate la specificul so
lului și la felul culturii, continui-

expe- 
rodul 
an. a 
agro-

(Continuare tn pag. 3-a)

Bătrînul colectivist Pană Lascu din comuna Făurei are nepoți care compun 24 de familii, toți 
colectiviști. în ciuda celor 71 de ani ai săi a fost primul la vot împreună cu nepoții săi și fami
liile loc căci veteranul Pană Lascu, participant la răscoala din 1907, nu este numai un bun co
lectivist ci și un entuziast votant al F.D.P.

Pînă la plecarea cursei 5304 spre București mai 
este un minut. Utemistul Cochintu Mircea (în prim 
plan, cu felinarul în mină) conductor, mai arc 
insă vreme să voteze la secția de votare din gara 
Ploești Sud. A introdus buletinul in urnă, a strins

mina tovarășilor din comisie, fotoreporterului și. . ■ ■ . J »
fugit spre garnitură. Locomotiva șuierase, roțile 
scîrțliseră și începuseră să se învîrtească, dar con
ductorul a sărit sprinten pe scara ultimului vagon. 
Apoi ne zimbește șugubăț și ne face cu mina. •

tatea în muncă avind un rol im
portant in această direcție.

Stațiunile de mașini și tractoa
re au o vechime de aproximativ 
8 ani; ca atare, este de la sine 
înțeles că marca majoritate a 
tractoriștilor sînt muncitori ti
neri. formați in aceste stațiuni și 
numai în această perioadă de 
timp. Acolo unde conducerile 
stațiunilor au dat importanta cu
venită continuității în muncă și 
au dat posibilitate tractoriștilor 
de a se familiariza cu ogoarele 
pe care le lucrează, de a studia 
în fiecare an aceeași parcelă, a- 
colo roadele muncii au fost im
portante, atit în ceea ce privește 
folosirea rațională a agregatelor, 
cit și In ceea ce privește recoltele 
medii obținute la hectar.

Ca exemplu se poate cita acti. 
vitatea mecanizatorilor de la 
S.M.T. Hărman, regiunea Stalin. 
In această stațiune, începind din 
anul 1952, s-a făcut o stabilizare 
a efectivului de mecanizatori pe 
terenurile pe care lucrau. Brigă
zile au fost repartizate pe gos
podării agricole colective și înto
vărășiri în funcție de suprafețele 
și de contractările făcute, astfel 
că acum sînt brigăzi de tractoriști 
care lucrează în aceeași comună 
de patru ani și mai mult, Iar 
fluctuația tractoriștilor din bri
gadă în brigadă a încetat aproa
pe cu totul. în acest fel s-a rea
lizat atit continuitatea în muncă 
a tractoriștilor, cit și o continui
tate în metodele de lucru apli
cate. Brigada a Il-a lucrează de 
patru ani în comuna Hălchiu, sub 
conducerea șefului de brigadă 
Nicolae Scripcenco, iar brigăzile 
a Vl-a și a XîII-a — conduse de 
șefii de brigadă Petre Klos și 
respectiv loan Fides — lucrează 
de patru ani în gospodăria colec
tivă „Horia Cloșca și Crișan" 
din comuna Bort.

în anul 1956, stațiunea și-a 
luat angajamentul de a mări vo
lumul lucrărilor executate cu 
17,1% fată de anul 1955. Acest 
angajament a fost depășit cu 
12,1%. Ca o dovadă că această 
depășire n-a fost realizată în de
trimentul calității, stau depășiri
le ce s-au înregistrat și la recol
tele medii îa hectar.

Stațiunea avea sarcina de a 
mări în medie producția la hec
tar, peste prevederile de plan ale 
gospodăriilor colective cu 200 kg. 
la hectar la grîu. cu 200 kg. la 
hectar la orz, cu 1.500 kg. la 
hectar, la sfecla de zahăr și cu 
2.000 kg. la hectar la cartofi. La 
sfîrșitul anuiui 1956 s-a consta
tat că In gospodăriile colective și 
întovărășirile deservite au fost 
realizate următoarele depășiri 
față de plan : la grîu 189 kg. la 
hectar, adică 94,5% îață de an
gajamentul luat, la ovăz 876 kg. 
la hectar, adică 433% față de an
gajament, la sfecla de zahăr 2080 
kg. la hectar ceea ce reprezintă

Ing. ST. COȘOCARIU

(Continuare tn pag 3-a)



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

PRODUCȚIAPe marginea planarelor 
comitetelor raionale « v ■ ■ ■ vsarcina importantă

ÎNTÎLNIREcu u\tinâr
------------ actor dc cinema

Zilele acestea a avut loc ple
nara lărgită a Comitetului Oră
șenesc U.T.M. Stalin în cadrul 
căreia au fost dezbătute sarci
nile organ.zației U.T.M. pentru 
mobilizarea tineretului în vede
rea aplicării în viață a hotărîri- 
lor plenarei C.C. al P.M.R. din 
2/—29 deeembrie 1956.

Raportul prezentat de tovară
șul Ion Dicoi, prim secretar al 
Comitetului Orășenesc U.T.M. 
Stalin, a relevat sarcinile de 
mare însemnătate ce-i revin tine
retului. La îndeplinirea acestor 
sarcini tineretul poate da o con
tribuție de seamă și aceasta de
pinde în primul rînd de îmbună
tățirea simțitoare a muncit orga
nizațiilor de bază U.T.M. Iată de 
ce plenara a dezbătut pe larg felul 
cum contribuie tineretul din Ora
șul Stalin — acest puternic cen
tru industrial la îndeplinirea 
planului de stat și în special mo
dul în care organizațiile de bază 
U.T.M., îndrumate de partid, se 
ocupă de problemele dc muncă și 
de viață ale tineretului.

In întreprinderile industriale 
ale orașului lucrează zeci de mii 
de tineri. Mulți dintre ei sînt 
antrenați în întrecerea socialistă. 
Cele 470' de brigăzi de tineret și 
72 posturi utemiste de control au 
adus o contribfiție însemnată la 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului de stat pe primul an 
al celui de al Jl-lea cincinal. 
Peste 3500 tineri au devenit 
fruntași în producție, iar din rîn- 
durile lor s-au ridicat peste 450 
inovatori.

Plenara a analizat și lipsurile 
care au existat. Multe organiza
ții U.T.M. nu au dat suficientă 
atenție disciplinei socialiste a 
muncii, calificării tineretului, în
sușirii de către tineret a tehnicii 
noi și altor probleme vitale 
strîns legate de contribuția tine
retului în producție, de nivelul 
de trai al acestuia. Ele nu au 
creat o opinie de masă în rîndu- 
rile tinerilor împotriva leneșilor 
și chiulangiilor. In cursul anului 
trecut, cele 36 de brigăzi de ti
neret de la Uzinele de tractoare 
au realizat lunar depășiri peste 
plan echivalente cu manopera a 
25-30 de tractoare. Totodată însă, 
dacă socotim în zile absențele 
nemotivate din producție ale ti
nerilor, acestea ’ echivalează cu 
timpul în care se puteau cons
trui 85 de tractoare. Absențele 
nemotivate ale tineretului de la 
uzinele „Steagul Roșu" pe anul 
trecut sînt egale cu manopera a 
105 aiMacartioăne.

Atît raportul cît și discuțiile 
purtate au scos in evidență cau
zele acestei situații Inadmisibile.

Luînd cuvîntul, utemistul 
Gheorghe Crăciun, de la uzinele 
„Steagul Roșu" a arătat că ti
neretul din uzină a primit cu 
bucurie recentele hotărîri ale par. 
Udului deoarece ele întruchipează 
minunate perspective pentru vii
tor.

— Dar cum să producem mai 
mult și la un preț de cost redus, 
a spus el, dacă comitetul U.T.M. 
pe uzină nu dă suficientă aten
ție brigăzilor de tineret. Multe 
din ele „trăiesc" doar în scrip
tele comitetului și muncesc la 
voia întîmplării, fără un plan de 
lucru care sfi ducă la îmbunătă
țirea activității în producție a 
tinerilor. Deși în pianul comite
tului U.T.M. pe uzină de multe 
ori s-a trecut înființarea unui 
curs de minim tehnic, acesta nu 
s-a creat nici pînă în prezent.

In plenară s-a discutat ,mult 
și despre faptul că unele organi
zații de bază U.T.M. se ocupă 
slab de organizarea timpului li
ber al tineretului. La întreprin
deri cum sînt,,Complexul C.F.R.", 
„Automotoare C.F.R.“, ,, Strun
gul" și altele, unde există con
diții pentru o bogată aciivitate 
culturaL-artistică sînt puțini th 
nerii care 
acțiuni.

In mod 
se ocupă 
U.T.M. de 
neretului* 
programe 
ducativ.

Cei înscriși la cuvînt au scos 
în evidență modul defectuos în 
care unii activiști ai comitetului 
orășenesc U.T.M. duc munca de 
îndrumare a organizațiilor de 
bază U.T.M..

Vorbind despre acest lucru,

Magda David, secretara organi
zației de bază U.T.M. de la fa
brica „Partizanul Roșu", a spus: 
Organizația noastră este adese
ori criticată pentru că la noi își 
fac loc cu greu inițiativele tine
rești, că nu organizăm „Joia ti
neretului" și că avem lipsuri în 
munca culturală, însă nici un to
varăș de la comitetul orășenesc 
U.T.M. nu a venit să vadă felul 
cum muncim și care sînt greută
țile noastre.

Plenara comitetului orășenesc 
U.T.M. a adoptat un plan de mă
suri ĂQ vederea aplicării în viată 
a sarcinilor trasate .de partid în 
perjjada actuală. Printre nume
roasele măsuri sînt trecute: a- 
naliza periodică a muncii brigă
zilor de tineret și a posturilor 
utemiste de control, urmărirea 
calificării tineretului^în produc
ție.

Organizațiile de bază U.T.M. 
au prejazuț ca pe lingă mobili
zarea tineretului în producție, să 
ia parte la diferite acțiuni de fo
los obștesc. Astfel, pînă la deschi
derea Festivalului de la Mosco
va vor fi valorificate 300 vagoa
ne fier L*veciii, vor fi plantați.-pnn 
muncă voluntară 100.000 puieți,

iau parte la asemenea vor fi prestate mii de ore de 
muncă voluntară pentru înfrumu
sețarea orașului.

In cinstea Festivalului de la 
Moscova va fi organizat un con
curs al tinerilor inovatori din în
treprinderi. Organizațiile de bază 
U.T.M. vor consulta tineretul 
pentru a organiza activitatea 
culturală, educativă, ținînd sea
mă de cerințele, nevoile și 
ța tinerilor.

CAROL SZABO 
corespondentul „Scînteil 
tului" pentru regiunea

cu totul nesatisfăcător 
comitetul orășenesc 

organizarea „Joilor li
la care să se prezinte 
cu bogat conținut e-

dorin-

tinere- 
Stalin

Pentru îndeplinirea 
hotă ri r ■ Io r

Din activitatea S.R.LC,
Societatea pentru răspimtuea 

științei și cultnrti a inițiat pen
tru anul in curs noi CKluri de 
conferințe printre care cele mai 
importante vor fi: „Unele pro
bleme actuale ale luptei ideolo
gice", „Probleme actuale ale con
strucției socialismului in lumina 
lucrărilor Plenarei C.C. al P.M.R. 
din decembrie 1956", „Romanul 
realist rominesc*1, ^Realismul în 
arta plastică romînească1' ett.

In întreaga țară s-au ținui în 
1956 circa 42.000 de conferințe 
care au fost audiate de 4.500.000 
cetățeni. 5.000 de conferințe au 
fost expuse în săli publice, peste 
15.000 tn cluburi și colțuri roșii 
și 22.000 în cămine culturale să
tești.

S.R.S.C. a editat ln 1956 un 
număr de 68 titluri de broșuri ln 
limba romînă, 10 în limba ma
ghiară, 8 în limba germană și 5 
in limba sirbă.

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru). — Colectiviștii 
din comuna Șandra, raionul 
Sînnicolaul Mare, sint cunoscuți 
în întreaga regiune Timișoara 
ca maiștri ai recoltelor bogate. 
Conștisnți de sprijinul pe care 
l-au primit și îl primesc din 
partea partidului și statului, ei 
s-au angajat sâ sprijine la iîn- 
dul lor, prin fapte, traducerea 
în viața a hotărârilor recentei 
plenare a C.C. al P M.R.

Iltr-o adunare generala ți
nută de curând, s-au angajat 
ta valorifice prin sistemul de 
achtaiții 20 la sutâ din produc
ția de griu (ceea ce reprezinți 
10 vagoane grâu), 15 Ia sută 
din producția de porumb (10,5 
vagoane), 20 la sută din recolta 
de orz, 30 la suta din cea de 
secară, 80 la suta din producția 
de legume și zarzavat etc.

In acest cm el vot sâ încheie 
contracte cu statul pentru culti
varea a 50 hectare sfeclă de 
zahăr, 10 hectare tutun și 20 
hectare cânepă. Tot în acest an 
gospodăria agricolă colectivă 
din Șandra va contracta cu 
statul 40 de porci (în greutate 
totala la livrare de 6000 kg.) și 
200 gîște. De asemenea, va mai 
livra statului 35 mii de litri de 
lapte.

Pentru a-și putea realiza ®- 
ceste intenții, colectiviștii și-au 
propus o serie de măsuri care 
să-i ajute ca la grîu să 
o recolta medie de cel 
2000 kg. la hectar,
rumb de circa 5500 kg.
la hectar. întreaga suprafață 
de 211 hectare care e destinată

partidului 
culturii porumbului va fi însă
mânțată cu porumb hibrid. Sînt 
prevăzute masuri și pentru 
creșterea calitativă și cantita
tiva a sectorului zootehnic al 
gospodăriei.

In aceeași adunare mai multi 
colectiviști i-au angajat ca din 
produsele pe care le vor primi 
la împărțirea avansurilor să 
valorifice cantități însemnate 
prin unitățile de stat.

Faptul că privesc de la tnălfi- lăuntric de o noblefe pe 
me, din turnurile tăcute ale U.. aduce cu sini cultura, 
niversităfil I „Lomonosov", la pa
norama mișcătoare a Moscovei, 
nu înseamnă că studenții nu par- 
ticîpă intens la clocotul capita
lei, la ’Viața ei trepidantă de me- 

r tropotă a lumii. Cursurile,- semi- 
nariile, orele de studiu, in care 
caufl să te reculegi concentrîn- 
du-ți glodurile și atenția,, te fac 
chiar mai Wld după binefăcă
toarele clipe de destindere clnd 
poți să vezi un film ori o piesă 
de teatru, să asculți muzică sau 
să dansezi. Așa se explică și dis
cuțiile aprinse care se iscă intre 
studenți privind cele mai proa
spete spectacole sau concerte, 
clnd susținerea pătimașă a cu- 
tărui sau cutărui actor care in 
interpretarea ultimului său rol 
ridică probleme, ii împarte pe 
studenți ln adevărate tabere .fid- 
verse".

In această privință, în rindul 
studenților de la Facultatea de 
biologie domnește in ultimul 
timp o armonie perfectă. In una
nimitate l-am îndrăgit pe tini, 
rul aclar de cinema, Nicolai 
Ribnicov, mai ales după preml.- 
era intimului său film „Primă
vară pe strada, dg peste riu". 
Vd ihchlpuip, deci, ce explozii 
de fericire a produs vestea că 
Rîbnicpv va veni si se intilnea- 
scă cu studenții din țările de de
mocrație populară care învață 
in facultatea noastră.

Cunoșctnd cîteva din însușirile 
unui om, t/i făurești de obicei 
în minte chipul lui in conformi
tate cu propriile-p gusturi și as
pirații. fn ce-l privește pe Nico
lai Ribnicov, eroii creați de el 
în filmele „Tinerețe zbuciumată", 
„Rude străine", sau „Primăvară 
pe strada de peste riu" erau atit 
de diferifi ca structură sufle
tească, incit curiozitatea de a 
ne confrunta fiecare imaginea 
pe care ne-o făcusem despre el 
cu realitatea, era nemăsurat de 
mare.

Iată șl ziua mult așteptată, 
înfățișarea festivă a salonului 
de primire, cu fotolii elegante 
și luminat feeric, se potrivea cu 
simțămintele noastre tinerești. 
Ținuta simplă a actorului poate 
i-a cam decepfionat la inceput 
pe unii, dar repede s-a stabilit o 
atmosferă 
obișnuiește 
furări, am

i nostru să 
' activitatea

De îndată am observat
Infăfișarea simplă a lui 
Ribnicov se ascunde multă 
tinefie, un suflet ales, iu

care o 
Modest, 

lăsind uneori ochii tn pămint, 
el ne.a dezvăluit biografia. Ne.a 
povestit despre orașul natal, Sta
lingrad, unde s.a născut acum 
mai puțin de 30 de ani. despre
familia sa de oameni muncitori, 
despre anii de școală și apoi
cel petrecuți pînă in 1953 tn In
stitutul de artă cinematografică 
din Moscova. bucurindu-se de 
cinstea de a face parte din gru- 
pa condusă de maestrul S. Ghera- 
simov.

Ctnd Ribnicov a tneeput să 
•ne vorbească despre munca lui 
de creație, despre filme, fața i 
s-a luminat, in privire s-a aprins 
o seînteie ce accentua patosul 
povestirii și noi aproape eâ nu 
meu mișcăm... Cel mai piu'a re- 
trăit scenele ultimului său film 
care ne plăcuțe atît de mult. 
...Acum parcă nu mai e Ribnicov. 
ci eroul său, Sașa Savcenko, 
muncitor priceput, cu un tempe
rament vulcanic, curajos, pentru 
care munca este de mult esența, 
buțM'ia vieții. Dar in existența 
lui Sașa intenpine un conflict, 
grav, greu de rezolvat. El tre
buie si se obișnuiască cu învă
țătura, să-șț dezvolte ma, mul
tilateral conștiința, să renunțe 
la unele prietenii care nu-ț că- 
lăuzest pe un asemenea drum. 
Acestea toate i le aduce In față 
viața. IntlLnirea lui cu orofesoara 
de la cursul seral, Tania, căreia 
Sa,a ira dăruit de te inceput
dragostea sa, dar spre care nu 
îndrăznea să năzuiască 
timp cit el nici nu putea 
exprime gramatical...

Dezvoltarea spirituală

atita 
să se

lui 
de 

a 
Nicolai

iar

obțind 
pufin 

la po- 
știuleți

intimă. Și, cum se 
tn asemenea impre- 

rugat pe oaspetele 
ne vorbească
sa...

despre

ed. sa* 
Nicolai

inerii de la fabrica 
„Răscoala din 1907“ 
din Capitală au a- 
juns vestiți în tot 
raionul. Peste tot 
se vorbește de ei. 
Nu-i puțin lucru să 
faci parte dlntr-o 
fruntașă pe raion.organizație

Și toate acestea pe drept cuvînt. 
Comitetul organizației de bază 
U.T.M. de la „Răscoala din 1907“ 
a reușit să inspire tinerHor dra
goste față de munca în comun, 
să-i antreneze să lucreze cu mult 
suflet la îndeplinirea planului, să propuneri, 
lupte pentru îmbunătățirea conți- T“*“ * * 
nuă a calității țesăturilor. Așa se 
face că schimbul tineretului obți
ne cele mai bune realizări. Bri
gada a Hl-a de tineret, condusă 
de maistrul Dumitru Geică, secre
tarul organizației de bază U T.M., 
e fruntașă pe fabrică.

Plenara C.C. al P.M.R. dîn de
cembrie 1956 a subliniat impor
tanța pe care o constituie pentru 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost apor
tul maselor de muncitori în re
zolvarea problemelor de conduce
re a întreprinderii. Partidul a a- 
rătat necesitatea ca fiecare mun
citor și tehnician să studieze 
problemele locului său de muncă 
și să vină, în consfătuirile de 
producție, in adunările organiza
țiilor obștești, — utemiștii, in a- 
dunările generale de U.T.M. —- 
cu propuneri menite să ducă la 
mai buna organizare a produc- 
ției.

Datorită activității stăruitoare, 
de zi cu zi. a organizației de bază 
U.T M. tinerii au fost antrenați 
să descopere și să valorifice noi 
și noi posibilități de folosire cît 
mai rațională a mașinilor, de îm
bunătățiră a calității țesăturilor, 
în consfătuirile de producție nu
meroși tineri muncitori și tehni
cieni au făcut propuneri prețioa-

se, legate de utilizarea mai de. 
plină a capacităților de produc
ție .participând astfel, la buna or
ganizare și gospodărire a între
prinderii.

Analizînd măsura în care tine
rii au contribuit cu inițiativa lor 
creatoare la conducerea produc
ției am constatat că, în timp ce 
unele propuneri au fost aplicate, 
altele, deștul de numeroase, nu 
au fost încă studiate și rezolvate 
operativ de către conducerea fa
bricii.

Vom aminti unele din aceste

Intr-o consfătuire de producție, 
utemisia Maria Vișan, de pildă,

„Scfnteia tineretului"
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Micii pompieri-la lucru

cu sirg minuirea materialelor de luptă 
contra incendiilor

Micii pompieri învață

Nou sistem— 
radioficare

______ ______ a 
Sașa Savcenko, proces extrem 
complicat și contradictoriu, 
fast bine înțeleasă de 
Rtbnicop. El a știut tot atlt de 
sugestia si sublinieze tn film 
momentele de un cald lirism ale i 
d-agostei dintre tlnărul munci- 
to- și profesoara Tania.

La sfirfitul intilniru. intre no: 
invitat se țeseau tot mai dese \ 

firele unei noi fi trainice prte- | 
temu Ribnicov ne cucerise to- ' 
toL.

Si 
pe noi. In ajunul anului 
răseunzind unei anchete 
pr-nse de ziarul de tineret ^tos- 
kozski Komsomaleț', maeștrii 
ai ecranului sovietic cum sint 
Bo-da-cink, Boris Andreev, E- 
mz:»nao, l-au socotit pe Nico- 
.ai Ribnicov drept preferat intre 
nnemi actoei de cinema.

vedeți, Insă, că nu numai I 
nou, 

intre-'

MICA ȘTEFAN 
aspirantă la Facultatea 

de biologie din Moscova

multe ori poți auzi, pe 
vreunei așezări rurale, 
doi consăteni se intil-

Primăvara pe strada de peste riu“ ca N. Ribnkov la ralul principal

care să marcheze locul unde va fi 
stabilit noul centru, dar, din pă- 
cate, cu aceasta munca s-a ter. 
minat.

Foarte des a fost dezbătută în 
consfătuirile de producție calitatea 
urzelilor, calitatea năvăditulul. 
Nu de mult utemistele Roza Dia- 
oonu, Maria Chiva și altele au a- 
rătat că secția de năvădit lucrea
ză prost. Aici nu se controlează 
spetele, ițele și cocleții înainte 
de a se năvădi. Din această pri
cină vin suluri cu case goale, cu 
ițe de mărimi diferite, cu fire 
lipsă, lucru care face eă se pro
ducă defecte în țesătură, iar da
torită faptului că țesătoarea tre

că este necesar ca după ce se fac 
reparațiile capitale mașinile să 
fie apoi bina reglate. Văzind că 
propunerea sa nu este rezolvată, 
Stana nu s-a lăsat A mers chiar 
personal la Inginerul S. lanco- 
vici, șeful sectorului, care, după 
cum spun muncitoarele, fiind ab
sorbit de treburi multiple dă cam 
rar prin sector, și i-a spus că 
deoarece mașinile la care lucrea
ză sînt prost reglate, firele se 
rup des, pierde mult timp cu le
garea lor. nu poate să reducă 
deșeurile, iar în cele din urmă 
calitatea suferă. La toate acestea, 
șeful sectorului i-a răspuns 
nic: „dumitale îți trebuie

laco- 
cam

luată tn seamă deoarece nici 
normatoru'ui șef, nici șefului 
de sector nu Ie venea să creadă 
în realitatea el. De acest adevăr 
tovarășii amintiți s-au convins 
abia zilele trecute cînd, tocmai 
pentru a-și susține punctul de 
vedere, au cronometrat războa. 
iele nr. 168. 169 și 170 din sec
ția a IV-a. Ctnd colo, ce-au consta 
tat ? Că aceste mașini au tntr-a- 
devăr turații mai mici.

Grija de a realiza în mod rit
mic planul de producție, de a Îm
bunătăți 
rilor s-a 
țită în 
Maistrul

mereu calitatea țesătu- 
făcut de asemenea slm- 

rtndurile tineretului 
utemist E. Sburătură a

Propunerile tinerilor 
capital prețios

a subliniat necesitatea aprovizio
nării secțiilor cu bătătură și su
luri de urzeală. Deși secțiile de 
țesătorie din unitatea „A“ a fa
bricii „Răscoala din 1907“ își des
fășoară activitatea în două clă
diri, nu există totuși decît un sin
gur centru de distribuire a bătă
turii. Din această pricină, munci, 
toarele sînt nevoite să-și pără
sească mereu mașinile cîteva mi
nute, să coboare de la etaj și să 
traverseze curtea pentru a se a- 
proviziona.

Aceeași propunere a fost repe
tată în numeroase consfătuiri de 
producție de multe muncitoare 
Nu se poate spune că ea n-a dat 
de gîndit conducerii fabricii, care 
a găsit chiar rezolvarea : un nou

IDEI CE SE CER
APLICATE

buie să repare mereu urzeala, ea 
lucrează cu o productivitate scă
zută. De asemenea, unele urzeli 
vin cîjid prea apretate. cu mar
ginile lipite, cînd prea neapre- 
tate. Oare nu s-a putut stabili 
pînă acum o rețetă de preparație 
corespunzătoare ?

Pentru remedierea acestor de
ficiențe au fost făcute chiar unele 
propuneri de măsuri. Tînăra Her
mina Baier, de pildă, a propus, 
pentru îmbunătățirea urzelilor, să 
se execute un control mai riguros 
atît la secția năvădit cît și la ur
zit. Faptul că îmbunătățirea în. 
tîrzie să se simtă creează impre
sia că această prețioasă propu
nere nu stă în atenția conducerii. 

.. „. ... ............_ De multe ori, tinerele țesătoare
centru de distribuire a bătăturii și-au dat

“.................  “ pot lucra cu un randament spo
rit atîta ....
reglate.
contribuie la . __
tor probleme. Nu de 
sătoarea Stana Cazan 
într-o consfătuire de

în secția a 111-a. Zis și făcui. După 
multă chibzuință, în primele zile 
ale lunii decembrie 1956 au fost 
scoase din această secție două 
războaie pentru a crea spațiu 
centrului de bătătură. Au fost 
înșirate in locul lor cîteva fiare

seama că mașinile nu

vreme cît sînt prost 
Ele s-au gîndit să 

rezolvarea aces- 
mult țe- 
a arătat, 

producție,

mulți meșteri, tovarășă. Nu ne 
putem ține chiar după fiecare".

Numai că într-una din 
tn timp ce inginerul trecea 
secție, o suveică, chiar de la 
șina utemistei Cazan... din 
tîmplare l-a lovit chiar pe 
sul. Văzînd cele pi '.. 
inginerul s-a oprit la războiul cu 
pricina, a chemat maistrul și îm
preună au pus la punct mașina.

O altă problemă larg discutată 
și care este legată direct de buna 
folosire a mașinilor, de sporirea 
productivității muncii, este mă
rirea turațiilor la mașini. Aici 
nu este vorba despre o sporire a 
numărului planificat de turații, ci „utc ia minarea ,,n a întreprin
de respectarea sa. Maiștrii Ion derii „Răscoala din 1907“ îți dai 
Maria și Mihai Dorobanțu, precum seama că tinerele și tinerii, ală- 
șl unele muncitoare, au propus tn turi de toți muncitorii, doresc să 
nenumărate rîndurl să se con
troleze turațiile la 
rece nu se mențin 
cate și din această 
războaie realizează 
mii de bătăi pe oră , -__
lit. Această sezisare n-a fost

zile, 
prin 
ma- 
tn- 

dîn- 
letrecute,

mașini, deoa- 
cele planîfi- 
pricină unele 
mai puține 

decît e stabi-

propus de mai multe ori să se 
afișeze tn secții grafice complec
tate la zi, care să oglindească în
deplinirea planului de producție 
și de calitate. Aceasta însă nu 
s-a făcut. Acest lucru a împie
dicat muncitoarele să-și cunoască 
realizările zilnice, a lipsit pe 
maiștrii secțiilor de posibilitatea 
de a sprijini muncitoarele mai 
slabe și a interveni operativ aco
lo unde sînt greutăți tn îndepli
nirea planului.

★
Răsfoind procesele verbale de 

la consfătuirile de producție ți
nute la unitatea „A“ a întreprin- fiorii Dneonolo Ain inD7« JlaU

participe activ, prin prețioasele 
propuneri ce le fac, la organiza
rea producției, la conducerea În
treprinderii. Propunerile lor însă 
au rămas uneori fără ecou.

Fără îndoială ca pentru acea
stă (tare de lucruri poartă •

Ei vere, ai ascultat a- 
seară piesa aceea de teatru ?

— Ascultat!
Alteori, discuțiile se poartă 

pe marginea vreunui stat *- 
grotehnic, ori a unei confe- 
înțe. Și nu sint lipsite de in

teres pentru țăranii muncitori 
nici radio-magazinele — aces
tea mai ales pentru tineri — 
nici muzica de dans, dar mai 
ales muzica populară romi- 
nească. Toate acestea fac par
te din preocupările noi ale ță
ranilor muncitori. Ele au apă
rut odată cu introducerea la 
sate a luminii electrice, a ra
dioului ori, mai modest, a dl- 
fuzoarelor. Chiar și in cele 
mai îndepărtate colțuri de țară 
„cutia" care vorbește și cîntă 
nu mai este o „taină", un 
„miracol14.

Mai sint insă sate și comu
ne neelectrificate. Pînă cînd și 
acestea vor avea instalații de 
lumină electrică, Ministerul 
Poștelor și Telecomunicațiilor 
a luat NR«k măsuri care vin 
in ajutorul țăranilor muncitori 
pentru a E se instala difuzoa
re. Ln grup de specialiști — 
format (fin tovarășul lancu 
Cu bric, șeful iatelienilui de ra- 
dioficare, și din tinerii Hara- 
lambie Tănăsescu, Goldin Lu- 
pu, Filip Nadler și Ion N. Ion 
— a găsit mijloace interesante 
de a se extinde rețeaua de ra- 
diofkare și în comunele unde 
nu există încă curent electric. 
Este vorba de așa-zisul sis
tem de tele-alimentare. tn ce 
constă acest sistem ? Pe firul 
telefonic care leagă o comună 
electrificată și radioficată de 
alta unde nu este curent elec
tric, se emite un curent 
220 w. în felul acesta se per
mite alimentarea rețelei 
rad iot i ca re din comuna înve
cinată care nu posedă rețea 
electrică. Deocamdată acest 
sistem s-a aplicat doar pentru 
experimentare între comunele 
Balotești și Corbeanca din ra
ionul Snagov.

A. ERONIN 
funcționar

de

de

parte din răspundere și comite
tul organizației de bază U.T.M.. 
care nu s-a preocupat de înde
plinirea propunerilor și cererilor 
juste ale tinerilor. Practica de zi 
cu zi a dovedit că bunul mers 
al unei întreprinderi nu este a- 
sigurat fără un puternic sprijin 
din partea muncitorilor și tehni
cienilor, fără a se face apel la 
experiența și inițiativa maselor 
din întreprinderi. Cu toate aces
tea, conducerea fabricii „Răscoa
la din 1907“ și comitetul de 
întreprindere n-au apreciat la 
justa lor valoare consfătuirile de 
producție, din care cauză n-au 
folosit multe propuneri bune fă
cute de tinerele muncitoare.

Una din formele cele mai im
portante și eficace de participa
re a muncitorilor și tehnicienilor 
la conducerea Întreprinderii o 
constituie — așa cum a arătat și 
recenta plenară a C.C.S. — con. 
sfătuirile de producție. In aceste 
zile, in fabrici și uzine au loc 
consfătuiri de producție in care 
se discută sarcinile de plan pe 
anul 1957. Vor avea loc in cu- 
rind consfătuiri In legătură cu 
Îmbunătățirea sistemului de sala
rizare și normare a muncii. Ute- 
miștii sint chemați să participe, 
cu inițiativa lor creatoare, la 
aceste consfătuiri, făcind propu
neri care să contribuie la buna 
organizare și gospodărire a Între
prinderii. La rlndul lor organi
zațiile U.T.M. au datoria să ve
gheze ca propunerile făcute de 
utemiști să fie rezolvate cit mai 
operativ.

Conducerea fabricii „Răscoala 
din 1907“, care in anul trecut a 
dovedit pricepere și spirit gos
podăresc, căpătînd o prețioasă 
experiență in îndeplinirea planu
lui de producție, are datoria să 
valorifice în mai mare măsură 
propunerile făcute de muncitori, 
pentru că numai astfel va putea 
îndeplini cu cinste sarcinile puse 
de plenara C.C. al P.M.R.

CORNELIA BANCILA 1
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Că nu este vorba de un simplu 

joe. se vede din această întlm- 
plâre.

I»tr-o zl. cînd oamanii £in co
mună arau plecați la ihunca cîm- 
pului, cîțiva copif din formație 
au văzut limbi de flăcări deasupra 
unui grajd. Imediat, și au dat 
alarma și în cîteya minute mica 
formație adunată ln grabă a în
ceput lucrul pentru stingerea in
cendiului. Șeful formației de copii, 
Kraf Dietșr, nu.și-a pierdut capul. 
El a spus fiecărui copii ce să facă 
și aceștia l-au ascultat întocmai. 
.Unii scoteau obiectele șl vitele 
din grajd, alții cu pături vînau 
seînteile să nu aprindă alte clă
diri, iar o parte luptau direct îm
potriva incendiului. Căldura dn- 

veneau pe trotinete. Pe o 'l?2rț!0.are nu. putut opri, iar 
:u trei uși mari roșii, ca flăcările nu i-au speriat.

Urcat pe o scară, Kures mînuia 
țeava, urmărind cu jetul de apă 
flăcările pe care le răpunea cu 
pricepere. Pînă la venirea oame
nilor, incendiul a fost stins, iar 
gospodăria cetățeanului Albușoiu 
Gheorghe salvată.

Am aflat apoi că activitatea 
micii formații nu se rezumă la 
atît. Deseori copiii pot fi văzuti 
lipind pe garduri afișe și lozinci 
ce vorbeșc despre grija și măsu
rile ce trebuie luate împotriva 
incendiilor. La școală, micii pom
pieri stau de vorbă cu elevii din 
clasele inferioare, povestindu-le 
diferite pățanii despre copii neas- 
timpărati, ce din joacă au provo
cat incendii. Odată, băiețașul 
Gheorghe Maican, care se juca 
cu niște chibrituri în apropierea 
unui grajd, a fost văzut de un 
copil din- formație. Acesta i-a 
explicat foarte serios că e pri
mejdios ceea ce face, De atunci, 
Gheorghlță nu se mai joacă cu 
focul.

In flecare vineri, prin grija di
rectorului școlii. Ion Frantz, se 
duce activitatea de pază contra 
incendiilor în toate clasele, iar 
formația de copii este instruită 
de tovarășul Martin Kolf, care s.a 
ocupat de înființarea ei încă de 
acum doi ani.

Pentru munca lor rodnică, micii 
pompieri au fost recompensați cu 
diferite premii de ' către sfatul 
popular al comunei.

RADU MELTZER

----------------------------★
Nu de mult am vizitat 

Hălchiu, așezată pe meleagurile 
Țării Bîrseî, la poalele Canpaji. 
lor. Mergînd pe strpdă văd pn 
băiețaș de vreo 10 ani. 11 opreje.

— Nu știi cumva unde găsim 
pe cineva din formația de pom
pieri pionieri ? 11 întreb. Fața
băiețașului s-a luminat : „Cum 
să nu 1 Iată, pe ulița din dreapta 
se afla remiza pompierilor...

Discuția ne-a fost întreruptă. 
Undeva în apropiere o sirenă sună 
cu putere.

— E un exercițiu de foc. Mă 
duc și eu- —• zise copilul și o 
porni la goană. Pe străzi era fier
bere. Fugeau oamenii mari, fp. 
geau și copiii. Unii veneau în 
grabă pe biciclete, alții — cîțiva 
copii i--------—
clădire cu trei usi mari roșii, ca 
la garaje, se afla o tăbliță pe 
care scria '■ „Remiza formației de 
pază contra incendiilor a comunei 
Hălchiu”. Aici am cunoscut pe 
șeful formației de pază contra 
incendiilor, Martin Kolf. El se o- 
cupa și de pregătirea micilor pom. 
pieri.

— Vreți să-i vedeți pe ținci la 
lucru ?

Executăm cu ei o temă de stin
gere a unui incendiu la o brutărie. 
Așa ii obișnuim să lucreze cu 
pompa de mină, cu furtunurile 
și celelalte materiale...
gem-

Copiii erau de-^pum 
Toți il ascultau atenți 
formației, care ;le dădea------

—Pe uliță sia sflniitmori de 
praf, clnd ponipiprii cei mici au 
pornit-o la fugă trăgînd după ei 
pompa de mină cățre locul incen- 
diuUL *
cat un I____ , _
Vulcănița ce trece prin mijlocul 
comunei și au inceput să pompeze 
cu putere apa.

Pionierul Kures Dică

comuna

Să mer-

adunați, 
pe șeful 
ema.

lonfpierii cei mici au 
fugă trăgînd după ei 
lină cățre locul inccn- 

iguri pe ei, copiii au arun. 
furtun in apa pîriului

îndrepta 
jetul de apă ce ieșea din țeava 
spre locurile unde se semnalase 
focul. In jur. copii mulți la număr. 
Privirile lor curioase îl urmăreau 
pe șeful de țeava, și pe cei doi 
băieți, Tartler și Moser Hans, care 
aveau grijă de furtun și mișcă
rile regulate ale celor 4 pom- 
piști care făceau ca apa să țîș- 
neasca cu putere pe țeavă.

„Incendiul* a fost stins.

780 de noi diafilme 
PREGĂTEȘTE IN ACEST AN 
STUDIOUL
„Ion Creangă” și-a 

realizeze tn cursul a 
180 de diafilme, care

Studioul 
propus să 
cestui an 
vor fi multiplicate in aproxima
tiv 250.000 de copii.

Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la 
din 1907 și 
înscăunarea 
cel Mare, I.... . 
două diafilme consacrate acestor 
evenimente.

Aniversarea a 40 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie și Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studenților' 
de la Moscova sint de asemenea 
subiecte ale unor interesante dia 
filme care vor fi realizate în 
studioul „Ion Creangă'. Vor fi 
realizate diafilme inspirate din

răscoala țărănească 
a 600 de ani de la 
domnitorului Ștefan 
studioul pregătește

„ION CREANGĂ"
Istoria Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, din Istoria 
Partidului Muncitoresc Romîn. și 
diafilme ilustrînd frumusețile 
țării noastre : „Delta Dunării" și 
„Călătorie în Munții Apuseni".

In afara acestora, cineaștii stu
dioului vor mai lucra diafilme cu 
teme din industrie și agricultură.

Alte diafilme vor înfățișa via
ța unor mari scriitori, muzicieni 
și oameni 
Coșbue, I. 
Enescu, Petofi Șandor, Ch. Dar- 
wjn, I. V. Miciurin și alții.

O serie de diafilme vor trata 
despre izvoarele de artă țărăneas- 

dln R.P.R., evoluția arhitectu- 
tn istoria omenirii, prietenia 
unitatea dintre poporul romîn 
naționalitățile conlocuitoare. 

(Agerpres)

mari scriitori, muzicieni 
ii de știință ca George 
I. L. Caragiale, George

că 
rii
Ș> 
Și

Tineretul participă -
la ocrotirea pădurilor de stejar

In ultimii ani, 
pădurile de stejar 
din țara noastră 
au avut mult de 
suferit de pe urma 
desfrunzirilor pro
vocate de omida pă
roasă a stejarului. 
Acesț dăunător a- 
duce pagube mari 
pădurilor deoarece, 
lipsiți de frunze, 
arborii nu se mai 
pot hrăni și, ca ur
mare, nu cresc și 
nu fructifică. Pier
derile de material 
iemnos sînt mari.

Pentru 
producerii 
pagube în 
infestate, 
lucrări de
tere a omidei pă
roase a stejarului. 
De acum și pînă 
în luna aprilie se

evitarea 
acestor 

pădurile 
se fac 
comba-

procedează la dis
trugerea grămezi
lor de ouă pe care 
fluturii le-au depus 
in vară pe trun
chiul arborilor, A- 
ceasta se face prin 
imbibarea cu petrol 
a depunerilor de 
ouă sau prin strln- 
gerea și arderea a- 
cestora.

In multe localități 
din țară tineretul 
antrenat de organi
zațiile U.T.M., răs
punde la apelul or
ganelor silvice, par 
ticipînd efectiv la 
lucrările de com
batere a omidei.

Astfel, tinerii din 
comuna Mihăești, 
regiunea Pitești, au 
executat asemenea 
lucrări pe 80 de 
hectare, iar elevii

I

U.
»

școlii din comuna 
Valea Mare pe 50 
de hectare.

In regiunea Cra
iova, tinerii din 
multe comune au 
executat lucrări de 
combatere in nu 
meroase păduri 
Dintre cele mai 
frumoase realizări, 
menționăm pe cele 
ale elevilor din PI- 
riieni, Zătreni și 
Roșiile, raionul Ol- 
tețu, care au corn- 
bătut omida pe 653 
hectare. Elevii șco
lilor din comunele 
Urdari, Gtrbovu, 
Stejaru, raionul Fi- 
liași și din Fărcă- 
șești, raionul Tg. 
jiu, au executat lu
crări de combatere 
pe 380 hectare.
Ing. Al. FRAȚIAN
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irijă părintească LA PATINAJ

pentru ucenici
NALEȘD

Buna pregătire școlară șl 
arofesionafă a tineretului sț. 
jucură de o atenție deosebită 
lin partea partidului și gu
vernului npstru. Astfel, deu- 
lăzi. Ministerul Invățămintu- 
ui, pe baza Hotăririi C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri .
școlilor profesiona e de uce- 
«Icl, a . l ’ ,1
(colilor tehnice de maiștri a 
:mis — în deplin apord cu 
ninisterele, instituțiile și or. 
tanizații e centrale care au in 
iistemul for școli profeșîona’e 
le ucenici — ordinul nr, 
■7 cu privire la stabilirea 
egimului de muncă ai uce- 
licilor din șeolile profesiona- 
e și la măsurile pentru evi- 
area supraîncărcării lor.

Pentru ca ucenicii să aibă 
losibilitatea șa desfășoare o 
ictivitate multilaterală, se 
irevede acum ca durata in- 
itruirii teoretice sau practice 
ia fie pentru ucenicii din' a- 
lul I de 6 ote pe zi. Ucenicii 
lin anul II țâre șe pregătesc 
n școli cu durata de școiari- 
iare de 3 ani vor avea zilnic 
nstruire 6 ore, iar pentru cei 
i căror pregătire are o dq- 
■ată de 2 ©ni, instruirea va 
i in ultimul trimestru de 8 
pre. Ordinul mai prevede ța 
lurata instruirii pentru uce- 
liciî din anul III să tie in 
'rimeștrele I și II de 6 ore, 
ar în trimestrul III d» 8 ore-

Pentru sectorul minier șl a- 
’ricol se stipulează prevederi 
ipeciale.

O grijă deosebită se acordă 
icrotiril sănătății ucenicilor. 
Sînd aceștia lucrează in me- 
iiu toxic se prevăd pentru 
inii II șl III 4 ore. iar în ul- 
imul trimestru de școală 6 
>re. De asemenea se va evita 
jrogramarea 
uhimbul 11. In cazul cind «- 
:est lucru este cu neputință, mintului pune accentul pe fo- 
icenicii vor înceta lucrul cel losfrea timpului liber al uce- 
nai tirziu ța orele 21. niciior atit in zilele de lucra

înainte vreme, cind M și in eilele de sirhatw
ităpîni in (ara noastră moșie- pentru activitșți cultural-edu- 
•il și capitaliștii nimedl n, „ catiVe. Educatorilor, proleso-

privind organizarea

școlilor tehnice și a

orelor de curs. Astfel, orele << 
dc curs vor îi de 50 de ml- x 
nitte, cu 10 minute pauză- X 
;După primele 3 ore de curs << 
teoretic sau instruire practică. Y 
se introduce pauza 
nute. In producție 
loc odată cu cea a 
lor.

Un alt element
bucura pe ucenici este intro- $ 
ducerea vacanței de primă- w 
vară ie 7 zile, la sîirșitul tri- « 
mestrului II. SS

Pentru a contribui Ia creș- zz 
terea unor muncitori bine « 
pregătiți' profesional, bine e- 
durați și cu un inalt nivel 
cultural, Ministerul învăță-

de 20 mi- 
pauza arp 
muncitori.

care va

cui _______  _____ ___
mintului stabilește programul 
zi'nlc și stptăminal al uceni
cilor. Pe lîngă instruirea teo
retică și practică se acordă 
atenție studiului individual, 
activității pe care trebuie s-o 
depună ucenicii în cercurile 
artistice, sportive și tehnice, 
participării obligatorii pentru
anul 1 și II la cercul literar. SS 
orelor de informare pontică. z? 
' ................. ‘ ‘ ’ Kactivități, din cadrul organi
zațiilor obștești etc.

Au apus pentru totdeanna, 
In țara noastră, vremurile 
cind tinerii priveau anii uce. » 
nițiej drept un calvar, cind >? 
după ce-și isprăveau corvoada « 
in atelier erau luafi In gri- 'Â 
mire de patroană pentru a T 
spăla vase'e, a legăna eopi- 
Iul sau pentru a face alte trâ. 
buri casnice. Astăzi, ucenici, 
lor din țcoiile profesionale li 
se rezervă timp pentru odih
nă. Pentru dezvoltarea lor 
tinerii au nevoie de mai mult 
repaus. Ordinul prevede ea 
odihna ucenicilor să dureze 8 
ore (somn) noaptea și o oră 
după masa de prinz.

Reglementînd timpnl tn 
ucenici or in care ucenicii își desfâșoari ac

tivitatea, Ministerul Invăfă-

®
După zile Kohorite cu cer plumburiu și ger 
ntușccrtor. soarele a râsCtrit dind sclipiri de ar
gint zOpezii și oglinzii ce-a acoperit lacul. Hei, 
iama s-a ar Atât pnetenoasâ »i-si dezvăluie ge
neroasă micuților el admiratori frumusețile și 
bucurtiie I Copii, băieți și lele și-au prins de 
ghe-.e patinele păstrate Ua unsoare' șl au prins să zboare 

pe luciul Imaculat al gheții. Aerai rece și proaspăt, irea- 
mălu! locurilor si bucuria aprinde în obrajii tineri butari 
rosti. Ce frumoasă este lama 1 Foto : D. F. DUMITRU

In S M T.

Permanentizarea
BRIGĂZILOR =

ngrijea de ridicarea culturală 
i muncitorilor. Pe industriași 
i interesa doar să aibă lucră- 
ori pricepuți de pe urma că- 
ora si stoarcă un cit mal 
nare profit. Așa se explică de 
:e unii muncitori au ajuns 
tină la adinei bătrinefi tară 
ă poată descifra slovele.
Astăzi regimul democrat, 

lopular se preocupă ca pre. 
țătirea ucenicilor să st facă 
n bune condițiuni atit prac. 
ic cit și teoretic.

Odată cu stabilirea duratei 
e instruire practica, recentul 
irdin al Ministerului Invătă-

profeso
rilor, organizațiilor U.T.M, 
din școlile profesionale, pre
cum și tuturor acelora care 
sînț apropiați de inima uceni
cilor le revin sarcini de o 
mare importanță. El slnt che- 
mâți să îndrume ucenicii să-și 
petreacă timpul liber cit mal 
fo’ositor. Organizarea de ia- 
tîlniri cu fruntașii in produc
ție. cu inovatorii, cu scriitorii, 
vizionarea in colectiv a spec- 
tacolelor. expozițiilor și mu
zeelor, organizarea de ex
cursii etc. slnt numai cîteva 
din formele plăcute șl instruc-

nîntului stabilește durata

(Urmarg dig pag, l-a) 

se — mi-a spus Șt. Roman 
oate acestea au fost Infăp- 
în anii regimului nostru de- 

•at-popular, pentru care noi 
‘ivii nutrim o dragoste fnsu- 
:ă“.
iriozitatea profesională m-a 
mnat să-l mai întreb ceva: 

Ce tntflnlrl sînt rezervate 
ului nostru în acest an ?

Pe primul pian, Fes
ul de la Moscova. Aci vor fi 
mte echipe renumite, prin- 
:are reprezentativele Celioslo- 
i, Bulgariei, Romîniei și fi. 
, Uniunii Sovietice. Imediat 

Festival, voleibaliștii noștri 
participa la Balcaniada de la 
rad, după care urmează un 
;u la Sofia...
ii înainte de a ne despărți, 
in Roman a tinut să mai 
ge: „Vezi, chiar și acest
nt program arată perspecti- 
frumoase ale voleiului nos- 
lată de ce am dat votul meu. 
toată inima, celor mai buni 
i poporului nostru, candida- 
Frontului Democrației Popu-

Aleșd
__  poate 

oferi unui superficial cercetător 
al acestor locuri, viziunea unei 
așezări omenești fără prea mari 
pretenții Coșuri inălțindu-și spre 
cer coloanele de fum negru ce se ri
dică semeț dintre acoperișurile de 
țiglă roșie contrazic însă o ase
menea primă impresie. 0 cunoaș
tere mai apropiată a 'meleaguri
lor Aleșdului nu lasă nici o în
doială asupra marilor prefaceri 
petrecute aici in anii de cind nu
me ca al contelui Edmond Zichy, 
proprietar a 35.000 iugăre de pă
mânt și ale altor stapinitori au- 
tocrați au rămas triste și dure
roase amintiri ale unui trecut de
finitiv îngropat.

Din depărtare, raionul 
din regiunea Oradea,

Pagină dintr-o istorie
nescrisa

nu~ 
răz-

Aleșdul nu și-a înscris 
mele in istorie nici prin 
boaie, nici prin legende. Istoria 
lui a început cu mulți ani in 
urmă. O pagină glorioasă a fost 
scrisă la 24 aprilie 1907, cind 
cei aproape 5000 de țărani jlă- 
mînzi și împovărați de datorii 
au îndrăznit să ridice giasui 
cerind o bucată de pămint. Răs
punsul a venit prompt și sin- 
geros: 33 de marți și peste 100 
de răniți. Despre aceste zile Iși 
amintesc mulți dintre locuitorii 
de azț ai Aleșdului. Monumentul 
închinai țăranilor amintește de 

e singele românesc și 
curs din belșug, spâ-

Uzările de răsunet ale meșterilor 
sticlari de la Pădurea Neagră. 
Sutele de vaze de flori aurite și 
negre, candelabre de proporții 
uriașe, servicii de toate culorile, 
și multe altele realizate cu atita 
măiestrie vorbesc de la sine des
pre iscusința sticlarilor de aici.

Actualmente sticlarii de la 
Pădurea Neagră lucrează la di
ferite ornamentații, vaze, scru
miere etc.,' destinate noului 
hotel ,,Lido“, care se va deschide 
tn Capitală și la alte obiecte 
care prin frumusețea tor vor duce, 
fără îndoială șl dincolo de ho
tarele patriei noastre faima 
meșterilor sticlari de la Pă
durea Neagră.

Mingria bătrlnilor sticlari de 
aici constă insă și intr-o reali
zare de un fel deosebit. La Pădu
rea Neagră lucrează o brigadă 
utemistă vestită tn regiune, con. 
dusă de Ecsedi Maria, tn ca
drul căreia se întrec cu entu
ziasm aproape 20 de tineri și 
ți~ere

Francisc Farago — lucrează aici 
și hotărirea ei de a-și vedea 
îndeplinită cit mai curînd do
rința de a fi prima pe regiune 
nu pare de loc ne justificată.

Odată cu dezvoltarea „Refrac
tarei*, Așiileul a crescut vertigi
nos șl crește mereu In locul 
maghernițelor de altădată, tn 
fața privirilor se desfășoară as
tăzi, dispuse Intr-o cochetă si
metrie șiruri de case noi. Chiar 
șl pe dealul înalt, ieri nepopulat, 
apar mereu case noi. mărturie 
vie a satului care începe să res
pire, să se întindă, să se dez
volte. Electrificarea, și ea o con
secință a dezvoltării comunei, 
și-a făcut loc mai peste tot.

Dar dezvoltarea Aștileului nu 
se reduce la „Refractara*. Mulți 
tineri dornici de prin părțile locu
lui, și-au îndreptat pașii spre mi
nele de argilă S°ncuius din apro-

Dar dacă vădenii stnt netn-. 
trecuji in arta . olăritului, vecini, 
lor din satul Topa de Criș stnt 
netnlrecuți. in broderie. Artiști cu 
pasiuni diferite, vădenii și, - cei 
din Topa sint intr-o continuo, 
întrecere pentru a realiza " cit 
mai frumoase podoabe. Olarii tn 
făurirea frumuseții împletesc 
iscusința cu imaginația și pri
ceperea cu siguranța;, brqderiț 
presupune răbdare și-' mtgată 
prospețime șl stăruință.

Făuritorii de frtănusbfi du 
mai slnt lăsați astăzi să se piar
dă în anonimat, Nțiil^.de talente 
izvorite din popor siftt prețuite 

,și stimulate așa după cum merită 
acești soli perseverenți ai tra
dițiilor și obiceiurilor de de
cenii ale poporului nostru.

Tlleagdul ieri și azi

O comparație intre Tileagdul 
de a2i și cel de altădată s^ar 
putea face cam greu. Stnt fapte 
in istoria recentă a aceste; ase-

* îndeplinirea și depășirea pla
nului * Reducerea prețului de cost
* Reco.te mari

(Urmare din pag. l-a)

18%, iar la cartoăi s-a realizat 
depășire de 2024 kg. la hectar. 

iPe lingă faptul că tractoriștii 
I la S.M.T. Hărman au ajutat 
espodăriile colective și întovâ- 
kirile să-și îndaolinească și 
l-și depășească recoltele prevă- 
Ște a se realiza la hectar, ei au 
Îinut și o creștere a productivi- 
ii muncii, determinînd scăde- 

cu 7.25% a prețului de coș;
1 hectarul de arătură normală. 
Un aport speciei Jn această 
alizara l-au adus ăiecanizatorii 
ffaeii Brendorfer — care a de
bit planul său cu 53% și An
ti Promer. cu o depășire de 
1% i de asemenea pot fi citați 
tistian Klein. Constantin Cio- 
inu, Teodor Naicu, Fritz Theiss, 
tsene Nan și alții, ale căror de-

în fiecare an

PENTRU CE AM VOTAT
LA 3 FEBRUARIE

buiam să mănînc, să mă îmbrac 
și să găsesc loc unde să dorm- 
Erau acolo Ia Rimnicu-Vîlcea doi 
frați Simion. Unul pe nume Mitică 
—liberal, celălalt — țărănist. In 
zi de alegeri, aduceau țuică și vin 
și puneau oamenii să se bată 
— ziceau ei — cică pentru „idei
le” lor politice. Acasă însă, îmi 
închipui, ce mai rîdeau de bieții 
oameni schilodiți în urma ...„con
fruntărilor” de opinii. Era mare 
Circ...

Votul meu este pentru par
tid, care ne-a ajutat pe noi mun
citorii să devenim cu adevărat 
oameni” — a încheiat șoferul Ion 
Marinescu

★
La difuzor se anunță plecarea 

peste 5 minute a unui accelerat. 
Pe peron, clțiva călători tntlr- 
ziați se opresc din fugă In fața 
unui cărucior cu ziare. Tovarășul 
Gheorghe Scadența — după.ce le .urmărește .tocmai acest lucru. 
întinde călfltmlpr ziarele cerule Votul meu de astăzi este ari vot

celorlalți cetăfeni ai țării, statul 
și,a făcut o problemă principală, 
întreaga politică a guvernului

pășiri de plan stnt cuprinse Intre 
30 șl 43%.

Flecare din cele 16 brigăzi ale 
stațiunii de mașini și tractoare 
Hărman și-a depășit planul de 
producție, depășirea planului pe 
Stațiune fiind de 15.44%. S_M T. 
Hărman a reușit să-și îndepli
nească sarcinile de bază și să sa 
situeze astfel in riadul statiuni-j 
lor fruntașe pe tară.

Ținind seama de faptul că bri 
găzile stațiunilor de țnașiai și 
tractoare sic: Încadrate cu ele
mente tinere, provenite din ace
leași șccli și că mecanizatorii au 
fost angajați din același mediu, 
factorul care determină îndepli
nirea și depășirea planurilor de 
producție, cit și contribuția efec
tivă la obținerea de recolte boga
te de pe terenurile unităților de
servi te. este perma nent izarea mun- 
citorilor pe locurile de muncă și 
în brigăzile de tractoriști. " 
această permanentizare se 
gură o colaborare rodnică între 
brigăzile de tractoriști și cele de 
ci mp ale gospodăriilor colecti 
o contribuție efectivă din partea 
tractoriștilor, pe bază de expe
riență îndelungată. In întocmirea 
contractelor de lucrări și a pla
nurilor de producție în unitățile 
deservite și. ea atare, realizarea 
integrală a planurilor de produc
ție pe feluri de lucrări.

— e gata să răspundă anchetei pentru F.D.P., peptru ca în țară 
noastre : să fie pace, pentru. ca noi să

„Asțăiî trăiesc fără grija zUel trăim mal bine și aă construim 
de miine; din nevoile mele și ale Soclălfsirttrt".

------------------------ ★

zilele in ci 
maghiar a .
lat fiind de apele învolburate ale 
Crișului Revede. Aceste ape spu
moase iși încetinesc iureșul elnâ 
sțrăbat raionul Aleșd, ca un oma
giu adus parță acelora care și-au 
plătit atit de scump dorința dc- 
a mi nea o pi ine mai puțin 
rmarcE

Iscusință și pasiune

Pentru a ne da seama de 
schimbările intervenite în anii 
din urmă in viața raionului 
Aleșd. ar fi poate suficientă o 

' privire asupra hărții economice a 
raionului. Dacă om colinda insă 
-aionul din nord spre sud, de 
la lanțul dealurilor calcar oaze: 
Măgura. Piatra Craiului și pină 
la așa numitul Vlideasa. lăstn- 
du-i in urmă povirnișurile și 
am porni spre inima lui. hurta 
Aleșdului așa cum au înregistra
t-o cartografii s-ar dovedi a fi 
depășită. Clocotul creator al 
muncii oamenilor romint și 
maghiari, ințrățiți prin muncă, 
vine să adauge zilnic complectări 
hărții.

Băștinașii susțin că una din

Prin 
a si

In Editura de Stat *

Literatura Politică f
pentru

au apărut:

E. BUSU/OCEANU — Mun
ca politică de masă pentru 
transformarea socialistă a 
agriculturii In regiunea 
Constanța.

Colecția „Din Experiența 
muncii de partid*’

120 pag. 1,75 lei

VICTOR RUSU — Temelia 
puternică a economiei so
vietice.

55 pag. 1,25 lei

FRANZ MtHRlNG — Despre 
materialismul istoric.

55 pag.

Faptul dovedește că bătrlnii 
sticlari de la Pădurea Neagră 
nu și-au neglijat schimbul de 
mîîne..

Pe ruinele vechiului
In limbajul localnicilor ..Aști- 

leu* fi „Refractara* slnt două 
noțiuni ce nu se pot despărți. 
Dacă vorbind despre Aftileu te 
referi la comuna sau, mai bine 
zis, la viitorul orășel, referirea 
ta „Refractara* spune mai mult. 
De la această fabrică, a cărei 
producfie in trecut se reducea la 
eforturi de a satisface nevoile 
locale, pornesc astăzi zilnic

Mobila fabricată la Tileagd este căutată cu tot mai mult 
interes.

piere. Că farmecul viefii de 
miner i-a captivat, o dove, 
dește exemplul tinărului ute- 
mist Blrțan Ștefan, miner la 
sectorul Cornet, calificat pe locul 
de muncă, a cărui brigadă ocupă 
al doilea loc in întrecerea celor 
43 de brigăzi utemlste de tineret 
existente in raion.

Și ca el stnt mulți alții.

Tradiție și artă
Despre arta șt talentul popular 

s-au spus și s-au scris multe. 
Talentul țăranului nostru, trans
mis din tată in fiu, purtat pe 
drumul infinit al deceniilor a fost 
lăsat cu ani in urmă in voia 
soartei. Dar chiar așa fiind, ță
ranii noștri nu și-au desmințit 
tradiția. Șl dacă multe din 
satele noastre Iși au făurarii lor 
de artă, comuna Vadu Crișului 
se poate intitula fără exagerare 
o comună de artiști. Dintre toate, 
olăritul pare a fi consacrat pe 
meșterii din Vadu Crișului. Prin 
modelajul de argilă, harnicele 
miini ale vădenilor au creat 
frumuseți mult apreciate de miile 
de vizitatori ale expozițiilor de 
artă plastică ținute in cadrul re
giunii și in Capitală. Bucuria 
elogioaselor prețuiri aduse artei 
vădenilor a fost complectată de 
numeroasele premii in bani și 
diplome.

Frumoasa artă a olăritului a 
consacrat mulți meșteri In Vadu 
Crișului. Meșterul Alexandru 
Sziiagg și soția lui Florica, un 
maghiar și o romlncă, stnt re- 
cuhoscuți și prețuițl pentru ta
lente! Iar. Șt eei trei topii pe 
care ti au. Mihai, Marioara și 
Gaoril, deși inși la o Pir stă 
cruifă. par a fi moștenit talen
tul părinților lori Credlrtdhfi 
tradiției, mii ne vor deveni'și ei 
meșteri Iscusiți, purtători neobo- 
siți ai artei care s-a transmis din 
tată In fiu atttor generații de 
țărani din Vadu Crișului.

zări care pun tn grea dilemă 
pe cel ce a trecut prin aceste 
locuri numai cu zece ani tn urmă.

Un mic atelier de mobilă, cu o 
producție la fel de mică, insufi
cientă pentru a satisface măcar 
cerințele locale ar fi aspectul 
esențial al Tileagdului de ieri. 
S-ar mai putea adăuga faptul 
că el deținea primul lac din 
raion In privința mortalității 
Infantile. Satul unde altădată 
știința de carte era o perfor
manță menită de a ridica ferici
tul la rangul de privilegiat are 
astăzi o bibliotecă cu aproape 
7000 de volume și peste 1700 de 
cititori, cămin cultural, cinema, 
iograf, dispensar uman șt unui 
veterinar, o școală de 7 ani cu 
secția romină și maghiară etc.

Micul atelier de iert, înghesuit 
intre patru- pereți, care lăsa 
puține speranțe lucrătorului că 
va ajunge la vîrsta de 50 de ani, 
a dispărut, i-a luat locul noua 
fabrică de mobile, modernă, tn 
plină dezvoltare. Mașina de fre
zat universală a înlocuit rin
deaua. munca mecanizată a în
locuit efortul istovitor și nepro
ductiv al celor clțiva oameni 
care trudeau aici.

Sini multe lucruri noi In Ti- 
leagd. Ele nu se opresc nici la 
S.M.T., nici la noile întreprin
deri care ființează aici. ,Csor- 
daș lanoș* — de încălțăminte 
sau ,.Zorile Roșii" — coopera
tivă de covoare. Ar trebui să po
menim și cele trei întovărășiri 
înființate numai anul trecut, nu
meroasele gospodării anexe, elec
trificarea etș., — țoale făurite in 
ani ce se pot liumăra pe degete.

Istoria Aleșdului nu a fast scri
să. Ea se fburhște asttizi prin 
munca harnicilor lui locuitori, 
stăpini pe pămlnturile, fabricile 
șt destinele lor.

mu'te vagoane cu cărămizi re
fractare atlt de prețuite de oțe- 
larii Reșiței sau Hunedoarei, 
atlt de necesare constructorilor 
de locomotive.

Odinioară, ..Refractara", se 
reducea in mare parte la o sală 
de cazane, ca-e purta amprenta 
înapoierii tehnice a procesului 
de producție din care cauză 
omul era supus la un epuizant 
efort. Acest efort nu presupunea 
investiții Mina de lucru era o 
marfă ieftină care putea fi ușor 
înlocuită tn momentul tn care 
era sleită de puteri.

tn anii regimului democrat, 
popular ..Refractara" a căpătat 
ou totul alt aspect. Noua 
clădire cu 5 etaje, podul în
clinat de unde benzile rulante 
șerpuiesc elastic pe o distanță 
de 50 de metri, procesul de pro
ducția mecanizat cu ajutorul, 
motoarelor electrice, toate de
monstrează cit se poale de bine 
dezvoltarea pe care a luat.o a- 
ceastă întreprindere.

Mlndrla tineretului din raio
nul Aleșd se află aici, intre zidu
rile ..Refractarei", mat precis la 
presa de cărămizi. Prima bri
gadă de tineret pe raion șt a 
treia pe regiune — condusă de

cele mai pitorești priveliști din 
întreaga regiune o oferă dru
mul ce duce In spre localitatea 
Pădurea Neagră. Desigur, orice 
turist obiectiv este de aceeași 
părere, cu atlt mai mult cu cit 
cele două blocuri muncitorești 
are te întimpină cind intri in 

Pădurea Neagră, lasă mai cu
ring impresia că ar fi desti
nate unui concediu plăcut, atlt 
P'in construcția lor arhitectonică, 
cit și prin cadrul plin de poe
zie pe care-i oferă natura în
conjurătoare. Aici locuiesc sti
clarii, meșteri iscusiți din Pă
durea Neagră care și-au făcut o 
pasiune din a transforma sticla 
in splendide bijuterii, pasiune 
care le-a dus faima pi nă In cele 
mai îndepărtate colțuri ale pa. 
triei noastre. Și dacă tn anul 
1943 fabrica de sticlă din Pă
durea Neagră producea 20 de 
articole, cele 480 de articole 
produse astăzi oferă posibilita
tea celei mai semnificative com
parații. menite să sublinieze 
continua dezvoltare a acestei 
fabrici. Uriașele și neasemuit 
de frumoasele candelabre de la 
Teatrul de Operă și Balet din 
Capitală au marcat una din rea-

★
Ion Marinescu, șofer ta 

l-am găsit intr-o sta-

1,80 lei

— Proble- 
filozofie a științelorme de 

naturii.
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(Apărută sub îngrijirea In- e 
stitutului de filozofie al Aca- t 
demiei R.P.R.). (
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EUSEBIU P1TULESCU

Miini iscusite continuă valoroasa tradiție a artei populare.

O expoziție tehnico-științifiei

Realizările Uniunii Sovietice în domeniul 
folosirii energiei atomice în scopuri pașnice

in apropiere de Piața Bu
Lucra pe turismul nr. 904 

entru ce votez ? In primu' 
pentru libertatea de care se 
•ă toți oamenii cinstiți din 
noastră. Apoi, țin să vă spun 
>tez pentru demnitatea noa 

a muncitorilor, despre car< 
ecut nici nu putea fi vorba 
amintesc că prin 1937—193 
ucenic mecanic la Rimnieu 

a, într-un atelier particula, 
i Ferdinand Dietrich. In a- 
de bătaie și înjurături mai 

earn 5 lei pe zi, cu care fra
Iat-o pe cunoscuta noastră jucătoare de tenia de masă Ella 

Zeller votind la secția 2-a a circumscripției electorale Victoria

La secția nr. 3 a circumscripției electorale nr. 17 Craiova 
utemistul Aurel Dionisie a fost intîmpinat de un grup de 
pionieri. Ei au venit să-1 feli cite pe tinărul dar cunoscutul 
strungar de la centrul mecanic Craiova pentru primul său 
vot.

In cursul lunii februarie se va 
deschide în Capitală, în pavilioa
nele din Bd. Magheru, o mare ex
poziție țehnico-științifică caro va 
înfățișa oamenilor muncii din 
țara noastră realizările Uniunii So
vietice în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice.

Această expoziție va da prilejul 
oamenilor de știință, specialiștilor, 
tehnicienilor din țara noastră să 
cunoască mai bine realizările în 
domeniul energiei atomice în 
U.R.S.S., țara care a atins cel mai 
înalt nivel din lume în această 
materie.

Dintre exponate, deosebit de

sugastive vor fi machetele unora 
din reaetorii atomici existenți în 
Uniunea Sovietică, macheta uzi
nei atomo-electrice din U.R.S.S., 
prima din lume etc. O frumoasă 
machetă va înfățișa marea uzină 
atomo-electrică de 200.000 kw. 
care va intra în funcțiune în 
U.R.S.S. în cursul celui de-al șa
selea plan cincinal. Vor fi prezen
tate de asemenea în original dife
rite aparate care vor demonstra 
folosirea izotopilor radioactivi și 
în general a energiei atomice în 
diferite ramuri ale cercetării știin
țifice și practicii. >

In cadrul expoziției vă fi pre

zentată o machetă a reactorului 
atomic de 2000 kw., care se mon
tează acum la Institutul de fizică 
atomică al Academiei R.P.R., reac
tor sosit din Uniunea Sovietică.

Expoziția va fi împărțită în mai 
multe sectoare privind diferitele 
domenii de folosire a energiei ă- 
tomice : fizică, științe tehnice, e- 
nergetică, chimie, geologie, medir 
cină, biologie și agricultură, teh
nica protecției împotriva radiații
lor etc.

Expoziția este montată în mo
mentul de față sub conducerea 
unui grup de specialiști sovietici,

(Agerpres)



Cresc rîndurile P« C* Francez Darul Sovietului din Moscova
PARIS 4 (Agerpres). — Lu. 

ind cuvintul in cadrul conferin
ței naționale tn problema muncii 
P C. Francez In rindul femeilor, 
Jacques Duclos, secretar al C.C. 
al P.C. Francez, a citat cifre cere 
ilustrează creșterea rindurilor 
Partidului Comunist Francez.

Duclos a arătat că anul acesta, 
in cursul campaniei de preschim
bare a carnetelor de partid, în 
rîndurile partidului au fost prî- 
miți 11.000 de noi membri. In 
întreprinderi și în diferite loca, 
lități au fost înființate peste 200 
noi organizații de bază.

oferit Comitetului popular 
din Belgrad

S4.4. Fagerholm 
a părăsit 
Moscova

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 3 felțrua. 
rie a părăsit Moscova K A. Fa- 
gerholm. primul ministru al Re
publicii Finlanda, și persoanele 
care ii însoțesc.

La gara Leningrad oaspeții au 
fost conduși de N A Bulganin, 
președintele Consiliului de . 
nîștri al U.R.S.S.. precum și 
numeroase personalități.

K. A. Fagerholm a rostit 
fața microfonului o cuvîntare 
care a mulțumit pentru zilele 
petrecute la Moscova.

El a arătat că relațiile de 
bună vecinătate s.au întărit con 
siderabi] In timpul vizitei sale in 
U.R.S.S.

Mi- 
de

în 
în

oglindite în paginile presei din tarile socialiste
Desfășurarea alegerilor de de

putați în Marea Adunare Națio
nală a Republicii Populare Ro
mine a fost urmărită cu un in
teres deosebit de opinia publică 
din țările socialiste.

Presa sovietică a publicat la 
3 februarie ample extrase din cu
vintarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R., ținută în fata a- 
legătorjlor.

Intr-o corespondență primită 
din capitala Republicii Populare 
Romine, Pravda" din 4 februa
rie își informează cititorii asu
pra desfășurării alegerilor din 
R.P. Romînă.„Aceste alegeri, scrie 
,,Pravda“, au constituit o nouă 
demonstrație a devotamentului 
oamenilor muncii față de orin- 
duirea democrat.populară, față 
de Partidul Muncitoresc Ro-

Situația din Orientul Apropiat
în discuția Adunării Generale a O.N.U.
NEW YORK 4 (Agerpres). - 

Corespondentul Agerpres trans
mite : La ședințele plenare din 
dimineața și după . amiaza zilei 
de 2 februarie Adunarea Gene
rală a continuat discutarea si
tuației în OrientuT Apropiat. In 
centrul atenției vorbitorilor se 
aflau proiectele celor două rezo
luții prezentate de Statele Unite 
și cîteva alte state.

Reprezentantul S.U A.. Lodge, 
a sprijinit din nou In ședința de 
dimineață cele două proiecte. Ei 
a afirmat că în Orientul ‘ 
piat nu trebuie restabilită 
ția dinaintea agresiunii 
triva Egiptului.

Favzi (Egipt), expunlnd 
(ia delegației sale, a spus 
fornește de la următoarele pa
tru principii: I. - Israelul tre. 
buie să-și retragă imediat tru. 
pete dincolo de linia de armisti
țiu , 2. — După aceasta trupele 
extraordinare ale O.N.U. pot să 
ocupe poziții numai în cele două 
părți ale liniei de artnistițiu. 
3. — Aceasta se poate realiza 
numai cu asentimentul (Egiptu
lui. 4. — Forte'e extraordinare 
ale O.N U. se află in Egipt „nu 
ca forțe de ocupație, nu pentru 
a înlocui pe cotropitori, nu pen
tru rezolvarea sau reglementarea 
vreunei probleme, fie si în legă
tură cu Canalul de Suez, cu Pa. 
lestina și cu libertatea naviga
ției in apele teritoriale, ele nu 
se află acolo nici pentru a încălca 
suveranitatea Egiptului"

Apoi au luat cuvintul șeful de- 
legalei sovietice, V. V. Kuznețov, 
reprezentantul Poloniei, Mina- 
JowskL și reprezentantul Siriei, 
Zein Ed.Din. Delegații acestor 
țări, an declarat că nu pot să 
sprijine cel de-al doilea proiect 
de rezoluție

Eban (Israel) a exprimat sa
tisfacția fată de proiectul celei 
de a dnua rezoluții, văzînd „lip
surile ei" doar în faptul că nu

Apro- 
situa- 
împo-

pozi- 
că ea

include „toate problemele" Orien
tului Apropiat.

Președintele Adunării a decla. 
rat că intenționează să pună la 
vot cele două proiecte de rezo
luție.

A urmat apoi tn ordine la cu- 
vlnt reprezentantul U.R.S.S., V. 
V. Kuznețov, care a declarat că 
delegația sovietică nu obiectează 
împotriva votării proiectului pri. 
mei rezoluții. In ce privește pro
iectul celei de a doua rezoluții. 
Kuznețov. a propus să se amine 
votarea pină la 5 februarie

Reprezentantul S.U.A. Lodge, 
s-a pronunțat împotriva propu
nerii delegației sovietice. Propu
nerea delegației U.R.S.S. nu a 
fost adoptată de adunare.

Proiectul primei rezoluții tn 
care se cere retragerea totală a 
forțelor armate israeliene de pe 
teritoriul Egiptului a tost adop. 
tată cu 74 de voturi.

Pentru proiectul celei de a doua 
rezoluții, tn care se propune adu
cerea „forțelor armate extraordi
nare ale O.N U “ în ambele părți 
ale liniei de demarcație dintre 
Egipt și Israel au votat 56 de de
legații. S-au abținut de la vot 22 
de delegații printre care delega, 
țiile Egiptului. Sudanului Siriei. 
Irakului.' Yemenului. Tunisiei, 
Marocului. Iordaniei. Uniunii So
vietice, Cehoslovaciei, Poloniei.

★
TEL AVIV 4 (Agerpres) — 

TASS transmite; Dupâ cum a 
declarat un purtător de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
la ședința din 3 februarie gu
vernul Israelului și-a confirmat 
hotărîrea de a nu părăsi regiu
nea Gaza și coasta de vest a 
golfului Eilath (golful Akaba).

Astfel, guvernul Israelului și-a 
afirmat clar hotărîrea de a ig
nora cererea O.N.U. privind re
tragerea imediată și complectă a 
trupelor israe’.iene dincolo de li
nia de armistițiu.

„Pravda" relatează o serie de 
aspecte de la secțiile de vot In 
circumscripția elec'orală nr. 4. 
care se află tn cartierul munci
toresc Grîvîța Rcș'e și unde can
didează primul secretar al C.C. 
al PM.R. tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu.Dej majoritatea ale
gătorilor, "*
muncitori 
cunoșteau 
lor.

Agenția ____ ____  _ ____
mis materiale cu privire Ia des
fășurarea campaniei electorale in 
Republica Populară Romînă. In 
emisiunea internațională a a- 
genției chineze au fost retrans
mise extrase din cuvintarea ros
tită de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dei in fața alegăto
rilor.

Presa și radioul cehoslovac au 
'nformat pe larg opinia publică 
din țara prietenă despre desfășu
rarea alegerilor de deputați In 
Marea Adunare Națională a 
R.P.R. Ziarul ..Rude Pravo", din 
4 februarie a publicat sub titlul 
„Votul de ieri din Romînia" un 
reportaj pe prima pagină In a. 
cest reportaj este scoasă tn re. 
lief participarea masivă a cetă
țenilor la vot încă din primele 
ore ale dimineții, atmosfera tn. 
suflețită în care s-au desfășurat 
alegerile. Cu o zi înainte, „Rude 
Pravo" a publicat pe două co
loane extrase din cuvintarea tov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și din 
cuvintarea tovarășului Chivu 
Stoica. Informații și reportaje în 
legătură cu alegerile din R.P.R. 
publică de asemenea majoritatea 
ziarelor cehoslovace.

Presa poloneză a publicat nu
meroase știri, articole și repor. 
taje referitoare la alegerile din 
Romînia. Ziarul „Trybuna Ludu" 
din 3 februarie 
prima pagină 
loc alegeri in 
pondență din 
prinde și un 
tării rostită _ _ _
Gheorghiu-Dej in lața a'egăto- 
rilor. Corespondentul agenției 
poloneze P.A.P. care a vizitat 
cîleva d n cele 31 de circum
scripții e'ectoraie din București 
și împrejurimi, relatează că des

fășurarea votării a fost obscr. 
vată de numeroși corespondenți 
străini ai agențiilor de presă, 
ziarelor și posturilor de radio 
în reportajul ..Alegeri în Romî- 
nia“ ziarul tinerelului polonez 
„Sztandar Mlodych" scrie: „Ca-

I
<>

1

scrie „Pravda". erau 
feroviari și mulți îl 
personal pe candidatul

China Nouă a trans-

a publicat pe 
sub titlul „Azi au 
Romînia- o cores- 
București care cu- 
rezumat al cuvîn- 
de tov Gheorghe

pitala Rominiei ca și întreaga 
țară a îmbrăcat duminică, cu 
ocazia alegerilor de deputați in 
Marea Adunare Națională, haină 
de sărbătoare".
, Presa bulgară a publicat du

minică informații, articole și co
mentarii ample în legătură cu a- 
iegeriie din Republica Populară 
Romînă. Ziarele „Rabotnicesko 
Delo", „Otecestven Front" și al
tele. au publicat un rezumat al 
cuvîntării tov. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej în fața alegătorilor.

Ziarele din R.P.F. Iugoslavia 
au publicat o serie de materiale 
consacrate campaniei e'ectoraie 
din Rominia Ziarul „Politika" 
a reluat pasagii importante din 
cuvintarea rostită de tovarășul 
Gheorghiu-Dej în fața alegători
lor. Postul de radio Belgrad a 
transmis un reportaj scurt de 1a 
trimisul său special la București 
tn legătură cu desfășurarea ale
gerilor Postul de radio Novisad 
tntr-o emisiune referitoare la a- 
legerile din Rominia. a subliniat 
intensa participare a populației 
ia adunările care au avut Ioc in 
perioada campaniei electorale. 
„Fără îndoială — se spune in 
comentariul postului de radio 
Novisad — interesul atît de mare 
al alegătorilor a fost provocat 
de programul dezvoltării vii
toare a țării precum și de măsu- 
rile luate de guvernul romin și 
de Comitetul Central ai P.M.R 
atît în domeniu! politicii externe 
cit și pe plan intern".

Ziarele care au apărut luni tn 
R. D. Germană descriu cum s-au 
desfășurat alegerile in R.P.R. 
Ziarul „Neues Deutschland" su
bliniază atmosfera de optimism ș: 
încredere in care au descurs a'e- 
gerile oprindu se totodată asu
pra caracterului larg reprezen'a- 
tîv pe care II va avea Marea 
Adunare Națională, unde toate 
minoritățile naționale își vor a- 
vea reprezentanții lor.

IN MIJLOCUL
prietenilor sovietici

Sărbătoarea națională 
a poporului ceylonez

Sub presiunea mișcării dz 
eliberare națională care a 
trezit la lupta întregul popor 
ceylonez, guvernul orttanic a 
lost nevoit ca acum 9 ani să 

. acorde Ceylonului un statut 
de dominion, integrlndu-l in 
Commonwealth-ul britanic. 
Deși aceasta n-a însemnat in
dependența totală, totuși lupți 
antlcolomală dusă cu abne. 
gație și eroism de poporul 
ceylonez « cunoscut un suc
ces important. De utumi. 4 
februarie a devenit pentru 
poporul ceylonez o sărbătoare 
națională, o sărbătoare care 
simbolizează dorința de liber
tate. independență și viață fe
ricită a unui popor exploatat 
singeros decenii in șir de co
lonialismul englez

Intrlnd in familia statelor 
libere. Ceylonul a început lup
ta grea pentru vindecarea ră
nilor lăsate de colonialism.

!n politica sa externă. Cey
lonul s.a adresat acelor state 
care nu-i lezau independența 
in schimbul u/utorului econo
mic. Ceylonul și-a întărit in 
primul rind relațiile de priete
nie cu R.P Chineză și Uniu
nea Sovietică, cu care a și 
stabilit relații diplomatice și 
a încheiat tratate șț acorduri 
economice și culturale.

In anul 1956 in această 
țară au avut loc alegeri ge
nerale. Victoria in aceste u- 
legeri a fost obținută de 
Frontul popular unit- Cunos. 
cuiul activist politic Solomon 
Bandaranaike a devenit O'im 
ministru 
guvern e sprijinit cu căld'l’ă 
de întregul popor ceylonez 
fiindcă el .urmărește ini lori’ea 
continuă a țării, relații bune 
de colaborare cu R.P Chineză 
și U.R.S S.. naționalizarea 
plantațiilor de ceai și cauC'UC

eară se află In mlint străine, 
lichidarea bazelor militare 
străine, proclamarea Ceylonu
lui republică etc.

Alături de alte țări din Asia 
și Africa. Ceylonul a fost ini
țiatorul convocării istoricei 
conferințe de la Bandung, 
care a proclamat cunoscutele 
principii ale coexistenței paș
nice care călăuzesc șl politica 
externă a Ceylonului. Repre. 
zentanții acestei țări au parti
cipat și la conferința din A- 
sia pentru slăbirea încordării 
internaționale, precum și la 
alte conferințe importante. 
Primirea Ceylonului in anul 
1955 in rindul membrilor Or
ganizației Națiunilor Unite a 
constituit un succes al politi
cii de pace și colaborare a 
guvernului ceylonez

Ceylonul luptă și astăzi. Pe 
lingă eforturile poporului pen. 
tru dezvoltarea economică a 
țării, Ceylonul trebuie să facă 
față presiunilor puternice și 
repetate exercitate de S.U.A 
pentru a-l atrage in blocuri 
agresive de tipul SEATO. 
Ceylonul a respins Insă cu 
consecvență ideea participării 
la astfel de pacte militare a- 
gresive.

Printre , statele socialiste ‘cu 
care Ceylonul întreține legă
turi economice se afiă și țara 
noastră. Acordut comercial șl 
de plăți încheiat anul trecut 
se traduce cu succes in viață. 
Poporul romin. care nutrește 
sentimente de simpatie pentru 
poporul, ceylonez. urmărește 

Programul noului cu interes și bucurie succesele 
' sale in lupta pentru o , viuță 

mai 'bună. Cu prilejul, sărbă
torii naționale a Ceylpnului, 
oamenii muncii și tinerii, din 
țara noastră doresc poporului 
ceylonez noi victorii In lupta 
sa pentru consolidarea liber
tății și independenței cucerite.

MOSCOVA - (Prin telefon I.
Aproape niciodati, in mod obișnuit, 

ambasada R P.R. la Moscova nu estî 
vizitată ca in această zi de cetățenii 
romîni aflați cu diferite treburi în ca
pitala Uniunii Sovietice. La 3 februarie, 
in iocdlu! ambasadei s au perindat in 
decurs de num-«i citeva ore. acei care 
departe de țară — pe pămintul frățesc 
aî U.R.S.S. — au votat totuși alături 
de întregul popor pentru ounăstare și 
socialism. Dc dimineață, **pre ulița 
Herzen, nu departe de Piața Roșie, a- 
colo unde se află sediul ambasadei 
R.P.R.. au pornit grupe, grupe de stu
dent! aspiranți romtni care studiază 
>n diferite facultăți și institute ale 
Moscovei.

Vestea că vom avea cinstea de a 
«lege ca reprezentant al nostru în 
Marea Adunare Națională pe prim se
cretarul C. C al partidului nostru 
iubit, veste pe care am «flat-o încă cu 
citeva zile înainte, atunci cind am ve
nit să ne înscriem pe listele de ale
gători. ne-a umplut inimile de bucurie. 
Multi tineri au vrut să fie prunii la 
vot. Printre primii au sosit la secția de 
votare Cristea Ionescu. aspirant la E- 
conomie Politică anul I, Ion Aluaș, 
aspirant la Filologie anal ÎI, Palco A- 
tila, aspirant In Istorie, și alții. Alături 
de studenți și aspiranți, au «otat teh
nicienii și muncitorii romîni veniți 
pentru schimb de experiență, activiști 
de stat și partid, turiști romîni care 
își petrec concediile la Moscova etc.

La mi< de kilometri de tară, de ora
șele și satele tn care ne-am născut și 
am trăit, ne-am simțit și mai puternic 
legați de patrie, de întregul nostru 
popor muncitor. împreună cu care 
am ales pe reprezentanții noștri In 
organul suprem al republicii noastre 
populare. Prietenii noștri — studenții 
sovietici — in mijlocul cărora trăim

La 5 februarie, la

V

J

MOSCOVA,____________
ora 10 dimineața, în sala de 
ședințe a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din Kremlin va avea 
loc deschiderea sesiunii Sovietu
lui Naționalităților. In aceeași 
zi, la ora 13, in sala de ședințe 
a Sovietului Suprem al U.R.S S. 
din Kremlin va avea loc deschi
derea sesiunii Sovietului Uniunii.

VARȘOVIA. La 3 februarie 
Wladisiaw Gomulka, prim secre
tar al C.C. al P.M.U.P., a avut 
o convorbire cu membrii delegă- 
ției C.C. al P.C. Francez, compu
să din Etienne Fajon, Raymond 
Guyot și Gustave Arisaard, mem
bri ai. Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Francez și Fernand Dupuy, 
membru al C.C. al P.C. Francez.

UTAKAMUND. La 3 februarie 
mareșalul Uniunii Sovietice G. K. 
Jukov, care face o călătorie prin 
India a sosit la Koimbator, ve 
nind din Cocin.

NEW YORK. La 4 februarie, 
Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale O.N.U. a început discu
tarea problemei algeriene. Pri
mul a luat cuvîntul în această 
problemă, ministrul Aîăcerilor 
Externe al Franței, Pineau.

si Invatia. s-au bucura! alături de 
noi Ira Pozdeeva. aspirant in Istorie, 
a felicitat in mod speciei pe mulți 
dintre colegii ei romini cu prilejui 
silei alegerilor. la lei au Ucu 
multi alți tineri sovietici.

M. CERNEA

Drepturi ciuntite 
acordate popoarelor africane

PARIS 4 (Agerpres). — Adu
narea Națională Franceză a apro
bat după dezbateri îndelungate 
cîleva decrete guvernamentale 
privind reforme administrative in 
Africa Occidentală și Ecuato
rială.

Decretele prevăd o oarecare 
lărgire a Împuternicirilor organe
lor locale alese, a „Adunărilor te
ritoriale", precum și crearea „con
siliilor guvernamentale" cărora li 
se transmit cîteva funcțiuni ale 
puterii executive.

Venind în întîm-pinarea reven
dicărilor popoarelor din teritoriile 
africane care năzuiesc spre eli
berare și independență, guvernul 
irancez a căutat totodată să a- 
pere prin toate mijloacele intere
sele coloniale franceze. Printre 
altele s-a prevăzut că in aceste 
teritorii „consiliile guvernamenta
le" trebuie să fie formate din 
funcționari numiți, pentru ca ele 
să constituie o unealtă docilă tn 
mîinile guvernatorului federal

francez. Deputății care reprezintă 
teritoriile africane și deputății co
muniști, alături de ceilalți mem
bri progresiști ai parlamentului, 
au luptat pentru Înfăptuirea unui 
principiu mai democratic, potrivit 
căruia „consiliile guvernamenta
le" trebuie să fie alese de adu
nările teritoriale (locale) și să 
răspundă in fața lor. Această re. 
vendicare nu a fost adoptată, to
tuși guvernul a trebuit să facă 
unele concesii.

El a acceptat ca „consiliul 
vernamental" să fie format 
membri aleși de Adunare și 
din funcționari numiți.

Reformele aprobate acordă 
poarelor africane numai drepturi 
ciuntite, iar împuternicirile auto
rităților nou create se limitează 
la probleme cu caracter local, mu
nicipal. Totuși, traducerea în via
ță a reformelor aprobate de Adu
narea Națională va permite po- 
fioaielor din teritoriile africane să 
acă un pas înainte pe calea eli

berării de sub jugul colonial.

BELGRAD 4 (Agerpres). - 
TASS transmite; La 2 februarie 
in noua Casă de cultură din ca
pitala R.P.F. Iugoslavia — Bel. 
grad s-au întrunit reprezentanți 
ai vieții publice, cu prilejul luă
rii tn primire a unui dar al lo
cuitorilor din Moscova pentru 
locuitorii Belgradului — utilajul 
complect pentru un cinemato
graf cu o capacitate de 500 
locuri,

în foaierul Casei de cultură a 
fost fixată o placă de marmură 
avind inscripția : „In timpul vizi

tei in U.R.S.S., in iunie 1956 a 
președintelui Republicii, tovară
șul Tito, Comitetul executiv al 
Sovietului din Moscova a oferit 
In dar Comitetului popular din 
Belgrad, utilajul pentru acest ci
nematograf, in semn de prietenie 
între capitalele U.R.S.S. și R.P.F. 
Iugoslavia".

După festivitatea predării da
rului au fost prezentate filmele 
sovietice „Monumentele istorice 
ale Moscovei" și „Maeștrii ba
letului rus".

PRUDENȚÂ
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Ce» doi oameni din fotografie nu sînt nid participant! la o cursă 
de motociclete, nici la un concurs de parașutism nu se pregătesc nici 
pentru o călătorie interplanetară. Sînt aoi ziariști de Ia un ziar burghez 
din Franța. Ei se pregătesc pentru a participa Ia o întrunire unde 
Mendes- France va vorbi despre situația din Algeria Fiind bine informați 
asupra stării de spirit ce domnește în Franța în legătură cu această 
problemă cei doi ziariști și-au luat măsuri de precauție...

Spioni englezi
expulzați din Ungaria

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 
Serviciu! de presă din Ministerul 
Afacerilor Externe al R.P. Unga
re a anunțat terminarea anche
tării cetățenilor englezi J R. 
Cooper. C A Lord. D B. 
Lord și Judith U. Cripps, arestați 
la 17 ianuarie 1957 de organele 
Ministerului Afacerilor Interne al 
Ungariei. bânuiți de activitate 
ilegală. Ancheta a stabilit că a- 
ceste persoane au sosit la 14 ia. 
nuarie 1957 pe teritoriul Unga
riei. venind din Iugoslavia și 
avînd vize de tranzit; totuși, ei 
au rămas în Ungaria și au strins 
informații cu caracter 
politic și economic

In cursul percheziției efectuate 
asupra acestor persoane poliția a 
găsit documente care dovedesc că

militar,

ele au sosit In Ungaria pentru a 
face spionaj.

Guvernul ungar, călâuzindu.se 
de considerente de 
luînd in considerare 
lor arestați, precum 
ei au recunoscut și 
crimele săvirșite, a 
expulzeze din țară.

In încheiere Ministerul Aface
rilor Externe al Ungariei își ex
primă speranța că guvernul en
glez. urmind exemplul guvernu
lui ungar, va ajuta ca tinerii 
care nu au atins virsta de 18 ani, 
care au părăsit Ungaria și care 
nu au săvîrșit crime in Ungaria 
și in Anglia să se poată întoar
ce în patrie, conform voinței pă
rinților lor.

umanitate, 
tinerețea ce 
și faptul că 
au regretat 
hotărît să-i

ICOMENTWk'
Mort și îngropat?

James B. Conant a fost mai 
întîi înalt comisar al S.U.A. în 
Germania occidentală, apoi a 
devenit ambasador în același 
stat. Prin însăși misiunea ce o 
avea, nu era deloc străin de 
renașterea hitlerismului în re
publica de la Bonn. Acum, 
J. B. Conant se retrage, iar 
înainte de a pleca, a declarat 
presei că „nazismul este mort 
și îngropat".

Oare ?
Hai să luăm numai un fapt 

recent. Generalul hitlerist 
Speidel e și el „mort și îngro
pat" ? Pare-se că, dimpotrivă, 
a fost pus într-o funcție unde 
are sarcina să pregătească 
moartea' și îngropăciunea alto
ra... Sau căpeteniile S.S.-iste, 
scoase din închisori și puse în 
posturi de frunte prin diferite 
departamente, în armată sau 
în scaunele de deputat din 
Bundestag, slnt și ei „morți și 
ingropațT ? Cum se face că 
toți acești „morți și îngropați” 
au înviat dintr-odată ? Nu

cumva și mister Conant a tur
nat „apă vie" peste ei ?

Vox... dei o
Mister Duncun Sandys, mi

nistrul britanic al apărării, și-a 
încheiat misiunea la Washing
ton. Plecase acolo să ceară per
misiunea zeilor pentru ca An
glia să mai reducă pe ici — pe 
colo din cheltuielile militare, j 
căci situația economică a țării j 
e foarte dificilă, iar poporul e » 
din ce în ce mai nemulțumit, j 
A plecat... Și acum se întoarce | 
cu coada intre picioare, iar j 
sub braț cu. o lungă listă în j 
care e specificat... armamentul j 
pe care S.U.A. îl vor livra An
gliei. E de altfel singurul lucru 
concret pe care Sandys l-a ob
ținut în America. Ce să-i faci, 
zeii americani au și ei greută
țile lor și pe a cui spinare să 
le arunce, dacă nu pe cea a 
partenerilor ?

Vechii romani spuneau: 
„Vox populi, vox dei (Vocea 
poporului e vocea zeilor). După 
cum se vede, pe insulele bri
tanice numai „vox dei" e ce e.
pe cînd „vox populi"... Dar 
cine mai are timp s-o asculte?!

D. U

Luni seara. Uniunea Ziariștilor 
din R.P.R. a organizat o reuniune 
în cinstea ziariștilor străini so
siți în țara noastră cu prilejul a- 
legerilor.

La reuniune au participat zia
riști din U.R.S.S , R. P. Chineză, 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
Franța, R D. Germană. Italia, 
R.P.F. iugoslavia. R. P. Polonă, 
R P. Ungară, precum și membri 
ai corpului diplomatic.

Reuniunea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

★
Luni seara s a Întors în Capi

tală delegația de ziariști de ia 
presa de tineret și copii din țara 
noastră care la invitația CC. 
al Comaomolului a studiat din 
experiența publicațiilor sovietice 
pentru tineret și copii.

La sosirea tn Gara de Nord, 
delegația a fost intimpinată de 
tov. Petre Gheorghe secretar al 
C.C. al U.T.M., de numeroși ac-

4r
Duminică dimineața a plecat 

cu avionul spre Berlin, o de’e- 
gație de specialiști in agricul
tură și finanțe, condusă de ing. 
Stoian Petrescu, locțiitor al mi
nistrului Gospodăriilor Agricole 
de Stat.

Delegația va studia diferite as. 
pecte ale organizării, mecaniză
rii și aspecte ale muncii de pla
nificare în unitățile 
stat din Republica 
Germană.

agricole de 
Democrată

Comitetul Central _____
(ului lucrătorilor din Instituțiile 
de artă și cultură Împreună cu 
Ministerul Culturii a organizat 
luni dimineața, la Casa priete
niei romino sovietlce A.R.L.U S., 
prezentarea în avant.premieră a 
filmului artistic „Cu fața spre 
public", o recentă producție a 
Studioului cinematografic „Bucu
rești".

al Sindlca-
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Tntr-o după amiază călduroasă, 

avionul nostru aterizează și ru
lează cu toată greutatea lui pe 
pista aerodromului. Hamalii se 
năpustesc sub aparat, li deschid 
și scot bagajele afară. Zece mi. 
nute mai tirziu, pe un drum măr
ginit de palmieri și cocotieri, o 
mașină ne duce spre orașul Co- 
tonu, cel mai important centru 
economic al Dahomeyului

Orașul este frumos. Bulevar. 
dul său maritim străjuit de coco
tieri, casele sale viu colorate și 
piețele sale pline de fructe tropi
cale, li accentuează caracterul 
exotic.

Două zile după sosirea mea, un 
autocar mă lasă la Porto Novo, 
la 30 km. depărtare. Porto Novo 
este un oraș cu străzi sinuoase și 
însuflețite, clădit la marginea la
gunei pe care un pod o leagă de 
litoral. Șeful Superior, descendent 
al regelui Toffa care a semnat tn 
1863 faimosul tratat „de priete
nie* cu Franța, tși are aici reșe. 
dința. Porto Novo este capitala 
administrativă a țării și guverna
torul francez tronează intr.un 
palat impunător ce se inalță tn 
mijlocul unui parc.

Aici ca și la Cotonu am fost 
fermecat de noblețea ținutei lo
cuitorilor, Înveliți cu o eșarfă viu 
colorată pe care și-o încing in 
jurul șalelor.

Dahomeenii sini minări de tre- 
cut ui lor. Pe străinul nou sbsit, 
ei ll invită să se ducă la Ahomey.

lată-mă deci, la rugămintea lor 
insistentă, instalat intr.o mașină 
pentru a parcurge cei 60 km. ce 
ne despart de Ahomey, 60 km. 
printr-un peisaj de arbori stufoși, 
întretăiat de rtulețe, prin sate tn 
care răsună tam-tamul

Prima mea vizită, la sosire, 
este rezervată vechiului palat re
gal, al cărui ultim ocupant a fost 
regele Benazin, erou al țării, 
luptător curajos împotriva domi
nației franceze.

Tronuri tn lemn minuțios sculp
tate. arme de toate felurile și 
vestigiile altarelor rituale slnt 
păstrate cu sfințenie

O plimbare prin cartierele ora
șului. in special la Honntoudj. 
mă fac să apreciez șl aici, ca și 
pe Coastă de Fildeș, marele ta
lent al meșteșugarilor, care, cu

aceleași metode, tn același stil ca 
și strămoșii lor, lucrează lemnul 
și arama, fabrică măști ș; statuete. 
Sursele lor de inspirație, in a- 
ceastă artă, slnt luate din viața 
poporului Obiectele pe care le 
fabrică reprezintă locuitori tn 
cadrul ocupațiilor lor familiare. 
Pe Ungă aceasta, este demn de 
semnalat remarcabilul lucru al 
țesătorilor (eșarfe de o calitate 
excelentă), vopsitorilor (adevd- 
rați artiști pictori care decorează 
țesăturile), fierarilor, cizmarilor.

rea de noi burse studenților și Am văzut, am trăit viața aces- 
majorarea cu 50 la sută a celor tor populații: triburi ale pădu- 
existente, pentru deblocarea ere- rilor, țărani, muncitori de la ora- 
ditelor destinate construi'ii de 
școli și crearea de centre de for
mare profesională, pentru asis
tenți acordată tinerilor șomeri și 
revalorizarea prețurilor produse
lor agricole etc.

Acest program, schițat foarte 
pe scurt, rezumă de fapt nizuin. 
țele generale ale tineretului din 
Dahomey.

. .După părăsirea Dahomeyulul,

șe. Viața se desfășoară aproape 
la fel ca și tn secolele trecute 
Cite piedici puse In calea creării 
unei vieți omenești! Și nu rareori 
m-am întrebat: unde slnt bine
facerile colonialismului, dacă nu 
tn casele de bani ale cltorva co
lonialiști ?

Să vedem tn ce fel este organi
zat tnvățămtntul. în aceste țări

Km. DE-A

(III) Prin Dahomey și Africa Ecuatorială^)

*) Continuare. Partea l-a și a 
Il-a au-(ost publicate în „Scinteia 
tineretului" din 19 decembrie și 
respectiv 21 decembrie 1956.

olarilor etc. Toate acestea demons 
strează geniul creator al poporu
lui dahomeean.

Dahomey e o țară cu mari bo
gății. Plantațiile de palmieri a- 
coperă 10.000 km. p. și produc 
anual 40.000 tone fructe care la 
rindul lor produc ulei, materii 
destinate fabricării săpunului, 
margarinei etc. Cafeaua e pro
dusă în cantități mari. Minereu, 
rile de aur* fier, crom, titaniu, 
toate acestea fac din Dahomey o 
țară înzestrată.

Poporul e conștient de toate a- 
cestea, și-și dă seama de opre
siunea la care este supus de către 
colonialiști

Singura cale care se impune — 
aceea de a se uni, de a lupta — 
a fost larg urmată. De la Cotonu 
la Paroku, trecînd prin Porto 
Novo și Ouidah, asociațiile spor
tive, culturale, sindicale, studen
țești, se nasc, se dezvoltă. Nu
meroși tineri le frecventează. Ei 
duc în cadrul lor o activitate va
riată pentru a-și îmbunătăți con
dițiile de studiu, pentru revalori
ficarea artei și a folclorului țării 
etc. Dintre toate aceste asociații 
grupate in sinul Consiliului Ti
neretului care le coordonează ac
tivitatea, putem cita, de pildă. 
Uniunea Tineretului Muncitor din 
Dahomey care, constituită acum 
doi ani, tși propune ca program 
lupta pentru amenajarea terenu
rilor de sport și a localurilor cul
turale, pentru alocarea de sub
venții mai consistente organiza
țiilor de tineret, pentru atribui-

de L0 CHEIK BARRA

am vizitat timp de o lună Gabon, 
Bongo.ui de mijloc. Ubangui- 
Chari și Tohad. patru țări care 
formează federația Africii Ecua
toriale de sub dominația franceză 
Țări cu păduri dese, totdeauna 
verzi și care se tntind pe o su
prafață de peste 150.000 km. pă
trat i. Țări traversate de fluvii 
uriașe cum slnt Congo și Chari, 
unde hipopotamii trăiesc in turme.

Bogățiile acestor țări sini re
marcabile. multiple. Mai intii fil
deșul. apoi cauciucul extras din 
liane sau rizomun, plante oleagi
noase. sarea, exploatată de-a 
lungul coastelor in mici colibe 
și lemnul cu resurse inepuizabile 
ce se intind pe 30 milioane hec
tare și a cărui cifră de export a 
trecut in 50 de ani de la 5000 la 
311.000 tone. Dar cite bogății nu 
mai sini aci ? Minereuri de ara
mă ale căror zăcăminte acoperă 
peste 10.000 km. pătrați, plumb, 
zinc, fier, magneziu. petrol, 
fosfați, potasiu, cupru, aur — a 
cărui extracție a ajuns la 3.000 
kg. pe an. diamant, a cărui ex
tracție. de la exploatarea sa. se 
cifrează la peste un milion de ca
rate. Să complectăm această listă 
cu citeva din cele mai însemnate 
produse agricole: cafea, cacao, 
bumbac, trestie de zahăr, banane, 
orez, manioc, arahide etc.

numai o parte din copii pot frec
venta școlile publice sau particu- 
lare. Există doar 200 elevi In 
tnvățămtntul tehnic. Nici o uni. 
versitate sau școală de medicină. 
Două colegii și un liceul Admi
rabil, nu-i așa ? Tot atit de ad
mirabil ca și tn domeniul sănătă
ții publice: toate spitalele la un 
loc aveau. In 1953, o capacitate 
de 9.000 paturi, Intr.o regiune 
unde 5 la sută din populație este 
atinsă de lepră I Potrivit unui 
raport al medicului căpitan Des. 
prez, la spitalul de la Fort A'- 
chambault (Tohad) au fost, tn 
1901 din 460 sarcini. 61 avorturi 
spontane. 184 decese ale noilor 
născuțl de la 0 la 6 zile și 25 
femei moartei

In aceste țări unde africanii noastre de fiecare zi Munca noas
tră va fi dificilă, căci vom găsi 
mereu tn fața noastră autorită
țile care caută să împiedice dez
voltarea organizației. Cu toate 
acestea, privim cu încredere 
viitorul căci știm că uniți și ho- 
tăriți. vom învinge".

Organizațiile de tineret din 
țările Africii Ecuatoriale au sim
țit deja necesitatea imperioasă 
de a se apropia. Ideea colaboră
rii intre ele s-a născut, și-a fă
cut drum Astăzi, ele formează 
consilii naționale întărind apor
tul tinerei generații la lupta 
pentru scuturarea jugului colo
nialist.

dar mi sa pare că aceste citeva 
cifre sini suficient de semnifi
cative pentru a ne putea pune 
întrebarea: cine profită de ne 
urma bogățiilor țării ? Rășpun. 
sul e limpede: colonialiștii. De 
ani de zile aceștia s.au aciuit 
pe aceste locuri. Totul le apar
ține. Ei organizează marile com
panii agricole și miniere, ei se 
instalează pretutindeni. Cit des
pre african, el nu are declt drep
tul de a fi la cheremul colonia
liștilor.

Popoarele acestor țări se ridi
că mereu mai hotărtte la lupta 
anticolonialistă.

După exemplul celor mai vlrst. 
nici care se organizează In sin. 
dicate șl partide politice pentru 
succesul luatei pentru libertate, 
tinerii pornesc și ei la o acti
vitate intensă tmpotrlva împilării 
coloniale. Mai multe organizații 
s-au și constituit și acțiunea lor 
tntr-un viitor apropiat va ajuta 
considerabil mișcarea tuturor a- 
cestor popoare pentru cucerirea 
unei vieți mai bune.

Am discutat cu 
Uniunii Tineretului 
iată ce mi-a spus:

conducătorul 
Congoloez și 
„Organizația

colaborare cu mișcările de tine
ret din alte țări, pentru a bene
ficia de pe urma experienței lor. 
pentru a ne inspira In sarcinile

tși propune să grupeze ti-
neretul pe baza aspirațiilor
sale comune de libertate și
să-l antreneze la luptă pen-
tru realizarea acestor aspi-
rații. Organizația noastră va
stabili legături de prietenie Si

formează aproape totalitatea 
populației, infima minoritate a 
albilor (francezi) ocupă toate 
posturile de funcționari In aproa
pe toate ramurile de activitate

Înzestrarea tehnică a acestor 
țări este mizerabilă. Acest vast 
ansamblu de țări, care se întinde 
pe o lungime de peste 3000 km 
de la nord la sud. nu dispune 
declt de o singură cale ferată 
Brazzaville — Point Noire — 
Congo Ocean, lungă de 511 km. 
Ne putem închipui ce tnseamnă 
asta f

Aș putea continua enumerarea 
unor asemenea stări de lucruri.
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