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MIȘCAREA
TINERILOR INOVATORI

Proletari din toate țările

De curînd, a avut loc la Tg. Mureș cea de a doua consfătuire a 
tinerilor inovatori din Regiunea Autonomă Maghiară.

Inițiativa de a lărgi mișcarea de inovații în rîndul tineretului 
muncitoresc s-a născut, acum un an, la fabrica de piese de schimb 
pentru industria ușoară „Encsel Mauriciu“. La chemarea utemiș- 
tilor din această fabrică au răspuns și s-au încadrat in întrecere 
organizațiile U.T.M. și tinerii inovatori din aproape 50 de între
prinderi din regiune. Ea s-a transformat — după cum a reieșit la 
consfătuire — intr-o mișcare de masă. Dacă la începutul anului 
1957 erau în regiune doar 70 tineri inovatori, acum numărul lor 
a crescut la peste 400. Este de remarcat faptul că in cea de a doua 
etapă a Întrecerii tinerilor inovatori, s-au încadrat in această miș
care tineri din industria lemnului, textilă, industria locală, unde 
mișcarea de inovații cuprindea un număr restrîns de tineri.
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A doua consfătuire în R. A. M
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Această întrecere a trezit interesul tineretului pentru tehnică, a 
descătușat elanul, energia, spiritul său inovator. Prin cele 362 ino
vații și raționalizări (din care 284 au fost acceptate, iar 233 apli
cate în producție) tinerii inovatori au realizat economii (antecal- 
culate pe un an) în valoare de 2.444.000 lei. Secretul acestor suc
cese se datorește în mare parte și faptului că s-a creat o colabo
rare rodnică între organizațiile U.T.M. și cercurile A.S.l.T.

Cu o ectivitate rodnică s-au prezentat la consfătuire tinerii ino
vatori de la fabrica textilă din Sf. Gheorghe. Inovațiile lor au adus 
întreprinderii economii de sute de mii de lei. Tînărul Hajdu losif 
a realizat, de pildă, o instalație pentru recuperarea coloranților la 
vopsitorie.

Numeroase inovații au realizat tinerii metalurgiști de la „Enc
sel Mauriciu“, „Ludovic Minski“, uzinele de fier din Vlăhița. Prin, 

tr-un sistem nou de confecționare a miezurilor, tinăra muncitoare 
Miklos Rozalia de la uzinele Vlăhița a adus uzinei economii in 
valoare de peste 50.000 Iei.

Participanții la consfătuire au împărtășit tuturor experiența 
dobindită de organizațiile U.T.M. in antrenarea tinerilor în miș
carea de inovații. Intr-o serie de întreprinderi au avut loc discuții 
pe marginea inițiativei în adunările de U.T.M., în ședințele gru
pelor sindicale, în consfătuirile de producție, in mulie întreprin
deri s-au constituit colective de îndrumare, din care fac parte in
gineri, tehnicieni, maiștri, tineri inovatori.

Deosebit de interesantă este experiența colectivelor de îndru
mare din întreprinderile „Encsel Mauriciu“ și „Gh. Doja“. ,La 
„Encsel Mauriciu’. de pildă. în fiecare săptămină cîte un inginer 
dă consultații și Indică tinerilor inovatori cărțile de specialitate pe 
care trebuie să le studieze. Totodată s-a organizat un ciclu de 
conferințe tehnice în ajutorul tinerilor și s-a amenajat colțul tî- 
năruiui inovator.

Alți vorbitori au arătat că gazeta de perete a comitetului U.T.M. 
și a cercului A.S.l.T. de la fabrica „Gh. Doja“ a susținut o agitație 
vie în jurul concursului de inovații. In fiecare număr au apărut 
știri legate de munca tinerilor inovatori, sfaturi tehnice etc. La 
cinematograful întreprinderii au fost prezentate filme urmate de 
conferințe tehnice de actualitate, iar la cabinetul tehnic s-a orga
nizat o expoziție de inovații.

Vorbitorii au subliniat că metodele folosite pentru antrenarea 
tineretului în mișcarea de inovații au dat roade. Din păcate însă 
nu toate organizațiile U T.M. au realizat o colaborare strinsă cu 
cercutile A.S.l.T. și cabinetele tehnice. De aceea, cu toate că s-au 
încadrat în întreceri tineri din aproape 50 de întreprinderi, în cî
teva organizații U.T.M. nu s-a dus de fapt nici o muncă pentru 
extinderea ei. Așa au stat lucrurile Ia fabrica de mobile „Simo 
Geza“.

Tovarășii Szabo Gyorgy, Nicolae Suciu. Lucsoso Gvcrgy pre
cum și alți vorbitori au subl niat că mișcarea de inovații nu poate 
să dea roade fără o muncă perseverentă de rid carea calificării și 
a pregătirii tehnice a t’neretului. Cu toate acestea, in regiune sint 
doar 19 cursuri de minim tehnic, frecventate de un număr relativ 
mic de tineri. De aceea in viitoarea etapă a întrecerii prob'ema 
numărul unu trebuie să fie calificarea tineretului Pentru aceasta 
încă din consfătuire s-a hotărit organizarea mai multor cursuri 
de minim tehnic, minim economic, cercuri de citit desene etc.

Consfătuirea a apreciat că activiștii comitetului regional s-au 
ocupat cu mal mult interes și perseverență de îndrumarea comite
telor U.T.M. și a colectivelor de inovații. In multe cazuri însă ac
tiviștii comitetului regional au acționat direct, și nu prin interme
diul comitetelor raionale și orășenești.

La consfătuire, inovatorii și organizațiile U.T.M. fruntașe au 
primit diplome și premii (aparate de radio, echipament sportiv, 
aparate de fotografiat, cărți) drept răsplată pentru munca lor. Ei 
au prins cu mîndrie pe piepturile lor insignele de „Tînăr inovator".
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o cursă îndelungată cu schiunle, o bătaie cu zăpadă e înviorătoare.

Foto: S. NORU

Tinerii metalurgiști ploeșteni îmbrățișează
cu căldură inițiativa reșițenilor:

„SĂ GOSPODĂRIM

ST. NEKANIȚK1 
corespondentul „Scìnteli tineretului“ pentru Regiunea Autonomă 

Maghiară

PLOEȘTI (de la corespondentul 
nostru).

In ultimele două zile de lucru, 
în rîndurile tinerilor metalurgiști 
din regiunea Ploești au avut loc 
discuții vii despre chemarea lan
sată de tinerii reșițeni, privind 
BUNA GOSPODĂRIRE A META
LULUI.

In cadrul 
care a avut 
Frimu“ din _
mistului Cașarog s-a angajat să 
realizezo o economie anuală de 
20.000 kg. metal.

Asemenea angajamente nu fost 
luate de mulți alți tineri din uzi
nă. Gospodărind cu grijă metalul,

unui miting fulger, 
loc la uzinele „I. C. 
Sinaia, brigada uto-

însemnări despre confinuful nou al activității 
culturale într-un sat colectivizat

Magida Cadir își leagănă corpul 
in ritmul daulelor. Brațele ei albe 
freamătă, împreunate sus, deasu
pra capului, lăsind să-i cadă pe 
scindurile scenei voalul ce-i aco
perea fața. S-a destrămat o vra
jă... Bărbații nu se miră, femeile 
nu se îngrozesc. Magida dansează 
cu fața descoperită.

— Nu ți-e teamă Magida ?
— De ce ?
— Să le arăți cu obrajii desco- 

periți în fața oamenilor ?
Magida ride. Știe că glumesc.
— Așai dansul. Dar eu n-am 

umblat niciodată cu ochii ascunși. 
E vorba numai de un obicei din 
alte vremuri...

Magida coboară de pe scena 
căminului cultural. tn locul ei 
apar alți dansatori, în grupuri :

romîni, tătari și turci, la un loc.
...Prin 1952 aici, la căminul 

cultural din comuna Basarabi, ra
ionul Medgidia, veneau numai 
cîțiva tineri romîni.

— Neică Ablachim, de ce nu-ți 
lași fetele la cămin ?

— Da’ ce să facă acolo ?
— Să danseze, să cînte, să fa

cem muncă culturală.
— Dacă vii dumneata cu ele a- 

casă, ti le dau. Eu n am fete 
țină ulițelor de unt...

Luni de zile, seară de seară, 
rectoarea căminului cultural,
varăsa Axinia Dăscălescu ducea fe
tele lui Ablachim pînă-n poartă. 
Apoi pe Siruoaia și pe Adaie a 
lui Ibram și pe Barie Murtaza... 
lltemiștii s-au împărțit pe familii. 
Fiecare fată avea în grijă o altă

să

di* 
to-

fată, fiecare băiat — un alt băiat.
Cu timpul însă, lucrurile s-au 

schimbat. Căminul cultural avea 
deja o formație artistică tătărască 
și una rominească. S-au legat prie
tenii. Tinerii de diferite naționa
lități au învățat unii de la 
jocuri și cîntece populare stră
vechi și noi și pînă la urmă 
două formații s-au contopit 
tr-una singură.

Comuna Basarabi este în între
gime colectivizată. Căminul cultu
ral își are aici meritele sale.

Erau în Basarabi oameni care 
nu văzuseră 'niciodată o piesă de 
teatru. Prima piesă de teatru au 
văzut o la ei în sat pe scena că
minului cultural. Ii spunea „Noap
tea albă“ și vorbea despre atra
gerea țărănimii muncitoare în

alții

cele 
în-

gos-

Vie activitate
în CAMPANIA
ELECTORALĂ

★ ★

Ascultlnd cuvîntul alegătorilor
E cam strimt în sala de lectură 
bibliotecii raionale de pe bule-

Succesele feroviarilor 
în folosirea 

materialului rulant
Eforturile ceferiștilor tndrep-Ș 

tate spre utilizarea mal bună a? 
locomotivelor și vagoanelor sint ț 
încununate de succes. Volumul 1 
sporit de transporturi efectuai I 
anul trecut pe calea ferată al 
fost realizat in mare măsură pel 
baza îmbunătățirii indicilor de? 
exploatare a materialului ru-f 
lanț. Viteza comercială a tre-1 
nurilor.marfă, de pildă, a spo- * 
rit cu 8,6 la sută față de anul ș 
precedent. Astfel, rulajul vago-l 
nulul de marfă, principalul in-l 
dice în transportul pe calea fe-f 
rată a fost redus cu circa 8 orei 
față de prevederi. Aceasta fn-T 
seamnă că la fiecare 100 de va-1 
goane s-au economisit zilnici 
cile 3 vagoane. I

O preocupare de seamă a ce-I 
feriștilor a constituit-o și folo-1 
sirea integrală a capacității del 
încărcare a vagoanelor, fapll 
care a făcut ca încărcătura pe? 
osie a acestora să sporească cur 
1 la sută, in felul acesta, cu fie-t 
care grup de 10.000 vagoane in-1 
cărcate s-au transportat in plusl 
2.000 tone mărfuri, ceea ce ai 
dus la economisirea a 100 del 
vagoane-zi. S-a extins, de ase-l 
menea, inițiativa de remorcarer 
a trenurilor cu tonaje sporite, I 
ceea ce a avut ca urmare creș-1 
terea tonajului mediu pe trenl 
cu 4 la sută. ♦

a
vardul 1 Mai. E strimt, e cald, e 
chiar puțină înghesuială. Dar se 
poate vedea că asta nu strică cu 
nimic buna dispoziție a celor pre- 
zenți. S-au adunat aici mulți cetă
țeni de pe strada Petre Gheorghe: 
muncitori ceferiști, gospodine, 
funcționari, foști ceferiști (azi 
pensionari) tineri și vîrstnici, 
să-I cunoască mai îndeaproape pe 
candidatul propus de ei în cir
cumscripția electorală nr. 89 a 
raionului Grivița Roșie. To|i se

cunosc între ei, îl cunosc, și pe to
varășul Ștefan Stanciu, candidatul 
F.D.P. în această circumscripție, 
fiecare știe ce s-a făcut și ce ar 
mai trebui făcut pe strada lor așa 
că vorba se încheagă ușor. Eva 
Tărulescu îl cunoaște de mult pe 
candidat. De cînd era fochist la 
Grivița. îl cunoaște și acum de 
cînd face parte din comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular raio-

GH. ANGELESCU

(Continuare în pag. Ill-a)

Activitatea artistica
Formațiile artistice profesioniste regiunea Bala Mare și-au imbogă- 

șl de amatori din întreaga țară țit repertoriul prin traducerea in 
pregătesc noi programe pe care le limba maghiară a piesei rominești 
vor prezenta in campania de ale- .. . ~
gere a deputaților tn sfaturile po- Tudorache". iar in limba romînă 
pulare. „' '

Teatrul de Stat din Petroșani a ral‘ la'ă‘ piese care satirizează 
pregătit o piesa intr-un act pe care -------
o va prezenta la casele alegătorii-' ucelași tinip, actorii

r UC .... , ....
2 martie la centrele de votare. aiegeru deputaților ,^come-
Elevii Școlii populare de artă din 
Petroșani au pregătit la r'tndul lor 
scenete, clntece și recitări.

Teatrul Național din Cralova, 
precum șl Casa regională de crea
ție Craiova organizează brigăzi ar
tistice model care vor prezenta in 
regiune programe artistice origi-

, Numeroase formații culturale din

intr.un act „Sus Tudorache, jos

a piesei maghiare „Agenți electo- .. L . ... . .. . ț 
practicile electorale din trecut. In 

•„ „„„ce ' ■' ' ■ • I. ’i teatrului de
lui “din 'valea liului, iar in ziua de ^aLa Mare pregătesc, cu
r» ... /• 1 , , < , nri lotul zv lonorn rlonnfnltl/ir“

dia ,,O scrisoare pierdută" de l. L. 
Caragiale, cu care vor da specta
cole in orașele și in centrele mun
citorești ale regiunii. Pentru spec
tatorii de la sate, actorii teatrului 
pregătesc piesa „Nunta Ioanei".

Piese de teatru, scenete, recitări, 
clntece și dansuri vor mai prezenta

• iova, Cluj, Hunedoara și din alte 
regiuni.

Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a
1 ratatului de prietenie, colaborare și asistență
mutuală dintre R. P. Romînă și U. R. S. S.

ei vor economisi in anul 1958 can
titatea do 138.003 kg. metal.

.Și în adunările ținute Ia uzinele 
„Gh. Ghcorghiu-Dej“-Tîrgoviște, 
„1 Mai“-Pioești, Feroemail, uzina 4 
Moreni și altele, tinerii au scos Ia 
iveală marile posibilități de care 
dispun, pentru a participa Ia a- 
ceastă acțiune patriotică.

Totalizate, angajamentele tineri
lor de la „Feroemail“ pe anul în 
curs, însumează nu mai puțin de 
400 tone fontă. Constructorii de 
la uzinele „1 Mai“, tineri și vîrst
nici, s-au angajat ca pină la sfîr- 
șitu! anului să economisească peste 
300 de tone metal.

Vorbind în cadrul mitingului, 
Vasile Georgescu secretarul comi
tetului U.T.M. a arătat tineretului 
că numai din această cantitate se 
poate realiza o instalație de sondă 
4 L.D. pentru forajul de mare a- 
dîncime.

Pînă în prezent în întreaga re
giune Ploești NUMAI DIN 7 UZI
NE metalurgice tinerii s-au anga
jat — ca răspuns la chemarea re- 
șițenjlor, să aducă statului o econo
mie’de PESTE 1100 TONE ME
TAL. Acțiunea de răspuns la ini
țiativa tinerilor reșițeni: „Să gos
podărim cu grijă metalul“ conti
nuă și în celelalte uzine și fabrici 
ploeștene. . r ,

Recepție oferită 
de ambasadorul 
Uniunii Sovietice 
la București

La o casă a alegătorului
* Conferinfe despre realizările regimului

* Intilniri cu a e^ătorii * Un cerc da lectură
Duminică s-a deschis în localul clubului „Constructorul“ Casa ale

gătorului nr. I din raionul „1 Mai“. Chiar din prima zi un număr mare 
de alegători au ținut să ia parte la manifestările ce au loc aici.

In cursul dimineții peste 140 de alegători din circumscripțiile elec
torale 11,^12, 13, 14, 15 și lb! au ascultat o conferință despre reali
zările înfăptuite în ultimii doi ani in cuprinsul raionului.

La sfîr.șitul conferinței, echipa artistică a Întreprinderii de drumuri 
și poduri a prezentat un interesant program artistic.

Deși au trecut numai cîteva zile de la deschidere. Casa alegătoru
lui este vizitată zilnic de un mare număr de alegători. Aici ei găsesc 
broșuri, ziare, reviste ca și materiale documentare în legătură cu 
apropiatele alegeri de la 2 martie.

Ieri seară alegătorii din circumscripția electorală nr. 16 s-au întil- 
nit cu tovarășa Sofia Gloter pe care cu cîteva zile în urmă au desem
nat-o candidat al F.D.P. în alegerile de deputați pentru sfaturile 
populare.

Și pentru viitor programul de activitate al Casei alegătorului sa 
anunță a fi deosebit de bogat. Alegătoarele au solicitat organizarea 
unui cerc de lectură. Azi va avea loc prima ședință a cercului unde 
vor fi citite fragmente din culegerea „Energii descătușate“ și din 
broșura „Egală în drepturi și datorii“.

tn scurtă vreme colectivul de conducere a Casei alegătorului nr. 1 
din raionul „1 Mai“ al Capitalei, va îmbogăți cu noi acțiuni programul 
său de activitate.

realizările regimului

Marți seara ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice la București, 
A. A. Ep:șev, a oferit o recepție 
în saloanele Ambasadei cu prile
jul celei de-a 10-a aniversări e 
Tratatului de prietenie, colabora
re și asistență mutuală dintre 
R.P. Romînă și U.R.S.S.

La recepție au luat parte to
varășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Ațexandru Mogh oroș. Constantin 
Pîrvulescu, Dumitru Coliu, gene
ral colonel Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Ion Gh. Maurer, Ia- 
nos Fazecaș, 
ghiu, 
acad, 
hon, A. 
lea, A. Bunaciu, ____
membri ai C.C, al P.M.R., miniș
tri, conducători ai organizațiilor 
obștești.

La recepție au luat parte de a-' 
semenea șefi ai misiunilor» di-; „ 
plomatice acreditați la București. • ♦

In timpul recepției tovarășii I 
A. A. Epișev și Chivu Stoica au- ▼ 
toastat pentru indestructibila Z 
prietenie romîno-ștoviețică, pentru . |

. ,, Vladimir 
Al. Bîrlădeanu, 
prof. dr. 
Moisescu, acad.

C.

Gh.

Gheor- 
A Joja, 

I. Par- 
M. Ra- 
Stoica,

noi succese în dezvoltarea cola
borării rodnice, frățești, dintre 
poporul romîn și marele popor 
sovietic, pentru unitatea țărilor 
puternicului lagăr socialist.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

■k

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București A. A. Epișev, a vor
bit marți seara la postul de Tele
viziune romînesc despre importan
ța Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
Republica Populară Romînă și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste de la încheierea căruia 
se împlinesc 10 ani.

(Agerpres) La Casa alegătorului Nr. 1 din raionul „1 Mai
♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦»«»

să-ți organizezi i
BALETUL i MUNCĂ

■' ■ . ■ ' .7 .
„Orele orașului" în 

perspectiva revolu- 
ției culturale

INTELECTUALĂ?i
din LENINGRAD

BUCUREȘTI

Aspect de la sosirea balerinilor sovietici In Gara de Nord

Expresul 62 se o- 
dihnea de cîteva mi
nute pe peronal Gă
rii de Nord. In co
cheta sală de primi
re a celei mai mari 
gări a Capitalei, ci
nematografia începu
se turnarea unui jur
nal de 
peste 100 de 
coregrafiei ai 
brului teatru 
mic de operă 
let „S. M. 
din Leningrad 
București. Vă 
drept, reporterul nu 
se sira|ea în apele 
sale. Intenția mea 
era să pătrund cu 
ajutorul renumiților 
artiști ai poporului 
ai . U.R.S.S.,. Natalia 
Dudinskaia și par
tenerul său perma
nent Konstantin Ser- 
gheev în „secrete
le“ baletului lenin- 
grădean, sosit ieri 
seară în Capitala Ro- 
mîniei. Iar în timpul 
rezervat realizării 
unui interviu opera
tiv mi-* fost teamă

actualități: 
artiști 

cele- 
acade- 
și ba- 

ICirov“ 
la 

spun

că nu voi reuși să-i 
antrenez pe marii 
artiști obosiți după 
o îndelungată călăto
rie cu trenul, într-o 
pasionantă discuție 
despre ei și despre 
ceea ce au pregătit 
publicului bucureș» 
tean.

Un sfert de oră 
mai tîrziu însă, în 
holul hotelului „Am
basador“, excelentul 
dansator 
maestru 
Konstantin Sergheev 
și apoi atît de simpa
tica Natalia Dudin
skaia au, spulberat 
temerile mele.

Cine este Konstan- 
tin Sergheev? Pe unul 
din fotoliile din hol 
ara în față un om la 
vreo 35 de ani. O 
precizare: Sergheev
are cu 10 ani mai 
mult decît arată, dar 
este atît de vioi, atît 
de volubil, îneît pare 
cn scena nu l-a obo
sit deloc. Sînt totuși 
28 de ani de cind 
acest fiu de munci-

clasic și 
de balet

tor din Leningrad s-a 
îndrăgostit iremedia
bil de balet. își 
duce aminte cu 
talgie de trupa ano
nimă de artiști 
cartier cu care 
afla mereu în 
prin țară: 
Vladivostok, 
Siberia. Este 
că va avea posibilita
tea să apară 
publicului 
reștean 
„Floarea 
pe care 
pentru 
Mondial 
tului de 
în primul spectacol, 
în baletul „Floarea 
de piatră“, pe scenă 
vor apare numai ti
neri artiști: Alia Osi- 
penko, Irina Kolpa- 
kova, Alexandr Gri- 
bov și alții. Iar în 
alte spectacole o vom 
vedea po Nine)

a*
nos-

dn 
se 

turnee 
Ural, 
toată 

fericit

în fața 
bucu- 

baletul' 
piatră“ 

pregătit 
Festivalul 

al Tinere- 
la Moscova.

în 
de: 
l-a

M. ZONIS

♦ Cum se întîmplă în reportajul 
Ț clasio al lui Geo Bogza, îmi pla- 
T ce adeseori să înșir pe ața tifn- 
f pului imagini ale orașului meu 
t cu înfățișări deosebite, în ceasuri 
J deosebite. îmi place să mi le în- 
Îchipui la dimensiunile țării în

tregi. Cu o însuflețită uimire, 
descopăr în caleidoscopul schim
bător al străzilor un element 

♦ care se îndărătnicește să rămînă 
I al tuturor locurilor și orelor, 
t Pe la șapte și jumătate, săltîn- 
I du și ghiozdanele pe spate, îmi 
♦ ies în cale micuții din clasele 
t elementare. Pe la opt, stopul lasă 
I liber, în fața mașinilor cu pre- 
▼ țioasă încărcătură semnalizînd 
t tuturor: atenție, copii 1 Apoi se 
♦ grăbesc la cursuri studenții. Pe 
♦ la nouă, halatele albe ale medi- 
| ciniștilor se văd dispărînd îm- 
1 preună cu posesorii lor pe poar- 
* ta clinicilor. Pe la douăsprezece, 
« se-ntorc acasă școlarii cei micuți 
♦ și se grăbesc spre clase elevii din 
t clasele medii. Ii reîntîlnim pe la 
* ora 6. amesteeîndu-și voioșia cu 
♦ înserarea cenușie de iarnă. Dar, 
ț băncile nu-și primesc încă bine- 
4 meritata odihnă : 
♦ clasă elevii de la 
J sînt tineri, dar

zie este și ora cînd îi întîlnesc 
dueîndu-se pe la casele lor : 10 
seara.

Toți aceștia sînt mai ușor de 
identificat. Dar mai sînt și alții 
care fără „semne particulare“, 
grăbesc spre școli și biblioteci, se 
apleacă peste cărți, citesc, scot 
notițe, întocmeso rezumate și 
conspecte, trăieso din plin ca 
elevi sau învățători, epopeia fără 
seamăn a revoluției culturale că
reia ei înșiși, îi scriu cîntările. 
Sînt elevii cursurilor fără frec
vență, muncitorii inovatori în ca
binetele tehnice, studenți și lec
tori ai universităților muncito
rești, elevi și studenți ai școlilor 
și universităților de partid. Sînt 
cititorii din bibliotecile populare 
și activiștii culturali, cei ce as
cultă prelegeri sau lecții și cei 
care trebuie să le alcătuiască și 
să le predea, 
și-a săltat pe 
ghiozdan.

Da ce 
intelectuală î

pul liber citesc și eu cîte o car
te. Dar este asta o muncă ? Prin 
muncă înțeleg o activitate se
rioasă, organizată, complexă, care 
cere consum de energie. Cînd 
îmi supraveghez mașina, atunci 
da, muncesc într-adevăr. Dar ce 
lucru mare este să stai comod 
în fotoliu și să-ntoroi filele unei 
cărți ? Cînd faci o casă, o ma
șină, se vede. Dar, chiar de ai fi 
citit o sută de cărți, care sînt 
roadele concrete ale acestei acti
vități ? Despre un „zgirie liîrtie“, 
un „întoarce pagini“ se poate 
spune că muncește ?

— De ce muncă ...intelectuală? 
se supără al doilea. Ce legături 
are subtila activitate a intelec
tului cu munca propriu zisă ? De 
ce s-o cobori din sferele înalte 
în care plutește spre a o înghe-

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ o 
t 
;
♦ 
*
♦
♦ 
♦ 
*

(Continuare în 
pag. lll-a)

acum intră-n 
„seral“. Unii 

| sînt tineri, dar întîlnesc și din
♦ cei trecuți cu mult de vîrsta de-
♦ țetelor pătate cu cerneală. Tîr-

♦
♦
♦
♦ 
♦ ♦
♦
♦

■ - --- ♦ sui în noțiunea banală care su- ♦ 
gerează mai curînd efortul fi- * 
zic ? Activitatea manuală, indu- ♦

♦
♦ 

tuală este altceva, are legi pro- *
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦♦
♦

♦
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦’

Parcă întreaga țară 
spate un imens

munco...
striala, cere organizare, planifr 
care, control. Activitatea ințelec-

Aplecîndu-se peste pagina 
care înșiram scurtele notații 
mai sus, doi cetățeni cu pretenții 
filologice s-au declarat nemul
țumiți și ne-au luat la rost. Ace
lași lucru îi nemulțumea și, cu 
toate că aveau pricini deosebite, 
ajungeau la aceleași concluzii.

— De ce muncă ...intelectuală? 
întreba primul. Uneori, în tim-

pe 
de

prii, ține seama de anumite stă
ri subiective, dispoziție interioa
ră, inspirație. Atunci, de ce mun
că ...intelectuală ?

Ascultîndu-i pe cei doi opo- 
nenți ai mei, mi-am pus și eu o

SEN ALEXANDRU



Regimul democrat-popular
SUUUUUL£ASUUUULSL2JLSLS^^

creație a maselor
H

Fil mele săptămînii

Procesul democratizării aparatu- ministrative locale — cu toate că 
în conținutul lor avuseseră loc 
schimbări serioase — nu mai co
respundeau și trebuiau schimbate. 
Ele nu mai corespundeau nu nu
mai ca formă dar nici din punct 
de vedere al conținutului care în 
noile condiții trebuia mult dez
voltat și lărgit prin atragerea ma
selor largi de oameni ai muncii 
la lupta pentru construirea noii 
orînduiri socialiste. Perioada de 
Ia sfîrșitul anului 1948 și începu
tul anului 1949 a constituit o eta
pă de mare însemnătate în lupta 
maselor populare din țara noastră 
conduse de partid pentru înlocui
rea vechilor forme administrative 
locale, preturi, primării, prefecturi 
— organe improprii orinduirii de- 
mocrat-populare, cu noi organe 
locale ale puterii de stat capabile 
să atragă mase tot mai largi de 
oameni ai muncii la opera de con-

lui de stat în prima etapă a revo
luției populare — etapa desăvâr
șirii revoluției burgheao-dcmocra- 
tice — a avut drept scop princi
pal transformarea vechilor organe 
centrale și locale ale puterii de 
stat în instrumente cu ajutorul 
cărora să fie înfăptuite sarcinile 
economice, politice și sociale ale 
acestei etape.

Sub conducerea Partidului a- 
paratul de stat, atît organele cen
trale cît și cele locale ale pu
terii de stat, a fost supus unei 
continue primeniri de clasă prin 
atragerea elementelor muncito
rești. Democratizarea aparatului de 
stat s-a lovit de împotrivirea 
elementelor dușmane, de_ formele 
birocratice și metodele învechite 
moștenite de la vechile organe 
administrative. Cucerirea^ întregii 
puteri politice de către 
sa muncitoare, trecerea nemijlocită 
la înfăptuirea sarcinilor revoluției 
socialiste punea la ordinea zilei 
problema creării unor noi organe 
ale puterii, cu o structură con
secvent democratică, menită să a- 
sigure participarea largă a ma
selor populare la opera de con
ducere a statului- Trebuiau create 
organe 
masele . .
dreptul de a participa la conduce
rea treburilor statului, organe care 
să corespundă atît prin conținutul 
lor de clasă cît și prin forma lor 
caracterului nou al puterii — dic
tatura proletariatului — capabile 
să strîngă în jurul lor masele, 
să le mobilizeze la lupta pentru 
construirea bazelor socialismului.

în organele locale ale puterii 
de stat, mai ales la sate se aflau 
strecurate o serie de elemente 
reacționare, exploatatori sau agenți 
de-ai acestora care sabotau măsu
rile luate de partid și guvern și 
care urmăreau slăbirea regimului 
democrat-popular.

La adăpostul normelor adminis
trative perimate aceste elemente 
frînau inițiativa maselor populare 
cărora le Închidea drumul spre o 
participare activă la treburile ob
ștești. Referindu-se la această si
tuație, ziarul „Scînteia“ din 12 
aprilie 1949 scria : „Toate acțiu
nile inițiate în țară pe baza mo
bilizării maselor de către regimul 
de democrație populară au putut 
fi duse pînă la capăt numai »- 
tunci cînd s-^a trecut în mod re- 
voluționar peste normele adminis
trative învechite“.

Numai în acest fel au putut fi 
îndeplinite sarcinile izvorîte din 
politica partidului în campaniile 
agricole și sanitare și mai cu sea
mă în campania patriotică de sal
vare a Moldovei de la foamete în 
timpul secetei.

Acțiunile elementelor dușmănoa
se, aflate în fruntea unor prefec
turi și primării, prin care căutau 
să lovească în puterea populara 
și să slăbească alianța dintre cla
sa muncitoare și țărănimea mun- 
citoare au ieșit la iveală din nou 
in timpul campaniei de colectări 
din anul 1948 precum ți cu oca
zia fixării ți încasării impozitelor 
agricole pe anul 1947—1948.

împotriva directivelor date de 
partid ți guvern, aceste elemente 
favorizînd burghezia satelor —■ 
chiaburimea — aruncau tot greul 
pe spinarea țărănimii muncitoare. 
Iată cîteva exemple din numeroa
sele ce se pot da. Notarul comu
nei Vînători-Tulcea,, chiabur, pro
prietar a 50 ha. teren arabil a 
trecut toți țăranii din comună — 
chiaburi, țărani mijlocași și să
raci în aceeași categorie, cu ace
leași obligații față de stat, nefa- 
cînd nici un fel de diferențiere, 
împotriva indicațiilor ți hotărîri- 
lor partidului și guvernului după 
care țăranii ce dețineau suprafețe 
sub un hectar să fie scutiți corn- 
plect de obligații,^ țăranii ce deți- 
neau suprafețe pînă la 3 ha. sa 
fie impuși la obligați» minime 
etc. în comuna Pecineaga (Con
stanța) primarul împreună cu se
cretarul comisiei de colectare, am
bii chiaburi, cu proprietăți de pe
ste 30 ha. teren arabil au redus 
ia mai puțin de jumătate obliga
țiile față de stat ale lor și ale 
celorlalți chiaburi, iar pentru 
„ușurarea" muncii lor au impus 
toți țăranii cu pămint între Ț 
ha. la aceleași obligații față de 
stat. Același lucru s-a petrecut și 
fn comunele Podari și Bîrca-Dolj, 
Moșneni-Constanța, Horia-Tulcea, 
ocolul agricol Timișoara și în 
numeroase sate și comune 
țară.

In condițiile dictaturii 
letariatului, vechile organe

noi, specifice, prin care 
populare să-și exercite

cu poporul romîn. Referindu-se la 
aceasta un deputat al minorității 
naționale maghiare arăta că „sîn- 
tem gata să muncim din răsputeri 
împreună cu frații noștri romîni 
pentru ca sprijinind activitatea 
„Consiliilor populare“ să contri
buim la realizarea și depășirea 
Planului economie al țării“.

Apariția noilor organe lo
cale ale puterii de stat prin care 
s-a realizat 6 adîncă transformare 
structurală în forma de manifes
tare a puterii locale a înseninat 
un uriaș pas înainte spre forma 
actuală de organizare a statnliri 
nostru, spre sistemul profund de
mocratic al sfaturilor populare, 

în scurta lor activitate — se a- 
rată în Manifestul F.D.P. din oc
tombrie 1950 — comitetele provi
zorii au obținut o seamă de rea
lizări. în orașele și satele patriei

Comitetele provizorii
de tranziție în procesul de 

construire â organelor ?oca?e ale 
puterii de stat democrat-populare

fază

ducere a treburilor statului deve
nind în același timp -— așa cum 
arată tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
— „adevărate școli la care se vor 
forma oameni de stat de țtfMțt 
ieșiți din adincunle poporului .

Desfășurarea procesului revolu
ționar de înlocuire a vechiului a- LXt de stat a demonstrat carac 

lui care a plecat de la cănd- 
tiile specifice in care s-a desfășurat Prevolutia democrat-popu- 
Iară În țara noastza. în acest P 
nes de construire a forme. de 
exercitare a putern “aI?en,.°* 
muncii de la orașe ți sate in țara 
noastră un prim 
cipal l-a constituit 
Adunări Naționale, 
prem al puterii de 
Al doilea moment _ .
aceluiași proces l-a constituit crea- "a organelor locale ale puteri
de stat prevăzute in capitolul VI 1 ° Constituției din 1918, denumite 

sfaturi populare. Aceste noi orga 
ne ale puterii locale ce trebuiau “ă fie alese prin vot universal, 
eaal direct și secret fund in 
eria’și timp responsabile pentru ac 
tiviUtea lor În fața poporului mau 
putut fi constituite pma la știr 
silul anului 1950 deoarece nu se îealiza”eA încă condițiile necesare 
pentru trecerea la imediata lor 
Ugere. Trebuia totodată dcștiim 
taîă vechea împărțire administra- livă teritorială făcuta de burghe
ze și moșierime în conformitate 
cu interesele lor de clasa. De 
aceea legea sfaturilor populare 
din 13 ianuarie 1949 prevede 
capitolul său de dispoziții finale 

la efectuarea primelor alegeri pen- KU consiliile populare (denumite 
de lege sfaturi populare — n.n.y 
atribuțiunile acestora ți ale corn - 
tetelor lor executive vor fi exc 
e-ute de comitetele provizorii nu- Si.
tru județe, municipii» orașe r Ș 
dUță Și de comitetele provizorii Odețene pentru plăți și comunele 
urbane nereședință și rurale.

Numirea pe cuprinsul .întregii 
țări a comitetelor provizoriile 10 
aprilie 1949 a însemnat sfanmarea vSlui aparat de stat reprezen
tat prin prefecturi, preturi și pr 
mării.

Aceasta a stîrnit un puternic 
entuziasm în rîndul maselor largi 
populare care au intimpinat «■ 
bucurie numirea noilor organe lo 
cale ale puterii. lata ce spune 
unul din participanții la adunarea 
țăranilor muncitori din comuna 
Stejarul-Olt convocata de comite 
tul provizoriu al comunei, la p 
țin timp după tnațalarea lut - 

Meșter așa ia vorba, asta 
Dar nu mă rabdă inima sa nu-mi 
spun bucuria asta mare pe.care o 
simt cum se zbate colea, m piept, 
că la 60 de ani am mai apucat sa 
Văd Și eu cum e chemat poporul 
să cîrmuiască și să-și spună cuvin- 
tul“... . .

Populația minorităților naționale 
a primit cu aceeași bucurie in
stalarea comitetelor provizorii n 
care vedeau o arma puternica de 
luptă împotriva tendințelor națio
naliste, pentru întărirea prieteniei

moment priu- 
crearea Marii 

organul su* 
stat în R.P.R. 

important al

noastre s-au efectuat numeroase 
lucrări de interes obștesc : școli, 
cămine culturale, cămine de zi, 
creșe, grădinițe, solarii, terenuri 
sportive, stadioane, case de odih
nă. parcuri etc. în anii 1949 și 
1950 cît au existat comitetele 
provizorii s-au construit și refă
cut peste 5.000 km. de drumuri, 
s-au pavat suprafețe de 
2 milioane metri pătrați, iar 
loarea totală a lucrărilor 
strucție, drumuri, poduri, alimen
tație cu apă, construcții de uzine 
electrice executate de comitetele 
provizorii se ridică la peste 7 
miliarde lei. în multe orașe ca 
București, Orașul Stalin, Hune
doara. Reșița. Cîmpia Turtii a 
început construirea unor cartiere 
de locuințe pentru muncitori. 
(„Scînteia“ nr. 1385 din 14 oc
tombrie 1950).

aproape 
va- 

de con-

Comitetele provizorii lărgind și 
adîncind caracterul democratic al 
regimului dc democrație populară 
din țara noastră au mobilizat sub 
conducerea partidului milioane 
de oameni ai muncii la construi
rea societății noi socialiste.

Caracterul profund democratic 
al aceștor noi organe locale ale 
puterii de stat reiese în primul 
rînd din faptul că ele reprezen- 
tînd în mod real interesele ma
selor populare sînt formate ex
clusiv din oameni ai muncii, din 
muncitori, țărani muncitori și in
telectuali legați de popor aparți- 
nînd poporului rmnîn și naționa 
lităților conlocuitoare din țara 
noastră. Comitetele provizorii au 
un conținut profund democratic 
nu numai nrin stfuetura lor ci și 
prin faptul eă ele au început să 
mobilizeze sute de mii de oameni 
ai muncii la conducerea și admi
nistrarea statului pfih crearea a 
numeroase comisii și comitete de 
cetățeni, adevărate „focare de acti
vitate organizată, modestă, Stărui
toare, străină de orice spirit de 
reclamă și care crează prin însăși 
această activitate izvorul puterii 
de stat“

îmbinînd în mod armonios in
teresele locale cu interesele gene
rale ale țării, comitetele provi
zorii scoțînd la iveală forțe și 
resurse locale au desfășurat o 
rodnică activitate economico-orga- 
nizatorică pentru asigurarea în
deplinirii și depășirii primului 
nostru plan de stat pe anul 1949.

Comitetele provizorii --- ca fază 
intermediară în țara noastră spre 
forma de exercitare a puterii de 
către masele populare prin sfatu
rile populare — au constituit o a- 
devărată școală în care 
muncii au învățat, sub conduce
rea partidului știința de a condu
ce pentru a deveni oameni de stat 
de tip nou. în același timp acti
vitatea comitetelor provizorii, ală
turi de celelalte măsuri luate de 
partid și guvern, printre care re
organizarea administrativă a terito
riului țării, au pregătit condițiile, 
necesare pentru trecerea la efec
tuarea la 3 decembrie 1950 a ale
gerilor de deputați în sfaturile 
populare expresie a voinței mase
lor în lupta pentru construirea so
cialismului în țara noastră.

C. BARBULESCU

oamenii

„Crăiasa zăpezilor

temera-plîngărețul Charles, pe 
rul și brutalul Etienne, pe tatăl 
lor mucalit și sceptic — bătrinul 
Eduard Saint Forget, fiecare cu 
alt chip parcă, cu alte gesturi, 
interpretați cu extraordinară mo. 
bi.itațe și varietate de veșnicul 
Fernandel»

„Luptătorul și clovnul"
Un film cu; personaje reale, 

inspirat : din viața a doi 'mari 
artișt; aj circului rus: atletul și 
luptătorul Ivan Poddubnîi și 
clovnul sațirid Anatoli Durov. 
ivan Poddubnîi și Anatoli Du
rov șe împrietenesc la Odesa 
lucrînd împreună la aceiași circ- 
Primul se ilustra printr-o neobiș
nuită forță fizică, reușind să do
boare la pămint pe cei mai pu
ternici luptători (în acea vre
me campionatele de lupte clasi
ce aveau loc pe podiumurile 

cel de al doilea 
avea un deosebit talent, ironi- Gerda care se jucau împreună 
zînd cu causticitate în progra
mele sale, sub forma unor nevi
novate dresuri de animale, apa
ratul de stat .al țarismului. des1 
potic, abuz.v, asupritor, Poddub- 
nii și Durov obțin multe suc
cese în cariera lor, au și multe 
dezamăgiți (uneori Durov 
este adus cu jandarmii îrt cli
pele ce.e mai. grele ale vieții1 iui, 
odată Chiar cînd îi moare copi
lul, în arenă' pentru a distra pu-‘ 
blicul. iar Poddubnîi are durerea 
de a vedea cum cade de pe tra
pez și sé ■ sfîrșeșie iubita Iții 
Mi.mi), dar nu pot renunța, la 
viața de circ pe care o iubesc. 
Poddubnîi încearcă odată să se 
retragă la țâră, dar, aflindu-se 
întîmplător la o reprezentație, 
nu mai rezistă tentației mereu 
vii și aleargă din nou in arena 
unde își găsise chemarea, Sta- 
ni'slav Cékan în rolul luptătoru
lui și Alexandr Mihaitov în 
rolul clovnului aduc pe ecran in- 
terpretări emoționante și în ace
lași timp pline de haz, asigurind 
un binemeritat succes fi.mului.

,„Crăiasa zăpezilor“ este 
dCseft animat în' culori, realizat 
de studiourile „Soiuz-multfilm“ 
după un celebru basm de Ander- 
sen. Este povestirea despre cei 
doi copii, băiețașul Kay și fetița 

și se iubeau atît de mult. Pedep
sit le Crăiasa zăpezilor, Kay 
devine un copil rău, cu inimă tțe 
gheață. Numai dragostea lui Ger- 
da. sacrificiile ei, il salvează pe 
Kay făcîndu-1 să redevină băia
tul bun și drăguț de odinioară» 
Dar cum se întîmplă toate a- 
cestea veți afla cel mai bine vă- 
zînd voi înșivă minunatul film. Moment din filmul „Craiasa zăpezilor

„Oaia cu cinci picioare"
O spumoasă comedie, plină de 

neprevăzut și antren, „Oaia cu 
cine, picioare“ ne readuce pe e- 
cran figu.ra atît de cunoscută, 
care se bucură de atîta populari
tate în rîndurile publicului spec
tator, a lui Fernandel. De data 
aceasta renumitul comic francez 
se întrece pe sine interpretînd în 
unul și același film rolurile a 
șase personaje. Ba mai mult, la 
sfîrșitul filmului cei șase eroi se 
întî.nesc în aceeași cameră (me
ritul pentru această perfor
manță revine de data aceasta 
însă operatorului maestru în tru
caje). Impresionantă în acest film 
la Fernandel este capacitatea de 
a se transpune în cele mai dife
rite psihologii, în diferite carac
tere. Iată-1 pe infatuatul și mon
denul Alain, pe naivul și timidul 
Deșire, pe descurcărețul și inge
niosul Bernard, pe timoratul

Str. Kogălnîceanu nr. 4
Ca să rețin adresa, am no

tat-o. Așa-i mai sigur. 
Cluj, str. Kogălniceanu 

nr. 4. Vizita am făcut-o într-o 
dimineață. Mă gîndisem să a- 
sist și la cîteva ore. Pe frontis
piciul clădirii am distins cu 
ușurință firma Școlii profesio
nale comerciale. La poarta 
școlii un du-te vino. Numai că 
mulțimea n-o formau elevii, ci 
oameni maturi, trecuți de vîr- 
sta tinereții. M-am strecurat 
înăuntru cu greutate.

Cineva mă întreabă:
— La repartizare ?
— Nu — zic, neînțelegînd ni

mic.
— La oficiu ?
— Co oficiu, tovarășe ? Eu 

am venit la...
Da, da, în vizită. Nu știu 
sînt acasă. încercați, au 
fost și alții. 
Cine să fie acasă ? — în- 
din ce în ce mai mirată. 
Locatarii. 
Care locatari ? Eu am ve-

! nit la școală. La școala profe- 
j sională. 
I —• Atunci scuzați-mă. Luați-o
i pe aici, 
j Am găsit și cancelaria și pe 

director. Elevii erau la ore. Nu 
i-am mai deranjat. Eram cu
rioasă să știu de ce mă între
base omul de oficiu, de repar
tizări etc. Și am aflat.

Școala aceasta a avut ferici
rea să fie mutată în decurs de 
10 ani în trei localuri. Ultimul 
local este acesta, de pe strada 
Kogălniceanu nr. 4. Dar să ve
deți, tot aici se află oficiul re
partizării forțelor de muncă. 
Curtea frumoasă a fost trans
formată în „sală de așteptare“. 
Cei ce vin să se angajeze aș
teaptă în curte, bine înțeles în- 
treținînd discuții despre vrute 
și nevrute. Și tot aici, într-o 
sală care este în directă legă-

innnnririnnnnnnnnnnnHrbTnnnnnnnr^^

tură cu sala de meditații, s-a 
instalat alt serviciu de reparti
zare a personalului casnic. In- 
chipuiți-vă cum decurge o oră 
de meditație. Profesorul se 
plimbă printre bănci și explică.

— In algebră... Din cealaltă 
sală o voce întreabă,

— Cîți ani zici că ai dum
neata ?

— Plus și minus...
- 18.
— La înmulțire...
— Și unde vrei să lucrezi ?
— La scădere.,.
— La o familie cu copii.

0

Cam așa decurg meditațiile. 
Și asta nu-i totul.
Are școala un 

Frumos. Numai
teren de sport, 
amenajarea cu

dacă 
mai

treb
Un muzeu

zgură roșie a costat mii de lei. 
Dar... spre marea merf surprin
dere am aflat că pe acest te-| 
ren frumos, de două ori pe lună 
se ține un tîrg.

Nu, n-am terminat. Cunoștin
țele mi-au fost îmbogățite prin 
noi detalii. Aici a fost și spa
țiul locativ. In camerele pe! 
care le-a ocupat s-au mutat 5l 
familii străine de învățămîntulj 
comercial. Și asta în l...... —
șceala are dormitorul Ia depăr
tare de 2 km., cantina la o aj 
doua școală și ceva săli de clasă) 
la o a treia școală.

Interesant nu ?
Mă-ntrebați ce fac în această 

privință organele sfatului po-i 
pular orășenesc ? Nimic. Ar fjj 
bine să analizeze situația și să) 
dea posibilitatea școlii să func-» 
ționeze normal, privînd-o de a-> 
titea oficii, tîrguri și servicii. )

LIDIA POPESCU >
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O scenă din filmul „Oala cu cinci picioare^
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O seară a prieteniei
Totul arăta, a sărbătoare. Sălile 

Casei de cultură a studenților bti- 
cureșteni, care erau împodobite 
multicolor, muzica, programul ar
tistic prezentat, dat mai ales, ve
selia care domnea peste tot. De 
fapt, chiar așa și. era. Luni șeara, 
la Casa de cultură a studenților n 
fost sărbătoare; o sărbătoare a 
prieteniei. Un mare grup de stu
denți sovietici, aflați' în vizită in 
țara noastră, s-au intilnit cu stu
denții bucureșteni. Dar mai era 
ceva. Tot luni, poporul nostru a 
sărbătorit 10 ani de la semnarea 
Tratatului de Prietenie, Colaborare 
și Asistență Mutuală între R. P. 
Romină și U.R.S.S. Coincidență ? 
Poate. Totuși un fapt, un fapt

In primăvi 
inițiativa 
f— “

Tg. Neamț muzeul
Mare. Orașul Tîrgu 
localitate modestă.

Ținînd seama de
și firesc ca spațiul r------ ,—
zeu să fie greu de găsit. Cu pu
țină bunăvoință, însă, a fost so
luționată și această problemă.

primăvara anului trecut din 
i unui bătrîn profe

sor a fost deschis în orașul 
Ștefan cel 
Neamț e o

aceasta, era 
pentru mu-

Muzeul din localitate, complecta 
întrucîtva imaginea acelor vre
muri de glorie atinse de mica, 
.dar puternica țărișoară a Moldo
vei.

Prin luna august însă, de Ia 
conducerea sfatului popular raio
nal a venit dispoziție ca cele 
două camere ale casei de cultură 
în care era amenajată o parte a 
muzeului să fie eliberate. Zis și 
făcut. Piesele au fost puse în 
lăzi, iar camerele eliberate.

Funcționa însă cealaltă parte a 
muzeului, care se afla intr-o clă-

dire din apropierea sălii „Ion^ 
Creangă“. Șo

între timp, a început să se?° 
caute spațiu pentru o cantină.^ 
„Unde s-o plasăm ?“ — se întro-ijo 
bau tovarășii din comitetul cxe-U 
cutiv al sfatului popular raional.)o 
Soluția a fost găsită. Tovarășul)^ 
Mihai Gheorghe, președintele co-C, 
miletului executiv al sfatului^ 
popular raional, a indicat clădi-C 
rea fostei grădinițe de copii (re-(o 
marcați că n-a zis direct „Acolo 
unde se află muzeul“, ci... J:--- r . - - .. . ■

„-IC01O.-1
.............. , vit— clfi^g- 

direa fostei grădinițe). Și cutri^ 
dispoziția n-ar mai fi fo;. ---- .. .ost dis-

dacă nu-i îndeplinită, |

In pas cu vla(al
(Urmare din pag. l-a)

poziție, __ _
muzeul de aici a fost și el pus... 
în lăzi.

Deci muzeul din Tîrgu Neamț 
a fost și... nu mai este.

Despre soarta tristă a acestui 
muzeu am vrut să discut și cui 
tovarășul Olinici Petru, primul] 
secretar al comitetului raional] 
U.T.M, Dar — surpriză! — el| 
nu știa nimic de existența mu-j __ •—S I

Sînt două concluzii care sei 
Jdesprind totuși:
■ 1) La Tîrgu Neamț se fac pu-)
ține lucruri pentru educarea pa-î 
triotică a tineretului. (

2) Cei care au desființat mu-) 
zeul, sînt oameni care nu vădț 

(importanța lui. (
j Tinerii din oraș cer redeschi-) 
tderea muzeului. La comitetul ra-( 
lional U.T.M. am aflat oamenii 
(dornici să ajute la sporirea nu-> 
{mărului exponatelor existente înf 
ipatrimoniul muzeului. Să sperăm» 
{că cel puțin acum, tovarășii po-> 
imeniți mai sus, vor trece cu suc-( 
Ices la examenul de... istorie.

ION ȘÎNCA

ruri. E un crescător de animale 
fruntaș.

Brigada și-a pregătit astfel uw 
text potrivit. Oamenii rîdeau dar' 
se și necăjeau aflînd despre (ap-, 
téle unora. Iar celor criticați, fi-1 
rește, la început nu prea le-a fost', 
pe plac, dar le-a priit. Gevat Cu-, 
seit e astăzi unul dintre fruntașii < 
gospodăriei.

Trebuia schimbat și repertoriul, 
corului și cel al formației de dan-' 
suri, in cor s-au introdus cîntece 
noi : ,J)rag mi-e în gospodărie", 
„Bădița de pe tractor", „La noi în 
gospodărie", iar tinerii de la jocuri 
au învățat un dans cu tema : 
„Strîngerea recoltei în colectivă".

Și totuși, tinerii din formația 
de teatru n-au încetat să caute și 
o piesă „actuală", cum spuneau 
ei : „Menținem brigada artistică 
de agitație dar va trebui să pu
nem în scenă și o piesă de tea
tru".
Curînd au găsit-o. Au găsit-o la 

Casa de cultură raională. Se chea
mă „Vînători de doi iepuri" de 
T. Vornic. Amzi însuși s-a dus la 
Medgidia și a adus broșura. Au 
citit-o cu toții într-o seară la că
min și au fost mulțumiți de con
ținutul ei. Piesa înfățișează lupta 
din sinul unei gospodării colective 
pentru promovarea unei atitudini 
cinstite față, de munca în comun. 
Paralel cu această piesă tinerii din 
Basarabi au pus in repetiție și un 
fel de vodevil : „Puștanca de pe 
ulița noastră" de V. Potiomkina 
și H. Hearsonski, care vorbește des
pre atragerea tuturor tinerilor 
dintr-un sat la viața culturală

Repertoriul e acum în întregi
me schimbat și mai bogat.

Din cìtid în cînd, la căminul 
cultural din Basarabi, au loc con
ferințe și sțri culturale. Ca și re
pertoriul echipelor artistice și a- 
ceste seri și-au schimbat conținu
tul. Una din conferințe, bunăoară, 
arp următorul titlu : „Să apărăm 
avutul obștesc al gospodăriei“ ; iar 
ultima seară culturală a avut loc 
pe tema : „Eroii romanului „Bă
răgan" , de V. Em. Galan“.

Searg culturală a fost urmată de 
un program artistic.

Atunci am văzut-o eu pe Magi- 
da dansînd în ritmul daulelor 
„Dansul miresei". Atunci am cu
noscut eu o mare parte din ti
nerii aceia care 
buție 
vieții

podăria colectivă. Apoi a urmat 
„Bucuroși de oaspeți", „Negusto
rie cinstită“.-

Oamenii veneau să-și vadă copiii 
cum joacă pe scenă, ascultau con
ferințe, împrumutau cărți de la 
bibliotecă și din ce în ce, se a- 
propiau tot mai mult unii de alții 
și cu toții, de drumul către marea 
familie unită a colectivei.

La cîtva timp după colectivi
zarea totală a comunei, într-o a- 
dunăre U.T.M., un tînăr, pe nume 
Ridvan Murat, s-a înscris primul 
la cuvînt i

— Pieselor noastre da teatru 
le-a cam trecut vremea — a vor
bit el. Individualii au devenit co
lectiviști de atîta vreme și noi îi 
tot dăm zor cu „Bucuroși de oas
peți“. _

într-adevăr, repertoriul forma- 
țiilor artistice, acel 'repertoriu 
care ajutase și el la colectiviza
rea agriculturii în comună, rămă
sese acum în urma evenimentelor. 
Trebuia înnoit. Relațiile de mun
că dintre oameni se schimbaseră 
și căminul cultural trebuia să 
sprijine acum educarea sătenilor 
în spiritul colectivității. La în
ceput utemiștii n-au reușit să gă
sească o piesă de teatru intr-un act 
care să aibă în temaliea ei întărirea 
relațiilor de muncă socialistă. Ce 
era de făcut? Elmas Amzi, se
cretarul comitetului U.T.M. pe 
comună și membru în colectivul 
de conducere al căminului, a ve
nit cu o propunere :

— Să creăm o brigadă artistică 
de agitație. Textul îl va pregăti 
un grup de tineri pe care îl vom 
alege chiar în această adunare.

Pînă la urmă, însă, textul a (ost 
creația tuturor colectiviștilor. Co- 
lindînd tarlalele gospodăriei, res
ponsabilul brigăzii de producție 
in care lucra Gevat Cuseit, le-a 
spus :

— Treceți-l acolo pe Gevat. Cri- 
ticați-l și ziceți că nu face altceva 
toată ziua, decît să-și măsoare 
umbra...

Despre Ion Negrea, magazione
rul, colectiviștii spuneau :

— Vorbește despre economii dar 
împrejurul magaziei nu vezi decît 
grîu risipit...

— Iar pe Costică Girip, crescă
torul de porci, dați-l exemplu bun 
— spuneau alții. E tînăr, dar n-o 
să se supere dacă o să-i spuneți. 
„Moș Gerilă“. La iarnă, prin mun
ca lui, o să ne aducă destule da

"3

(lîlSEMATOGttAFE)Elena Cruclova, studentă tn anul 
IV la Institutul de limbi străine 
din Moscova, am rugat-o și noi, 
cînd muzica a făcut însfirșit o 
pauză, să ne împărtășească pentru 
cititorii ziarului nostru citeva im
presii din capitala țării noastre.

— Bucureștiul e un oraș frumos 
șl un centru universitar puternic. 
Regret totuși două lucruri. Unul 
obișnuit poate — anume că vizita 
a fost foarte scurtă. Al doilea, că 
ea n-a fost In timpul verii, clnd 
trandafirii slnt înfloriți in Bucu
rești...

In hol. Două fotolii, doi tineri, 
sobri, gravi — Nadia șl Marcel. O 
discuție aprofundată, științifică...

Discuția se întrerupe brusc. Un 
student romin se oprește In fața 
Nadiei.

— Vă invit la dans.
In timpul valsului un grup de 

tineri s-au oprit în mlflocul sălii. 
Risete, exclamări de bucurie... To
tuși cei ce vor să danseze sînt 
încurcați. Ce s-a intimplat 2 După 
citeva minute aflăm. S-au Intilnit 
doi vechi cunoscuțl. Ion llie a 
studiat la Facultatea de geografie 
de la Leningrad. (Acum e asistent 
la Universitatea „C. I. Parhon"). 
Acolo, la Leningrad, a cunoscut pe 
Reghina Rubțova, de la aceeași 
universitate. S-au reîntilnit acum, 
după 3 ani. Și asta In timpul val
sului...

Intîlnirea a durat pînă noaptea 
tlrziu. A fost o minunată seară a 
prieteniei studenților romîni și so- 
vieticl.

bișnuit, dar semnificativ pentru 
marea prietenie ce leagă poporul 
nostru și cel sovietic.

Cine sînt oaspeții Casei de cul
tură a studenților ?

Victor Șvanidze, de la „Inturist" 
ne-a relatat cu amahilitate amă
nunte. Asta într-o pauză a admira-' 
bitului program prezentat de o 
formație a ansamblului artistic 
U.T.M in cinstea oaspeților.

— Excursia a fost organizată 
special pentru stuaenți. Institutele 
din Moscova, Leningrad, Harcov, 
Voronej și Stalino (Donbas) au 
liotărlt să trimită 200 de studenți 
să-și petreacă vacanța de iarnă in 
Romînia. Am vizitat de acum timp 
de 4 zile Valea Prahovei oprin- 
du-ne la Sinaia și Orașul Stalin. 
4 zile stăm in București. Miercuri 
dimineață pornim spre patrie! Am 
văzut...

Despre asta am rugat-o insă să 
ne vorbească pe lrina Ipatova, stu
dentă la Institutul politehnic din 
Leningrad (specialitatea radiofo
nie).

— Sinaia m-a inetntat. Am fost 
la „Cota 1400“, am vizitat Caste
lul Peleș. La București am vizitat 
Universitatea ,,C. I. Parhon", In
stitutul Politehnic, am văzut atitea 
lucruri,..

— Ce v-a plăcut totuși cel mai 
mult ?

— Oamenii. Peste tot unde am 
fost ne-au primit ca pe vechi și 
sinceri prieteni. Mi-am făcut atitea 
prietene in Rominia...

Prieteniile s-au 'închegat pe ne- 
sinițlte. S-a dansat, 
s-au schimbat daruri, 
drese, dar mai ales AL. PINTEA

s-a cintai, 
insigne, a- 

impresii. Pe

o-

O treabă care nu suferă întîrziere: adresele noilor prieteni trebuie negreșit notate in carnet

Foto: N. SCARLET
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însemnată 
oamenilor

au adus o contri
ta schimbarea 

in satul Iot.

M. BÄRAN

Pentru următoarele trei zll^ 
țară: vreme umedă, cu cer varia, 
bil. mal mult acoperit în Jumătatea 
de nord a țării, unde vor cădea 
temporar precipitații slabe. In res
tul țării vremea în general fru. 
moașă, cu cer mai mult senin 
noaptea. Dimineața ceață slabă. 
Vînt moderat în sectorul vestic. 
Temperatura în scădere ușoară Ia
început, apoi în creștere : noaptea 
va fi cuprinsă între 0 și minus 10 
grade, iar ziua între 2 șl plus 12 
grade. __________ _



Tinerii mecanizatori
în pragul primăverii

Mecanizatorii de la S.M.T. Po
goanele au încheiat campania de 
toamnă cu Uți frumos bilanț. Pe 
anul 1957 tractoriștii au de
pășit planul de lucrări cu 2.500 
hantri. Numai brigada condusă 
de utemistul Vasile Cristea a 
depășit planul cu 790 hantri. In 
aceeași măsură tinerii tractoriști 
au luptat și pentru reducerea 
prețului de cost pe fiecare fel de 
lucrare.

Începutul primelor zile de 
iarnă i-a găsit pe tinerii meca
nizatori încă pe cîmp, executînd 
diferite luefări. Ei nu s-au spe
riat de zăpada ce fulguia de sus. 
Trăgeau cu l.A.R.-urile brazde 
adinei pe tarlalele gospodăriilor 
colective și întovărășirilor agri
cole din comunele raionului Po
goanele. Tocmai spre sfîrșitul lui 
decembrie, cînd timpul nu le-a 
mai permis să efectueze arături, 
tinerii s-au retras la bază, în 
stațiune. Tractoarele erau „obo
site“. Cele mai multe dintre ele 
necesitau reparații cu adevărat 
generale.

Sosirea în stațiune nu le-a 
oferit însă nici o bucurie. Tine
rii tractoriști se așteptau să gă
sească totul pregătit din timp 
pentru efectuarea reparațiilor : 
piese de schimb, atelier căldu
ros, hală adăpostită pentru de
montarea tractoarelor etc. Toate 
acestea însă aproape că n-au 
existat. ,

în ziua de 23 ianuarie mă a- 
flam în biroul inginerului Gh. 
Mareș, mecanic șef al stațiunii. 
Discutam problema organizării 
campaniei de reparații și stadiul 
în care au ajuns pînă la această 
dată. Tractoarele rămase în sta
țiune erau reparate în procent 
de 65 la sută. Mașinile și ate
lajele rămase în gospodărie — 
pluguri, grape, cultivatoare și se
mănători — au fost reparate cu 
forțele stațiunii în proporție de

50 la sută. Restul de trac
toare 16 T.A.R.-uri, 8 K.D.- 
uri și 2 motoare KJJ. sînt date la 
reparat centrului mecanic Bu
zău. Din toate acestea sînt pînă 
acum însă reparate doar 3 trac
toare - ■ - 
plus

Se
cum 
reuși

I.A.R. și 2 tractoare K.D. 
un motor de K.D.
vede foarte bine de pe a- 
că centrul mecanic nu va 
să execute reparațiile la

La S, M. T. Pogoanele 
nu sînt create 

condiții bune de lucru 
mecanizatorilor

De la Ambasada 
R. P. Ungare

Ambasada Republicii Populare 
Ungare din București anunță cu 
profundă durere încetarea din 
viață în noaptea de 2 spre 3 fe
bruarie 1958 a tov. Irnre Horvath, 
ministru al Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Ungare, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

Condoleanțele se primesc la se
diul Ambasadei din str. Alexan
dru Sahia nr. 65 în ziua de 5 
februarie a.c. între orele 15—18 
iar în ziua de 6 februarie între 
orele 9—12.

timp. Așa se prezenta stațiunea 
la acea dată. Inginerul mecanic 
e de părere că S.M.T. Pogoanele 
nu va putea să iasă în campania 
de primăvară decît pe la înce
putul celui de-al doilea anotimp 
al anului 1958.

însoțit de inginer am părăsit 
biroul cu dorința de a mă con
vinge de unele greutăți „obiec
tive“ care există la atelierul 
mecanic unde se efectuiază repa
rațiile. în curtea plină de băl
toace și glod tractoarele se gă
seau sub cerul liber. Cîțiva ti
neri luptîndu-se cu vremea își fă
ceau de lucru pe la cîte un trac
tor. Nici urmă de hală acoperită 
la S.M.T. Pogoanele unde să se 
efectueze reparații mai ușoare, 
fără a se mai aduce tractoarele 
în atelier.

Dar nici soarta echipelor din 
atelier nu-i mai fericită. Ca să 
lucreze la șlefuirea lagărelor, su
papelor, sau să monteze camă, 
șile pistoanelor și segmenții ti
nerii n-o pot face aceasta decît 
cu mănuși în mînă, pufoaice vă- 

l tui te, cu cizme de cauciuc. Ta- 
(vanul care a picat mai bine de 
jumătate l-au înlocuit cu carton 
[gudronat. Plouă afară, plouă și 
(în atelier. Cele 2—3 sobe nu-s

decît simple mobile sau piese 
de muzeu. Toate sînt hodorogite 
și bune de aruncat la gunoi.

Cei care au întocmit proiec
tul construirii atelierului meca
nic și cei care l-au construit, 
mai bine se apucau de altă me
serie — îmi spuneau tinerii din 
echipele mecanizatorilor.

Despre organizarea reparații
lor pe ansamble și subansamble, 
care s-a dovedit a fi cea mai 
bună în obținerea reparațiilor 
de calitate superioară, la S.M.T. 
Pogoanele nici pomeneală. Ingi
nerul caută să-mi explice că-i 
mai bine așa cum fac ei. Avînd 
în vedere cele de mai sus soco
tesc că tinerii de aici, în condi
țiile în care lucrează ca să exe
cute reparația tractoarelor și a 
celorlalte mașini 
timpul cerut, fac eforturi 
pe eroice.

De ce oare conducerea 
nu s-a îngrijit din timp 
a asigura condiții mai bune de 
lucru ? Să fie numai colectivul' 
de conducere de aici vinovat ?( 
Nu. în aceeași măsură se faci 
vinovați și cei din comisia agri
colă a sfatului popular regional 
Ploești care nu au controlat din 
timp care este stadiul pregătiri
lor în S.M.T.-urile din regiune 
pentru începerea campaniei de 
reparații.

S.M.T. Pogoanele are nevoie[ 
de seînduri pentru repararea va- 
goanelor-dormitor și a batozelor, 
piese de schimb pentru repara
țiile de prima urgență și de 
truse de scule.

Serviciul S.M.T. regional se 
face că nu aude cînd este vorba 
de unele greutăți pe care le în- 
tîmpină S.M.T. Pogoanele. Apre
cierea inginerului mecanic că 
dacă nu vor fi mai mult ajutați 
vor rămîne în urmă cu repara
țiile se pare a fi justă. Se cere 
de aceea a fi luate măsurile nece
sare. Timpul nu așteaptă după 
cei care prin nepăsarea lor pun 
bețe în roate reparațiilor la 
S.M.T. Pogoanele.

PUIU NICOLAE

agricole în 
aproâ-

S.M.T. 
pentru

(

Noul cămin studențesc din Tîrgu Mureș

Vie activitate
in campania electorală

Ascultînd cuvin tul alegătorilor
(Urmare din pag. l~a)

nai. Și Petre Mironescu Maria 
Marian, Suzana Ciocșiresou, Gheor
ghe Băltărescu îl cunosc și de a- 
ceea îi vorbesc ca unuia dintre ai 
lor.

Aproape toți au amintit în cu- 
vîntul lor despre starea jalnică în 
care a ajuns cartierul acesta cefe
rist în timpul celui de al doilea 
război mondial. Participanții la 
întîlnire au vorbit apoi despre 
realizările înfăptuite în raionul lor 
în anii democrației populare. Tea
trul de vară, cinematograful „In-
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Ca și prin alte locuri, la Ca

racal iarna s-a arătat a fi foarte 
capricioasă în acest an. Dar asta 
nu i-a împiedicat pe elevii Școlii 
medii nr. 1 din localitate să par. 
ticipe la Spartachi-ada de iarnă a 
tineretului. M-am convins de acest 
lucru cînd am vizitat colectivul 
sportiv al acestei școli și am a- 
flat stadiul în care se găsește des
fășurarea primei etape a popu
larei competiții. Din ceea ce am 
văzut și am aflat, pot spune că 
intr-adevăr spartachiada a „prins“ 
in această școală.

încă de la începutul primelor 
zile de concurs, consiliul colecti
vului sportiv in colaborare cu bi
roul organizației de bază U.T.M. 
și cu profesorul de educație fizi
că Smărăndache Bala au întocmit 
un plan de acțiune menit să asi
gure popularizarea competiției și 
să angreneze în întreceri peste 
300 de elevi și eleve.

Concursurile de gimnastică au 
dovedit că se bucură de cea mai 
mare popularitate și, bineînțeles, 
de o largă participare. Ele au a- 
tras 200 de concurenți și au scos

în evidență buna pregătire a ele
vilor Ion Pirvulescu, Gh. Stratan, 
Ion Zamfir, Nicolae Brăduceanu, 
Marcela Vișinescu, Marcela Cio- 
vică, Constanța Cucă și Eugenia 
Nicolae. Aceștia sînt fruntași și la 
învățătură.

Dar să nu vă închipuiți că șa
hul se lasă făcut... mat de gimnas- 
tică. Jocul celor 64 de pătrățele 
se bucură și el de o largă răspin-

Spartachiada de iarnă
la Caracal

J

Un grup folcloric 
al Ansamblului S. P. C.

a plecaf în Italia
Marți dimineața a părăsit Capi

tala un grup folcloric al Ansam
blului de ctntece și dansuri al Sfa
tului Popular al Capitalei care va 
lua parte la cel de-al V-lea Con. 
curs internațional de folclor de la 
Agrigento-Italia.

Grupul folcloric este alcătuit din 
16 dansatori și o formație de mu
zică populară.

După încheierea concursului de 
la Agrigento, grupul folcloric al 
Ansamblului Sfatului popular al 
Capitalei va rămîne In continuare 
in Italia într-un turneu de trei 
săptăminl. Un dan® interpretat de ansamblul țigănesc care a luat ființă la Atelierele centrale I.T.B.

dire în masa de elevi. Seară de 
seară, după terminarea orelor de 
curs, sala de șah se dovedește a 
fi neincăpătoare față de afluența 
de tineri și tinere dornici de afir
mare. Numărul celor înscriși la 
ora actuală este 118. Dintre ace
știa 19 sînt tinere fete care par
ticipă pentru prima oară la un 
concurs oficial.

Și trînta își are amatorii ei. 
Aci s-au înscris peste 50 de con
curenți. Cu tenisul de masă, 
„soarta“ a fost mai crudă. Lipsa 
de mingi și de o 
zătoare și-au spus 
dică o participare 
curenți.

masă corespun- 
cuvîntul — a- 
de 20 de con-

Întrecerile în general s-au des
fășurat în condițiuni bune. Co
lectivul sportiv „Voința" a admis 
ca întrecerile tinerilor elevi să se 
desfășoare la clubul său. lată un 
sprijin demn de toată lauda. Și 
la Școala medie nr. 2 și Școala 
profesională metalurgică din ace
lași oraș, întrecerile în cadrul 
Sparlachiadei de iarnă a tinere
tului se bucură de o largă partici
pare. Peste 640 elevi de la Școala 
medie nr. 2 și 408 elevi de la 
Școala profesională metalurgică au 
participat la întreceri. Elevii frun
tași la învățătură Nicoleta Mirce- 
seu, Ludmila Zamfirescu, 
Stănescu, Costel Butoi și Marin 
Alecu s-au remarcat ț 
bună pregătire la gimnastică. La 
Școala profesională metalurgică 
s-au evidențiat elevii Marin Mi- 
trică și Paul Ispas la concursurile 
de gimnastică și Gheorghe Ban- 
ciu la tenis de masă.

La succesul 
contribuit din 
organizațiilor 
prețios ajutor 
tul profesorilor 
că : Zoie Popa 
die nr. 2 și Lupu Valentina de la 
Școala profesională metalurgică.

frățirea între popoare“, zecile de 
blocuri muncitorești, casele noi 
ridicate în locul dărîmăturilor da 
la bombardamente, gaz metan pa 
bulevardul 1 Mai, in cartierul 
„Steaua“, pe străzile Sandu AL 
dea, Traian Vasile și altele; ca
nalizare pe străzile Lotru și D. 
Gh. Filip ; asfaltare» străzilor A- 
rad și Clăbuoet, magazine alimen
tare nou înființate, etc. Toate a- 
cestea sînt realizări de seamă ale 
sfatului popular la care și-au aduș 
contribuția lor și cetățenii. Tine- 
retul a avut și el un cuvînt de 
spus. Urmînd pilda celor care în 
1953 au lucrat sute de mii de 
ore voluntare la ridicarea noului 
cartier Bucureștii Noi, astăzi a- 
proape toți tinerii raionului con
struiesc prin muncă voluntară o 
măreață ' Casă de Cultură a tine
retului.

La întâlnirea dintre alegătorii 
circumscripției 89 a raionului Gri- 
vița Roșie cu tovarășul Ștefan 
Stanciu s-au făcut și numeroase 
propuneri pentru înfrumusețarea 
continuă a cartierului. Mulți au 
cerut candidatului să-i sprijine în

aducerea și pe. strada Petre Gheor- 
ghe a gazului metan. Unii au 
cerut ca strada să fie asfaltată, a- 
vîndu-se în vedere că e un drum 
principal ce unește Calea Gri- 
viței de bulevardul „1 Mai“. Alții, 
au propus să se planteze arbori 
de-a lungul străzii, sfatul popular 
să aibă mai multă grijă de casele 
naționalizate și multe alte treburi 
gospodărești. Alegătorii au critL 
cat de asemenea pe unii locatari ce 
nu-și îndeplinesc datoriile cetățe
nești: să curețe zăpada de pe tro- 
tuoare, să repare streșiniletuoare, sa repare streșinile rupte 
ce lasă să se prelingă apa pe pe
reți, să păstreze curățenia curți
lor și a străzii.

Ștefan Stanciu și-a notat do
leanțele alegătorilor. I-a asigurat 
că se va strădui, alături de ei. să 
înfăptuiască tot ce va fi posibil, 
angajîndu se să aducă aceste lu
cruri la cunoștința comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular „Gri- 
vița Roșie“ iar la viitoarea întîl
nire să le comunice ce se poate 
face imediat și ce mai rămîne de 
făcut pentru viitor.

întoarcerea delegației culturale care 
a vizitat India, Ceylon și Birmania

Doina

pr intr-o

întrecerilor au 
plin birourile 

U.T.M. De un 
a fost și apor- 
de educație fizi- 
de la Școala me-

GIGI DONEANU 
corespondent

PE SCURTi
• Competiția internațională de 

schi „Cupa Speranțelor" va începe 
la 9 februarie in frumoasa stațiune 
de sporturi de iarnă Poiana Stalin. 
La acest concurs vor participa ti
neri schiori din Austria, Finlanda, 
Polonia, Ungaria, Franța, Bulgaria 
și Rominia.

Lotul tinerilor schiori romini se 
antrenează pe pirtiile din Poiana 
Stalin sub îndrumarea ve“chiului 
internațional Vasile Ionescu. Din 
lot fac parte printre alții Gh. Bă
lan, Kurth Ghon, C. Tăbăraș, I. 
Zangor și R. Banu.

In prima zi a competiției la 9 
februarie va avea loc proba de sla
lom special, la 10 februarie este 
programată proba de slalom uriaș 
iar la 12 februarie ultima zi a con
cursului, participanții se vor în
trece în proba de coborlre.

★ Pentru a verifica stadiul de 
pregătire al atleților noștri frun
tași, federația de specialitate or
ganizează în zilele de 8 și 9 fe
bruarie un interesant concurs de

atletism pe teren 
respondență. La 
participa sportivi din 6 orașe ale 
țării : București, Cluj, Timișoara, 
Arad, Constanța și Oradea. Pro
bele de sprint ce se vor desfășura 
în cadrul concursului vor fi pe 
distanțe mai scurte și anume 30 
m. plat băieți și fete. In program 
mai sînt cuprinse probele de 35 
m. garduri băieți. 30 m. garduri 
fete, înălțime, prăjină, lungime și 
triplu salt.

• Sala sporturilor de la Flo- 
reașca va găzdui joi primele în
tâlniri din cadrul turneului final al 
campionatului republican masculin 
de handbal redus.

In prima etapă sînt programate 
meciurile Dinamo București-Ener. 
gia Petroșani; Locomotiva Timi
șoara — Energia Făgăraș ; Știința 
Timișoara — Progresul I.T.B. și 
Dinamo Orașul Stalin — Dinamo 
Tg.. Mureș.

acoperit prin, co-, 
acest concurs vor
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întrebare: cum se face că, por
nind de la premise atît de deo
sebite, cei doi au ajuns la con- 
oluzii atît de asemănătoare? Răs
punsul e ușor de dat: amîndoi 
ignorau tocmai caracterul de a fi 
muncă al activității intelectuale, 
adică o activitate umană îndrep
tată spre un scop precis, cu tot 
ce implică această definiție ca 
putere de creație, spirit organiza
toric, perseverență și subtilitate, 
inteligență și pasiune. Insușin- 
du-ți în mod creator conținutul 
unei cărți, creînd cu ajutorul cu
noștințelor alte valori, acționezi 
asupra naturii proprii și prin in
termediul ei asupra naturii și so
cietății. Așa dar cea mai exigen
tă definiție din cel mai exigent 
manual de economie politică este 
satisfăcută: omul care face o 
muncă intelectuală duce o ac- 
tivjtate îndreptată spre un scop 
precis și folosește unelte, în spe
ță cartea, în procesul său de ac
ționare asupra naturii.

De altfel, însăși realitatea so
cietății socialiste refuză celor doi 
preopinenți argumentele în spri
jinul poziției ior. Din ce în ce 
mai greu se poate arăta unde se 
termină munca fizică și începe 
munca intelectuală. Muncitorul 
de înaltă calificare, supraveghind 
complicate procese de producție 
face o muncă fizică sau una inte
lectuală ? El gîndește doar în 
fiecare clipă toate amănuntele 
muncii sale. Inovatorul care, în
tr-un efort de cugetare, perfec- 
.ionează o unealtă folosită timp 
de decenii în forma ei anterioară 
este mai puțin intelectual decît 
economistul care rezolvă proble
ma de conjunctură ? Și invers, 
chirurgul mînuind bisturiul, cer
cetătorul montînd experimente, 
profesorul demonstrînd practic 
cele expuse teoretic la curs pot 
face toate acestea numai prin 
puterea cuvîntului citit sau ros
tit, ori le trebuie și îndemînarea 
mîinilor ?

Iată întrebări la care cititorii 
șl-au răspuns singuri. Și răspun- 
zîndu-și, au ajuns la alt aspect 
al problemei: ce înfățișare ia or
ganizarea în munca intelectuală? 

Cu ajutorul diavolului 
șchiop

Zambullo și să ridice acoperișul 
unei mari biblioteci. Indeplinin- 
du-mi rugămintea (era un diavol 
îndatoritor) am avut deodată în 
fața ochilor sala unei mari bi
blioteci. Și iată ce-am văzut:

Un cititor, îngrămădise pe masa 
lui cărți, reviste, enciclopedii ma-

Un mănunchi de file de hîr- 
tie. mai bună sau mai proastă, 
cusute într-o copertă de carton:

numărul paginilor noastre, de 
limba în care sîntem scrise, de 
folosul mai mult sau mai puțin 
adevărat pe care l-ai putea avea 
începîndu-ne pe toate odată. Ori
ce cultură serioasă trece prin pa
ginile noastre. Așa te îmbie căr
țile. Dar atenție, tinere cititor 1 
Da multe ori cărțile se poartă cu sive, dicționare. Răsfoia grăbit 
începătorii neștiutori de puterile carte după carte. Degetele fu
ior și de cărările potrivite înce- geau printre pagini, de parcă ar 
puțului, ca înșelătoarele sirene : fi căutat o hîrtie de preț uitată

să spunem adevărul nici nu prea 
înțelegea bine ce scria aoolo. 11 
luase ca să se laude față de prie
teni că l-a citit. Pînă la urmă, 
tînărul meu se dădu bătut. în
chise furios cartea și părăsi bi
blioteca. Mă-ndoiesc dragi citi
tori că va reveni prea curfnd. Am 
înțeles că l-am cunoscut pe 
„cititorul care nu se cunoaștea pe 
sine" și i-am dorit un tratat de

Știi să-ți organizezi
MUNCA INTELECTUALA?
unealta muncitorului intelectual 
de pretutindeni este destul de 
simplă. In decursul vremurilor 
zeci de miloane de volume s-au 
strîns pe rafturile bibliotecilor și 
nu de mult specialiștii calculau 
că greutatea lor va ajunge su
rind să nu mai poată fi supor
tată iar depozitele bibliotecilor 
se vor dovedi neîncăpătoare să 
le adăpostească. începătorul care 
pășește întîia dată în lumea căr
ților se simte pe bună dreptate 
amețit de corul pe foarte multe 
voci al bibliotecilor. Zeci 
și sute de titluri îl îmbie : 
manuale și tratate, lucrări de 
sinteză pe probleme, biografii, 
enciclopedii și dicționare, toate 
îl solicită, îl cheamă, îl mustră :

— Cum nu ne-ai citit pînă a- 
cum ? — par a-i spune cu voci 
grave, solemne, 
Doar noi sîntem cîte toate, to
muri importante 
negreșit cunoscute și asta cît mai 
repede. Nu mai sta deci la în
doială și vino să ne ceri, să ne 
citești, să ne rezumi în conspec
te bine alcătuite. Nu te teme de

mustrătoare...

care trebuiesc

îl atrag în oceanul miilor de pa
gini; la început îl lasă să înoate 
în voia lui, dar mai apoi îl silesc 
să fugă din ce în ce mai repede 
pînă cînd nefericitul se trezește 
istovit pe mal și uneori „vinde
cat“ de dorința de a căuta bucu
riile cărții.

Află deci tinere cititor, pornit 
pe căile muncii intelectuale că 
nu orice chip de a te purta cu 
cartea este „potrivit“. Ea își re
fuză comorile acelora ce nu cu
nosc „sesamul“ care deschide 
porțile spre ele.

Răsfoind cărți scrise în alte 
vremuri am reîntîlnit pe eroul 
cărții Hi Lessage, indiscretul 
Asmodeu, diavolul șchiop. Știam 
că a ridicat într-o noapte acope
rișurile tuturor caselor din Ma
drid spre a arăta unui tovarăș și 
învățăcel al său faptele tăinuite 
ale unor oameni „cumsecade“. 
Doritor să cunosc unele obiceiuri 
privind cititul, l-am rugat ca ve
chi cititor, și admirator să facă: 
și pentru mine ceea ce făcuse 
cîndva pentru studentul Cleofas

acolo. Cititorul își arunca ochii 
peste pagini, ciugulea de aici, cu- 
legea de colo, se agăța de un pa
ragraf, sărea la pagina următoare. 
Apoi volumul era părăsit pentru 
altul care era tratat la fel. Ai fi 
spus că cine știe ce demon rău
tăcios șoptește cititorului că a- 
cesta e ultimul său ceas de citit 
pe acest pămînt, așa se grăbea el 
să strîngă cît mai multe din vo
lumele ce-i stăteau în față. Deși 
nu i se mișcau decît mîinile. pă
rea antrenat în cursa de 10.000 
metri plat sau în cine știe ce în
trecere. Am înțeles că-1 văzusem 
pe „cititorul care fuge după mai 
mulți iepuri“ și deoarece cunosc 
proverbul în întregime, mi-am în
chipuit soarta lui.

Am văzut un alt cititor, foarte 
tînăr care se-nhămase cu nădej
de la o treabă faraonică: citea 
un masiv tratat filozofic de 
multe sute de pagini. Citea con
știincios pagină cu pagină. Lua 
notițe. La început părea liniș
tit. Dar deodată prinse să gîfîie 
și gîfîi tot mai mult. Oboseala îl 
cuprinse din ce în ce. Nemilosul 
tom era parcă fără sfîrșit și ca

alpinism ca să afle cum se urcă 
treptele abrupte.

Am mai văzut un cititor care 
citea o singură carte. Era o bro
șură foarte subțire și totuși nu 
izbutea să ajungă la sfîrșitul ei. 
își arunca ochii pe carte, dar re
pede îi ridica plimbîndu-i pre
tutindeni. Privea la cei care in
trau și plecau, arunca pe furiș 
cîte o privire la cărțile vecinu
lui ; în rezumat, făcea foarte 
multe lucruri în afară de unul 
singur : citirea cărții lui. Și acest 
cititor a înapoiat cartea netermi
nată. II văzusem pe „cititorul 
care se joacă de-a cititul“. Mi 
l-am închipuit explicând unui 
prieten: „tocmai vin de la bi
bliotecă unde am citit vre-o două 
ore“ — și m-a pufnit rfsul spre 
uimirea amabilului Asmodeu.

Dar mai era și un cititor ne
spus de harnic. Citea cîteva pa
gini. Apoi se ducea la raftul un
de erau dicționarele și-și aducea 
un dicționar. Căuta ceva. Găsind, 
ducea dicționarul la loc. Mai 
citea cîteva pagini. Se ridica iar 
și se ducea la fișiere. Răsfoia rf-

teva zeci de fișe. Lăsa cutia des
chisă și se ducea să-și ia o fișă. 
Se*ntorcea s-o complecteze. Apoi 
mai citea cîteva pagini. Se ducea 
la masa custodelui să se intere
seze de noua lui carte. Se-ntor- 
cea la masă, citea cîteva pagini, 
scotea cinci minute notițe, apoi 
fugea iar după o enciclopedie. 
Și așa lucra fără răgaz cîteva 
ore. Era în toată splendoarea lui 
„cititorul călător“ la care cititul 
devine o activitate pedestră în
rudită cu marșul. Văzînd auten
tica hărnicie și bunăvoință a a- 
cestui muncitor cu mintea și... 
picioarele, mă gîndii cu părere 
de rău la vitregia direcțiilor de 
bibliotecă care n-au introdus încă 
în sălile de lectură un sistem 
mai rapid de locomoție.

Puterea neobișnuită a diavolu
lui șchiop mi-a îngăduit să cu
leg și alte năravuri de cititor. Am 
văzut din cei care abordau car
tea pe ruta : început, sfîrșit — 
mijloc. Alții care citeau pe sărite, 
evitînd descrierile, dialogurile 
sau informațiile mai savante. Am 
văzut mese de lucru care arătau 
ca lumea înainte de facere și-n 
care cartea se-neca printre no
tițe, fișe, caiete, obiecte de tot 
felul. Și din cei care „citeau pe 
de rost“ pentru a putea debita 
cîteva farze „uimitoare“ la anu
mite ocazii. Și din cei care se 
mulțumeau cu înșelătoare com
petență, adunată din prefață sau 
dintr-o recenzie. Față de toți a- 
ceștia, cartea-și păstrează cu 
zgîrcenie frumusețile. Pasă-mi-te, 
a aflat și ea proverbul cu orzul 
și gîștele...

Dar, mă vețf întreba d-voastră, 
în indiscretele și ironicele dumi- 
tale investigații alături de acest 
diavol șchiop, n-ai întîlnit nici 
un cititor care să cunoască știin
ța cititorului ?

Desigur că am cunoscut și ase
menea cititori, ba chiar foarte 
mulți. Dar dacă m-aș fi grăbit 
să vă vorbeso despre ei ce rost 
ar mai avea paginile oe vor 
urma ?

mintea și...
• Părere

Marți s-a înapoiat în Capitală 
delegația culturală romînă în frun
te cu Al. Buiean, vicepreședinte 
al Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
care în lunile decembrie și ia
nuarie a vizitat Tndia, Ceylon și 
Birmania, la invitația miniștrilor 
Culturii din cele trei țări. Din de
legație a făcut parte și un grup 
folcloric al Ansamblului C.C.S.

Al. Buiean, conducătorul dele
gației, a declarat, printre altele, 
reprezentanților presei și radiodi
fuziunii ;

Cu prilejul vizitelor întreprinse 
în India, Ceylon și Birmania, zeci 
de mii de spectatori, suite de mii 
de ascultători de radio și cititori 
ai presei din aceste țări au luat 
pentru prima oară cunoștință de 
aspecte ale culturii rominești, de 
realizările regimului nostru de
mocrat-popular în domeniul cul
turii.

Spectacolele noastre au fost ono
rate de prezența unor eminente 
personalități din viața politică și 
culturală a acestor țări. Publicul 
a întâmpinat cu multă căldură pe 
mesagerii artei populare romi- 
nești.

Membrii delegației cultura
le rominești au realizat un rod
nic schimb de experiență cu ar. 
tiști și oameni de cultură din In
dia, Ceylon și Birmania. Discuțiile 
care au avut loc între conducerea 
delegației noastre și oficialitățile 
de resort din aceste țări deschid 
perspective largi pentru dezvolta
rea și întărirea relațiilor culturale 
dintre țara noastră și aceste țări.

informație
Delegația de învățători și profe

sori din R. P. Bulgaria, condusă 
de prof. univ. Ioachfm Ivanov Ia- 
chimov, care se află în țara noa
stră, a vizitat marți dimineață 
școala medie nr. 11 „Dimitrie Can- 
temir“ din Capitală, Institutul de 
științe pedagogice de pe lingă 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii și Institutul de perfecționare 
a cadrelor didactice. După amiază, ’ 
oaspeții au făcut vizite la Școala 
cu limba de predare bulgară din 
Capitală și la Casa de cultură a 
studenților ..Grlgore Preoteasa".

Baletul

(Urmare din 
pag. l-a)

la
Vla-

Ser- 
meu

Kurgabkina și 
delen Simionov.

Konstantin 
gheev, amabilul 
interlocutor, a creat
pe scenă numeroase 
figuri de tineri. El 
a creionat puternic 
un tînăr al epocii Re
nașterii care luptă 
pentru dreptul de 
a-și alege iubita du
pă chemarea inimii 
sale. E vorba de Ro
meo în baletul „Ro- 
meo și Julietta“ de 
Prokofiev și chipul 
lui Lucien eroul din 
„Iluzii pierdute“. în 
„Cenușăreasa“, Ser- 
gheev interpretează 
Un om cu sentimente 
puternice, zigur de 
el cu inima deschisă. 
Se spune că baletul 
„Cenușăreasa“ pus 
în scenă de Sergheev 
a scos în evidență 
măiestria sa deose
bită regizorală. Ser- 
gheev a mai pus în 
scenă „Lacul lebede
lor“, „Frumoasa a- 
dormită“ și „Ray- 
monde“. Interlocuto
rul meu îmi spune că 
dansul nu trebuie 6ă 
fie o anexă, un mij
loc ajutător pentru 
reliefarea chipului

din Leningrad 
București

scenic, ci însăși esen
ța lui.

înainte de a ne 
părăsi pentru a urca 
spre camera sa, Kon- 
stantin Sergheev 
mai mărturisește 
secret. în calitate 
maestru de balet 
pus în scenă 
lea trăsnetului* 
Peter Abraham 
care deține și 
principal.

Am reținut-o 
pe Natalia 
skaia pentru 
minute spre 
tea prezenta 
lor „Scânteii tineretu
lui“. Marea artistă 
este fiica unei talen
tate violoniste și dan
satoare amatoare, ca
re a studiat cu renu
mitul profesor He- 
chetti. Natalia Du
dinskaia a urmat la 
școala de coregrafie 
din Harkov, condusă 
de mama ei. Apoi a 
studiat la școala co
regrafică din Lenin
grad, unde i-a fost 
profesoară Vaganova, 
cunoscuta autoare a 
cărții „Bazele dansu
lui clasic“. Talentul 
de mare clasă al 
balerinei Dudinskaia 
a adus-o pe scena ac
tualului teatru Kirov 
cu o jumătate de an

.,in 
I“ a

ne 
un 
de
a

ca*
Iui 
în

rolul

apoi
Dudin- 
cîteva 

a o pu- 
cititori-

înainte de a fi absol
vit școala. Pe aceeași 
scenă pe care a debu
tat cu câțiva ani de 
zile înainte — Gali- 
na Ulanova, în rolul 
prințesei din „Fru
moasa adormită“ de 
Ceaikovski a debu
tat și Dudinskaia de 
asemenea în același 
rol, care La adus o 
faimă strălucită.

Am întrebat-o pa 
Natalia Dudinskaia ce 
va face în primele 
zile în Capitală. Pri
mul gînd al celebrei 
balerine sovietice a 
fost de a se intere
sa dacă a rămas ne
schimbat programul 
operei din Bucu
rești. Vrea să vadă 
negreșit „Macul ro
șu“.

Artiștii se pare că 
nu obosesc nicioda
tă. Iată, abia și-au 
lăsat valizele și un 
grup se pregătește să 
meargă la operetă să 
vadă „Căsătoria se
cretă“.

★
Primul spectacol al 

Ansamblului Teatru- 
lui Academic de 
Stat de operă și ba
let va avea loc sini- 
botă pe scena Teatru- , 
lui de Operă și Ba
let al R.P.R.

Tinăra muncitoare Ioana Năstase de la Industria Bumbacului dta 
Capitală, primește îndrumări de la șefa sa de secție.



Perseverenta 
unei tinere fete

Tînăra Kim thi-kim a înce-♦ 
put să lucreze ca simplă func-f 

. ționară în stația de cale fe-I 
rată Hanoi. Datorită eforturi- ♦ 

Mor depuse pe linia însușirii T 
..de cunoștințe cît mai bogatei 
1 precum și priceperii în mun- j 
;; că, ea a fost propusă pentru T 
, a urma un curs de perfecție-1 

nare organizat de Departa-r 
' mentul căilor ferate. DupăT 
terminarea cursului, ea a foști 
numită dispecer pe linia Yen-I 
bay - Laocai. Luînd contact J 

Icu noile sale atribuțiuni ea„ 
s-a întrebat temătoare: „Voi" 
fi oare în stare să duc la ca-^ 
păt aceste sarcini grele?“ In 
același timp însă în gînd îi" 
stăruiau cuvintele renumitului “ 
cîntec al Uniunii Tineretului/ 
Muncitor Vietnamez: „Nimic" 
nu-i greu. Singurul lucru de ’ 
care trebuie să te temi, este., 
lipsa de perseverență“. Și" 
iat-o plină de hotărîrea de a^ 
munci fără răgaz pentru a,, 
face față cu cinste noii profe-" 
siuni. învăța în afara orelor ' 
de serviciu de la colegii mai 
în etate tainele noii meserii," 
urmărea cu atenție diagrama “ 

Itraficului, studia cu minuțio-, 
zitate regulile ce trebuie 
observate la plecările trenuri-/ 
lor șl traficul feroviar. In 
scurt timp ea a reușit să-și 
îndeplinească singură sarci-/ 
nile.

După terminarea liniei Yen- 
bay-Laocai, tînăra Kim a fost, 
numită șefă de stație la Phu- 
Lang Thuong, De obicei postul ’ 

I de șef de stație era destinat nu- 
♦ mai bărbațifor. Acum era pen- " 
f tru prima oară cînd o femeie ^ 
■îcăpăta un astfel de post. Iată. 
I de ce, la început, salariații gă- 
t rii nu au avut încredere în ea.' 
I Alții vorbeau între ei: „Dacă, 
♦ o femeie poate deveni șef de 
f gară, atunci oricine poate a-; 
îjunge în acest post“. Ea însă, 
4 nu s-a descurajat. După cîtva1 
♦timp grupul de salariați s-a 
J convins de priceperea ei ajun-" 
Igînd la concluzia că tînăra/ 

Kim era tot atît de capabilă " 
în îndeplinirea muncii încre- 
dințate ca și un bărbat pre-, 
gătit în această direcție. Tot " 
timpul ea a acordat o atenție" 
deosebită asigurării circula- , 
ției sigure a trenurilor prin 

ș stația de care răspunde. Inain- ' 
♦ te de intrarea trenului, ea per- 
j sonal se duce să verifice dacă 
S* acele au fost mișcate cum ’ 

trebuie.

. Oriunde lucrează și activea- 
î ză, colectivul își exprimă o 
J părere unanimă: „Tînăra Kim 
Țeste o muncitoare activă, care, 
1 caută mereu să-și îmbunătă-'' 
T țească munca. O așteaptă un 
4 viitor frumos“.

10 ani de la semnarea Tratatului romino-sovietic

Prietenia romino-sovlellcă 
are o reche tradiție

Adunarea festiva de la Moscova

MOSCOVA 4. — Corespondentul Agerpres transmite: Îm
preună cu poporul romîn, oamenii sovietici au sărbătorit cea de-a 
zecea aniversare a semnării Tratatului de Prietenie, Colaborare 
și Asistență Mutuală dintre U.R.S.S. și Republica Populară Ro- 
mină. In cinstea acestui eveniment, la 4 februarie a avut loc 
o adunare festivă a reprezentanților vieții publice din Moscova. 
Adunarea a fost convocată de Comitetul orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., de Comitetul de stat pentru relațiile culturale cu țările 
străine și de Asociația unională pentru legăturile culturale cu 
străinătatea.

Deschizînd adunarea, N. V. Popova președinta conducerii Aso
ciației unionale pentru legăturile culturale cu străinătatea, a 
transmis un salut frățesc poporului romîn.

Cuvîntul acad. M. B. Mifin
Apoi a luat cuvîntul 

B. Mitin, președintele 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
politice și științifice din U.R.S.S. 
El a vorbit despre însemnătatea 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre 
U.R.S.S. și Romînia. încheiat la 
Moscova la 4 februarie 1948. A- 
cest tratat a consfințit cotitura is
torică intervenită în relațiile din
tre cele două țări, a creat baza 
pentru colaborarea lor frățească.

Prietenia dintre poporul rus și cialiste, Romînia s-a transformat 
într-o perioadă istorică scurtă în- 
tr-un stat industrial-agrar.

El a subliniat că an de an se 
lărgesc legăturile economice din
tre U.R.S.S. și Romînia. Cele 
două țări fac schimb de mărfuri 
și materii prime de care are ne
voie economia lor. Se face schimb 
de experiență înaintată în .pro
ducție, se întărește colaborarea 
tehnico-științifică.

Poporul sovietic, 
munist al Uniunii 
spus vorbitorul, dau o înaltă pre
țuire luptei eroice și muncii no
bile a poporului romîn și glorio
sului său partid muncitoresc, care 
aduc o mare contribuție la cauza 
comună a comunității țărilor so
cialiste.

Cil prilejul acestei 
memorabile, oamenii 
rează poporului frate 
succese în construirea socialis
mului, în dezvoltarea economiei 
naționale și a culturii, în ridica
rea continuă a bunăstării mate
riale a maselor de oameni ai 
muncii, în lupta pentru pace trai
nică și colaborare între popoare.

acad. M. 
Societàfii

străin care căuta să mențină {ara 
într-o situa{ie de înapoiere. Nu
mai în condițiile orînduirii de- 
mccrat-populare aceste bogății au 
devenit un bun al poporului.

Raportorul a subliniat că po
porul romîn a avut de înfruntat 
mari greutăți în lichidarea îna
poierii de veacuri a tării. Dato
rită muncii pline de abnegație a 
clasei muncitoare, țărănimii mun
citoare și intelectualității, precum 
și ajutorului frățesc al țărilor so-

poporul romîn, a spus M. B. Mi
tin, nu s-a născut nici ieri, nici 
azi. Ea are o veche tradiție.

Acad. Mitin a subliniat că prie
tenia popoarelor celor două țări 
s-a întărit și s-a călit în lupta 
împotriva regimului hitlerist, pen
tru eliberarea Romîniei. El a vor
bit despre uriașele schimbări care 
s-au petrecut în economia, cul
tura și viața socială a Romîniei 
în perioada postbelică.

Cei care au vizitat Romînia 
după eliberarea țării, iar apoi în 
perioada construcției socialiste, a 
spus M. B. Mitin. n-au putut să 
nu fie uimiți de uriașele schim
bări petrecute în eccncmia, cul
tura și viața socia.a a Romîniei. 
Nu poți să nu îndrăgești această 
minunată țară, harnicul și talen
tatul său popor.

Dispunînd de mari bogății na
turale, Romînia a rămas pînă la 
instaurarea orînduirii democrat- 
populare o țară nedezvoltată din 
punct de vedere industrial, o țară 
cu o agricultură înapoiată. Acea
sta era o consecință a faptului că 
economia Romîniei depindea a- 
tunci în întregime de capitalul

Cuvîntul ambasadorului R. P. R. 
în U.R.S.S., Mihail Dalea

Partidul Co- 
Sovietice, a

aniversări 
sovietici u- 
romîn noi

versări a Tratatului romîno-sovie- 
tic — a spus în încheiere M. Da
lea — ne exprimăm sentimentul 
de adincă dragoste și recunoștință 
pentru poporul frate sovietic, pen
tru guvernul sovietic și Partidul 
Comunist al U.R.S.S. Le trimitem 
un fierbinte salut și urăm Uniunii 
Sovietice prietene și aliate noi 
și noi victorii pe drumul con
struirii comunismului în lupta 
pentru apărarea păcii în lumea în
treagă“.

După adunarea festivă a urmat 
un concert.

★ -
MOSCOVA 4 Corespondentul A- 

gerpres transmite: In seara zilei 
de 4 februarie a.c. ambasadorul 
R.P.R. la Moscova, Mihail Dalea, 
a rostit la postul central de tele
viziune din Moscova o cuvîntare 
închinată celei de-a 10-a aniver
sări a Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală din
tre U.R.S.S. șl R. P. Romînă.

Manifestări 
ale prieteniei 
romîno-ungare

BUDAPESTA 4. — Corespon
dentul Agerpres transmite: In 
ultimele zile populația romînă și 
maghiară din localitățile Gyula, 
Mehkerek și Ketegyhaza, din ju
dețul Bekes, au luat parte în nu
măr mare la sărbătorirea împli
nirii unui deceniu de la semna
rea Tratatului de Prietenie, Co
laborare și Asistență Mutuală 
între R.P. Romînă și R.P. Un
gară. Cu această ocazie Consiliul 
Frontului Patriotic Popular a or
ganizat adunări festive urmate de 
bogate programe cultural-artis- 
tice la care și-au dat concursul 
elevii școlilor maghiare și ro
mîne, precum și ansambluri cul
turale locale.

La aceste manifestări au parti
cipat reprezentanți ai Frontului 
Patriotic Popular, Kovacs Peter, 
director în Ministerul Culturii, 
reprezentanți ai comitetelor jude
țean și de plasă al P.M.S.U. și 
ai comitetelor executive ale sfa
turilor populare. La invitația 
Consiliului național al Frontului 
Patriotic 
nifestări 
zentanți 
mîne la

Popular la aceste ma- 
au participat și repre- 
ai Ambașadei R. P. Ro- 
Budapesta.

Succesul orchestrei simfonice
a Filarmonicii

STOCKHOLM 4 (Agerpres). — 
Corespondență specială : Luni și 
marți seara au avut loc în sala 
„Konzert Huset“ din Capitala Sue
diei, primele două concerte ale 
orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu“ din Bucu
rești. La primul concert au parti
cipat printre alții mareșalul Sue
diei B. Ekeberg, ministrul Comu
nicațiilor, Gosta Skoglund, marele 
șambelan al Curții regale Joen 
Lagerberg, funcționari superiori ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
precum și membri ai corpului 
diplomatic.

Concertul s-a bucurat de un deo
sebit succes. După interpretarea 
Simfoniei de Brahms publicul a 
aflamat îndelung în picioare pe 
dirijorul George Georgescu, reche- 
mîndu-l de mai multe ori la pu
pitru. La cererea insistentă a pu
blicului, Ion Voicu a executat în 
supliment Sonata-baladă 
și Perpetuum mobile de

Deși programul a fost 
sfîrșitul luf. ovațiile și 
de bis au fost atît de 
incit orchestra a mai interpretat 
sub conducerea maestrului George 
Georgescu finalul din Suita de ba
let „Cînd strugurii se coc“ de Mi-

de Isaye 
Novacek. 
bogat, la 
strigătele 
puternice

din București
hail Jora. Multa vreme publicul 
a continuat să ramina în sală a* 
plaudind stăruitor pe artiștii ro~ 
mini. După aceea amatorii de au
tografe au invadat cabinele lui 
George Georgescu, Ion Voicu și 
ale membrilor orchestrei»

Ziarele de marți dimineața pu
blică cronici elogioase despre pri
mul concert al Filarmonicii bucu- 
reștene. „Orchestra este splendidă 
— scrie „Dagens Nyheter“ — Fi
larmonica romînă sub conducerea 
dirijorului vîrstnic dar veșnic plin 
de viață George Georgescu a de
monstrat o vitalitate arzătoare. 
Programul a fost lung dar nu a 
obosit pe nimeni. Ion Voicu a cxe. 
cutat Concertul pentru vioară de 
Ceaikovski cu o tehnică precisă și 
în același timp cu o căldură care 
au făcut ca publicul să-l îndră
gească“.

Ziarul „Morgen Tidningenli scrie 
în cronica sa : „Orchestra filarmo
nică din București este o orchestră 
modernă, la un înalt nivel artistic 
datorită activității neobosite a di
rijorului ei, George Georgescu. Ea 
este fără îndoială printre cele mai 
bune orchestre din lume. Coardele 
posedă un sunet minunat, iar in
strumentiștii cìnta într-o simulta-

ooooo---------

la Stockholm
neitate exemplară. întregul colec
tiv este de o disciplină remarca
bilă. Participarea fiecărei partide 
este precisă, dinamica este foarte 
bine echilibrată. Simfonia de 
Brafams, ca și cele Trei dansuri 
romînești de Theodor Rogalski au 
fost splendid executate, iar Ion 
Voicu s-a dovedit un virtuos, în
tr-o îmbinare perfectă cu orches
tra“. „Svenska Dagbladet" scrie: 
„Orchestra a cîntat excelent ară- 
tînd înalte calități artistice. Re
marcăm îndeosebi tonul excep|io- 
nai al viorilor, profunzimea ală
murilor și sunetul impresionant 
al violoncelelor. Ion Voicu este 
un tînăr violonist de o frumoasă 
ținută tehnică“.

Barajul de la Vir, (R. Cehos.ovacă) este una din 
mai mari lucrări hidrotehnice construite în ultimii ani de 
muncitorii și tehnicienii cehoslovaci. Lacul de acumulare 
al barajului are o capacitate de 56 milioane metri cubi 
apă. Noua hidrocentrală de la Vir alimentează cu ener
gie electrică întreaga regiune Ceskomoravska Vysocina. In 
fotografie: o vedere generală asupra barajului care a fost 
dat în folosință la sfîrșitul anului trecut.

-------------------- ------------------------------------ -----------

Capitala Ceylonului 
in sărbătoare

COLOMBO 4 (Agerpres).— La 
februarie s-au împlinit 10 ani4

de la proclamarea independenței 
Ceylonului. Cu prilejul acestei 
date memorabile orașul Colombo, 
capitala Ceylonului, a îmbrăcat 
haina de sărbătoare. In această 
zi în marea piață de pe litoral, 
unde se află parlamentul ceylonez, 
a avut loc o paradă militară iar în 
Piața Independenței — manifes
tații sportive și dansuri popu
lare.

Deși țara întîmpină în rezolva
rea sarcinilor sale dificultăți ge
nerate de îndelungata dominație 
străină, rezultatele anului trecut 
arată că guvernul ceylonez inten
ționează să le învingă. Opin a pu
blică progresistă din Ceylon a a- 
probat cu însuflețire legea adop
tată recent de parlament cu pri
vire la pămînturile cultivate cu 
orez, lege care constituie primul 
pas pentru dezrădăcinarea rîn- 
duielilor feudale la sate.

Situația din Indonezia

Intîmpinat cu aplauze căldu
roase, a luat apoi cuvîntul Mihail 
Dalea, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în

Poporul romîn — 
altele Mihail Dalea 
prietenia și alianța cu U.R.S.S. 
ca fiind de o excepțională însem
nătate. Tratatul sovieto-romîn 
semnat acum 10 ani reprezintă 
pentru țara noastră un moment 
de cotitură. EL ESTE PRIMUL 
TRATAT ÎNCHEIAT DE ROMI- 
N1A CU O MARE PUTERE IN 
CONDIȚII DE DEPLINA EGALI
TATE.

După ce a subliniat deosebirea 
fundamentală dintre relațiile pe 
care le impuneau în trecut Romî- 
niei puterile capitaliste occiden
tale și relațiile stabilite între țara 
noastră și U.R.S.S., Mihail Dalea 
a spus : „De mare însemnătate a 
fost faptul că în acțiunea de li
chidare a înapoierii economice 
moștenite de la regimul burghezo- 
moșieresc, în opera de industria
lizare a țării noi am avut ajuto
rul unei mari puteri socialiste 
înaintate din punct de vedere eco
nomic.și însuflețită de principiul 
internaționalismului proletar“.

U.R.S.S.
a spus intre 
— consideră

M. Dalea a vorbit apoi pe larg 
despre marea importanță a rela
țiilor economice romîno-sovietice 
relevînd rolul acordurilor comer
ciale, precum și a colaborării teh- 
nico-științifice dintre cele două 
țări.

Pentru prima dată în istoria 
noastră și aceasta tot caKo urmare 
a poziției cîștigate îa lume 
urma relațiilor cu U.R.S.S. și 
alte țări socialiste — a spus 
Dalea — în lumea capitalistă 
știe azi că cu Romînia democrat- 
populară se poate trata numai pe 
picior de egalitate.

întărirea prieteniei romîno-so
vietice, coeziunea țărilor socialiste 
în jurul Uniunii Sovietice — a 
arătat vorbitorul — au o deose
bită importanță internațională. 
Marea forță a Uniunii Sovietice, 
prestigiul ei internațional, politica 
ei de pace este un factor esențial 
pentru zădărnicirea planurilor a- 
gresive ale cercurilor imperialiste. 
Poporul romîn consideră ca o 
mare datorie a sa să apere ca lu
mina ochilor și să întărească prie
tenia cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări frățești.

„Cu prilejul celei de-a 10-a ani-
ooooo
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MOSCOVA.— După cum anunță 
agenția TASS, delegația guverna
mentală cehoslovacă condusă de 
Viliam Siroki, președintele guver
nului R. Cehoslovace, s-a întîlnit 
la Kremlin cu N. S. Hrușciov, F. R. 
Kozlov, A. I. Mikoian, A. N. Ko- 
sîghln și cu alți conducători ai 
guvernului sovietic. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire tovără
șească prietenească.

PARIS. — Trupele spaniole spri
jinite de aviație continuă operațiu
nile militare în zona lini. După 
cum anunță ziarele pariziene în 
comunicatul statului major al ar
matei spaniole se arată că opera
țiunile militare au fost începute 
în scopul lichidării „focarelor de 
rezistență aie insurgenților“.

LONDRA. — Inginerii de la sta
ția B.B.C. care interceptau semna
lele sputnikulul sovietic au anun
țat că nu speră să intercepteze 
semnalele satelitului american. E-

! HOANG-LY

Succesul unui candidat comunist 
intr-un departament din Franța

in 
cu 
M.
se

PARIS 4 (Agerpres). — Cores
pondentul Agerpres transmite: La 
2 februarie a.c. au avut loc în 
departamentul Bouches du Rhône 
alegeri pentru desemnarea unui 
nou deputat în locul fostului de
putat comunist, decedat cu două 
luni în urmă.

Candidatul Partidului Comunist, 
Pierre Doize, a ieșit în fruntea tu
turor celorlalți candidați, obținînd 
97.729 voturi, adică 38,8 la sută 
din numărul total al voturilor.

Candidatul socialist Andrieux a 
obținut 70.031 voturi adică 27,8 
la sută din voturi. Candidatul in
dependent, Fressinay a obținut 
24.4 la sută din totalul de voturi 
și candidatul partidului 
3.6 la sută.

Toate ziarele franceze 
dimineață subliniază că
Comunist a înregistrat un deose
bit succes la alegerile din depar
tamentul Bouches du Rhône.

M.R.P.

de marți 
Partidul

misiunile posturilor sale stnt ex
trem de slabe.

CAIRO. — Agenția MEN anunță 
că Mahgub, ministrul de Externe 
al Sudanului, a declarat că a- 
ceastă țară nu va permite nlciunui 
stat străin să creeze pe teritoriul 
ei baze pentru rachete sau alte 
arme.

TEHERAN. — La Teheran a ie
șit recent de sub tipar romanul 
acad. Mihail Sadoveanu „Balta
gul". Acesta a fost tradus și edi
tat de către imprimeriile ziarului 
„Poște Teheran".

WASHINGTON. - La Washing- 
ton s-a anunțat oficial că W. 
Churchill, fost prim-ministru al 
Angliei, actualmente în vîrstă de 84 
de ani, a primit invitația să vizi
teze Statele Unite. Data vizitei nu 
este încă stabilită.

WASHINGTON. — 
merican a votat 
litare extraordinare 
1.410.000.000 dolari.

Senatul a- 
credite ml. 
în sumă de

Pericolul înarmării atomice 
a Germaniei occidentale

Cuvintarea lui Ollenhauer

BONN 4 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Westfălische 
Rundschau“, președintele P.S.D.G., 
Ollenhauer, a rostit la 2 februarie 
o cuvîntare in cadrul unei adu
nări a organizației social-demo- 
erate din Dortmund, în care a 
avertizat împotriva „uriașului pe
ricol al înarmării atomice a Repu
blicii Federale“. Ollenhauer sa 
pronunțat din nou pentru sprijini
rea planului de creare în centrul 
Europei a unei zone denucleari- 
zate.

Această declarație a lui Ollen
hauer, subliniază ziarul, a fost 
sprijinită în unanimitate de cei 
500 de participanți la adunare.

Tribunalul electoral suprem a dat publicității rezultatele 
incomplecte ale alegerilor prezidențiale din Costa Rica.care 
au avut loc la 3 februarie.

Potrivit comunicatului, Mario Echandi, candidatul parti
dului de opoziție — Uniunea națională, a întrunit 48.429 
voturi; Francisco Orlich, candidatul Partidului eliberă
rii naționale, cu tendință guvernamentală, a întrunit 43.161 
voturi, Jorge Rossi, candidatul Partidului independent — 
11.138 voturi.

Publicăm astăzi un documentar despre Costa Rica.

Cînd Cplumb porni în 1502 în 
cea de-a patra expediție pentru 
cercetarea „lumii noi", debarcă pe 
un țărm a cărui vegetație luxurian
ta uimindti-l, exclamă: „He aqui 
costa rica!“ Adică „iată țărmul 
bogat! Așa spune legenda. Cert este 
că, datunci, fîșia aceea îngustă 
de pămint , cea mai îngustă din 
Americă Centrală — scăldată de 
apele oceanelor Atlantic și Paci
fic și mărginită la nord de Nica
ragua, iar la sud de Panama, a 
primit denumirea de Costa-Rica. 
Că-și merită cu prisosință numele 
o dovedesc întinsele plantații de 
banane, cafea, cacao,' cauciuc, ză
cămintele de aur și argint. Solul, 
deosebit de fertil pentru această

țară muntoasă, permite cultivarea 
porumbului, orezului, cartofilor, a 
trestiei de zahăr, cînepei, tutunu
lui etc.

Numai că bogățiile acestei mici 
țări ce ocupă o suprafață de 
51.000 km. pătrați (cu alte cuvin
te cam a zecea parte din teritoriul 
Franței), nu aparțin astăzi decît 
într-o infimă măsură celor apro
ximativ 1.200.000 de locuitori ni 
săi. Deși Costa-Rica și-a căpătat 
așa-zisa independență în 1821, 
economia țării este astăzi aproa
pe în întregime subordonată tru
stului american „United Fruit 
Company". Acest mare concern, 
supranumit de cei pe care-i ex
ploatează „monstrul verde“ și care 
e stăpînul absolut a sute de mii 
de hectare în maforitatea țărilor

— Primul ministru dezminte zvonurile
— Declarația lui Aidit
— încă o societate petroliferă olandeză

DJAKARTA 4 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Antara, 
la 3 februarie Djuanda, primul 
ministru al Indoneziei, luînd cu
vîntul în parlament s-a oprit a- 
supra zvonurilor lansate de anu
mite cercuri în legătură cu așa- 
zisul „stat separatist din Sumatra".

Djuanda a declarat că aceste 
zvonuri au început să fie răspîn- 
dite la mijlocul anului 1956. Ele 
au fost reluate apoi în decembrie 
1957 și în ianuarie 1958, cînd au 
apărut știri despre încercările de 
a se proclama statul. Sumatra și 
despre crearea unui „nou" guvern 
central în Sumatra. In decursul 
unei anumite perioade de timp 
radio-ul și presa olandeză au di
fuzat cu insistență știri despre 
existența unei activități separa
tiste in Sumatra. Aceste știri au 
fost răspîndite de aceleași surse 
și în alte țări. Se difuzau de ase
menea știri în care se susținea 
că comuniștii ar fi acaparat pute
rea în Jawa. Toate acestea, a 
declarat în continuare Djuanda, 
nu sini decît un amestec în tre
burile noastre interne și sînt con
damnabile.

Guvernul, a subliniat Djuanda, 
este ferm convins că elementele 
separatiste din Indonezia care vor 
să creeze un nou stat în stat, nu 
sînt numeroase și nu vor avea 
succes în înfăptuirea țelului lor. 
In același timp primul ministru a 
chempt națiunea să fie vigilentă 
față de acele grupe care vor pră
bușirea Indoneziei.

cercurilor olandeze

de guvern
lui petrolifer „Royal Dutch Shell 
Oii“ dreptul de a exploata tere
nurile petrolifere din provincia 
Atjeh și din Sumatra de nord. 
Totodată instalațiile și terenurile 
petrolifere din aceste zone au fost 
declarate proprietatea statului.

Generalul Nasution, șeful sta- 
tuluj major al armatei indonezie
ne, care a luat această măsură 
în baza împuternicirilor de care 
dispune, a declarat că prin a- 
----- '.j acțiune va fi asigurată

preluată
ln încheiere Djuanda a decla

rat că șeful statului major, Armir 
Nasution și șeful poliției, Kukanto, 
care au plecat în Sumatra pentru 
a studia situația la fața locului, 
au primit asigurări de loialitate 
față de republică din partea tutu
ror păturilor societății care au con
damnat separatismul ca o trădare.

4r
DJAKARTA 4 (Agerpres).- La 

3 februarie ziarul „Harian Rak- 
jat" a publicat declarația secre- ceasta __,(L -- -■ — „____
tarului general al Partidului Co- continuarea extracției de. 'petrol 
munist din Indonezia, Aidit, în într-o serie de regiuni unde 
care este analizată actuala situa- era sabotată de olandezi.
ție politică din țară. Aidit a de

clarat că după eșecul atentatului 
la viața președintelui Sukarno și 
după ce poporul și guvernul In
doneziei au pășit pe calea revolu
ționară a luptei de eliberare a 
Irianului de vest, reacționarii din 
țară și imperialiștii străini mai 
continuă uneltirile lor. Dar, a s.pus 
Aidit, ei nu sînt în stare să pună 
mina pe puterea centrală pe nici 
o cale.

încercările de a crea statul Su
matra sau un nou guvern indone
zian în Sumatra arată disperarea 
și deruta forțelor reacționare. Ai
dit a subliniat că noile uneltiri 
ale reacțiunii întîmpină hotărîrea 
fermă a guvernului central și a 
conducerii forțelor armate și re
zistența maselor patriotice din 
Sumatra.

ea

★
DJAKARTA 4 (Agerpres). Gu

vernul indonezian a retras trustu-

Nosaka despre 
situația internă 

a Japoniei
TOKIO 4 (Agerpres). Ziarul 

„Akahata“ publică un interviu a- 
cordat de Nosaka. pr.m-secretar 
al C.C al P.C. din Japonia, des
pre situația internă a țării, po
litica partidului comunist și alte 
probleme.

Arătînd că opinia publică din 
Japon.a cere t-ot mai insistent 
dizolvarea parlamentului în 
timp ce actualii guvern evită a- 
cest lucru, Nosaka a subliniat 
deosebita importanță a unității 
de acțiune a partidului comunist 
și partidului socialist, precum și 
a altor organizații democratice 
în scopul creării unui front unit.

COSTA-RICA.
latino-americane, și-a făcut apari- marile greve de pe plantații din 
ția în Costa-Rica pe la sfîrșitul 1933—1934, cînd poliția lui „Unl- 
secoluluf Ț.IN.
ne“ și-a început activitatea cu 
exploatarea unor plantații și cu 
organizarea transportului fructelor 
strînse de pe acestea. Iar acum... 
întreaga rețea de căi ferate din 
țară — circa 800 km. (cu excep
ția unei singure linii) este pro
prietatea lui „United Fruit Com
pany“. Tot „monstrului verde“ îi 
aparține portul Limon — singu
rul de pe coasta atlantică — cu 
întreaga flotă comercială. Mono
polul exclusiv asupra transportu
lui pe uscat, asupra rețelei tele
fonice și telegrafice a țării, asu
pra stațiunilor electrice e deținut 
tot de magnații lui „United Fruit 
Company". Chiar și cele cîteva 
zăcăminte petrolifere descoperite 
în umiă cu cîțiva ani au fost re
pede acaparate de o altă compa
nie americană „Union Oil of Ca
lifornia“.

Transformarea țării într-o imen
să plantație, exploatată sălbatec 
de mpnopqliștii americani, a dus 
poporul costarican într-o situație 
din cele mai mizere. Două treimi 
din populația țârii suferă perma
nent de foame. Tuberculoza, ma
laria și alte boli seceră mii și 
mii de vieți. La fiecare o mie de 
nou născuți 157 mor — și în spe
cial din rîndurile țărănimii.

Poporul costarican s-a ridicat 
în nenumărate rînduri la luptă 
împotriva jefuitorilor avuțiilor ță
rii, pentru îmbunătățirea condi
țiilor sale de trai. Slnt cunoscute

țării, care devenise periculos da
torită concepțiilor sale, decretate 
de monopolista americani, „prea 
de stingă“, n-au încetat. La înce
putul anului trecut s-a încercat 
provocarea unei crize interne cu

„Uzina de bana- ted Fruit" a înăbușit în sînge re
volta muncitorilor. In 1948, ma
sele populare s-au ridicat din nou 
la luptă, eu arma în mină sub r.„.______ ___ __ „„
conducerea partidului revoluționar ajutorul cîtorva miniștri care, în 

" ' semn de protest față de politica
președintelui, și-au prezentat de
misia.

Acum, „monstrul verde* acțio
nează din nou. Expirînd manda
tul lui José Figueres, s-au organi
zat no: alegeri pentru data de 3 
februarie. La postul de președinte 
s-au prezentat trei candidați : 
Francisco Orlich, fost ministru al 
lucrărilor publice, candidatul Par
tidului eliberării naționale cu ten
dință guvernamentală, Mario Ec- 
hnndi, candidatul partidului de 
dreapta Uniunea națională și 
Jorge Rossi, reprezentantul parti
dului independent. Magnații lui 
„United Fruit Company" s-au 
străduit în fel și chip și au adus 
în fruntea statului pe Mario Ec
handi, cel mai pro-american din
tre toți candidații și care și-a tre
cut în mod fățiș in programul său 
electoral anularea naționalizării 
hotărîtă de Figueres.

Sîntem însă convinși că toate 
mașinațiile „monstrului verde“ și 
ale celor aserviți lui nu vor putea 
înfrînge la nesfîrșit aspirațiile spre 
independență, libertate și un trai 
mai hun ale poporului costarican.

1. CIOARA ”

„Vanguardia Popular“ și a Confe
derației Muncii. Hotărîrea lui 
„United Fruit" de a efectua con
cedieri masive în 1956 a provocat 
de asemenea o largă mișcare de 
protest in întreaga țară. José Fi- 
gueres, devenit președinte al re
publicii în urma alegerilor din 
noiembrie 1953, a fost nevoit să 
țină seama de opinia publică din 
țara sa și să ia atitudine împo
triva 
s-au 
arăta 
pație 
trucîtva cu ocupația militară“. El 
a promis de asemenea naționali
zarea posesiunilor companiilor 
americane.

Aceste declarații, ca și încercă
rile de a spori impozitele ce tre
buia să le plătească „United Fruit 
Company“ au sțîrnit furia marilor 
businessmeni din Wall Street. In 
ianuarie 1955 s-a organizat inva
darea țării de către mercenari 
speciali instruiți de americani și 
echipați cu armament tot „roade 
in U.S.A.“ din Nicaragua. Conspi
rația n-a reușit însă și forțele in
vadatoare au fost silite să se re
tragă dincolo de fluviul San Juan, 
în Nicaragua, de unde veniseră. 
Dar încercările de a-l înlătura pe 
José Figueres de la conducerea

careint>e.?tî'fiilor americane 
transformat — după cum 

el — intr-o adevărată „ocu- 
economică, asemănătoare în-
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