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— Au început tratativele so- 

vieto-bulgare.

— S.U.A. se teme să nu le fie 

demascat* acțiunile agresive.

— Un provocator antisovietic 
demascat țn Austria.
— Jumătate de oră tn tovără

șia unul deputat grec.

al clasei muncitoare
Oamenii muncii din țara 

noastră aniversează 24 de ani 
de Ia eroicele lupte ale ceferiști
lor și petroliștilor din februarie 
1933 și sărbătoresc „Ziua cefe
riștilor", zi instituită de partid 
și guvern in cinstea 
tașament de frunte 
noastre muncitoare.

Evenimentele din

Avram Moi»!
locțiitor al ministrului 

Căilor Ferate

acestui de
al clasei

COMUNICATUL
1933, petrecute pe fondul conse
cințelor dezastruoase pentru

februarie

Direcțiunii Centrale de Statistică 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al R.P.R 

asupra îndeplinirii planului de stat 
pe anul 1956

Tn anul 1956, primul an al celui de-al 2-lea plan 
cincinal, oamenii muncii din patria noastră 
călăuziți de hotăririle celui de-al 2-lea Congres 
al P.M.R., au obținut succese importante in dez
voltarea economiei naționale și in domeniul so. 
clal-cultural.

I. Dezvoltarea industriei
Pe ansamblul industriei socialiste, planul pro

ducției globale a fost Îndeplinit in proporție de 
105%, iar planul producției marfă in proporție 
de 104%.

Pe ministere îndeplinirea planului se prezintă 
după cum urmează :

Denumirea

Procentul de îndeplinire 
a planului la :

Producția Producția 
globală marfă

Ministerul Industriei Metalur
gice și Construcțiilor de Mașini 

Ministerul Industriei Petrolului 
Ministerul Minelor
Ministerul Energiei Electrice șl 

Industriei Electrotehnice 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 

lelor de
Ministerul 
Ministerul ___
întreprinderile 

Ministeru’ui 
întreprinderile 

Ministerului 
întreprinderile 

Ministerului 
întreprinderile 

Ministerului 
întreprinderile

Sfaturilor Populare 
Uniunea Centrală a Cooperati

velor Meșteșugărești

Tn comparație cu realizările

Industriei Chimice 
Industriei Lemnului 
Industriei Materia- 

Construcții 
Industriei Ușoare 
Industriei Alimentare 

Industriale ale 
Silviculturii 
Industrial ale 

Construcțiilor 
Industriale ale 

Căilor Ferate 
Industriale 

Culturii 
Industriale

al*
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Tn comparație cu realizările anului ____ „„
ducția globală a crescut cu 11%, obtinindu-se in 
industria mij'oacelor de producție o creștere de 
14% șl in industria bunurilor de consum o creș
tere de 7% ; producția marfă a crescut cu 10%.

In anul 1956 productivitatea muncii a crescut 
cu 9% fată de anul 1955.

Ca urmare a creșterii productivității muncii, a 
economiilor de materii prime, materiale și com
bustibil obținute de oamenii muncii din fabrici și 
uzine. pre(ul de cost tn industria republicană a 
fost redus cu 2,3% fată de prețul de cost mediu 
din anul 1955, obțintndu-se economii In valoare 
de peste 830 milioane lei.

Sarcina planificată de reducere a prețului de 
cost nu a fost insă îndeplinită tn întregime ca ur
mare a rezultatelor nesatisfăcătoare obținute in 
acest domeniu de unele ministere. In deosebi de 
Ministerul Minelor, Ministerul Industriei Lemnu
lui, Ministerul Industriei Materialelor de Cons
trucții, Ministerul Industriei Alimentare.

La principalele produse industriale, in compara
ție cu anul 1955, producția s-a dezvoltat după cum 
urmează:

1955. pro-

Denumirea 
produselor

Producția efectivă 1956 
In % fată de 1955

Energie electrică
Țiței extras
Cărbune brut extras
Minereuri de fier
Cocs metalurgic pentru furnale 
Fontă
Otel
Laminate finite pline
Țevi de otel
Motoare cu combustie internă
Strunguri
Rulmenți
Tractoare agricole cu motor Diesel 
Pluguri de tractor cu cuțite și discuri 
Autocamioane de 4 tone S.R..101 
Autobuse
Motoare electrice peste 0,6 kW.
Sodă calcinată
Sodă caustică
Îngrășăminte chimice 
Anvelope
Ciment
Cherestea de rășinoase
Cherestea de fag
Hirtie
Țesături de l'nă
încălțăminte din piele
Carne
Slănină
Uleiuri comestibile
Lapte de consum
Brinzeturi
Zahăr

se tmbună-In cursul anului 1956 a continuat să 
lățească sortimentul și calitatea produselor indus, 
triale.

S-au produs noi tipuri de mașini și agregate ca : 
-ompe centrifugale, injectoare de aburi, combina 
ractată de recoltat cereale combina de recoltat 
torumb, grapa rotativă, cultivatorul suspendat pe 
ractor, mașina de lopătat cereale, mașina de zlă- 
lit stoguri, screperul de tractor de 1,5 m.c„ apara 
aje electrice și altele. De asemenea s-au fabricat 
roi coloranți organici, mașini de spălat rule, noi 
nodele de confecții, de tricotaje și de Încălțăminte, 
toi sortimente de articole pentru copii, precum și 
> varietate mai largă de obiecte de marochinărie.

întreprinderile din industria ușoară au produs 
antitățl mai mari din mărfurile cerute mai mult 
le populație. Astfel, in comparație cu anul 1955, 
iroducția de poplin și balonseide a crescut cu 76a/a, 
ilbir șl molton cu 69’/,, diftină cu 39%, catifea cu 
122V», țesături pentru lingerie de pat cu 14%, clo- 
•api din fire sintetice cu 74’/,.

Unele întreprinderi au livrat insă produse de cali
tate necorespunzătoare ca de exemplu: întreprin
derile Carbonifere Doicești și Vulcan — cărbune ; 
Uzinele „23 August" București — motoare Diesel 
de 450 C.P.; Uzinele „Electro-Putere" Craiova — 
tramvaie și piese turnate ; Uzinele „Clement Gott
wald" București — grupuri electrogene : întreprin
derile din regiunea Stalin, „Constantin David", 
„Dumbrava" și „Dacia" — țesături de lină și „13 
Decembrie" — încălțăminte din piele; „7 'Noiem- 
brie“-Brăila, „Spicul" Focșani, „Steaua Roșie" Sla
tina — paste făinoase.

La produse alimentare ca : preparate de carne, 
paste făinoase, produse zaharoase, unele întreprin
deri au manifestat tendința de a produce sortimen
te cu prețuri mai mari in dauna celor ieftine.

Față de anul 1955, gradul de mecanizare a cres
cut in industria cărbunelui la perforare și tăiere 
la înaintări de la 80,5'/, la 82,3%, la transportul 
in abataj de la 69 8% la 75,5’/», in industria ma
terialelor de construcții, la încărcarea marnei in 
cariere de la 87’/» la 98,8%, iar la încărcarea pie
trei de calcar de la 75*/» la 81%.

S-a extins folosirea de procedee 
ca: forjarea tn trepte, forjarea în 
a pieselor mari, călirea cu curenți 
vență, turnarea de precizie în coji, 
creșterea productivității muncii în

In multe întreprinderi industriale, există încă 
importante rezerve interne, in deosebi in ceea ce 
privește folosirea capacităților și a suprafețelor de 
producție. Nu toate întreprinderile industriale au 
acordat atenția cuvenită economisirii metalelor.

In anul 1956 s-a dezvoltat activitatea de invenții 
și raționalizări. Numărul invențiilor, inovațiilor și 
propunerilor de raționalizări aplicate a fost de pes 
te 34 mii.

Prin eforturi proprii șl cu sprijinul țărilor lagă
rului socialist, in deosebi al Uniunii Sovietice, in
dustria noastră și-a insușit cu succes tehnologia 
producerii de noi și importante mijloace de produc
ție și bunuri de consum, contribuind și in anul 1956 
la creșterea puterii economice a patriei noastre.

tehnoiogice noi 
matrite închise 
de înaltă frec- 
care au dus la 
industrie.

II. Dezvoltarea agriculturii 
și silviculturii

in cursul anului 1956, s au obținut realizări im
portante in dezvoltarea sectorului socialist, precum 
și in lărgirea bazei tehnico-materiale a agriculturii.

După Congresul al 11-tea al Partidului Munci
toresc Romin numărul familiilor de țărani mun
citori din gospodăriile colective a crescut cu 26’/», 
noul avint al colectivizării agriculturii noastre ca 
racterizindu-se, pe de o parte, printr un ritm mult 
mai viu și pe de altă parte printr-o mai masivă 
intrare a țăranilor mijlocași in gospodăriile agri
cole colective De asemenea, s-au dezvoltat for
mele simple de intr-ajutorare.

Dezvoltarea sectorului cooperatist in agricultură 
se prezintă astfel:

Exi«tent la 3I.XI1.I956

Denumirea

C
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e 
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so
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 % 
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X1
1

TOTAL
— Unități 10709 162
— Suprafața arabilă — mii ha — 1696 144
— Familii — mii — 684 176

din total:
Gospodării agricole colective

- UnlUțl 2564 119
— Suprafața arabilă — mii ha — 942 119
— Familii — mii — 231 126

întovărășiri agricola
— Unități 8130 182
— Suprafața arabilă — mii ba — 753 195
— Familii — mii — 452 219

La stirșitul anului 1950. lectorul

8 Locomotiva înaintează pe nesfîr- 
tele magistrale de oțel. Ochii că

lătorilor — care merg pe distanța 
București-.Petroșița — s-aii îndrep
tat către ceasurile instalate pe pe

ren* „Am ajuns la timp, nici un minut în- 
tîrzlere“. Mecanicul cu chipul innegrt de 
fum, zimbește mulțumit. Nici un minut 
tîrz’ere. așa cum scrie la carte.

Peronul a rămas undeva departe, prin 
ceață aproape că nu se mai zărește. Lungul 
șir de vagoane remorcat de locomotiva 
130.568 a pornit spre Depoul C.F.R.-Bucu- 
rești-călători. Comunistul Gheorghe lordache 
— mecanicul — face un mic calcul: econo
mii de 39 tone 
Acesta i succesul 
sărbătoarea de la

Rămii cu bine
vom porni din nou la drum, ducind călătorii 
la destinație fără nici un minut întirziere.

in-

combustibil convențional 
cu care intimpină el 

16 februarie, 
prieten credincios. Mi ne

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

ANCHETA

re
Nu sîntem noi 

chiar cei din urmă

__  . ___  cooperatist al 
agriculturii deține 17.5% din suprafața arabilă a 
țării, iar intregul sector socialist 30.8%.

Raioanele Negru Vodă. Hirșova. Medgidia șl A- 
damclisi din regiune* Constanța și raioanele “" 
mon Sirbu, Călmățui și Bujoru din regiunea 
lăți sint complect cooperativizate.

In cursul anului 1956, s.au înființat 13 noi 
țiuni de mașini și tractoare.

In același interval de timp, agricultura a . 
mit 2439 tractoare convenționale de 15 CP. 2870 
p'uguri pentru tractor, 569 combine și batoze pen
tru cerea'e. 732 semănători mecanice. 1520 culti
vatoare mecanice. 1115 secerători-legători meca
nice .precum și alte mașini și utilaje.

Stațiunile de mașini și tractoare și gospodării'e 
agricole de stat au obținut in anul 1956, față de 
1955 la unele lucrări importante, următoarele re
zultate :

Denumirea

Fili 
Ga

sta.

pri.

Realizări 1956 in % 
fată de realizări 1955

I. Stațiunile de Mașini și Tractoare 
Volumul total al lucrărilor executate 
Volumul lucrărilor pe tractor

convențional de 15 CP
II. Ministerul Gospodăriilor 

Agricole de Stat
Plantații noi

— vii altoite și indigene
— livezi încheiate 

Complectări de goluri
— în vii altoite șl Indigene
— in livezi încheiate

Din cauza condițiilor atmosferice 
din anul 1956, precum șl a unor lipsuri In munca 
organelor agricole, la majoritatea culturilor de 
cimp, In special la cereale șl plante uleioase, pro.

(Continuare tn pag. 3-a)

muncitori ale crizei economice 
mondiale din 1929—1933, au con
stituit un exemplu de înălțătoare 
combativitate și eroism al prole
tariatului din Romînia, condus de 
încercatul său Partid Comunist, 
in lupta pentru libertate și o 
viața mai bună. Luptele ceferiș
tilor și petroliștilor din 1933 prin 
amploarea și vigoarea lor, prin 
înaita conștiință de clasă dove
dită de muncitori prin riposta pe 
care au dat-o burgheziei și mo- 
șierimii care se pregătea să în
scăuneze fascismul și să arunce 
toate consecințele crizei pe spi
narea clasei muncitoare, se si
tuează printre marile lupte revo
luționare ale proletariatului mon
dial. Aceste lupte care au culmi
nat cu puternica grevă de Ia 
Grivița au demonstrat tăria cla
sei muncitoare din Romînia, uni
tatea ei în jurul Partidului Co
munist — singurul partid capa
bil să ridice și să călăuzească 
masele muncitoare in luptă.

Idealurile pentru care în fe
bruarie 1933 și-au jertfit viața 
mulți fii iubiți ai clasei munci
toare, idealurile pentru care ute- 
cistul Vasile Roaită a Înfruntat 
gloanțele burgheziei murind vite
jește la postul său, au devenit 
astăzi fapte. Au trecut de atunci 
24 de ani. Romînia este astăzi un 
stat liber, suveran și independent 
al cărui popor și-a luat soarta 
In propriile sale mîini. Cei mai 
buni fii ai săi stau azi la cîrma 
țării. Alegerile din 3 februarie 
cînd 98,88 la sută din cetățeni 
și-au dat votul candidaților Fron
tului Democrației Populare sînt 
o dovadă grăitoare a unității de 
neclintit dintre partid, guvern și 
popor. Poporul nostru pășește 
ferm înainte pe drumul con
struirii socialismului. In primele 
rînduri se află și ceferiștii care, 
credincioși tradițiilor revoluțio
nare, și-au îndeplinit cu cinste an 
de an sarcinile de transport pe 
care economia națională în plin 
progres le-a pus, mereu sporite, 
în fața căilor noastre ferate.

Datorită muncii eroice a cefe
riștilor care îndeplinesc cu elan 
indicațiile partidului, datorită a- 
jutorului multilateral primit din 
partea Uniunii Sovietice în ma-

Decorarea unor lucrători 
de la căile ferate

Cu ocazia aniversării a 24 
de ani de la eroicele lupte 
ale ceferiștilor din 16 februa
rie 1933 și pentru realizări 
și merite deosebite în mun
că, Prezidiul Marii Adunării 
Naționale al Republicii Popu
lare Remine a emis un de
cret, pentru conferirea „Or
dinului Muncii" și a .Meda
liei Muncii" unor muncitori, 
tehnicieni, ingineri și func
ționari din cadrul Ministe- 
ru’ui Căilor Ferate.

Au fost decorați cu „Ordi
nul Mundi", clasa Il-a ; Cio- 
ran N. loan, Chiș Ioan, Tu
dor E. Marin, Marcu Aurel,

Popovici Gheorghe și Roman 
loan; cu „Ordinul Muncii", 
clasa lil a : Topan Grigore, 
Cosma Teodor, Popa I. Ni- 
colae. Tiuțiu Mihai, Bărbă. 
teanu Ion, Crișan Ion, Bujin 
Nicuiae. Gaspar Vasile. Sar- 
gu Petru, Nămo’oiu Marcel, 
Cadelcu Cornel. Nastasia 
Ioan, Stan Dumitru, Hores- 
cu Gheorghe. Stoian Con. 
6‘antin. Grecu Alexandru, la- 
cob Dumitru Ivanovici Si- 
mion. Boarnă Petre, Teacă 
Aurel, Speranță Gheorghe, 
Graur Dumitru. Mitran Gri
gore. Pilder Alfred, Gerves, 
cu Marcel, Dudu Stefan, 
Jimțea loan, Drăgan Gheor
ghe, Comșa Marin, Hazen-

kopf Anton, Chivu Aurel, So- 
lovschi Vladimir, Nicola Con
stantin, Nicolae Dumi
tru, Gingu G. Ștefan, Cri. 
șan Ioan, Orban Mircea, Pe
tre Nicolae, Oniță Simion, 
Vladislau loan .Micluță Pe
tre. Pavel luliu, Cristea 
loan, Nagy Adalbert, Donca 
Mihai, David Vasile, Pasat 
Mihai, Bîrleanu Zaharia, Că
lin Ioan, Neagu loan. Ciocan 
liculae. Dudaș Aron, Meza- 
roș Adalbert, Opreanu Hie, 
Munteanu Ichim. Cindrea A- 
chim, Ioniță Ioan, Hodoroa- 
bă Ioan, Stănescu Mihai și 
Munteanu Gheorghe. De ase
menea au fost distinși cu 
„Medalia Muncii" 195 de ce- 
feriști.

șinl și utilaje, șl aplicării expe. 
rienței feroviarilor sovietici, in 
anul 1956 am reușit să trans
portăm pe căile ferate un volum 
de mărfuri de două ori mai mare 
decît cel din anul 1949. Produc
tivitatea muncii a crescut în 
1956 cu aproape 10 la sută față 
de anul precedent. Au fost de a- 
semenea îmbunătățiți indicii de 
calitate cu peste 2 la sută, s-a 
Îmbunătățit raportul intre cursa 
vagonului încărcat și cei goi. 
Toate acestea au dus la reduce
rea prețu’ui de cost cu 3 la sută. 
Ministerul Căilor Ferate reali- 
z:nd un beneficiu cu 6,4 la sută 
mai mare ca in anul precedent. 
Din rindurile ceferiștilor s-au ri. 
dicat oameni care stăpinesc in
tr-un înalt grad tehnica nouă, 
autori ai unor inițiative foarte 
valoroase, oameni ca Ștefan 
Lungu, Erou al Muncii Socia. 
liste, ca mecanicul Stana R. 
Gheorghe, care a reușit să folo
sească locomotiva timp de trei 
ani fără reparație generală.

Alături de virstnici, tineretul, 
însetat să-și Însușească teh
nica avansată, participă cu elan, 
în mod creator la îmbunătățirea 
procesului de transport. Cu entu
ziasmul specific tinereții, mulți 
dintre ei se situează in primele 
rinduri in lupta pentru efectua
rea rapidă, ieftină și in depline 
condifii de siguranță a transpor
turilor. Tinerii Ștefan Marti- 
ncac șl Dorel Butaș, me
canici din depoul de automo
toare Arad, au parcurs 92.500 
km. fără reparații generale, ti
nerii montatori Vasile Georgescu, 
Nicolae Mihălașcu și Gheorghe 
Sculeanu de la „Grivița Roșie", 
au montat o locomotivă peste 
plan, țn cinstea „Zilei ceferiști, 
lor". Tinărul Marin Voicu, strun. 
gar la atelierele ,, Constantin 
David" depășește norma cu 50-60 
la sută, dar iși face timp și pen
tru pregătirea profesională a 
doi ucenici. Eforturile depuse de 
ceferiști se reflectă direct tn im. 
bunătățirea continuă a condiții
lor lor de viață. In anii regimu
lui democrat-popular viața cefe
riștilor ca și a celorlalți oameni ai 
muncii s-a schimbat radical. Anul 
trecut, de exemplu, numai pentru 
locuințele ceferiștilor statul a 
învestit aproximativ 30.000.000 
lei. Funcționează în prezent pen
tru uzul ceferiștilor aproape 450 
cluburi și colțuri roșii, 125 bi- 
blioteci sindicale cu peste 1.200.000 
volume. La ateliere, in depourl 
s-au mecanizat muncile care cer 
eforturi fizice mari. In anul 
1956 numai pentru protecția 
muncii a fost repartizată suma 
de 45.000.000 Iei. Numeroase fap
te vorbesc despre grija față de 
sănătatea ceferiștilor. Astăzi 
funcționează la calea ferată 226 
circumscripții medicale. Atelie. 
rele Grivița Roși*. Simeria, Paș
cani, de exemplu, au servicii me. 
dicale speciale care asigură ope. 
rativ consultații și tratamente. 
In fiecare an, prin organizațiile 
sindicale, sînt trimiși la odihnă 
mii și mii de ceferiști. Anul tre
cut 33.000 de ceferiști și.au pe
trecut concediul la munte șl la 
mare și peste 4.500 de copii de 
ceferiști și-au petrecut vacanța in 
cele 17 tabere de școlari și pio
nieri ale C.C. al Sindicatelor 
muncitorilor din C.F.R. șl P.T.T.

Pentru muncă ireproșabilă tn 
îndeplinirea planului de transport 
a fost premiat un însemnat nu
măr de ceferiști din exploatare. 
Cu sume care au totalizat peste 
6.500.000 Iei.

Anul 1957 pune in fața noastră.

(Continuare tn pag. 3.a)

In prag de primăvară
Colectiviștii din Vidra și Do- 

breni i-au anunțat pe mecaniza
torii de la SM.T.-Călugăreai, re
giunea București, să vină la arat 
Vestea insă i-a pus in încurcătu
ră pe conducătorii stațiunii de 
mașini și tractoare. Pină alaltă- 
seară, directorul stațiunii, (tov. 
Mircea Paulian) stind liniștit in 
biroul său se lăuda : stăm cit se 
poate de bine. Să vină timpul 
bun și gata, ieșim la cîmp.

A fosl insă destul să vină 
timpul bun ca directorul să-și dea 
seama că situația nu-i de loc 
strălucită. Stațiunea a avut de 
reparat, intre allele. 22 tractoare 
și nouă șasiuri. Condiții de mun-

că șl posibilități excelente 1 To
tuși, o iarnă întreagă conduce
re* a așteptat ca doar, doar, să 
pice ceva piese din cer. Ab.a acum 
au Început căutările. Două roți 
dințate pentru tractoare I.A.R. 
au fost găsite In magazia «tațiu- 
nii, a treia la o bază de utilaj și 
aș* mai depaite. Dar neglijenta 
conducerii stațiunii a provo
cat intirzierea reparațiilor. Din 
cele 22 de tractoare în toată pe
rioada de iarnă, au fost reparate 
numai 14. Opt se află și acum 
in atelier. Antrenați de organiza
ția de bază U T.M.. tinerii meca
nizatori s-au străduit să termine 
reparațiile planificate. Strădaniile 
lor n-au fost insă 
succes, pentru că 
tn mare parte de 
ducerii stațiunii.

Lipsa
tru pregătirea campa
niei de primăvară nu 
se oprește Insă aici. 
N-a fost încă asigura
tă hrana mecanizato
rilor pentru perioada 
lucrărilor de primăva
ră. Nu s-au
vat brigăzile. Abia a- 
cum conducerea sta
țiunii tși dă seama că 
nu are suficienți trac
toriști.

Așa dar, 
campania 
rilor de 
Stațiunea 
tractoare
este nepregătită, iar 
tovarășii din condu
cere continuă să se 
autoneliniștească: „Nu 
sîntem noi chiar 
din urmă".

încununate de 
au fost lipsite 
sprijinul con-

de Interes pen-

nefavorabile

- DIRECTORUL S M.T.-ulul: — Ia mal 
lisați mă tn pace! Eu nu-mi văd capul de 
grijă că n-am piese de tractor și voi mă 
încurcați...

Condiții bune, 
rezultate bune

definiti-

Cele 54 tractoare, 51 pluguri, 
50 semănători, 15 cultivatoare, 
200 grape stelate și 40 boroane 
ale Gospodăriei de stat Jimbolia 
din regiunea Timișoara sint in 
întregime reparate; sint gata, de 
asemenea, cinci cupluri de semă
nători.

Cum a reușit acest colectiv să 
tntimpine primăvara atit de bine 
pregătit ? Răspunsuri sint mai 
multe. S-au asigurat astfel con
diții corespunzătoare de viață ti
nerilor mecanizatori. In sala 
cantinei, de o curățenie exem
plară, inaită. spațioasă, se ser
vește o masă gustoasă și consis
tentă.

Biblioteca este înzestrată cu 
2754 volume in limbile germană, 
romină, maghiară, sirbă etc., și 
este frecventată de 289 cititori.

O parte din muncitorii gospo
dăriei locuiesc in grupul social 
al gospodăriei. Sint aici și fami
lii tinere; lucrează în prod cție 
și soțul și soția. Pentru copiii 
cestora funcționează o creșă și 
cămin de zi cu 46 de locuri.

Toate astea au făcut ca 
timpul perioadei de reparații,
nerii de la Gospodăria de stat 
Jimbolia. ajutați indeaproape de 
conducere, să și concentreze toate 
eforturile spre un singur punct: 
terminarea în timpul stabilit a 

pentru reparării tuturor mașinilor și 
lnsămînță- 
primăvară, 

de mașini și
Călugărenl

a- 
un

tn 
ti-

uneltelor agricole necesare în 
campania de primăvară, fapt care, 
de altfel, a fost realizat.

C. BUCUR

cei

Cînd organizațiile D.T.M. 
rămîn în urmă

C. S.

Colectiviștii din comuna Fileștî, 
raionul Galați, au terminat de 
reparat uneltele agricole. De

asemenea, ei au selecționat can
titățile de semințe necesare ma. 
jorității culturilor care vor fi în- 
samințate în primăvară. întrea
ga suprafață destinată porumbu
lui (75 hectare) va fi însămîn- 
tată cu sămîntă hibridă. La se
lecționarea semințelor s au evi-‘ 
dentiat în special tinerii Nicolae 
AL Ion, Ioana Fătu. Paula Stoica 
și alții. In frunte cu utemiștii 
Gheorghe Enăchescu, Petre Apos
tol și alții, tinerii colectiviști au 
transportat pe ogoare 13 tone de 
gunoi de grajd.

Acum, colectiviștii din comuna 
Fi'.ești sînt gata să înceapă mun
cile de primăvară. Exemplul co
lectiviștilor a fost urmat de mem
brii întovărășirilor agricole din 
comună. In înîreaga comună se 
vor însămînta 200 de hectare cu 
porumb hibrid

Gata cu pregătirile pentru cam
pania de primăvară sînt și co
lectiviștii din comuna Șendreni, 
Frumușita și altele. De pildă, cei 
din

nat 6.200 kg. diferite semințe, iar 
cei din Frumușița 3.500 kg. Dor
nici 6ă obțină recolte mari la 
hectar fn acest an, colectiviștii 
din Frumușița au transportat pe 
ogoare 50 de tone gunoi de grajd. 
Această acțiune a fost de aseme
nea încredințată tineretului. In 
mod deosebit s-au evidențiat ti
nerii Gheorghe Pașcanu, Ândone 
Drăgan. Iordan Bejan și alții.

Rezultate bune tn pregătirile 
pentru campania agricolă de pri
măvară, au fost obținute și în ra
ionul Filimon Sirbu, raion com
plect cooperativizat. Astfel, pînă 
acum au fost reparate 96 la sută 
din pluguri și 82 la sută din se- 
mănătorile cu ‘—“— —’— 
Fruntași sînt 
din comunele: 
Iau. Vișan și

Cu toate 
zarea mobilizării 
din regiunea Galați la 
gătirile pentru primăvară 
este satisfăcătoare. Situația a- 
ceasta se datorește tn mare par
te și faptului că, tnceptnd 
cu activiștii comitetului regional 
U.T.M. și pînă la organizațiile

tracțiune animală, 
țăranii muncitori 
Mircea Vodă, Jir- 
altele.
acestea, organi- 

tineretulul 
pre- 

nu

ce campania a început, el 1u- 
: :«... elaborarea planului de

comuna Șendreni au selecțio-
tn

crează încă la... ' c________  ________ __
măsuri pentru pregătirea campaniei de pri
măvară.

timp

— Măi frate, închide fereastra că duduitul ăsta al tractoa
relor nu ne lasă să lucrăm. Desene de NELL COBAR



De vorbă ca

lulls Dorlsova

LECTURI DUMINICALE
IN INTIMITATEA UNEI TALENTATE ARTISTE

Tînăra artistă lulia Borisova 
de la Teatrul „Evgheni Vahtan
gov" din Moscova este denumită 
idolul spectatorilor sovietici. E 
lesne de înțeles aceasta. In acti
vitatea sa în teatru ea a creat o 
întreagă galerie de eroi scenici.

Biografia Iuliei Borisova nu 
este marcată de nimic neobișnuit. 
In copilărie o pasiona muzica, 
împreună cu tatăl său, nu lipsea 
de la nici un concert la conser
vator, mergea adeseori la spec
tacolele de operă și balet la Tea. 
trul Mare. D.ar, în anul 1943 cind 
a absolvit școala medie, în fața 
ei s-a ridicat întrebarea: „ce să 
deviu ?“. lulia avea un verișor 
care în acel timp își înoepea ca
riera artistică pe scena Teatrului 
,,E. Vahtangov" din Moscova. lu
lia mergea și privea cu mult in
teres toate spectacolele în care 
juca verișorul său. Și ea ar fi 
vrut să joace un rol pe scenă. 
Pină la urmă, lulia s-a hotărît să 
se înscrie la Institutul de teatru. 
Și-a susținut examenul de admi
tere și apoi a început să.și însu
șească măiestria artei teatrale. 
După patru ani, lulia Borisova a 
terminat cu calificativul „exce
lent" Institutul de teatru și a fost 
primită tn trupa teatrului „E. 
Vahtangov" din Moscova.

mi.au plăcut — altfel mi.ar fi 
fost greu să le joc. Mai mult 
însă iubesc trei eroine: Eponina 
(„Oropsiții"), Anisia („Pe fundul 
de aur“ de D. Mamin-Sibiriak) 
și Varvara („Singură" de S. Ali- 
oșin).

— Ce apropie atît de mult pe 
artistă de aceste eroine ?

— La fata franceză, Eponina 
— spune lulia Borisova — îmi 
place caracterul său, tn care se 
împletesc simplitatea și șiretenia, 
sinceritatea și fățărnicia, gingășia 
și brutalitatea. Mă mișcă profund 
dragostea ei nemărginită pentru 
Marius. Pe Anisia o simpatizez 
pentru că ea este o femeie adevă.

tesc cî-nd am rîs sau am zîmbit, 
o

Filme de păpuși
Spectatorii din țara noastră — 

Iubitori ai filmelor de j.Zr 
vor avea prilejul să cunoa: 
curînd noi realizări în acest dd- 
menijj ale cineaștilor romîni.

Printre acestea se află transpu
nerea pe ecran a cunoscutei schi
țe „Domnul Goe“ a lui I. L. Ca- 
ragiale, în regia lui Bob Căli- 
nescu.

„Năzdrăvanii" este un nou film 
de păpuși realizat la studioul 
„București* după poezia uDoi ră- 
țoi In raiboi*1 de Cicerone Theo- 
dorescu.? Scenariul și regia sînt 
semnate de Bob Călinescu. Regi
zorul ‘Gh. Șaîdel a realizat după 
o poveste ilustrată purtind titlul 
„Ionuț Petruț în Africa Centrală*4 
de Clelia Ottone, filmul de pă- 
pu&i „Insula Negritei*. ».

In afara filmului „Chit în pe- 
rfcor, reafiz’at după poezia „Po
veste cu 9 ziuă de 5 ani*' a lui 
Cicerone Theodorescu, film de pă
puși combinat cu actori făcînd 
parte din ciclul „Aventurile lui 
Chiț", se află aproape de sfîrșit 
cel de-al doilea film „Coșmarul 
lui Chiț", iar în pregătire, filmul 
intitulat „Pantalonii lui Chiț".

16 roluri 
pe scena teatrului

Primele sale roluri au fost: Mag
da in piesa „Complotul condam- 
naților" de N. Virta, Hero în co. 
media lui Shakespeare: „Mult 
zgomot pentru nimic". In aceste 
spectacole lulia Borisova a cuce
rit în scurt timp simpatia spec
tatorilor. Iar in următoarea pre
mieră — dramatizarea romanului 
„Oropsiții" de Victor Hugo — tî- 
năra artistă, care a interpretat 
rolul Eponinei, a strălucit. Ea a 
redat minunat chipul fetei pari, 
ziene din păturile de jos, îndrăz
neață pină la disperare. In 
chipul Eponinei. lulia Borisova a 
reușit să întruchipeze dragostea 
puternică și pasionată a femeii 
care este gata să jertfească to
tul pentru omul iubit—

lulia Borisova, și-a jucat rohil 
original. Ea a insuflat eroinei sale 
o extraordinară dragoste de via
ță, bunătate, gingășie, scoțînd-o 
din impasul tragic. In spectaco
lul „Oropsiții", artista și-a dez. 
văluit o nouă calitate a talen
tului său scenic — curajul și ini
țiativa. Și nu întîmplător la tre. 
cerea în revistă a tinerilor artiști 
pe perioada 1950—1951, rolul 
Eponinei, interpretat de lulia Bo
risova a fost premiat.

Eroine de neuitat a creat artis
ta în spectacolele „Egor Bulî- 
ciov și alții" de Gorki („Șura"), 
„Makar Dubrava" de A. Kornei-

_____________ _ _______ dar acum, privi-ndu-te, simt 
rată, care știe să iubească cu căi- bucurie în inima mea...“ 
dură și pasiune...

Dar iată că pe Varvara — con
tinuă lulia Borisova — n-am iu
bit-o chiar de la început. Varva
ra a fost doar cauza ruperii lui 
Platonov de familia sa — soția 
și o fată de 16 ani. Cînd am aflat 
că voi juca rolul Varvarei, în fața 
mea s-a ivit o problemă serioasă: 
ce atitudine să am față de noua 
mea eroină ? Platonov și Varea se 
îndrăgostesc unul de altul atît de 
tare, încît dragostea învinge to
tul. Eu am înțeles ca într-o 
dragoste puternică așa și trebuie 
să se întîmple. Situîndu-mă în 
locul Varei, eu aș fi procedat la 
fel ca și eroina. Am început s-o 
iubesc pe Varea, mai ales pentru 
dragostea puternică, care nu su
portă nici minciună, nici fățăr
nicie. M-am străduit să joc ast
fel rolul Varei, încît nici una din 
faptele sale să nu se poate în
toarce împotriva ei. Și am deve
nit pe scenă „avocatul" Varei. In 
obligația mea intra să joc în așa 
fel rolul * ' ” 
portarea 
simpatia spectatorilor.

IuLia Borisova și-a îndeplinit 
excelent sarcina primită. In inter
pretarea lui Borisova, Varea de
vine îndrăgostită, cu un su
flet deschis și toate acestea nu 
pot să nu trezească simpatia 
spectatorilor.. ,

lui Varvara, încît com
ei să nu îndepărteze

Opinia spectatorilor

mai vîrstnici

Familia
Iulia Borisova este căsătorită. 

Soțul său este funcționar. Au și 
un copil — Sașa, în vîrstă de 
șase ani. Sașa o iubește foarte 
mult pe mama sa și privește cu 
dezaprobare activitatea sa în tea
tru.

— Mama mea îmi aparține nu
mai mie — apune Sașa — și nu 
vreau s-o iubească prea multă 
lume.

Pe lulia Borisova o pasionează 
sportul. Practică înotul, patina
jul. In serile cînd nu are spec
tacol o poți tntilni adesea la con
certe.

lulia Borieova are acasă o 
mare bibliotecă. Urmărește cu a- 
tenție noile opere literare sovie
tice și străine.

Artista a fost de nenumărate 
ori peste hotare. A vizitat Ceho
slovacia, Ungaria. Rominia. R.D. 
Germană, Polonia.

cît

„Makar Dubrava” de A. 
ciuk, (Galia) și altele.

lulia Borisova a jucat 
pe scena teatrului „E. 
gov" 
învățătorul și îndrumătorul ei 
este cunoscutul actor și regizor 
sovietic Ruben Simonov.

In total 
Vahtan- 

numai șaisprezece roluri.

Eroinele preferate
— Dar care sînt rolurile pe 

care le-ați îndrăgit cel mai mult ?
— Mi-e greu să răspund la a- 

eeastă întrebare — spune ea. 
Toate rolurile pe care le-am jucat

Artista primește multe scrisori. 
Ii scriu oameni de diferite pro
fesii, de diferite vtrste. Autorii 
acestor scrisori sînt admiratori 
ai talentului ei.

„Dragă lulia I — I se adre. 
sează pensionarul Rumanov — 
sînt unul dintre cei
militanți pe tărîmul artei rusești. 
Dar iată că azi am fost la teatru 
și am aplaudat mult, ca un tînăr, 
am aplaudat pentru talentul tău, 
am rîs din suflet și am plîns“...

,,Nu sînt critic de artă I — scrie 
Alexandr Iakovlev — ci un sim
plu admirator cinstit al artei tea
trale. După ee am văzut cum ai 
interpretat rolurile Iuliei, Epo- 
ninei, Anisiei. Varei, doresc să te 
felicit cu căldură. Dragă lulia, 
ești o simplă femeie sovietică, 
cinstită și bună, care aduci bucu
rii altora Mergînd la teatru, eu 
am văzut tn ochii multor spec
tatori lacrimi și de înduioșare și 
de bucurie. Personal nu-mi amin-

Planurile de creație
In prezent, lulia Borisova pre

gătește un nou rol — rolul Nas- 
tasiei Filipovna din dramatizarea 
după romanul lui Dostoievski — 
„Idiotul*

— Cînd începi pregătirea unui 
rol dramatic — spune lulia Bo
risova — te străduiești să-1 în
truchipezi cît mai original,
mzi apropiat ie tatecția a:<xi 
lui, sa complectei: adeseori uorir 
lipsuri. In ee privește rolul 
Na6tasei Filipovna, nu sînt neli
niștită în căutarea de noi trăsă
turi ale caracterului său. Dimpo
trivă, mă gindesc cu emoție, voi 
putea eu oare să întruchipez bo
găția caracterului eroinei mele 
cu care atit de generos a împo
dobit-o genialul scriitor rus Feo
dor Dostoievski-.

Părerea noastră e că temerile 
Iuliei Borisova sint neîntemeiate 
Ea este înzestrată din belșug cu 
acea mare calitate necesară acto
rului — de a se transpune in cele 
mai variate situații. Odată, i s-a 
întimplat un fapt destul de cu
rios. După terminarea unui spec
tacol, lulia Borisova a ieșit din 
camera artiștilor, indreptîndu-se 
spre casă. O mulțime de spec
tatori care așteptau la ieșirea ar
tiștilor, au asaltat-o cu întreba
rea :

— Spuneți-ne, lulia Borisova 
iese curind ?

Sfioasă 
răspuns:

— Da, 
Șl s-a

și intimidată, artista

tn curind.
pierdut tn mulțime

ANATOLI FINOGHENOV

a

/maginea frecventă a Parisu
lui, întîlnit în literatură, în 
plastică, cinematografie, în 

versurile poeților și în paginile 
avîntate ale unor mari călători, 
scutesc in acest caz descrierile a- 
mănuntite de ordin geografic, ar
hitectonic sau istoric. De altfel, în 
intenția mea este mai puțin vorba 
de o reeditare a unei vechi prie
tenii care-i leagă pe oamenii de 
pretutindeni de această inimă a 
Franței — și de atîtea ori a lu
mii — dt despre o încercare de 
a surprinde „pe viu" viața cloco
titoare a metropolei la începutul 
celei de a doua jumătăți a veacu
lui XX.

Prima imagine care-mi stăruie 
în minte despre Paris este curge
rea calmă a Senei între cheiurile 
reci de piatră, într-un amurg bo
gat. Tabloul este plin de gin
gășie și grandoare, iar mari- 
citatea grațioasă a podurilor, 
construite în stiluri și linii din cele 
mai variate, contribuie parcă — 
prin liniștita lor oglindire în unde
le apei — la consolidarea acestui 
sentiment. Din fundurile acestui 
briu al Parisului pe care-l con
stituie Sena, auzi parcă rârx- 
nind secolele atît de bogate 
in istorie, cintecele de tris
tețe, de luptă yi de victorie ale 
acestui minunat popor al Parisu
lui ; sint închise ca un tezaur « 
valurile dulci, rezonanțele 
magnolei, vibrațiile Manei 
unduirea melodioasă « ati 
s:r»ete derpre drzg 
despre bnosne 
despre sezos de 
a trai. Întreagă 
această bogdțse, 
scumpă fiecărui 
francez, este 
străjuită parcă 
de o parte și de 
alta, ca de o 
țardă de onoare 
la porțile unei 
împărății, de 
rafturile buchi- 
niștilor, înțesate 
de cărți, de 
stampe, de ne
numărate mărtu
rii, despre trecut și

De aici pornind, Paristd poate fi 
—ca să zic așa — atacat pieptiș, 
firi riscul de a-ți falsifica impre
siile, fără riscul de a confunde cele 
două orașe, cele două lumi care 
sălășluiesc în eL

£ a fel cu oricare ahă mare 
metropolă occidental — y» 
chiar mai mult decît ori

care alta — Parisul vădește cele 
două fețn aia sale: cea a-^tearică 
pe care i-a configurat-o și i-o con
figured popond și istoria lui» 
ri cea poleită scăldată in lux 4 
huzur Ezempiul tipic tn o- 

pricință îl oferă re-

au imprimate, pe niște plăcuțe in
finit mai mici, prețuri exorbitante. 
Te încearcă imediat după primele 
impresii ale varietății și gustului 
ales debordant, un sentiment de 
jenă și revoltă cînd citești prețuri 
de 150.000—200.000 de franci pen
tru un mantou sau o rochie, 
știind că salariul mediu al unui 
muncitor depășește lunar cu greu 
30.000 de franci. Am intrat și 
mi-am preumblat privirile prin 
multe din aceste magazine orbi
toare, am văzut opulența extrava
gantă a unor mari restaurante yi 
localuri, am vizitat pe Avenue 
Victor Hugo apartamente de cite 
14 și 16 camere locuite de numai 
doi sau trei oameni. Toate mi 
s-au întunecat insă in minte, luînd 
propC'riU ți contururi de coșmar, 
cind, bsîT-o dimineață am citit în 
„L^Humarâte" despre cele întîm- 
plate in aceiayi Paris, pe strada 
Chevcler U numărul 101, unde, 
Eiume, un copil de șase luni, al 
cmcilec ol unei familii de șomeri, 
s decedat in urma rănilor provo
cate de țobdam care inundă mi- 
zerabdtd beci in care această fa
milie este obligată să trăiască.

Dvnmeața era tot atit de înso
rită și proaspătă, viața marelui 

crd tot atit de exuberantă și 
rentă-
n timpul cit am zăbovit acum 

fa Paris, vechi amintiri din 
remea propriei studenții 
purist edes gmdul fi pașd

Mi atrăgea 
tetă

ir.
Ers o vreme9

Studenții în zilele 
lui nouă sute șapte 

ocumentele yi literatura des- sează studenților și cetățenilor, 
pre răscoalele țărănești din pune de la început problema po- 
1907 amintesc foarte des de ziției ce trebuie luată față de miș- 

iinul dat răscoalei de către carea țărănească și atrage atenția 
Anul 1907 a înscris pagini 

frumoase de tradiție revoluționară 
și în istoria studențimii noastre 
democrate care întotdeauna s-a 
situat alături de popor, de forțele 
înaintate ale națiunii care au 
luptat pentru idealurile dezrobirii 
sociale și naționale ale celor ce 
muncesc. Studenții cutreerau sa
tele și vorbeau țărănimii despre 
dreptul ei la pămînt, pîine și li
bertăți politice. Ziarele vremii re
latau zilnic despre mari întruniri 
studențești de protest împotriva 
exploatării țărănimii.

Cercuri și organizații studențești 
au ținut mari întruniri și au lansat 
manifeste cerînd guvernului să 
facă dreptate țărănimii, să-i dea 
pămînt și libertăți politice.

Ziarul „Adevărul" din 3 martie 
1907 în articolul „Studenții pen
tru țărănime" scrie; „Printre sțu- 
denți e manifestă o mișcare pen
tru țărănime. E o mișcare îmbucu
rătoare pentru că e vorba de a se 
sprijini dreptele cereri ale imensei 
majorități a acestui popor".

Știrile multiple din ziarele vre
mii confirmă că între studenți și 
răsculați era o legătură strinsă.

La întrunirea organizată de so
cietatea studențească „Unirea" la 
Iași la 28 februarie 1907, ziarele 
spun că „au asistat și foarte mulți 
săteni".

Din revista „Convorbiri literare" 
aflăm că și studenții de peste ho
tare au sprijinit pe răsculați. In nr. 
4 din aprilie 1907 al revistei „Con
vorbiri literare" citim că „studenții 
din Moscova au ținut un meeting 
de protestare".

Studenții ca yi răsculații n-au 
fost „ignorați" de aparatul de re
presiune al moșierimii.

Va fi greu să înșirăm numeroa
sele manifestări studențești din a- 
nul 1907 și să analizăm caracterul 
lor.

In larga mișcare studențească în 
favoarea țărănimii s-au putut stre
cura însă și s-au strecurat și cu
rente diversioniste puse la cale 
chiar de guvern pentru a îndrepta 
eroica mișcare țărănească în di
recții potrivnice intereselor ei. 
Studențimea conștientă, legată de 
popor, nu s-a lăsat însă amăgită 
și n-a urmat ațîțările diversioniste 
naționaliste.

In toiul răscoalei, cînd valul re
voluționar cuprinsese țărănimea, 
studenții din Iași și București au 
ținut numeroase întruniri. La una 
din aceste întruniri au luat cuvîn
tul numeroși studenți progresiști 
legați de popor care au lansat un 
manifest.

Ziarul „Adevărul" din 7 martie 
1907 reproduce acest manifest sub 
trtiui „Un manifest studențesc4* 
semnat de „un grup de studenți 
romini“. Este un admirabil act de 
acuzare împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc, care a ținut timp 
de decenii țărănimea în mizerie 
și neștiință de carte, lipsită de 

\ drepturi. Manifestul, care se adre-

inoască în
acest do- student

purile acestor tineri studioși, acu
ma gravi și preocupați, dor care 
la ieșire ijt oor regiei desigur re
pede oerva ji proverbiala lor bună 
dispoziție.

a murgurile tn Cartierul Latin 
ZI tint dintre cele mai frumoa- 

x * se. De pe dealul în vtrful

de MIHAI GHIMPU

Hor . fi cetățenilor,

— Să începem ! Zidește prima 
piatră !
— Dar unde?

VA PREZINTĂ
„CREAREA LUMII"

Autorul desenelor pe care le publicăm mai jos — caricatu
ristul francez, Jean Eifel (pe numele lui adevărat — Frangois 
Lejeun) s-a născut la Paris în 1908. Desenele sale, pe care a înce
put să le publice încă din tinerețe, l-au făcut cunoscut ca pe un 
caricaturist original, posedînd o linie deosebită.

caturi „CREAREA LUMII", 
cate de noi.

Vorbind despre această

Una din cele mai cunoscute lucrări ale lui este seria de cari- 
căreia îi aparțin și desenele publi-

MINERALE
— Cărbunele, desigur. în 

pivniță...
— ...și acum învîrtește-te! Ai 

drumul verde 1

I

— Iată cite o 
Desenați ce doriți.

lucrare a sa, Jean Effel spunea: „Se 
înțelege că în ele e vorba nu despre 
crearea naturii, ci despre natură 

însăși. „Crearea" în lucrarea mea, 
este introdusă numai pentru a 
putea privi lumea dintr-un punct 
de vedere mai interesant. în țara 
mea și în alte țări (în Polonia, în 
Germania) lucrarea „Crearea lumii" 
este folosită în lupta împotriva mis
ticismului, pentru propaganda ma
terialismului în desenele mele 
dumnezeu este înfățișat nu ca un 
creator temut ca în scrierile sfinte, 
ci ca un lucrător ce iubește munca, 
care-și scuipă în palme înainte de
a

ALIMENTAREA CU PETROL

apuca lopata*.

de la Concorde Ia Erode. Dacă nu 
ai cumas frecvența nurilor capi
tale, sentimentul de uluire este fa
tal. In epocile bune ale anului (o- 
dică exceptind lunile do cirf ale 
verii), ritmul mișcării cete aici im
presionant. Oameni fi vehicule 
motorizate de toate tipurile, al 
căror număr u ridică la mii sou 
zeci de mii, vibrează intr-o agita
ție continuă. Pricită de pe tera
sele din ctrful Arcului de Triumf, 
de la Etoile, această agitație ifi dă 
impresia circulației in diverse di
recții a unui flux de singe printr-o 
arteră uriașă. Dar oare aceasta să 
fie adevărata inimă a Parisului ? 
Să coborim puțin in stradă și să 
vedem ce se intimplă. Îmi amin
tesc că intr-o zi, aflindu-mi pe 
Champs-Elyseăs, împreună cu un 
prieten francez și mirindu-mă 
foarte de cele ce vedeam, mi-a 
propus un test. „Hai — mi-a spus 
el — încearcă să oprești, pe o dis
tanță de o sută de metri, zece ce
tățeni yi mtreahă-i de o adresă 
oarecare. „De ce ?“ — am între
bat eu mirat. „Să facem întii ex
periența ji discutăm după aceea“ 1 
M-am conformat. Din zece interO- 
gați, nouă nu ințelegeau limba 
franceză. Erau străini, in majori
tatea lor de limbă anglo-saxoni. 
N-a mai fost nevoie de nici un 
fel de explicație.

De o parte și de alta a trotua
relor, pătrunzind adine in lățimea 
străzii, se inșiruie mesele rotunde 
și scaunele, cel mai ades din paie, 
ale cafenelelor. Tot aici se află 
cele mai mari și mai luxoase ma
gazine care, țipind „moda“ din vi
trinele cu dimensiuni care atrag 
uneori pe acele ale unui perete,

mai acum douăzeci de am, dnd 
pulsa aici, ca de altfel și m restul 
cartierului, ua ntm de cuță dus 
cele mai trepidante. Ia apropiere 
se afli vestita bibliotecă Sainte 
Genevieve, cu sutele ei de mii de 
volume, cu martie ei săli de lec- 
tură, cu nenumtf cții ei cititori de 
toate i trytele; te află, la numai 
cîteva sate de metri, atit de ve
chea și cunoscuta grădină Luxem
burg; se află impresionanta ți ce
nușia clădire a celebrei Sorbonne, 
de un atît de mare renume. Am 
regăsit în timpul zilei aceeași o- 
gitație vie, aceleași fețe tinere, ilu
minate, unele de surîsul ți alegre- 
țea proprie juneței, altele de cău
tături grace, preocupate, medita
tive, care vorbesc îndelung și clar 
despre caracteristicile acestui car
tier și ale ocupanților săi. Intr-ade
văr, aici este inima Cartierului 
Latin.

Mulți, printre care yi eu, s-au 
întrebat nu o dată de origina a- 
cestui nume și el, m felul lui... 
original... Explicația, deși cu iz 
erudit, nu este mai puțin pito
rească. încă din timpul evului me
diu întreaga viață intelectuală era 
sub dominația bisericii. Cu înce
pere din secolul al XIII-lea apar 
universitățile „Universitas Scola- 
rum" sub conducerea unor 
episcopi. La aceste universități — 
printre care și Universitatea din 
Paris — se predau la acea vreme 
doar materii eclesiastice, cum ar 
fi teologia și dreptul canonic, re
dactate în limba latină. De altfel, 
limba latină era singura admisă la 
aceste școli înainte și elevii ajun
geau să o vorbească curent. Oa
menii Parisului au singularizat 
acest cartier universitar prin ceea- 
ce îi era evident mai caracteristic 
și l-au numit „Cartierul Latin*. 
Numele s-a perpetuat și cartierul 
— care în decursul secolelor s-a 
îmbogățit cu noi școli și universi
tăți— poartă și azi vechiul lui titlu.

Ritmul viu al „Cartierului" 
începe încă din zorii zilei. Anima
ția bogată a străzilor, mai cu sea
mă a celebrului bulevard Saint 
Michel, lasă să se perinde în fața 
privirilor sumedenie de tineri, în 
grupuri sau cupluri, care se în
dreaptă în direcții deosebite, dar 
cu un același țel. Se duc la 
cursuri. Parte însă se duc, încă de 
la acea' oră de dimineață la bi
bliotecă, fiindcă mulți dintre ei, 
cazați îndeobște foarte prost, gă
sesc doar aici condiții pentră a se 
putea adinei în lectură sau studiu. 
Am intrat nu o dată și eu în sălile 
bibliotecii Sainte Geneviăve. îmi 
odihneam cu plăcere ochii pe chi-

căruia este situată biblioteca 
Sainte Geneviăve și imensa con
strucție a Pantheonului, se văd 
așternîndu-se la poale, aleele din 
Jordin du Luxemburg, corolele co
pacilor care atunci cînd Unt des
frunzite se profilează pe cer ca 
într-o ptnză de Corot, caldarimul 
încăpător și larg al bulevardului 
Saint Michel pe care circulă mii 
și mii de oameni. Razele de un 
roșu palid ale soarelui scaldă a- 
ceastă priveliște, îmbogățind-o cu 
mii de nuanțe, se joacă tinerește 
pe fețele trecătorilor, dau o străr- 
lucire specială vestimentației și 
tipurilor atît de variate pe care le 
poți întîlni pe străzi. Fiindcă în 
felul lui Cartierul Latm este un 
adevărat „Babei" . Intîlnești aici 
oameni din toate colțurile lumii, 
de toate rasele, de toate culorile 
și nici o împerechere nu pare 
surprinzătoare. Grupurile pot cu
prinde în același timp tineri negri 
din Africa Centrală, nordici de o 
rară blondețe, sau asiatici cu ochi 
migdalați. Voia bună, stima re
ciprocă și prietenia nu au ca su
feri dm pricina acestor deosebiri 
și serile, ca și zilele, îi găsesc 
adesea i^.oreună, consumîndu-și 
tinerețea și veselia așa cum se cu- 
cw vintei și aspiraților lor.

Dv aceleași seri cunosc ta ace
lași cartier și alt 
gen de tineri, ah 
gen de viață. 
Lucrurile se pot 
observa mai ales 
parcurgînd la 
ore tîrzii bule
vardul Saint Ger
main. Aici, în 
timp ce în alte 
părți ale „Carti
erului" luminile 
se sting și 

cheile se invirt tn broască mareînd 
întoarcerea la odihnă a tinerilor 
care mime vor începe o nouă zi 
de studiu, ochii capătă sclipiri 
stranii, agitația devine turbulentă, 
viciul și degradarea, ridicate din 
păcate de urm la rang de „prin
cipiu" și „teorie", își întind nestin
gherite stâptnirea. Am întîrziat în
tr-o seară in vestita cc^enea 
Jelore" de pe acest bulevard. Este 
o cafenea care dăinuie aici de 
cîteva decenii și încăperile ei, mai 
cu seamă cele rezervate" de la 
etaj, au fost yi sint martore a mul
tor vieți de tineri curmate în ela
nul lor da prăpastia atrăgătoare 
dar neiertătoare, implacabilă, a 
plăcerilor ușoare. Localul îy» are 
„obișnuițu" și „mițiații" săi. Nu 
putecm figura in nici una din a- 
cestc categorii, dar curiozitatea de 
reporter m-a ajutat să găsesc mij
locul pentru a putea pătrunde, 
chiar dacă numai pentru o oră, 
pină yi tn tainele celei de a doua. 
In ttmp ce „obișnuițsi" nu puteau 
depăși stadiul de „frecventatori 
ai cafenelei", „mițiații" posedau 
fiecare cite o cheie care le permi
tea să pătrundă intr-un fel de 
„sanctuar" denumit nevinovat 
„Discoteca". Aici, intr-o semi
obscuritate dintre cele mai favo
rabile promiscuitâților de tot felul, 
începînd de la zece seara și pină 
în zori se transmiteau printr-un 
megafon discuri de așa zisă mu
zică de jazz, adevărate documente 
de demență pusă pe note. Barul 
din fund, alimenta copios yi 
scump, cu tot soiul de alcooluri, 
pe frecventatori care, odată cil 
avansarea orelor, deveneau, înspre 
ziuă, întruchipări vii, m agitație 
și mișcare, a demenței de pe 
discuri. La subsol, în âteva săli 
tot atît de perfid luminate și măr
ginite pe laturi de fotolii și cana
pele leneșe, fenomenul descris mai 
sus lua proporții de masă. Ființe 
cu chipuri livide, mimînd tinere
țea, — trupurile le erau de mult 
istovite — se agitau sau zăceau 
tolănite în poziții dintre cele mai 
surprinzătoare sau obscene. Spec
tacol trist și cutremurător — a- 
ceastă treaptă de jos a descompu
nerii fizice și morale! Pentru a- 
ceștia, zorii zilei se confundă de 
fapt cu noaptea totală în care li 
se prăbușesc creierul și șipițurile, 
reduse doar la funcțiunile lor pri
mare. Aici,1 Cartierul Latin parcă 
moare de fiecare dată, ușis de a- 
ceste jalnice exemplare.

Dar tot el renaște cu fiecare di
mineață, cînd trezindu-se după o 
noapte de odihnă și visuri, scutu- 
rîndu-și ca o copilă părul bogat 
și auriu, primește cu pasiune pe 
străzile și în clădirile sale pe acei 
tineri minunați care se străduiesc 
și reușesc să-i mențină faima, 
faima lui cea bună și adevărtă.

asupra pericolului diversiunilor 
naționaliste, asupra obligpției de a 
spune țărănimii întregul adevăr cu 
privire la cauzele reale ale vieții 
lor mizere, care se aflau în 
nedreapta orînduire socială de a- 
tunci. Manifestul spune: „Datoria 
noastră de romîni și de oameni de 
știință este de a spune celor 
neștiutori întregul adevăr". Și în- 
tr-adevăr manifestul înfățișează în 
cuvinte simple, dar izvorîte din i- 
nimă și din profunda dragoste pen
tru popor, tabloul trist al stării de 
mizerie a țărănimii în societatea 
burghezo-moșierească.

„in orașe, risipă și lux pentru 
școlile înalte în care învață fiii 
boierimii și burgheziei, la țară școli 
fără dascăli, fără clădire, fără mij
loace deînvățămînt".

„în orașe clădiri mărețe în care 
sînt instalate instituțiunile publice, 
cumul de salarii pentru funcționă
rimea care-și alege stăpînul ce-i 
plătește. La țară lipsă de spitale, 
lipsă de medici, lipsă de măsuri 
de apărare împotriva molimelor 
întreținute de sărăcie și neștiință44.

După acest impresionant tablou 
al prăpastiei dintre sat și oraș, ma
nifestul arată că statul burghezo- 
moșieresc in mod direct „ajută 
pe asupritori în opera de ex
ploatare4'.

„O lege a tocmelilor agricole, 
oneroasă, impune plugarilor numai 
datorii, iar moșierului îi dă toate 
drepturile. Și astfel datorită lipsei 
de pămînt, exploatării și înșelării, 
țăranul muncește vara întreagă în 
arșița soarelui, fără a-și putea a- 
gonisi cele trebuitoare pentru iar
nă, în timp ce exploatatorii de 
toate națiile împrăștie în belșug 
rodul muncii altora pe malurile 
Coastei de Azur".

Combătînd diversiunile naționa
liste răspîndite de burghezie și 
moșieri după care apăsătoare era 
numai exploatarea străinilor, ma
nifestul spune .•

„Alăturea de boierime și prote
guită de dînsa, numeroși arendași 
străini sînt tovarăși ai acestei ex
ploatări neomenoase. A despărți 
însă problema și a acuza numai 
străinii interpuși, înseamnă a as
cunde, în mod interesat, un adevăr 
care cu atît mai puțin poate fi 
negat, cu cît multe, nenumărate 
sînt moșiile țării romînești, unde, 
deși exploatați numai de proprie
tari romîni și creștini, țăranul tră
iește în aceeași neagră sărăcie și 
mizerie și astfel cei care îndeamnă 
la ură în contra străinilor, căutînd 
a ascunde adevărul, contribuie 
prin aceasta în mod direct la men
ținerea sfărei de asuprire și înjo
sire a țăranilor romîni".

Era în interesul mișcării țără
nești 'să cunoască acest adevăr si 
studenții democrați, animați de 
înaltele idealuri de dreptate so- 
cială ale cărui purtător devenea 
tot mai mult 
contribuit la 
mină.

spune 
levăr". Și în-

clasa muncitoare au 
scoaterea lui la lu-

L. STELIAN

IN PRAG
DE PRIMĂVARĂ

(Urmare din pag. I-a)

de bază U.TM., problema pre
gătirilor pentru campania de pri
măvară a fost privită cu destu
lă superficialitate. In raionul Ga
lati chiar, unde lucrările sînt 
mai avansate, activiștii comitetu
lui raional, tn frunte cu primul 
secretar Stan Leonid, n-au con
tribuit cu nimic la mobilizarea 
tineretului din raion și nici nu 
cunosc situația din comunele și 
satele raionului tn privința pre
gătirilor pentru campania agri
colă de primăvară.

U.T.M. Tîrnăveni (prim-secretar 
Ion Răchită) care a pierdut din 
vedere că atenția tineretului să
tesc trebuie orientată în mod 
deosebit în această perioadă spre 
problemele campaniei agricole de 
primăvară.

C. SZABO

Cuvîntul de onoare 
al tineretului

IANCU TRIFAN.

Lipsuri organizatorice
Lucrtnd pe ansamble și suban

samble, mecanizatorii de la S.M.T. 
Tîrnăveni, regiunea Stalin, au 
reușit ca In Ziua de 16 februa
rie (cu 4 zile înainte de termen) 
să raporteze efectuarea complec
tă a reparațiilor mașinilor nece
sare tn campania agricolă de pri
măvară. Cele 40 tractoare K.D.- 
35, 4 UTOS-2, plugurile, grapele 
stelate, precum și atelierele mo
bile sint gata pentru lucru. Re
zultatele obținute de mecaniza
tori se datoresc tn bună parte și 
faptului că tineri ca Gheorghe 
Lazăr (tehnician) și Ion Herman 
(secretarul organizației de bază 
U.T.M.) au adus inouații meni
te să scurteze durata reparațiilor. 
Tn timpul lucrului din atelier s-au 
remarcat de asemenea și echipele 
de tineret conduse de Traian 
Șandor ș/ losif Covrig.

Și tinerii din gospodăria agri
colă colectivă din Bahnea se pre
gătesc intens tn vederea bunei 
desfășurări a campaniei de pri
măvară. Cinci vagoane de gunoi 
de grajd au fost imprăștiate pe 
ogoarele colectivei.

Nu se poate spune însă că pe 
întreg cuprinsul raionului Tirnă- 
veni lucrurile merg bine. Secția 
agricolă a sfatului popular raio
nal (șef — ion Rusu) precum șl 
sfaturile populare comunale n-au 
luat toate măsprile necesare. Din 
această pricină pină la această 
dată au fost condiționate abia 
263 tone de semințe, în . loc de 
630 tone cît a fost planificat. De 
asemenea, într-o serie de comune 
ca: Sînbenedic, Șona, Bobohal- 
ma și Adămuș nu a început încă 
nici căratul gunoiului pe ogoare, 
s-au selecționat în total abia 8 
tone de semințe din cele 240 pla
nificate.

O mare lipsă în această direc
ție o are și comitetul raional

Adresîndu-ne unor tovarăși din 
conducerea atelierelor regionale 
Gostat Nazarcea în legătură cu 
calitatea reparațiilor executate 
în iarna aceasta am primit urmă
toarele răspunsuri.
• Inginer Gheorghe Rădulescu, 

șeful producției.
„Trăgînd invățăminte din se- 

zlsările primite de la gospodăriile 
de stat pe care le deservita, am 
luat în iarna aceasta o serie de 
măsuri pentru asigurarea calității 
reparațiilor și pentru executarea 
lor la vreme. Unul din succesele 
pe care le-am obținut în aceas. 
tă privință a fost îndeplinirea la 
timp a planului de reparații- I» 
plus, pentru ca să nu se piardă 
nici o zi de la arături și tnsă- 
mînțări, am asigurat un stoc de 
104 motoare reparate".

• Gheorghe Mincuiescu, con
trolor tehnic

„Pentru ca să asigurăm calita
tea superioară a reparațiilor am 
organizat munca pe ansamble și 
subansamble. Am avut greutăți 
în privința unor piese de schimb, 
dar le-am remediat fără întîr- 
ziereprin recondiționați. In a- 
ceastă muncă s-au evidențiat 
muncitorii din brigada lui Da
mian Cernamoris, care au recon
diționat diferite piese de la șasiti. 
Tînărul Ion Șerban, recondițio- 
nînd o serie de piese de ia pom
pele de motorină, de apă, filtre, 
a realizat importante economii".
• Ștefan Dumitriu, secretarul 

organizației de bază U.T.M.:
„Majoritatea lucrătorilor aces. 

tor ateliere sîni tineri și lor li se 
datorește în mare parte executa
rea la timp și de bună calitate a 
reparațiilor. Realizările noastre 
puteau fi mult mai mari dacă ti
nerii din- cele cinci brigăzi de ti
neret care ău funcționat un timp 
tn întreprindere, n-ar fi fost 
schimbați — adesea fără rost — 
de la un foc de muncă la altui. 
Cu toate acestea noi asigurăm 
gospodăriile de stat, ale căror 
tractoare le-am reparat, că n-am 
făcut lucru de mîntuială și că se 
pot baza în permanență pe spri
jinul nostru,

A. CONSTANTINESCU



ACEI AȘ FLACARA
IERI $1 AZI LA „GRIVITA ROȘIE"

Jertfa de sînge a eroului
Pe unul din zidurile „Grivi

ței Roșii" s-au cățărat acum 
cîteva zile un tînăr și un om 
mai în vîrstă, sprijiniți pe cite 
o scară și s-au oprit în fața 
unei plăci de bronz pe care se 
așternuse o ușoară și cenușie 
urmă a trecerii vremii. Cei doi 
oameni au început s-o șteargă 
încet și cu evlavie, redîndu-i 
strălucirea vie. Cuvintele scrise 
acolo, sub chipul unui tînăr cu 
privirea semeață și inteligentă, 
țîșneau parcă din metalul însuși: 

„Grivița Roșie“ cinstește jert
fa de sînge a tî nărui ui Vasile 
Roaită, evocînd marele său spi
rit revoluționar și mobilizator. 
Cu brațele încleștate pe mine
rul sirenei, cu trupul sfârtecat 
de gloanțe a căzut la 16 fe
bruarie 1933 în lupta pentru 
libertate și apărarea cauzelor 
drepte4*.

Pare simbolic gestul celor doi 
oameni ai „Griviței Roșii44 care, 
în aceste zile, redau strălucire 
chipului și rîndurilor acelea. Pe 
lîngă ei treceau tineri și bă- 
trîni și oprindu-se cîteva clipe 
priveau zidul, reîmprospătîn- 
du-și parcă imaginea demult 
cunoscută sufletului și inimii 
lor.

mată cu fiare și pumni încleș
tați pînă la sînge. Cu ochii sti
clind de foame și mizerie oa
menii cereau atunci tot ce 
poate fi mai logic și 
mai omenesc pentru un om : 
piine și libertate. Sirena tină- 
rului de 19 ani suna pentru 
piine și libertate. El a stat în
cleștat cu miinile pe fierul rece 
al sirenei, și glasul acela pre
lung și metalic era un strigăt 
surd și indirjit. Strigătul a pă
truns în cartierul mizer și îne- 
grit de fum al ceferiștilor, a 
intrat în cocioabele și inimile 
lor înfiorîndu-i, a umplut cerul 
orașului cu un vaier sumbru 
și disperat, umbrindu-1 cu în
grijorare, a zguduit saloanele 
regelui și miniștrilor ca un cu
tremur, le-a răsunat în urechi 
ca un cîntec sinistru, rău pre
vestitor. Aceștia, înlăturînd cu 
un gest violent imaginea de 
groază a răzbunării rupturoși- 
lor și ftămînzilor, au trimis 
companii cu baionete și mi
traliere.

Greviștii au privit palizi, cu 
stlcliri de metal in ochi, baio-

Numele lui Roaită, Jertfa Iui 
de sînge sînt legate de nemu
ritoarea sirenă a Griviței Roșii 
răsculate, care chemase la lup
tă sfâșietor și înflăcărat armata 
de flămînzi și zdrențăroși, înar-

netele care sclipeau și se apro
piau amenințătoare. înapoi nu 
s-a mișcat nimeni.

Chemarea sirenei se întețise, 
inflexiunile ei tremurătoare și

DIALOG
CONTEMPORAN

Am vizitat din nou „Grivița 
Roșie" acum cîteva zile. Prin 
curtea largă și înconjurată de 
ziduri ca un vast amfiteatru 
calc emoționat, cu religiozitate. 
Totul, pînă și pietrele acestea 
mi se par sfinte.
„Grivița Roșie" — cuvintele 

acestea răsună profund, cu un 
ecou grav și prelung. Atmosfe
ra ei clocotitoare, laborioasa 
muncă care domnește peste tot, 
maiestuozitatea halelor uriașe 
și chiar sirena ei cunoscută tu
turor, impresionează ca expona
tele fără de preț ale unui mu
zeu celebru. Chiar și numai prin 
înfățișarea ei exterioară „Gri
vița Roșie" e o uzină modernă, 
cu parcuri cu flori printre care 
apar ici, colo, panouri cu chipu
rile deschise, firești ale fiilor 
săi cei mai vrednici.

La sediul comitetului U.T.M., 
unde am mers mai intli, era 
puțină neorînduială: se zugră
vea interiorul. In mijlocul ca
merei, adunați în jurul unui 

• birou, veseli și gălăgioși discu
tau și rîdeau mai mulți tineri. 
Sosisem în timpul pauzei pen
tru prînz. Secretarul comitetu
lui U.T.M. mi-a recomandat un 
băiat înalt și cam negricios, cu 
o șapcă trasă pînă deasupra 
sprâncenelor.

— El e responsabilul unei 
brigăzi fruntașe de sudori. Are 
a viață interesantă — mi-a 
spus secretarul la ureche cu- 
nosclnd și el pesemne preten
țiile unui ziarist față de eroul 
reportajului său. Descoase-1 cit 
poți mai mult.

Attt cit m-am priceput, l-am 
descusut In fel și chip pe res
ponsabil tncit la sftrșit, clnd 
am terminat discuția, și-a sters 
fruntea plină de sudoare și 
mi-a zîmbit cu înțeles.

Neagu Gheorghe are o viață 
obișnuită — ca să folosim un 
termen puțin cam convențio
nal. Este fiu de muncitor. Tatăl 
lui a muncit toi aici cîteva de
cenii, zi de zi, pînă cînd, tntr-o 
zi, familia l-a petrecut într-o 
căruță la cimitirul săracilor din 
cartier. Gheorghe a intrat în 
uzină In 1943, la 14 ani, ca u- 
cenic. Ține minte și astăzi to-

Gheorghe a rămas puțin în
curcat

— Cu viața... păi cum s-o 
ducem ? Eu, de pildă, cîșiig des
tul de bine. Cite 1.300 de lei pe 
lună. Băieții tot bine ciștigă și 
ei. Dar nu asta-i cel mai im
portant. Vreau să spun că via
ța, in general, e frumoasă pen
tru noi, tinerii. De ce? E sim
plu de explicat. Muncim în 
condiții bune, ne lipsesc griji
le chinuitoare ale vieții, pen
tru timpul liber avem un club 
minunat în care există cor, 
echipă de dansuri, de teatru, 
sală de dauș,.. o bibliotecă cu 
72.000 de volume. Avem și un 
cinematograf, o bază sportivă 
cu stadion de fotbal, un teren 
de volei, și altele. Fără îndo
ială știi că noi avem o echioă 
de volei bună și o echipă de 
rugbi cu renume internațional. 
Mai avem în uzina noastră a 
policlinică modernă în care se 
pot chiar interna bolnavii, un 
sanatoriu de noapte într-o vilă 
din apropiere, creșă, cămin de 
zi și altele. După cum vezi 
există destule motive ca să 
afirmăm că viața e frumoasă, 
cu toate că pare prea simplu 
spus și sună a dare de seamă.

Gheorghe s-a mai gîndit pu
țin, apoi a mers lîngă secretar 
cu o hlrtiuță pe care erau scrise 
cîteva cifre.

— Dacă vrei, pot să-ți vor
besc despre tineri muncitori 
care au ajuns ingineri, care 
sînt azi studenți, elevi în școli 
de maiștri sau la liceul seral.

— Da, am să mi le scriu si 
pe acestea în carnețel, deși mi-e 
frică să nu iasă reportajul plic
tisitor din cauza prea multor, 
cifre și date statistice..

Gheorghe dictează, iar eu 
scriu.

— Cîțl tineri ai spus eă ur
mează liceul seral ?

— 136.
— Și la școala de ucenici?
— Peste 500.
La despărțire Gheorghe Nea

gu m-a rugat să vin într-o zi 
să-i pozez brigada ca să se bu
cure și băieții cînd s-or vedea 
In ziar.

— Toți sini harnici, fruntași, 
n-am ce zice, dar cînd aud de 
fotograf sînt ca niște copii clnd 
le dai bomboane.

grave deveniseră un marș tra
gic de luptă disperată. Aveau 
să se întîlnească pumnii încleș
tați pînă . la singe cu baionetele 
și mitralierele lui Krupp intr-o 
cinică, rușinoasă și lașă inega
litate.

Peste scena înfiorătoare a 
masacrului, sirena suna pre
lung, ca un strigăt și ca o che
mare, ca un cîntec pentru to
varășii căzuți cu fruntea pe 
piatra rece și umedă. Roaită. u- 
cenicul de 19 ani, cu privirea 
semeață și inteligentă, a căzut 
apoi, lăsind să plutească în aer 
ultimul strigăt al imnului pe 
care-1 cîntase libertății timp de

o zi și jumătate. Pe buletinul 
lui medical o mină de asasin 
a scris cinic și laconic „omor 
scuzabil44. Evident, asasinarea 
lui Roaită a fost scuzabilă în 

fața asasinilor celor mari din 
saloane, iar justiția și-a încli
nat balanța de partea lor, le- 
gindu-și cu eșarfă nu numai 
ochii, ci și gura.

Sirena „Griviței Roșii" a ră
mas — și așa va fi pururea — 
sirena lui Vasile Roaită.

De aceea, pare simbolic ges
tul celor doi oameni de la 
„Grivița Roșie44 care, în aceste 
zile, redau strălucire chipului și 
rîndurilor de pe bronzul acela.

Manifestări eu prilejul 
Zilei ceferițfilor

In Capitală și in țară, au avut 
loc zilele acestea numeroase ma
nifestări consacrate celei de a 
24-a aniversări a luptelor duse de 
ceferiști tn februarie 1933.

In cursul dimineții de stmbătă, 
delegații de muncitori de la uzi
nele „Boleslav Bierut“ și „Mao 
Țze-dun“ de la fabrica de confec
ții „Gh. Gheorghiu.Dej" și fabri
ca de medicamente nr. 1, de Ia 
filatura Dacia, atelierele C.F.R. 
„Constantin David", centrul tehnic 
de formare a trenurilor, școiari și 
pionieri etc. au depus în semn de 
omagiu coroane de flori la placa 
comemorativă din incinta com
plexului „Grivița Roșie".

Muncitori participant la gre
vele din februarie 1933, printre 
care Ion Turcu, Nicolae Florea, 
Marin Cioc și Ion Teodorescu, au 
evocat delegaților evenimentele 
trăite în urmă cu 24 de ani.

★
Cu prilejul aniversării eroicelor 

lupte ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști din februarie 1933, la 
Palatul culturii din Ploești a 
avut loc festivitatea inaugurării 
muzeului regional „Lupta revo
luționară a proletariatului {lin re
giunea Ploești".

La festivitate au. luat parte to
varășii Dumitru Coliu, membru 
supleant ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Dumitru Ba- 
lalia, membru al C.C. al 
PJ4.R., prim secretar al Comite
tului regional Ploești al P-M.R., 
M. Gh. Bujor, președintele 
Asociației ioștilor deportați și 
deținuți antifasciști, reprezentanți 
ai Muzeului de istorie a partidu
lui, muncitori petroliști etc.

Muzeul „Lupta revoluționară a 
proletariatului din regiunea Plo
ești, oglindește mișcare* munci
torească din perioada 1872—1907, 
răscoalele~țărănești din anul 1907, 
mișcările muncitorești dintre anii 
1907 și 1920, activitatea tn ilega
litate a partidului de la Înființare 
plnă la 23 august 1944.

S.M.T.-urile din regiunea 
Stalin au terminat 

reparațiile
co-

Alchimie geometrică
Există o anumită credință pe 

care o împărtășesc și o răspîn- 
desc, îndeosebi gazetarii, potri
vit căreia inovatorii — oamenii 
aceia cărora li se cuvine o stimă 
și o prețuire nesfârșită pentru 
munca și aportul lor la înoirea 
tehnicii — își materializează 
ideile pe hîrtiile lor lucioase, de 
calc, în nesfârșite nopți albe, chi
nuitoare, într-o tăcere profundă 
și misterioasă.

Inovatorul „meu" prezintă în 
acest sens unele particularități 
deosebite: nu-1 prinde miezul 
nopții și nici zorile aplecat peste 
planșe și, mai ales, înlătură pe 
cît se poate tot ce e rigid și rece 
în munca aceasta, enorm de a- 
nevoioasă și complicată, a crea
ției inovatoare. Tînărul Gheorghe 
Popescu obișnuiește ca în fie
care zi după ce termină lucrul 
să treacă pe la comitetul U.T.M., 
al cărui membru este ca să dis
cute, să rezolve sarcini și apoi, 
cînd își dă seama că-i e foame 
și că nevasta se chinuie încă să-i 
țină m în carea caldă, fuge repede 
acasă. Mănîncă și, apoi, ca siestă, 
intră în sanctuarul schemelor tra
sate sever și suplu pe hîrtia sti
cloasă de calc. Nu-1 deranjează 
faptul că radioul transmite o 
simfonie de Beethoven sau că 
soția vine lîngă el și privește 
curioasă liniile și calculele, cli
pind și zîmbind, cuprinsă de o 
nostimă nedumerire.

— Ce-i asta pe care o fad tu 
aici ? întrebă ea privindu-1 du
ioasă.

— Un monorai — lămurește 
el definitiv și laconic.

— Adică cum ? Fă-mi să în
țeleg-

— Adică un electropalan de 
două tone care meranizAayă ri
dicarea pompelor de aer.

— în sfârșit, acuma m-ai lă
murit buștean. Am înțeles totul— 
declară ea mulțumită și se de
părtează prefăcîndu-se îmbuf
nată. *

Inovatorul Gheorghe Popesc® 
• un tînăr modest, care nu

vorbește decît atît cît trebuie. 
A făcut pînă acuma două ino
vații care i-au fost aprobate. N-a 
vrut să-mi mărturisească frămîn- 
tările pe care le-a născut în- 
trînsul, fără îndoială, lucrările 
acestea, emoțiile și . grijile pe 
care le-a avut. Mi-a spus doar 
atît: „Da, am lucrat la fiecare 
cîte o lună și ceva, așa, cînd pu
team, cînd mă lăsau treburile. La 
serviciul tehnologic al secției me
canice unde lucrez eu e treabă 
multă, așa că uneori rămîn și 
după amiază. Pe urmă, munca de 
U.T.M. îmi ia și ea destul timp".

— Acum nu mai lucrezi la 
nimic ? l-am întrebat spre sfâr
șit.

— Nu. Deocamdată...
Apoi, mai tîrziu, se răzgîndi și 

mărturisi că are de gînd să facă 
un dispozitiv pentru strunjit șu
ruburile la tije fără oprirea ma- 
șinei.

— Deocamdată îl am numai 
în cap, de-abia încep să-l schi
țez. Pînă va fi gata mai e mult

Gheorghe Popescu are 26 de 
ani, în mintea -lui încep să ro- 
iască năvalnic proiecte, planuri, 
visuri nenumărate. Vrea să în
vețe, să învețe mult, să răzbeas
că peste toate stavilele și secre
tele tehnice, să facă mnvații 
multe, folositoare și ingenioase. 
Toate acestea au devenit pentru 
el pur și simplu o obișnuință, o 
preocupare permanentă, o înde
letnicire firească de fiecare zL

Tipie generației de azi a Gri
viței Roșii — viguroasă și crea
toare — tînărul inovator Gheor
ghe Popescu, se dăruiește cu ge
nerozitate și conștiință cauzei 
zidirii lumii socialiste pe care, în 
zilele acelea mohorîte de februa
rie ale anului de neuitat 1933, 
Vasile Roaită, ucenicul orfan de 
19 ani, umphnd văzduhul cu 
vuietul răscolitor al sirenei, a 
visat-o cu sufletul plin de lumi
nă. Urmașii lui Roaită poartă cu 
dînjii nestinsă flacăra inimii lui 
dăruită vitejește cauzei clasei 
muncitoare.

ION BAIEȘU

ORAȘUL STALIN, (de la 
respondents nostru).

Fiecare dintre zilele primăverii 
stnt hotărttoare 
anului agricol, 
cest fapt, tinerii 
regiunea Stalin 
abnegație pentru a termina cît 
mai curind reparațiile tractoare
lor și mașinilor agricole. Primii 
care au raportat acest succes au 
fost mecanizatorii de la SJ4.T. 
Turnișor. In această stațiune, nu
mărul tractoarelor și mașinilor 
agricole cărora li se fac reparații 
în timpul iernii, scade cu fiecare 
un agricol. De asemenea colecți. 
vele de la S.M.T. Făgăraș, Agni
ta, Sighișoara și Rupea au ter
minat, alaităseară, reparațiile în
tregului parc de mașini și unelte 
agricole, necesare campaniei de 
primăvară. Cu patru zile îna
inte de termen, au terminat 
reparațiile ultimele trei stațiuni 
de mașini și tractoare din re
giunea Stalin — Tirnăveni, 
Proștea Mare și Hărman. In mo
mentul de față, tinerii mecaniza
tori din cadrul celor opt S_M.T- 
uri ale regiunii, sînt gata să iasă . 
cu toate forțele, la arat și se
mănat.

pentru recolta 
Conștienți de a- 
mecanizatori din 
au muncit cu
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pe lingă Consiliul de Miniștri al R.P.R. 
asupra îndeplinirii Planului de Stat 

pe anul 1956
(Urmare din pag. l-a) lității acestora, fiind interesate mal mult In înde*

plinirea valorică a planului.
a fost slabă. Recolte bune s-au obținut . .ducția a fost slabă. Recolte bune s-au obținut t •

la cartofi, sfeclă de zahăr Șl 1* unele legume și V» DcZVOltSfCS COIÎiei*țulUl 
fructe.

în campania de toamnă, au 
proape 3300000 ha.

Rezultatele obținute în anul 
nhnalelor au fost nesatisfăcătoare 
rilor care au existat Îndeosebi în asigurarea bazei 
furajere și în prevenirea și combaterea epizotiilor.

In cursul anului 1956. ingrășătoriile de porcine 
și bovine ale Ministerului Industriei Alimentare 
și ale Ministerului Gospodăriilor Agricole de Stat 
au livrat cu 40% mai multă carne decît in anul 
1955. De asemenea, gospodăriile agricole de stat 
au livrat, față de anul 19p5, cu 13% mai mult lapte 
de vacă, cu 7%mai mult lapte de oaie, cu 28% mai 
multă lină, cu 12% mai multe ouă. Totuși gospo. 
dariile agricole de stat nu au Îndeplinit sarcinile 
planificate de livrări de produse animale.

In silvicultură, planul la Împăduriri a fost înde
plinit în proporție de 114%.

.. . ... _ Volumul vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin
fost însămințate a. coraerțui socialist a crescut după cum urmează :

1956 în creșterea a- 
datorită lipsu- Denumirea Realizări 1956 tn % 

fată de realizări 1955

COMERȚ SOCIALIST
— mărfuri alimentare
— alimentația publică
— mărturi nealimentare

112 
111
102
115

III. îndeplinirea planului 
în transporturi

■ Planul transporturilor de mărfuri și călători pe 
1956 a fost Îndeplinit astfel:

Realizări 1956 tn % 
fată de :

Plan
1956

Realizări 
1956

Denumire*

MĂRFURI EXPEDIATE TOTAL 
din csrc :

'99 106

— pe cale ferată 103 105
PARCURSUL MĂRFU »’ f |[I Ț

RILOR TOTAL 106 ' 106 '
did care:>r. 1 î

— pe cale f#ată fill ioH i 106 f i

PARCURSUL CALATORI
LOR TOTAL 104 105

Ministerele Industriei Materialelor de Construe-

tul, n-a uitat nimic. N-a uitat 
că a fost bătut (a memorat 
chiar șt numele celor care l-au 
lovit, nu i.a uitat), că acasă 
era frig și mizerie.

Clnd vorbește de toate aces
tea e tncruntat și posomorit, 
frazele ti sint laconice și seci. 
Ctnd ajunge tnsă la tntimplă- 
rile din zilele acestea, la băie- 
fii din brigada lui, Gheorghe 
devine exuberant și vorbăreț, 
îmi ia stiloul din mină și de
senează scheme de locomotive, 
tmi arată cum sînt cenușarul și 
marchiza pe care Ie face bri
gada, îmi scrie procentele de
pășite și ta urmă, zîmbind, ada
ugă că băieții lui culeg de-a- 
cum ghiocei, ceea ce înseamnă 
că lucrează in contul primei 
luni de primăvară.

— Ei. dar așa. cu viata tn 
general cum o duceți? am pus 
eu apoi o întrebare de a cărei 
platitudine și sim'plism m-am 
rușinat chiar atunci.

In orașe și centre muncitorești, vtnzărlle din anul 
1956, comparativ cu cele din anul 1955, au crescut: 
la piine cu 6’/» ; la carne cu 20’/» ; la preparate 
de carne cu 13°/«; la pește proaspăt cu 18% ; la 
slănină și untură cu 15% ; la brlnzeturi cu 11% ; 
la lapte cu 38% ; Ia țesături de bumbac cu ll’A; 
Ia țesături de iină cu 24% ; la țesături de mătase 
cu 26%; Ia contecții cu 39% ; la încălțăminte din 
piele cu 12*/»; la mobilă cu 16% ; la articole elec
trotehnice cu 12%; la articole metalice de uz cas
nic cu 21%.

Vînzarea la sate a diferitelor mărfuri in unități
le comerțului cooperatist a crescut in anul 1956, 
comparativ cu anul 1955, astfel: la țesături de 
bumbac cu 5%; la țesături de lină cu 15% ; Ia țe
sături de mătase cu 20%; la tricotaje cu 30% ; la 
confecții cu 24% ; la încălțăminte din piele cu 
15%; Ia încălțăminte din cauciuc cu 63% ; la ar
ticole metalice de uz agricol cu 5%; la cărămizi 
cu 10% ; la țigle, coame, olane cu 21% ; la ciment 
cu 25’/»; la petrol cu 14%.

Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop-ul 
nu au reușit Încă, deși au obținut unele realizări, 
să influențeze ministerele producătoare pentru a 
produce și livra comerțului socialist numai mărfuri 
de calitate.

în anul 1956, în unele perioade, aprovizionarea 
populației cu unt, brlnzeturi, paste făinoase, săpun, 
tricotaje, mobilă, mașini și butelii de aragaz și cu 
alte mărfuri a fost încă sub nivelul cerințelor.

linele unități ale comerțului de stat și coopera- 
fi»t fiu ap depus suficiente eforturi în vederea re
ducerii cheltuielilor de circulație la nivelul planifi
cat

Rețeaua comerțului de stat și cooperatist a cres
cut cu peste 4000 unități de desfacere.

Au continuat să se lărgească legăturile comer
ciale ale țării noastre cu alte țări.

tn cursul anului 1956 numărul țărilor cu care 
am avut relații comerciale s-a ridicat la 68.

Țara noastră a organizat pavilioane la ttrgurile 
și expozițiile internaționale din 7 țări.

VI. Realizări în domeniul 
îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii

In anul 1956, au fost îmbunătățite salariile 
muncitorilor din industria chimică, petrolului, lem
nului, sticlei și ceramicei fine, ale maiștrilor, ale 
personalului din transporturi, telecomunicații, co
merț și alimentație publică, ale personalului din 
invățămint și din cadrele armatei.

Au fost majorate salariile muncitorilor cu ctș- 
tiguri mici.

Prin trecerea de Ia salarizarea pe categorii la 
cea pe funcțiuni, s-a îmbunătățit salarizarea la ma. 
joritatea personalului tehnico administrativ, obți- 
nindu-se in același timp unele rezultate în simplifi
carea aparatului de stat și in creșterea ponderii 
personalului productiv.

Au fost sporite de asemenea pensiile mici și au 
fost introduse alocațiile de stat pentru copii.

S-au construit locuințe de către întreprinderi, 
instituții, sfaturi populare, precum și cu ajutorul 
creditelor acordate de stat, in suprafață totală de 
peste 850.000 m.p.

Cheltuielile finanțate de la bugetul de stat pen
tru Invățămint și cultură, pentru ocrotirea sănă
tății, odihnă, pensii, burse, ajutor familial de stat, 
au însumat 8014,8 milioane lei, fiind cu 1205 mi
lioane lei mai mari decit in 1955.

Față de anul 1955 numărul elevilor din invăță- 
mtntul de cultură generală a crescut cu 131.000.

Numărul absolvenților cu pregătire superioară a 
fost tn anul 1956 cu 19% mai mare decit in anul
1955.

Pentru continua îmbunătățire a condițiilor de În
vățătură a studenților, in anul școlar 1956/1957 au 
fost mărite bursele.

Rezultate însemnate s-au obținut și in dome
niul realizărilor culturale.

In anul 1956, au fost tipărite 38,6 milioane 
cărți și broșuri, cu 9% mai mult decit in anul 1955.

Numărul spectatorilor la spectacolele cinemato
grafice a crescut cu 19®/», față de anul trecut.

In domeniul ocrotirii sănătății, a crescut numărul 
serviciilor medico-sanitare din întreprinderi și a 
continuat să se extindă rețeaua de spitale de cir
cumscripție tn mediul sătesc; la sfârșitul anului 
1956 revenea un medic la 810 locuitori, față de un 
medic la 1895 locuitori in anul 1938.

^fumării celor trimiși la odihnă și a celor care 
și-au îngrijit sănătatea tn sanatoriile balneare a 
crescut cu 4% față de cel din anul 1955.

Contlnutnd realizările obținute tn cursul anului
1956. oamenii muncii din patria noastră, luptă cu 
Însuflețire pentru înfăptuirea hotăriritor plenarei 
C.C. al P M.R. din 27—29 decembrie 1956, asigu- 
rind astfel întărirea și înflorirea Republicii Popu
lare Romine.

ție. Industriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini, Construcțiilor, Transporturilor Rutiere, 

i Navale și Aeriene, și alte ministere și organizații 
economice centrale nu au respectat întotdeauna 
planul operativ de transporturi, făcind anulări din 
plan și încărcări in afara planului, care au avut 
ca urmare tn unele cazuri folosirea nerațională a 
mijloacelor de transport feroviare.

In anul 1956, productivitatea muncii in trans
porturile pe calea ferată a crescut cu 10% față 
de 1955.

IV. îndeplinirea planului 
investițiilor capitale

In anul 1956, au fost investite, pentru Înzestra
rea cu noi fonduri fixe a economiei naționale, 14,6 

' miliarde lei.
, Volumul investițiilor in industrie a crescut cu 

15%, in comparație cu cel din anul 1955. repre- 
zentind 58% din totalul investițiilor capitale din 
anul 1956. Industria petroliferă, a gazului metan, 
chimică, extractivă de minereuri și a energiei elec
trice, care au asigurate surse de materii prime in 
țară, au primit 71% din totalul investițiilor in
dustriei.

Au fost date in funcțiune noi capacități de pro
ducție. printre care : două noi centrale electrice la 
Borzești și Paroșeni, noi grupuri electrogene in 
centralele existente. — mărindu-se puterea insta
lată cn 145.800 kW„ o nouă rafinărie la Borzești, 
cu o instalație de distilare primară a țițeiului, o 
nouă instalație de cracare termică la rafinăria 
DărmăneștL 289 sonde petrolifere, «1 mai mare 
fumai din țară la Hunedoara, o fabrică de asbo 
ciment la Bicaz, o filatură de In la Gheorghieni. o 
fabrică de paste făinoase la Timișoara și s-au exe
cutat lucrări importante pentru mărirea capacității 
de prodnețe la fabricile existente. îndeosebi la 
cele de păate făinoase, conserve, sticlă, textile, 

i da in st
prinderi ca : fabric* de faianță Sighi- 
atul de cauciuc Jilava, fabrica de lac- 

Vafra Dornei deși era prevăzut să intre in 
producție in anul 1955, nu au fast puse in funcțiu
ne nici in anul 1956. De asemenea nu s-a îndeplinit 
In Întregime planul lucrărilor pentru deschiderea 
de noi masive forestiere.

In agricultură, volumul investițiilor in anul 1956 
a fost de 1,6 milia 
din totalul inve 
noi construcții a 
mecanice. 83 rem 
nice și altele. l

Cn toate că in anul 
crescut cn 15% față 
s-a realizat in 
unor lipsuri organ 
funcțiune a fost 
de 73.5%.

Unele organizații de cons’ 
ale ministerelor; Construcții! . .
dustriei Metalurgice și Construcțiilor de Mașini și 
ale Sfaturilor Popalare. au neglijat terminarea 
construcțiilor și nu an acordat atenția cuvenită ca-

Noul Teatru de Stat 
de Operetă 

din Orațul Stalin
Sîmbătâ seara și-a Început acti

vitatea In noul său local Teatru', 
de Stat de Operetă din Orașul 

I Sta'.in.
I La festivitatea de deschidere a 
noului teatru au participai iov. 
Petre Borllâ. membru ai Birvxai 

| Politic al C.C. al P Mă?., prtn 
i vicepreședinte al Cocsiharei 
| .Miniștri, reprezenârați *rroi_.
’ tului regional de partid și ai 

sfatului popular regional, un ma
re număr de oameni ai muncii 
din intreprmderite și instituirile 
Orașuliri Stalin, precum și dele
gați și artiști de la institutele 
de artă din țara noastră.

Au vorbit cu acest prilej tova
rășii Barbu Dumitrescu, directo
rul Teatrului de Stat de Operetă 
și Cadar Alexandru, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului

ce reprezintă 11,2% 
fost date în folosință 
tr© care; 41 ateliere 
00 .construcții zooteh- 

volumul itvesfițiilor a 
. planul de investiții 

94%, iar ca urmare a 
plinul de punere în 
numai în proporție

| popular orășenesc. Teatrul de Stat 
| de operetă din Orașul Stalin și-a 
inceput activitatea cu opereta 
„Liliacul" de Johan Strauss di
recția de scenă a| 
Barbu Dumitrescu, 
muzicală lui Dinu N 
tist emerit al R.P.R.. iar coreo- 

| grafia lui Oleg Danovski, artist 
: emerit al R.P.R.

Rolurile principale au fost in
terpretate de Smaranda Gaspard, 
Elena Badioc, Andrei Grosly, Li- 
viu Butnariu, Jean Penciu și alții. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

plinirea ritmică a sarcinilor de 
producție, la însușirea tehnicii, ia 
descoperirea și folosirea rezerve
lor interne, organizațiile U.T.M. 
pot juca un rol deosebit de im
portant >n înfăptuirea obiective
lor pe care le-am arătat mai sus. 

Statul nostru a alocat șl în 
anul acesta importante fonduri 
pentru investiții la calea, ferată. 
Vor intra tn circulație locomotive 
și vagoane noi, locomotive Die
sel, se va centraliza electrodina- 
mic un număr însemnat de stații 
etc. Toate aceste lucrări vor 
crea ceferiștilor condiții prielnice 
pentru satisfacerea volumului 
sporit de transport.

Sărbătorind „Ziua ceferiștilor" 
oamenii muncii de ia căile ferate 
se mindresc cu realizările obți
nute pînă acum și, credincioși 
tradiției lor de luptă revoiuțio. 

tută de a fi mereu in primele rin- 
mereu preocupați de îmbunătăți- duri, în lupta pe care întregul 

T o duce sub conducerea 
partidului pentru construirea so.

itrucțiL In special cele 
Hor. Căilor Ferate, In-

DIRECȚIUNEA CENTRALA DE STATISTICA 
DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL R. P. R

Un detașament de frunte 
al clasei muncitoare

(Urmare din pag. l-a)

in toate domeniile sarcini sporite. 
Structura planului de transport 
pe anul curent reflectă sarcinile 
plenarei C.C. al P.M.R. in legă
tură cu îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale tuturor celor ce 
muncesc; astfel vom avea de 
transportat cu 43 la sută mai 
multe cereale și ihai multe măr
furi de larg consum decit anul 
trecut. Aceste transporturi cer o 
manipulație deosebită, o urmărire 
atentă și mai ales o simțitoare 
scurtare a timpului de parcurs. 
In acest an, spre deose
bire de anul trecut, cînd au 
mai circulat trenuri de călători 
neîncălzite, neluminate sau ne. 
curățite la timp, vom munci ast
fel incit șă creăm călătorilor cele

mai bune condiții de călătorie. 
Mai avem de asemenea multe de 
făcut și in ceea ce privește regu. 
lâritatea circulației.

Pentru lichidarea lipsurilor 
care in cursul anului trecut au 
mai frinat bunul mers al trans, 
porturilor, este necesar, in pri
mul rînd, să ridicăm procesul dă 
lucru la un nivel mai înalt. In 
acest sens tn ateliere va trebui 
să se dea o mai mare atenție re. 
parațiilor locomotivelor și va
goanelor, redueîndu-se imobili, 
zarea lor. Aceasta va Îmbunătăți 
condițiile pentru satisfacerea la 
timp a cerințelor circulației. Lu.' __
crătorii (fin exploatare vor trebui de cost; totodată trebuie să fie 
să folosească mai rațional matei 
rialul rulant. -

Una din aceste rezerve interne o 
constituie acțiunea pentru spori
rea tonajului la trenurile de 
marfă. Dacă am spori de pildă 
numai cu 1 la sută acest tonaj 
am putea realiza o economie a- 
nuală de 6.000 000 lei. De aseme. 
nea dacă am reduce numai cu 1 
la sută consumul de material ne
cesar reparațijlor materialului 
rulant în timp de un an s.ar pu
tea construi din economii 50 va
goane marfă cu o capacitate de 
20 tone fiecare.

îndeplinirea planului pe anul 
1957 cere din partea tuturor ce
feriștilor și mai ales a tinerilor, 
inițiativă și perseverență în 
muncă. Conducătorii unităților 
de cale ferată trebuie să gospodă
rească și să folosească cu mai 
mult simț de răspundere mijloa
cele fixe și circulante în vederea lrjw Jor oe rev01uțI0.
reducerii necon^mte a prețului nară , , exprimă JoinI 'bă. 
de cost; totodată trebuie să fie ’ ,, L.„„

La căile noastre ferate există rea condițiilor de muncă ale per. popor 
nenumărate rezerve. interne care 
trebuie descoperite și folosite.

sonalului.
Mobilizînd tineretul la înde- cialismului.



Ieri la Kremlin

Au început tratativele
SOVIETO-BULGARE

MOSCOVA 16 (Agerpres), — 
TASS transmite: La 16 februarie 
au început la Kremlin tratativele 
dintre delegați, guvernamentala 
a U R.S.S. și delegația guverna, 
mentală a Republicii Populare 
Bulgaria, care a sosit în Uniunea 
Sovietică Intr-o vizită de prie e- 
nie.

Din partea sovietică la trata, 
tive participă: N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S și 
prim secretar al Comitetului Cen. 
trai al P.C.U.S., A. 1. Mikoian 
și M. Z. Saburov, prim vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri 
al U.R S.S., A. A. Gromiko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., I. K. Prihodov, amba
sadorul extraordinar și plenipo. 
tențiar al U.R.S S. in Bulgaria.

Din partea bulgară la trata
tive participă Anton lugov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R P. Bulgaria, Todor Jivkov, 
prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul. 
gar, Gheorghi Ciankov, prim vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghi Traikov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și secretar al Uniunii 
Agrariene Populare din Bulgaria, 
Raiko Damianov, vicepreședin’.e 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al Comerțului, Vilko Cer- 
venkov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al 
I-nvățămintului și Culturii. Encio 
Staikov, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, Carlo Lukanov, ministrul 
Afacerilor Externe, Liuben Ghe- 
rasimov, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R.P. Bul
garia în U.R.S.S.

După ce au schimbat salutari

prietenești, delegațiile guverna, 
menta;© ale celor două țări au 
discutat pe larg și sub toate as. 
pecteie problemele care intere, 
sează cele două părți. Intr.o at
mosferă de deosebită prietenie și 
cordialitate a avut loc un schimb 
de păreri asupra problemelor 
dezvoltării continue a relațiilor 
frățești dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Populară Bulgaria.

In afară de aceasta membrii 
delegațiilor guvernamentale au 
avut un schimb de păreri asupra 
problemelor legate de dezvoltarea 
situației internaționale actuale.

In timpul tratativelor, s-a ma.

SE DEZVOLTĂ 
relațiile economice 
SOVIETO-ROMINE

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite-:■ In prezent se 
află la Moscova Marcel Popes
cu ministrul comerțului exterior 
al Republicii Populare Romîne. 
El a sosit în U.R.S.S. pentru a 
încheia tratativele cu privire la 
schimbul de mărfuri pe anul 1957 
între Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Romînă.

Ziarul „Sovetskaia Rossia" pu
blică la 16 februarie interviul a- 
cordat de Marcel Popescu. El 
a subliniat că comerțul dintre 
cele două țări se dezvoltă cu suc
ces incepînd din anul 1945.

In anul 1957 comerțul a spo
rit atît în ce privește volumul, 
cit și nomenclatura. Uniunea So
vietică va livra anul acesta mai 
multe motoare Diesel, cabluri

j!mIkiviii»i* im111

CONDUCĂTORII P.C. CHI
NEZ AU PRIMIT PE REPRE
ZENTANȚII STUDENȚ1MII 

CHINEZE

nifestat o deplina identitate de multe motoare Diesel, cabluri 
vederi și înțelegere reciproca “în speciale, izotopi care vor fi fo- 
toate problemele care au fost dis- ‘°s,ti. In medicină agricultură.

Kominia va spori exportul de 
cu,aI€' 1 fructe proaspete, va exporta co-

Tratativele continuă. loranti și diferite utilaje.

Un provocator antisovietic 
demascat în Austria

VIENA 16 (Agerpres).—TASS 
transmite: La 14 februarie, sub 
titlul mate și senzațional „Un 
ofițer sovietic declară : armata 
roșie a vrut să intre in Viena", 
ziarul „Bild Telegraph" a pu
blicat „Declarațiile ofițerului rus 
Stanko Mihailovici" care, chipu
rile, „a dezertat In Austria din 
armata sovietică din Ungaria". 
Ziarul scrie că Mihailovici, care 
a fugit din Ungaria la Graz, a 
cerut autorităților austriace să-i 
acorde azil politic.

După cum relatează ..Bild Tele
graph". în declarațiile făcute re
prezentantului poliției de stat a 
Austriei, Mihailovict a declarat că 
unitățile armatei sovietice stațio-

nale in Ungaria ar fi primit

Jumătate de oră
in tovărășia unui deputat grec

O.N.U. S.U.A. se tem să nu le fie
demascate acțiunile agresive

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
In dimineața zilei de 15 februarie 
Adunarea Generală a trecut la 
examinarea raportului Comitetu. 
lui General cu privire la propu
nerea delegației sovietice de a se 
include pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni problema acțiunilor a- 
gresive ale S.U.A., care creează 
o primejdie pentru pace și securi
tate.
l Primul tn această problemă a 

luat cuvîntul conducătorul dele
gației U.R.S.S., V. V. Kuznețov, 
care a spus între altele :

„Delegația sovietică nu poate fi 
de acord cu recomandarea majo- 
vității Comitetului General ca pro
blema sus.amintită să nu fie 
prezentată spre discutare sesiu
nii. O asemenea hotărire a comi
tetului general nu poate fi apre
ciată altfel dectt ca o lipsă de 
dorință a unor membri ai comi
tetului de a contribui la îndepli
nirea sarcinii de menținere și a- 
sigurare a păcii, care îi revin Or
ganizației Națiunilor Unite. Tot
odată, situația internațională 
care se creează în urma acțiuni
lor agresive ale Statelor Unite 
implică o primejdie serioasă pen
tru pacea generală și securitate 
și cere Ca Organizația Națiunilor 
Unite să-i acorde neîntîrziat a. 
tenție".

Citind in continuare exemple 
concrete ale politicii „de pe po
ziții de for(ă“ promovată de Sta
tele Unite, V. V. Kuznețov a a- 
rătat că Uniunea Sovietică con
sideră primejdioasă calea pe care 
evoluează politica externă a 
S.U.A. în probleme hotărîtoare 
pentru cauza păcii.

Toate acestea, a arătat tn în
cheiere V. V. Kuznețov, necesită 
ca Organizația INațiunilor Unite 
să nu rămînă la o parte de eve
nimentele care afectează profund 
interesele vitale ale întregii ome
niri.

După cuvîntarea lui V. V. Kuz- 
nețov a luat cuvîntul reprezen
tantul S.U.A., Whatsworth. El a 
adus aceleași „argumente" la 
care a recurs la 14 februarie in

Comitetul General conducătorul 
delegației americane, Lodge, și a 
afirmat din nou că propunerea 
sovietică ar fi „o manevră propa
gandistică".

In sprijinul propunerii delega
ției sovietice s-au pronunțat re
prezentanții Bulgariei, Cehoslova
ciei, Albaniei, R.S.S. Bieloruse, 
Romîniei, Poloniei, R.S.S. Ucrai
nene și Iugoslaviei.

Luînd cuvîntul în ședința din 
după amiaza zilei de 15 februa
rie a Adunării Generale a O. NU-, 
în legătura cu înscrierea pe or
dinea de zi a Adunării Generale 
a punctului propus de Uniunea 
Sovietică și intitulat ^Acțiuni 
agresive ale S.UA reprezentind 
o primejdie pentru pace și securi
tate**, Atanase Joja, reprezentan
tul permanent al R.P.R. la 
O.N.U., a declarat între altele:

Delegația romînă susține pro
punerea referitoare la includerea 
acestui punct pe ordinea de zi a 
dezbaterilor actuale ale Adunării 
Generale, deoarece consideră că 
acest punct se referă la o proble
mă esențială pentru orientarea 
ulterioară a relațiilor internațio
nale, problemă pe care O.N.U» 
n-o poate ignora fără a dăuna 
eficacității sale ca instrument de 
seamă al colaborării pașnice In
tre state.

Delegația romînă consideră că 
O.N.U. are datoria să se seziseze 
de faptul că S.U.A. și-au intensi- 
ficat in ultima vreme eforturile 
de a organiza în jurul țărilor so
cialiste o rețea de baze militare 
aeriene și navale cu vădit carac
ter agresiv. Romînia, ca și cele
lalte state socialiste, este pe de
plin îndreptățită să ceară O.N.U. 
să ia măsuri care să facă să în
ceteze această acțiune contra pă
cii și securității internaționale.

Apoi a avut loc votul. Pentru 
aprobarea recomandării Comite
tului General de a nu se include 
pe ordinea de zi problema propu
să de Uniunea Sovietică, privind 
acțiunile 
votat 53 
au votat 
Albania,

I rusă. Cehoslovacia, Egiptul. In- 
i du. iordania. Iugoslavia, Polo- 
i nu. Roraima, Siria, R.S-S. Ucrai- 
. neană. 12 delegații s-au abținut 

de la vot și anume — Afganistan, 
. Birmania. Ceylon. Finlanda, In-
■ oonezia, Maroc, " ' ~
■ Arabia Sauditâ, 
, Yemen.

După vot 
U R.SS„ V. V.

i darat:
Refuzul de a

, punerea sovietică ne arata nouă 
fi nu numai nouă, că guvernul 

: S.U.A. se teme să no-i fie demas
cate acțiunile agresive in fața o- 
pi mei publice ■«■diate.

In ce privește Uniunea Sovie
tică dlnd.-și seama de răspunde
rea sa în fața popoarelor iși 
va intensifica activitatea pentru 
apărarea păcii, pentru întărirea 
încrederii intre state.

După aceasta Adunarea Gene
rală a aprobat proiectul american 
de rezoluție, acceptat in ajun de 
Comitetul General, cu privire la 
data încheierii lucrărilor actualei 
sesiuni. In acest proiect se preve
de ca problemele curente să fie 
examinate pînă la 23 februarie, 
după care se va hotărî dacă este 
cazul să se prelungească sesiu
nea pentru examinarea problemei 
privind situația in Orientul A- 
propiat și așa-zisei „probleme 
ungare". Propunerea sovietică de 
a nu se include in rezoluție ..pro
blema ungară" a fost respinsă.

Nepal. Pakistan. 
Sudan, Tunisia.

reprezentantul 
Kuznețov a de-

se examina pro-

_ .. .. „___  la
4 noiembrie ordinul de a intra in 
Austria și de a ocupa capitala ei.

In legătură cu această știre a 
ziarului „Bild Telegraph" din or. 
dinul autorităților austriace, Mi- 
hailovîci a fost trimis de la Graz 
la Viena pentru anumite infor
mații.

După cum a comunicat purtăto
rul de cuvint al Ministerului Apă
rării al Austriei reprezentanților 
ambasadei U.R.S.S. Ia Viena, In 
cadrul anchetei a reieșit că de
clarațiile lui Mihailovici consti
tuie o provocare. Mihailovici care 
s-a dat drept ofițer rus nu are 
de fapt această calitate. El a re. 
cunoscut falsitatea declarațiilor 
pe care le-a făcut inițial.

Reprezentanților ambasadei 
U-R-S.S Ii s-a declarat de ase
menea că ancheta continuă Și că 
Mihailovici va fi deferit justiției 
pentru răsptndirea de zvonuri 
laice și provocatoare.

La 15 februarie toate ziarele aus
triece au publicat cn comunica: o- 
fioa> al MzDs'.eraiai Afaceri or 
Exteroe al Austrie la care se 
apune că J*ika:',ovici care a răs- 
piadit zvonuri false despre arma
ta sovietică șt care s-a dat drept 
ofițer ras. este cunoscut poliție: 
austriace din 1950 ca persoană 
iară ocupație precisă*. El a apă
rut in Austria in diferite perioa
de sub nume'e de Ivan Mihailo
vici din Moscova. Johann Pa iese 
din Mezzolotnoardo (Italia). Jo
hann Schoneck din Bosen și Jo
hann Lehmann din Leipzig.

Pentru răspiadirea in Austria 
de zvonuri false, această persoa
nă a fost in repetate rinduri ares
tată de poliza austriacă.

Din dispoz.ua Mmiaternlni Afa
cerilor Interne al Austriei acest 
provocator a fost expulzat din 
Austria peste frontiera germană.

In legătură cu provocarea care 
a avu, loc, la Viena se pune în
trebarea dacă autoritățile austria
ce vor reuși să stabilească din 
ordinul cui acț onează acest aven
turier și provocator care, răspic- 
dind zvonuri false, prejudiciază 
interesele de stat ale Austriei ?

Cum trebuie înțeleasă hoiărî- 
rea Mmis.erului Afacerilor In
terne al Austriei cu privire la ex
pulzarea acestui provocator, tară 
a-1 pedepsi dacă reprezentanților 
ambasadei U R S S. In Austria, 
li s-a declarat că „arestatul va 
fi tras la răspundere judiciară I 
pentru răcplndirea de zvonuri 
false și provocatoare ?*. ■

♦

agresive ale S.U.A. au 
de delegații. împotrivă 
13 delegații — U.R.S.S., 
Bulgaria, R.S.S, Bielo-

Asiei și AfriciiO nouă conferință a țărilor 
va avea loc în octombrie la Cairo

CAIRO 16 (Agerpres). — La Cairo s-a anunțat că In luna oc
tombrie ac. va avea loc In acest oraș conferința tarilor Asiei și 
Africii

In Egipt se creează un comitet național de solidaritate cu țările 
Asiei și Africii, care a luat inițiativa să pregătească convocarea 
conferinței.

MOSCOVA. — La 15 februa
rie 1957 departamentul presei din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a cerut corespondentului 
agenției americane International 
News Service, Charles Klansch, 
să părăsească Uniunea Sovietică 
pentru că a incălcat normele de 
comportare a ziariștilor străini 
in U.R.S.S.

PRAGA. — Sîmbătă a avut 
loc pe scena teatrului din Zvolen 
— important centru cultural-eco. 
nomic al Slovaciei, premiera pie
sei „O scrisoare pierdută" de I. 
L. Caragiale, care a avut mare 
succes

NEW YORK. — Greva doche
rilor din porturile S.U.A. de pe 
coasta de nord a Atlanticului in
clusiv portul New York, care a 
început la 12 februarie continuă 
deoarece tratativele dintre con
ducătorii sindicatului docherilor 
și reprezentafiții armatorilor nu 
au ajuns Ia nici un rezultat pînă 
in seara zilei de vineri.

Numeroși rsfugiați unguri 
doresc să se reîntoarcă 

în patrie
BUDAPESTA 16 (Agerpres).— 

La ministerul Afacerilor Externe 
al Ungariei a avut loc o conie- 
rință de presă la care au luat 
cuvîntul Miklos Barig, conducă
torul comisiei ungare de repatrie
re din Iugoslavia și Ferenc Ester- 
hajos, conducătorul comisiei un- 
gare de repatriere din Austria.

Barig a anunțat că numărul 
refugiaților unguri care doresc 
să se înapoieze In patrie este în 
continuă creștere. La 16 februarie 
vor sosi in Ungaria cîteva sule 
de unguri. Barig a subliniat că 
autoritățile iugoslave se stră- 
duiesc să creeze condiții normale 
de viată pentru refugiați și pen
tru activitatea comisiei de repa
triere.

La rîndul său, Esterhajos a co
municat că datorită activității co
misiei, de la mijlocul Junii ianua
rie pînă acum s-au Înapoiat în Un
garia circa 2.000 de persoane.

Esterhajos a subliniat condi
țiile grele de viață ale refugiaților 
unguri in lagărele austriace.

PEKIN 16 (Agerpres). — 
China Nouă transmite: Mao 
l'ze dun, președintele C.C. al 
Partidului Comunist.' Chinez, 
Liu Șao-Țzi, Ciu En-lai, Cen 
Iun, vicepreședinți ai C.C. al 
P.C. Chinez, și Den Siao-pin, 
secretar general al C.C. al 
P. C. Chinez, au primit pe 
reprezentanții studenților care 
participă la lucrările celei de 
a doua sesiuni a comitetului 
național al federației Studen
ților din întreaga Chină.

considerăm că slntem membri 
cu drepturi egale ai FM.ld). 
fi vom lua parte la cel de al 
VI-lea Festival mondial al ti
neretului fi studenților de la 
Moscova.

UN ALT T1NAR CIPRIOT 
CONDAMNAT LA MOARTE

55 STUDENȚI SOVIETICI 
STUDIAZĂ IN CHINA

PEKIN 16 (Agerpres). — 
China Nouă transmite: La 15 
februarie a sosit la Pekin pri
mul grup format din 56 de 
studenți sovietici care vor stu
dia In instituțiile de Invăță- 
mlnt superior din R.P. Chi- 
neză.

LONDRA 16 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor sosite din Ni
cosia, la 15 țebruarie Iribuna- 
Iul englez ain Cipru a con
damnat la moarte pe Curistos 
Nirianu, in virstă de 16 ani, 
acuzat de deținere de arme. 
Sentința a fost pronunțată in 
baza noii legi extraordinare.

După cum s-a mai anunțat, 
săptămina trecută autoritățile 
engleze au condamnat la 
moarte trei ciprioți, Christos 
Kiriaku este a 13-a victimă a 
.Stării excepționale" din Ci
pru.

Impresiile d-Iui Uias Bredimas asupra vizitei 
in țările socialiste * Problema Ciprului și 

puterile occidentale * Păreri interesante despre 
posibilitatea dezvoltării 

romîn și
Pe deputatul de Atena, dl. Ilias 

Bredimas îl căutam de cîteva 
zile și întîmplarea a făcut să-l 
întîlnesc, la ora prînzului, la hote
lul „Athende Palace", tocmai atunci 
cînd speranțele mi se risipiseră. El 
însuși gazetar (comentator al zia
rului ,,Athinaiki“) dl. Bredimas s-a 
oferit cu amabilitate să răspundă 
întrebărilor pe care i le-am pus.

Cum era și firesc prima între
bare s-a referit la impresiile culese 
în lungul voiaj întreprins prin 
țările socialiste.

— Lunga călătorie de aproape 
3 luni- prin țările răsăritene mi-a 
permis să fac multe constatări. Un 
lucru care m-a impresionat în 
mod deosebit și pe care țin să-l

T1NERETUL UNGAR
E ALATURI DE F.M.T.D.

BUDAPESTA 16(Agerpres). 
— La propunerea comitetului 
executiv provizoriu al Uniunii 
tineretului muncitor revolu
ționar din Ungaria, Uniunea 
tineretului țărănesc din Un
garia (E.P.OS.), Federația 
ungară a studenților din uni
versități și școli superioare 
(M.EJ-.E.S.), și alte organi
zații de tineret din Ungaria au 
adoptat o hotărire comună In 
care se spune:

In numele organizațiilor ti
neretului ungar, declarăm că 
sintem unanimi in hotărirea 
de a lupta împreună cu tine
retul din toate țările, împreu
nă cu toate organizațiile lui, 
pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de viață ale tine
relului, pentru progres, pentru 
pace și socialism. De aceea,

MANIFESTAȚIE STUDEN. 
ȚEASCA ANTIAMERICANA 

LA TOKIO

TOKIO 16 (Agerpres). — 
La 15 februarie a sosit la To
kio noul ambasador al State
lor Unite, Douglas Mac Ar
thur, nepotul generalului cu 
același nume care a comandat 
forțele americane din Pacific 
in cursul celui de al doilea 
război mondial.

Sosirea ambasadorului 
S.U.A. a prilejuit o puternică 
manifestație antiamericană or
ganizată de studenții de la 
Universitatea din Tokio. In 
momentul cind Mac Arthur a 
coborlt din avion, mulțimea 
de studenți a început să scan
deze lozincile: „Nu vrem ca 
Okinawa să devină pentru 
totdeauna o bază de bombe 
atomice și cu hidrogen", „Res- 
tituiți-ne Okinawa I" Studen
ții purtau pancarte pe care 
stătea scris „Mac Arthur plea
că acasă I". Un important ser
viciu de ordine alcătuit din 
200 de polițiști a împiedicat 
pe manifestanți să se apropie 
de avion.

Relațiile dintre P. C. Francez 
și partidele comuniste 

și muncitorești din alte țări
PARIS 16 (Agerpres). — Ple- 

zara Comitetului Central al Par- 
■ Udului Comunist Francez și-a 
j încheiat lucrările. Raportul la 

punctul dai de pe ordinea de zi: 
.Relațiile dintre Partidul Coma, 
«ist Francez și partidele comu
niste și muncitorești din alte țări", 
a fost prezentat de Raymond 
Guyot El a subliniat că in ulti
mul timp au apărut noi probleme 
si că Partidul Comunist Francez 

: le-a abordat, răminind fidel prin, 
cipiilor marx.'-leniniste și subli
niind necesitatea imperioasă a 
strii^erii rindurilor mișcării co
muniste in jorul Partidului Co
munist ai Uniunii Sovietice.

| Guyct a ară.at uriașa îhsem. 
nătate istorică a hotăririlor Con
gresului al XX-lea al P.C U.S.

Raportorul a subliniat că for- 
' țele imperialiste au folosit toaie 
mijloacele pentru a provoca de- 

I rută și sciziune in rindurile miș
cării comuniste, mergind chiar 
pînă Ia provocarea fățișă a unui 

• puich contrarevoluționar.

relațiilor între tineretul 
i cel grec

lui nu stîmește nemulțumiri în 
Grecia ținînd cont de faptul că 
ea este o țară participantă la 
N.A.T.O. ?

— Vă mulțumesc că mi-ați dat 
ocazia de a vorbi despre o pro
blemă care interesează în mod 
deosebit opinia publică greacă. 
Politica fățiș dușmănoasă a colo
nialismului britanic și atitudinea 
nesinceră a S.U.A. au revoltat 
conștiința națională. In Grecia se 
dezvoltă un puternic curent pen
tru ieșirea țării din cadrul NAȚO. 
Orientarea politicii externe oficiile 
grecești este deocamdată unilate
rală. Oameni politici greci afirmă 
însă că trebuie să se înfăptuiască 
o politică independentă chiar și în 
actuala situație cînd ne aflăm în 
cadrul N.A.T.O. Este evident însă 
că schimbarea politicii externe se 
impune ca o necesitate. Facem 
parte din același bloc cu Anglia, 
țară care asuprește populația 
greacă din Cipru și cu Turcia 
care duce o politică neprietenoasă 
față de Grecia. Chiar rămînînd 
în N.A.T.O., trebuie să revizuim 
relațiile cu Anglia și Turcia și să 
îmbunătățim relațiile cu toate 
țările, indiferent de orînduirea lor 
socială, care au o atitudine favo
rabilă față de aspirațiile noastre 
legitime.

Ascultînd părerea d-lui Bredi
mas, favorabilă dezvoltării relații
lor prietenești între diferitele țări, 
am considerat util să-i aflăm opi
nia și în ceea ce privește perspec
tivele strîngerii legăturilor dintre 
tineretul grec și cel romîn.

— Sînt convins că există posi
bilități reale pentru dezvoltarea 
legăturilor de tot felul între Gre
cia și Romînia. Reîntors în patrie 
voi milita pentru extinderea rela
țiilor și în ceea ce privește tine
retul. Este dorit un schimb de 
delegații între tineretul grec și 
romîn. Pentru aceasta, aci în Ro
mînia, observ că există interes. 
Același fenomen se petrece și în 
Grecia. Și vreau să vă mai spun 
ceva: dintr-o colaborare mai largă 
în domeniul tineretului, va avea 
de cîștigat mai ales tineretul grec, 
deoarece în Romînia tinerii greci 
au multe lucruri utile de văzut 
și de învățat.

— Credeți că sînt obstacole în 
realizarea unor asemenea schim
buri ?

— Sînt greutăți și obiective, și 
subiective. Sînt convins însă că 
ele pot fi biruite. Opinia publică 
greacă — vă asigur — este dorni
că să dezvolte colaborarea priete
nească cu popoarele vecine.

L-am rugat pe d-1 Bredimas să 
scrie cîteva cuvinte pentru citi
torii noștri. El ne-a așternut pe 
hîrtie: „Adresez cel mai cordial 
salut poporului romîn și în special 
tineretului. Inapoindu-mă în pa
trie, voi munci și ca parlamentar 
și ca ziarist pentru strîngerea re
lațiilor între tineretul celor două 
țări".

comunic cititorilor ziarului 
este atenția acordată aici copiilor 
și tineretului. Eu nu sînt comu
nist, ci un parlamentar burghez, 
democrat independent. Cu toate 
acestea apreciez în mod deose
bit marile realizări în domeniul 
grijii pentru copii și tineret în 
țările socialiste. Din cele ce am 
văzut am impresia că tineretul a 
beneficiat în primul rînd de ceea 
ce dvs numiți „revoluția cultu
rală".

Dl. Bredimas își deapănă im
presiile, pășind pe terenul pro
blemelor de politică internațio
nală.

— Sînt convins că apropierea 
dintre popoare este o necesitate 
obiectivă. Am constatat că po
poarele din răsărit manifestă un 
interes viu pentru colaborare in
ternațională. Pot afirma cu certi
tudine că din această colaborare 
au de cîștigat toate popoarele și 
mai ales pacea. Trebuie să recu
nosc că Uniunea Sovietică și cele
lalte țari socialiste au făcut mul
te propuneri menite să întărească 
pacea și că ele, de asemenea, a- 
cordă sprijin luptei împotriva co
lonialismului.

Interlocutorul nostru face o 
pauză.

— Am transmis mulțumiri d-lui 
Preoteasa pentru sprijinul pe care 
guvernul și poporul romîn îl dau 
luptei pentru autodeterminarea 
Ciprului. Poziția Romîniei la 
O.N.U. în problema Ciprului a 
avut un răsunet puternic în toa
te păturile sociale grecești. Fără 
îndoială, acest fapt va avea o 
influență binefăcătoare asupra 
dezvoltării viitoare a relațiilor 
romîno-grecești. Este util să a- 
mintesc că cele două țări ale 
noastre sînt legate prin vechi re
lații prietenești și interese co
mune.

L-am întrebat pe deputatul 
grec care este părerea sa asupra 
evoluției viitoare a problemei Ci
prului.

— E greu de făcut o previziu
ne. Este limpede însă că popu
lația cipriotă ca și poporul grec 
continuă și va continua lupta fer
mă pentru a obține autodetenpi- 
narea insulei grecești Cipru în 
conformitate cu principiile Chăr- 
tei O.N.U. Lupta aceasta va în
ceta numai atunci cînd dreptatea 
va triumfa. Dar pentru că discu
tăm despre problema cipriotă, 
consider necesar să spun că po
porul grec este nemulțumit de 
poziția S.U.A. Politica americană 
încurajează planurile colonialiste 
ale Angliei. Nici „doctrina Eisen
hower" și nici pseudo-constituțiile 
diverșilor lorzi britanici nu vor 
putea crea confuzie în Grecia și 
Cipru.

— Atitudinea unor state occi
dentale, membre ale pactului 
nord-atlantic, în problema Cipru- ’

Pentru a urma linia trasată de 
cel de-al XIV-!ea Congres al 
P.C.F., partidul nostru a desfășu
rat și desfășoară o intensă acti
vitate in domeniul internațional. 
Vreau in primul rind să subli
niez legăturile trainice cu parti
dul comunist frățesc al Uniunii 
Sovietice și deplina comunitate de 
vederi dintre cele două partide 
in toate problemele care intere
sează mișcarea comunistă și mun
citorească internațională.

Raportorul a subliniat că în pre
zent s-a ivit necesitatea unor noi 
forme de colaborare intre parti
dele frățești, dar oricare ar fi 
formele relațiilor dintre partide, 

a spus el, in lupta comuniștilor și 
proletarilor din toate țările îm

potriva asupririi și exploatării, 
împotriva imperialismului, un 
factor hotărîtor continuă să fie 
direcția principală comună și 
unirea forțelor care luptă pentru 
socialism in jurul cen.rului unic 
— Uniunea Sovietică și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice

Plenara a aprobat raportul lui 
Raymond Guyot.

in rezoluția plenarei se subli
niază rolul hotărîtor al Uniunii 
Sovietice și al gloriosului său 
partid comunist în marile schim
bări care au avut loc pe arena 
internațională. Plenara a subli
niat marea însemnătate a celei 
de-a 40-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
pentru oamenii muncii din toate 
țările care năzuiesc spre pace și 
socialism.

av.\\

i-o acordă noul post din Co
mandamentul N.A.T.O. ? Sau 
poate se gindește la un alt 
spectacol asemănător, cu alte 
zeci și sute de mii de tineri 
francezi ?
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mulțumit d-lul Bredimas 
interesantele sale decla-

EDGARD OBERST

Primul recital al
Sîmbătă seara, marea sală a 

sporturilor de la Floreasca a găz
duit primul recital al lui Yves 
Montand. Peste 3.000 de specta
tori au aplaudat cu căldură pe 
cîntărețul a cărei popularitate a 
depășit granițele țării sale, pe 
care milioane de iubitori ai muzi
cii îl consideră un adevărat am
basador al cîntecului francez.

Yves Montand nu este numai 
un mare cintăreț, dar și excelent

mim și dansator. Talentul său de 
a reda cele mai complexe stări 
sufletești prin mimică și dans, 
care uneori subliniază ca un al 
doilea text melodiile interpretate, 
a stîrnit entuziasmul spectatori
lor care l-au ovaționat.

La recital au participat membri 
ai guvernului și alte personali
tăți oficiale, fruntași ai vieții 
științifice și artistice.

(Agerpres) ,

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE:

Patria. Al. Sahia. Miorița, Li
bertății: „Moara cu noroc", „Ple
carea păsărilor"; Republica: „Cio- 
Cio-San"; Central: „Podhale în 
flăcări"; Magheru. Donca Simo: 
„Pătratul 45", complectare: ,.Jur
nal de bord"; Vașile Alecsandri, 
București, Înfrățirea între po
poare: „Sinha Moța"; Elena Pa
vel, Nicolae Bălcescu: „Omul din 
umbră"; Maxim Gorki: „Parada 
Iui Chariot", complectare: „La 
Londra" și „Săptămina Teatrului

de păpuși"; Lumina: „Cazul pilo. 
tului Maresz"; Victoria: „Miste
rul celor două oceane"; Timpuri 
Noi: Parada lui Chariot, com
plectare: „Jurnal de bord” și 
„Primii pași In sport"; Tineretu
lui: ..Hoți de copii"; Al Popov: 
„Marile manevre"; Grivița: „Dan
sează mica doamnă"; VasileRoai- 
tă: „Pui de tigru"; Cultural: „Asa. 
sinatul din strada Dante"; Unirea: 
..Papa Dolar" C. David: „Dru
muri și destine"; T. Vladitnirescu: 
„Mi-e sete".
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