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In întîmpinarea
glorioasei aniversări 

partidului
Anul acesta, la 8 mai, se 

Împlinesc 40 de ani de 
la crearea Partidului Co

munist din Rominia — eveni
ment de importanță istorică 
pentru destinele poporului 
nostru. De la înființarea sa — 
la 8 mai 1921 — eroicul partid 
al comuniștilor din tara noas
tră a străbătut un glorios 
drum de luptă pentru cauza 
dreaptă a eliberării clasei 
muncitoare de sub jugul ex
ploatării. pentru libertatea și 
fericirea poporului, pentru in
dependenta patriei, pentru so
cialism.

Sub conducerea încercatului 
partid al comuniștilor, poporul 
nostru muncitor a răsturnat 
puterea exploatatorilor și a 
instaurat puterea celor ce 
muncesc. Pentru fiecare din
tre noi este limpede că, dacă 
în. țara noastră a fost făurită 
baza materială a socialismu
lui, dacă am trecut acum la 
desăvîrșirea construcției so
cialiste. dacă trăim din ce in 
în ,ce mai bine și avan certi
tudinea că fiecare zi ne va a- 
duce noi victorii, aceasta se 
datorește faptului că la cirma 
tării se află partidul marxist- 
leninist al clasei noastre mun
citoare, Partidul Muncitoresc 
Romin, neobosit luptător pen
tru fericirea poporului. Forța 
de neinvins a partidului, uria
șul său prestigiu în rindul ma
selor izvorăsc din devotamen
tul fără de margini al comu
niștilor față de popor, din po
litica înfelcaptă și clarvăză
toare a partidului, din faptul 
eă tot ceea ce și-a propus și 
a Înfăptuit partidul nostru 
exprimă năzuințele și intere
sele vitale ale poporului-

întregul nostru popor care 
vede în partidul comuniștilor 
propriul său partid, tînăra 
noastră generație care vede in 
conducerea de către partid 
chezășia împlinirii viselor 
sale îndrăznețe, consideră ani
versarea a 40 de ani de la în
ființarea P-C.R- drept o sărbă
toare scumpă a sa. A intim- 
pina cu cinste, cu noi și mari 
succese in muncă, în întreaga 
activitate această mare sărbă
toare — iată dorința fierbinte 
a fiecărui om al muncii, a fie
cărui tinăr din patria noastră.

In articolul de fond al zia
rului „Scinteia" de ieri se a- 
rată că recent C- C- al P.M.R. 
a adoptat o hotărire cu pri
vire Ia sărbătorirea glorioasei 
aniversări a partidului nostru. 
Hotărirea C. C- al P.M.R. pre
vede larga desfășurare a 
trecerii socialiste pe baza 
rectivelor adresate tuturor
ganelor și organizațiilor de 
partid, sindicale și ale U.T.M., 
Directive publicate 
rele de ieri.

Pretutindeni, in 
țară oamenii muncii, 
au primit cu puternic entu
ziasm Directivele, însuflețiți 
de dorința de a face din în
trecerea socialistă în cinstea

glorioasei aniversări, o nouă și 
strălucită afirmare a dragos
tei și atașamentului lor pentru 
partid, o puternică expresie a 
hotăririi lor de a înfăptui sar
cinile trasate de partid.

Așa cum se subliniăză in 
Directive, principalul obiectiv 
al întrecerii socialiste care in 
anul acesta se va desfășura in 
cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea partidului 
nostru, trebuie să-1 constituie 
lupta pentru continua îmbu
nătățire a calității produselor, 
lupta pentru produse de inalt 
nivel calitativ care să se ri
dice Ia nivelul celor mai bune 
realizări similare de pe pie
țele mondiale. Lupta pentru o 
calitate superioară a produ
selor este — așa cum se ara
tă in documentele celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. o 
problemă centrală a întregii 
economii căreia trebuie «ă-i
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Sînteți înconjurați de gri-

și guvernului, a întregului
popor. Niciodată în trecut

Tineri și tinere,

cn Co* 
«Buneâ.

ja părintească a partidului

La o adunare cetățenească

Duminică 26 februarie 1961

acordăm cea mai mare aten
ție in etapa actuală. Ea 
parte integrantă a luptei 
tru îndeplinirea tuturor 
cinilor planului pe 1961 
cum și a planului de 6 ani. 
Lupta pentru o calitate supe
rioară a produselor — împreu
nă cu sporirea producției, a 
productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor de pro
ducție — trebuie privită ca o 
sarcină centrală in îndeplini
rea planului de stat, ca o sar
cină permanentă- Lupta 
tru economii — una din 
dițiile fundamentale ale 
terii nivelului nostru de
— este indisolubil legată de 
lupta pentru calitate care 
duce Ia obținerea de impor-
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tînăra noastră generație n-a
avut asemenea condiții de

Din carnetul scriitorului

O aniversare scumpă

inimilor noastre

Fiecare produs— 
de cea mai bună 

calitate!

viață, de muncă și învăță
tură. Patria socialistă cere
să-i consacrați toată puterea

Despre ce vorbesc
alegătorii și candidații lor

Cu multă bucurie au primit 
tinerii de la uzinele .,23 Au
gust" din București Directive
le Comitetului Central al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socia
liste organizate în cinstea 
aniversării a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comu
nist Romîn.

Anul acesta, la 8 mai se îm
plinesc 40 de ani de la crearea 
Partidului Comunist din Ro- 
mînia — eveniment de impor
tanță istorică pentru destinele 
poporului romîn. Aceasta con
stituie o aniversare scumpă 
inimilor noastre, ale întregului 
popor muncitor din țara noa
stră. Sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, po
porul nostru a obținut mărețe 
și hotărîtoare victorii în con
struirea socialismului, în dez
voltarea economică și cultu
rală a țării și ridicarea nive
lului de trai al celor ce mun
cesc.

De mulți ani, în uzina noa
stră întrecerea socialistă con
stituie principala formă de 
antrenare a tinerilor munci
tori în acțiunea de îndeplini
re a sarcinilor de producție. 
Sub conducerea și îndrumarea 
organizației de partid, noi am 
reușit să mobilizăm larg tine
retul la întrecerea socialistă 
organizată de sindicate. Așa 
se face că în cursul. anului 
1960, peste 1.800 de tineri din 
uzină au fost antrenați în ca
drul întrecerii organizată în
tre brigăzile de producție ale 
tineretului.

în anul 1960 problema de 
primă importanță care se pu
nea pentru uzina noastră era

indeplinlrea în mod ritmic 
sarcinilor de plan. Aceasta
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și devenit obiectivul principal 
al întrecerii dintre brigăzile 
de tineret, întrecere care a 
scos în evidență numeroși ti
neri cu dragoste de muncă și 
învățătură. Brigăzile conduse 
de tinerii Alexa Constantin, 
Stoica Anghel, Grecu Petre și 
alții au cîștigat întrecerea 
pentru titlul de cea mai bună 
brigadă pe sector.

Citind Directivele Comitetu
lui Central al P.M.R. noi am 
înțeles mai larg, mai profund 
ce sarcini ne revin, către ce 
anume probleme să ne îndrep
tăm în special atenția.

Pe lîngă numeroasele suc
cese obținute pînă acum pri
vind îmbunătățirea calității 
produselor, în uzina noastră 
mai există încă unele lipsuri 
care trebuie de urgență li
chidate. Probleme serioase se 
mai pun încă la turnătoriile 
de fontă și oțel, ca și la sec
torul mecanic, unde, datorită 
insuficientei calificări a unor 
tineri, mai apar încă nu
meroase rebuturi. Alcătuind 
planul de măsuri în vederea 
aplicării recentelor Directive 
ale C.C. al P.M.R., comitetul 
U.T.M. se va preocupa în mod 
serios de 
chiderea 
cursurilor 
ficării în 
folosi într-o și mai mare mă
sură posturile U.T.M. de con
trol în criticarea atitudinii de 
nepăsare a unor tineri față 
de calitatea produselor.

Așa cum indică Directivele 
C.C. al P.M.R., Comitetul 
U.T.M. va sprijini în și mai 
mare măsură conducerea teh- 
nico-administrativă a uzinei 
să elaboreze planul de îmbu
nătățire a calității produselor,

organizarea și des- 
cît mai rapidă a 
de ridicare a cali- 
aceste sectoare, va

DUMITRU PĂDURE 
secretarul comitetului U.T.M., 

uzinele „23 August", 
București

(Continuare în pag. 3-a)

Brigada de sudori de la Uzinele de vagoane „Ghiorghi Dimitrov." 
din Arad, condusă de Lungu Constantin, este fruntașă pe uzi
nă. In cinstea alegerilor ei au dat un vagon peste plan de
pășind planul de producție cu 20 la sută, lato—i intr-o pauză

Foto : S, NICULESCU

Aniversar** a 40 de ani da 
la înființare* Partidului Comu
nist din Rominia este o sărbă
toare scumpă pentru întregul 
nostru popor muncitor.

Cind am citii în brigadă „Di
rectivele C.C, al P.M.R. către 
toate organele și organizațiile 
de partid, sindicale, ale U.T.M., 
cu privire la criteriile principa
le ale întrecerii socialiste în 
cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea Partidului Co
munist din Rominia" am simțit 
că partidul mi se adresează și 
mie, întregii noastre brigăzi. 
Partidul ne arată ca princi
palul obiectiv în întrecere tre
buie să-l constituie calitatea 
produselor. Și pînă acum briga
da noastră a avut în atenția sa 
calitatea produselor. Acum însă 
toate eforturile vor fi îndrep
tate în această direcție. Răspun
derea noastră este mare. Bri
gada lucrează în întregime un 
produs dificil bloc-motorul 
GAZ. Dificil, pentru că majori
tatea sa se lucrează în miezuri. 
E deajuns ca un singur miez 
să nu fie corect executat sau 
asamblat și piesa care are peste 
80 de kg de metal este rebu- 
tată, Cînd am intrat în această 
brigadă, ea era o brigadă co
dașă, oamenii nu erau suficient 
de bine pregătiți. Ne angaja
sem să realizăm produse bune 
dar abia de reușeam să fa
cem într-o zi 10—15 blocuri- 
motor și din acelea multe erau 
rebuturi. Unitatea colectivului, 
ajutorul comuniștilor vîrstnici, 
dorința de a deveni brigadă 
fruntașă a făcut ca fiecare mem
bru <al brigăzii să lucreze cu 
sirguihță, să învețe. Brigada 
noastră a devenit brigadă de ca
litate. Azi producem într-o zi 
30 blocuri-motor. în ianuarie, 
din cele 600 de blocuri-motor 
realizate, doar 16 au fost rebu- 
tate. Cînd stau și scriu
rinduri mă gîndesc însă că ne-au

aceste

VASILE ALEXANDRU 
responsabil de brigadă, uzinele 

„Timpuri noi“ București

(Continuare în pag. 3-a)

voastră de muncă, pasiunea,
talen tul și înflăcărarea voas
tră tinerească.

(Din Manifestul Consiliului Central al Fron
tului Democrației Populare).

Zn aceste zile, în care o 
iarnă molcomă se ingi- 
nă cu adieri din martie, 

am călătorit prin multe sate 
de pe Valea Someșului. Pe li
nele ■ le mai vizitasem cu 7-8 
ani in urmă. Ar fi prea mult 
să spun că sînt de nerecunos
cut. Dar s-au schimbat mult, 
enorm, de mult. Nu numai că 
tot la a doua sau a treia ogra
dă s-a ridicat o casă nouă (și 
încă ce case, adevărate vile, 
cum singur le numea un co
lectivist din comuna Gîrbou) 
dar mai ales oamenii, ei s-au 
schimbat și sînt aproape de 
nerecunoscut. Altfel gîndesc,

Echipa artistică a întreprinderii „Solidaritatea" din Oradea, pregătește în cinstea alegerilor un 
bogat program artistic, lată un aspect de Ia repetițiile formației de dans

. Foto : V. CONSTANTINESCU

însemnări sucevene
proprie. TrebuiaȘtiau și copiii că ținutul chivernisirea . .

Sucevei dormea un somn s-o obțină cu nimicirea păduri- 
5 de veacuri. De parcă, 

răzbit de luptele și strădaniile 
epocii voevodale, ar fi rămas 
in epoca domniei unor Malaxa 
și Aușnitt, sleit și anacronic. 
Capul de bour evocator de is
torie glorioasă 'mai prezenta 
valoare doar pe rare timbre fi
latelice. Cum 
de păianjen 
Suceava erau 
nu mai puțin,

s-ar zice, pînzele 
care năpădeau 

aurite. Dar erau, 
pînze de păian-

marchează

Intrare în circuit
economic al re-Primitivismul

giunii Suceava, părea, el însuși 
o cetate inexpugnabilă. Erau 
pe malurile Bistriței, Moldovei, 
Putnei citeva făbricuțe de che
restea, de fapt 
straie" acționate 
în munții Dornei 
mangan, penibil 
și bătrîne, din

simple „fieră- 
de forța apei ; 
citeva mine de 
de rudimentare 
vremea Austro- 

Ungariei ; o salină la Cacica ; 
ici, colo, citeva mori și prese de. 
ulei ; citeva ateliere in Botoșani. 
Și cam atit. Capitalistul nu-și 
propunea țeluri mai inalte decît

lor ? Fie. Cu ravagiile silicozei 
printre mineri ? De ce nu ! Cu 
analfabetismul ? Perfect 1 Au
topsia vechiului regim descope
ră o cangrenă totală : lăcomia 
feroce a exploatatorilor. Iar 
pentru orice nu atingea intere
sul imediat al pungii, indiferen
ță totală.

Anii puterii popuk re au sfî- 
șiat întunericul Sucevei. Cu ris
cul deficitului stilistic, iată aici 
lista cîtorva din unitățile indus
triale apărute în această pa-te 
a țării de cînd poporul își gos
podărește singur bogățiile. Com
binate forestiere dotate cu uti
laj perfecționat la Vatra Dor
nei și la Fălticeni ; cuptoare 
pentru prepararea minere- lui 
prin prăjire la șantierele m - 
niere și stația de înnobilare a mi
nereului de mangan la laco
beni ; Uzinele textile „Moldova" 
și fabrica de confecții din Boto
șani, fabrica de in și ci-epă 
la Fălticeni, topitoriile de in ș 
cînepă la Verești, Dor-ești, 
Ițcani, Cornul Luncii sint com
ponentele unei industrii textile 
înfloritoare. Noua hartă o ia-

dustriei alimentare 
în regiunea Suceava centrele : 
I.C.I.L. Vatra Dornei (fabrică de 
industrializare a laptelui, cu 
secție pentru producerea lacto- 
zei), Suceava, Săveni, Botoșani, 
Cimpulung, fabrica de conser
ve de lapte „Rarăul", Bucecea 
(fabrica de zahăr „Șiretul"), 
complexul de industrializare a 
cărnii de la Suceava.

Simpla enumerare ajunge 
operație destul de dificilă, 
ea nu atinge fondul problemei ; 
nu evidențiază aspectul unități
lor moderne, tehnicitatea înaltă 
a utilajului, procesele de pro
ducție mecanizate și automati- 
zcte. Știm că in numai 10 ani 
(1950-1960) producția industria- 
ă globală a regiunii a crescut 
de 2.5 ori. Cifra trebuie însă 
comp'-ectată cu nenumărate in
formații despre ușurarea muncii 
oamenilor care lucrează in 
treprinderile, pădurile sau 
nele regiunii.

Primim din magazinele 
mobilă o garnitură nouă ; su 
ne gindim că arborii au fost tă- 
tați cu fierăstraie electrice, 
transportați cu tractoarele, pur- 
tați de la gurile de exploatare

o
Și

in- 
mi-

de 
sâ

cu funicularele, prelucrați cu 
utilaj tehnic superior. Cit efort 
fizic s-a economisit ? Desfacem 
o cutie de șveițer, dezvelind din 
staniol îmbietorul triunghi gea
măn cu alte cinci ; să ne gîndim 
că o singură mașină de înaltă 
productivitate (5000 cutii pe oră) 
a efectuat toate operațiile com
plicate ale ambalării. Cită mun
că omenească a putut fi cana
lizată în alte direcții ? Și așa 
mai departe : cite industrii atî- 
tea domenii de îmbunătățire a 
muncii.

Silueta cetății de scaun a lui 
Ștefan cel Mare se zărește din 
lunca Sucevei, de pe locul unde 
se construiește în prezent un u- 
riaș combinat de industrializare 
complexă a lemnului. Două 
veacuri eroice se salută din de
părtare. Suceava, care avea nu
mai trecut, are azi un prezent 
demn, iar viitorul ei se profi
lează cu măreție. Sfîrșînd cu 
înapoierea, Suceava anilor noș
tri a intrat în circuitul general 
al țării, caracterizat prin dina
mica dezvoltării socialiste, 
astfel, racordarea regiunii 
sistemul energetic național, 
curs de înfăptuire, prezintă

lîngă energia sutelor de mii de 
volți, și un caracter simbolic.

Pentru cei din Munții 
Dornei

Și 
la 
în

pe

La Nepomiceni, mină de pe 
Valea fierului, îi poți cunoaște 
pe cei nouăsprezece 
care votează pentru 
dată. Dumitru lanovici, 
Podaru, Constantin 
Haralambie Frunză 
toți absolvenți ai școlii profesio
nale la lacobeni, se vor afla la 
5 martie pentru prima dată în 
fața urnelor. Ei știu multe des
pre viitorul pe care, votînd pen
tru candidații F.D.P., urmează 
să-l aleagă, ca și despre trecu
tul pe care, tot prin votul lor, 
îl condamnă.

Ei lucrează la această mină 
nouă. Dar cite un miner vîrstnic 
care a mai lucrat în tot ținutul 
Dornei, ca Gheorghe Averiței, 
le-a povestit nu odată înfățișa
rea timpurilor apuse. Că apar-

băieți 
prima 

Mircea 
Trușcaru, 

și ceilalți,

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. 3-a)

cu alți ochi privesc lumea din 
jur. Muncesc aproape toți in 
gospodăria colectivă și întovă
rășiri. Farmecul cuvîntului so
cialism a început să le cuprin
dă inimile, să le dea un im
puls nou, un alt ritm.

Dacă îi asculți vorbind nu 
poți să nu te gîndești la aces
te schimbări, la înrîurirea pro
fundă pe care ideile partidului 
le-au avut și asupra acestui 
ogor, se vede, foarte mănos.

Despre ce vorbesc oamenii?
Am asistat la 12 întîlniri ale 

alegătorilor din circumscripția 
electorală nr. 17 Jibou cu can
didatul lor pentru Marea A- 
dunăre Națională, tov. Nico- 
lae Roman, secretar al C.C. al 
U.T.M. și cu alți candidați 
pentru sfaturile populare raio
nale și cel regional.

Discuții vii, neobișnuite la 
țăranii de altădată, discuții 
pe cit de înflăcărate pe atit de 
concrete, pline de acea mîn- 
drie justificată pentru toate 
marile realizări obținute în 
anii noștri de democrație 
populară, pline de acel simț 
al gospodarului care se gîn- 
dește de azi ce are de făcut 
mîine. Și cite nu sînt încă de 
făcut! Oamenii știu că prin 
hărnicie toate planurile de azi 
vor fi mâine fapte adevărate, 
realizări de la care vor putea 
porni mai departe.

Iată, schițate aici numai ci
teva din drumurile pe care 
gîndurile și faptele țăranilor 
someșeni se grăbeau să le urce 
din toate părțile, ca pe un vîrf 
de munte învăluit în soare.

Foarte des am auzit repetîn- 
du-se cuvîntul construcții. Da, 
acest cuvînt care împodobește 
orașele, industria, marile șan
tiere a cuprins bine pe toți din 
lumea satelor.

— Noi sîntem proaspeți co
lectiviști — spunea T.udoran 
Alexandru din satul Purcă- 
rești, raionul Dej — acum că- 
răm piatra, începem să con
struim grajduri, o remiză și 
saivane. Fără ele nu putem 
porni cu dreptul pe drumul 
colectivei care ni-i tare drag.

— Gospodăria noastră a tre
cut de 10 ani, sîntem milionari 
— zicea președintele G.A.C. 
din Someș Odorhei, raionul 
Zalău — dar mai avem încă 
multe de construit. Acum a 
venit cu noi întregul sat. Sîn
tem 473 de familii. Neapărat 
trebuie să mai construim.

— Avem gata cărămida, a- 
nul acesta ridicăm construc
ția noii școli spunea cineva 
din Cernuc.

—. Neîntârziat vom porni la 
construirea căminului cultural 
din Bezded, parcă a replicat 
.altcineva din satul vecin.
• Gospodarii au fost foarte 
bucuroși de propunerea tov. 
■Nicolae Roman de a se împru
muta și ajuta între ei țăranii

■ pentru a construi anul acesta 
școala din Cernuc și anul vii
tor căminul cultural din Bez
ded.

(Continuare în pag. 3-a)
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Dacă ne gîndizn la alegeri
le din trecut și lă rolul 
tineretului în fața urne

lor, putem afirma că o singu
ră categorie de tineri partici
pa la ele cu drepturi de netă
găduit : cei in haine ostășești, 
care la porunca stăpînirii „asi
gurau" buna desfășurare a e- 
xercitării „drepturilor cetățe
nești". Alături de cioihăgașii 
tocmiți de politicienii vremii, 
flăcăii sub straie militare erau 
puși să „vegheze" să nu se in
tre în satele „contaminate", să 
voteze nestingheriți toți răpo- 
sații și să se poată măslui in 
liniște urnele.

Ce e drept, ei înșiși nu a- 
veau drept de vot — dar odată 
întorși la vatră, cunoșteau 
pentru restul vieții adevărata 
față a alegerilor și — ca și cei 
dinaintea leatului lor — nu se 
mai îmbulzeau să ia parte la 
ridicola și odioasa farsă elec
torală, decît aduși cu 
primind unele sugestii 
tul puștii din partea 
gentelor următoare.

Era și aceasta o formă de 
„educație civică" a junelor 
vlăstare în niște vremi pentru 
totdeauna curmate.

pentru vremurile noastre ca, 
odată cu îndatoririle lor, tine
rii să-și vadă consfințite și 
drepturile de participare la 
conducerea treburilor obștești. 
Ar fi de neeonceput să dai 
cuiva răspunderi, îndoindu-te 
de posibilitatea lui de a se si
tua în fața acestora în deplină 
cunoștință, de a-I lipsi de po
sibilitățile exercitării dreptu
rilor sale cetățenești. Printre 
acestea se situează în prim 
plan acela al prezenței la vot 
și nu este de mirare că în rîn- 
dul organizațiilor care consti
tuie Frontul Democrației 
Populare se numără și Uniu
nea Tineretului Muncitor, nici 
faptul că limita de vîrstă este

uzurpatorii puterii ? Poate că 
da. Pentru voi, dragi tineri to
varăși, pentru care acel trecut 
nu a lăsat nici o urmă în me
morie și în conștiință, voi 
avînd neprețuitul privilegiu 
de a fi deschis ochii în vre
murile acestea ale noastre și 
să cunoașteți trecutul numai 
din evocările scrise sau vorbite 
ale acelora care l-au trăit și 
l-au îndurat.

Poate că mai lesnicioasă pen
tru voi decit această călătorie 
cu un sfert de veac în urmă 
este una în spațiu și paralela 
făcută este mai grăitoare dacă 
ne gindim la ceea ce se întîm- 
plă încă în afara granițelor 
lumii socialiste. Nu numai că

✓ PENTRU PACE
$1 SOCIALISM

Candidați
de ieri,

candidați
de azi
de Aurel Baranga

sila și 
cu pa- 
contin-

★
Așa cum este și firesc, pen

tru perioada de esențiale trans
formări prin care trece tara în 
etapa de desăvîrșire a con
strucției socialiste, tineretul 
ocupă un loc de frunte în toa
te acțiunile și constituie unul 
dintre elementele de nădejde 
ale ducerii la capăt a tot ceea 
ce am întreprins. într-adevăr, 
deși entuziasmul, rîvna, abne
gația sint astăzi caracteristice 
întregului popor angajat în 
vasta operă a construcției so
cialiste, tineretului îi revin 
prin înseși aceste însușiri spe
cifice vîrstei lui, sarcini de 
mare însemnătate și de înaltă 
cinste.

Dar tot atît de firesc este

și datorii
coborîtă astăzi Ia 18 ani, ma
turitatea generației celei mai 
tinere crescînd tocmai pe mă
sura acestor răspunderi, și aș 
adăuga, a acestei încrederi pe 
care i-o acordă partidul nos
tru-

Dar nu acesta este esenția
lul. Diferența între ieri și azi 
stă în aceea că și tinerii, ca și 
vîrstnicii, își exercită realmen
te dreptul de vot, își exprimă 
adevărata lor voință și au cer
titudinea că voința însumată 
a marilor mase este exprimată 
în victoria în alegeri a candi- 
daților lor.

Mai este oare nevoie să evo
căm mascarada alegerilor din 
trecut, falsificarea votului, îm
piedicarea prin tertipuri sau 
violență a ajungerii la urne a 
celor care gindeau altfel decit

care

de Marcel Breslașu
sînt încă atîtea popoare 
luptă pentru dreptul elemen
tar de a-și hotărî singure 
soarta lor, dar, pentru a lua 
un singur exemplu din lume, 
metropolelor, să ne amintim 
în aceste scurte rînduri că așa 
cum la noi tineretul este enu
merat printre categoriile celor 
al căror cuvînt cintărește în 
balanța hotărîrilor noastre, 
dincolo tineretul este enume
rat — mă refer la discursul de 
instalare a președintelui Ken
nedy — printre acele pături 
sociale care nu au perspective 
de a se realiza în viitor și care, 
la capătul uceniciei lor, inclu
siv al studiilor universitare, 
merge să sporească armata șo
merilor, cunoscind astfel dez
nădejdea înainte de a-și fi în
firipat nădejdile.

Votul vostru rostește cu e* 
nergie întemeiatele nădejdi pe 
care le puneți in luminosul 
viitor al țării, dar el trebuie 
să rostească în același timp și 
recunoștința față de prezentul 
Pe care aveți fericirea să-l 
trăiți și, mai mult decit atit, 
angajamentul de a aduce sub
stanțiala contribuție a muncii 
voastre la consolidarea acestui 
prezent, la realizarea acelui 
viitor, voi, generația care veți 
păși pragul erei comuniste in 
țara noastră. Cu drept cuvînt 
Manifestul Consiliului Central 
al F.D.P. vă reamintește că 
„sînteți înconjurați de grija 
părintească a partidului și gu
vernului, a întregului popor", 
că „niciodată în trecut tînăra 
noastră generație n-a avut a- 
semenea condiții de viață, de 
muncă și de învățătură".

Da, aveți din plin posibilita
tea de a vă realiza pe voi în
șivă, de a vă îmbogăți cuno
ștințele de specialitate și cele 
de cultură generală, pentru a 
deveni cît mai folositori pa
triei socialiste. Promovați ru 
încredere in posturi de răs
pundere Ia virste cind altă
dată r.ici nu erați luați in sea
mă. bucurindu-vă de salar» 
egal la muncă egală, cunoscind 
satisfacțiile morale și materia
le ale muncii pe care • depu
neți. trăind cu înălțătorul sim- 
țămint că toate virtuțile tine
rești pe care Ie aduceți ia în
deplinirea sarcinilor sint valo
rificate. nu frinate «i risipite 
ca pe vremuri, aveți ca și în
tregul popor, dreptul să pri- 

fl
și viitorul cu liniștea 
o dă certitudinea ix-

din ziua de 5 martie

viți prezentul eu mulțumi: 
mindrie.
Pe care 
binzii.

Faceți
o sărbătoare a tinerei noastre 
patrii, voi, cei mai tineri vo- 
tanți ai ei-

CUM SE „FABRICAU“
PARLAMENTELE

AMINTIRI
de Mihai Novicov

lege rile de odinioară se 
soldau cu publicarea unei 
așa-zise „Cărți Albe" ce 

conserpna fapte foarte negre. 
Lectorul contemporan ia cunoș
tință în paginile unui aseme
nea volum de intîmplări stranii, 
izvorite pare-se dintr-o fantezie 
necontrolată. Găsești, de pildă, 
afișe electorale ce făgăduiau a- 
legătorilor de acum trei decenii 
înființarea clasei a IV-a gratui
tă la tren, și... inflația, „pentru 
ca tot romînul, să poată avea 
bani de buzunar și să prospere”.

Colorate și în versuri, alte 
manifeste promiteau stîrpirea 
hoților, a panamalelor și a 
matrapazlîcurilor de toate na
turile, vestind transformarea 
țării intr-un paradis terestru, cu 
fluvii de lapte și fluvii de miere, 
eden nesperat, traversat de 
haite de cîini cu colaci și covrigi 
în coadă.

In Cartea Albă a „alegerilor 
din anul 1931", afli cum au 
prădat liberalii urnele la Buzău, 
țărăniștii la Mediaș și celelalte 
partide politicianiste, pe unde 
au reușit. Vocabularul era pito
resc și plin de adjective. Gu
vernamentalii susțineau că opo
ziția e formată din bandiți, iar 
opoziția demonstra cum s-a 
înfruptat guvernul din bugetul 
țării pînă în coate și fără rușine. 
Dar cartea aceasta albă mai 
are Un merit : face bilanțul ale
gerilor, arătînd cum s-au distri
buit mandatele, in raport 
starea socială 
putat.

Patruzeci la 
revenit marilor 
pămînt. Termenul e 
excluzînd orice posibilitate 
confuzie : 40% din mandate au 
fost acaparate de moșierii pe 
ogoarele cărora robeau desculți, 
înfometați, arși de pojarul pe
lagrei, țăranii.

și 
au 
Și 
în

cy
a fiecărui de-

sută, se arată, a 
proprietari de 

limpede, 
de

șapte la sută 
fost consacrate 
oamenilor de 
această direc-

Două zeci 
din mandate 
ind ustriașilor 
finanțe. Nici 
ție cifrele nu dau posibilitatea
vreunei interpretări imprecise : 
alături de boieri, în Dealul Pa
triarhiei îți ocupau fotoliile pro
prietarii de uzine și fabrici, în 
atelierele cărora robea, vlă
guită, o muncitorime exploatată 
sîngeroș. Restul scaunelor — 
arată același bilanț — reveneau 
liberilor profesioniști, ciiente'a 
politicianistă a celorlalte două 
categorii, masiv reprezentate in 
parlamentul țării.

Este inutil să arătăm că pînă 
la 23 August 1944, adevărații re
prezentanți ai poporului nu 
puteau ajunge in Dealul Patriar
hiei, unde domneau exclusiv in
teresele palatului, ale financia
rilor străini, ale moșierilor și 
financiarilor autohtoni, ofloți în 
cirdășie tandră cu cei ce peste 
hotare.

Privești lista candidaților de 
astăzi, și-ți dai seama că dru
mul parcurs de poporul nostru 
in ultimii 17 ani este unul isto
ric, calea eliberării poporului 
nostru de sub jugul tuturor umi
lințelor și al servitutilor. Candi- 
dații de astăzi, deputății de 
mîine, sint reprezentanții credin
cioși ai poporului ce-și făurește 
cu propriile sale mîini fericirea. 
Bunăstarea poporului și ziua Iul 
de mîine o asigură cei mai 
devotați fii ai patriei noastre, 
oameni legați prin fiecare fibră 
a ființei lor de lupta poporu
lui nostru.

Parcurgi biografiile candidați
lor și afli realități odinioară im-

posibil de imoginot : 
și-a propus condidații 
rile celor mai buni

oopo'jl 
din rîndu- 
muncitori, 

din rindurile acelor oameni co*e 
dau zi de zi bătălia pentru asi
gurarea unei producții cit mai 
sporite. Este o alegere ințe'eoptă 
și firească. Alături de muncitori, 
afli țărani muncitori, femei și 
bărbați, prin miinile cărora trece 
fluviul de aur a| griului ți al 
porumbului, producția de lapte, 
de unt sau de came, fruntosi ai 
gospodăriilor colective, crescă
tori de animale și ingineri agro
nomi, oameni o căror prezență 
a schimbat înfățișarea tristului 
ogor de acum 20 de ani și a 
satelor de dinaintea celui de al 
doilea război mondial.

Candidați! noștri de astăzi 
sint oameni care, cu brațul și, 
cu mintea lor, schimbă zi de 
z' chipul patriei în mai bine. 
Privești fotografia unui candidat, 
și-l recunoști din rindurile sutelor 
de mii de constructori, care 
înalță șantiere pe harta țării. 
Candidatul zidar sau betonist, 
se va întîlni în Marea Adunare 
Națională cu deputatul inginer, 
sau academician, sau poet.

Eminescu, Cora g ia le sau 
Creangă n-au aspirat niciodată, 
la o asemenea demnitate, și ni
meni nu i-a chemat in sfatul 
suprem al țării din motive lesne 
de înțeles: ce puteau căuta 
intr-un sobor, ale cărui decizii 
erau îndreptate cu exclusivitate 
împotriva poporului, a vieții și 
a aspirațiilor lui ?

Astăzi, alegătorul este chemat 
să-i acorde încrederea candi
datului miner și candidatului 
mecanic de locomotivă, dar și 
acelui candidat care, noapte de 
noapte, șlefuiește 
imaginea, versul 
roman, în care 
noastre izbinzi.

In ziua de 5
nostru își va da votul 
mai destoinici fii ai săi, a căror 
muncă plină de abnegație și 
noblețe a schimbat viața noas
tră a tuturor și ne-a ridicat pe 
o treaptă superioară a istoriei.

Prin votul său, poporul scrie 
de data aceasta o adevărată 
Carte Albă, chezășie a unei 
vremi de demnitate ți victorii.

cuvtntul și 
sau pagina de 
slăvește marile

martie, poporul
celor

SI GUVERNELE 
BURGHEZO - MOȘIEREȘTI

de I Ludo

un 
ra- 
cu 
de

de orice spe-
/nainte de primul război 

mondial iți disputau pu
terea liberalii și conser

vatorii. Liberalii . aveau 
partid in toată legea, cu 
mificații în țara întreagă, 
șefi locali, cu registre
membri, cu agenți electorali 
— pe cind conservatorii nu a- 
veau decit un club politic. To
tuși. la cirma statului s-au 
perindat, timp de aproape 60 
de ani. ți liberalii cu partid 
ți conservatorii fără partid 
ți, de cite ori erau ia putere, 
atît liberalii cu partid cît și 
conservatorii fără partid a- 
veau o majoritate asigurată 
în parlament. •

Cea mat elocventă formulă 
a sistemului parlamentar de 
ieri a dat-o Petre Carp, șeful 
partidului conservator juni
mist, care spunea 
de ani :

„Dați-mi puterea 
parlamentul

Consecvent, Carp 
bă într-o zi pe Marghiloman, 
care urma să-i moștenească 
șefia :

— Cîți bani te-a costat ba
lotajul de ieri 7
- 21.000 de lei.
— Ei — zise Carp — nu sînt 

eu mai cuminte că nu chel
tuiesc bani pe asemenea pros
tii 7

Aceiași cronicari politici re
latează că odată P. P. Carp îl 
întrebă pe un prieten al său, 
Costică Bobeica :

— Cum faci tlț, Costică, 
de-țt duci viața asta de bogă
taș fără parale 7

La care Bobeica îi răspunse:
— Te-am întrebat eu vreo

dată, coane Petrache. 
faci dumneata că 
țara, fără partid 7

Cu toate acestea, 
nat și după Carp 
fără partid, nu numai înainte, 
dar și după primul război, 
pînă la dictatura lui Carol al 
II-lea, fiindcă așa înțelegea 
regele : sub regimul său con
stituțional, ca să guvernezi 
țara, n-ai nevoie de partid. 
Astfel că, un sfert de oră după 
ce regele însărcina pe dom
nul X cu formarea guvernului 
— domnul X, fie el cît de im
popular sau necunoscut, fără 
partid, sau șef al unei foarte 
mărunțele bande politice, lip-

acum 50

și vă dau

îl îiitrea-

’, cum 
guvernezi

au guver- 
atîția alții

site, prin sine, 
ranță de a ajunge la putere, 
se trezea de o dată cu cel mai 
puternic partid din țară.

Cazul generalului Averescu 
este un exemplu care ne de
monstrează in chip strălucit 
cit de străine erau intre ele 
aceste două noțiuni: poporul 
și guvernul. In 1920, Averes
cu. „omul nou" al țării, a fost 
însărcinat să formeze guver
nul nu pentru că ar fi fost 
sprijinit de majorități parla
mentare, ci, dimpotrivă, pen
tru că n-a avut nici un repre
zentant în tot parlamentul. In 
1919, palatul, care vedea în 
presupusa lui popularitate o 
primejdie pentru național-li- 
berali, i-a făgăduit lui Ave
rescu că-l va chema în curînd 
la putere, dacă el și clubul 
lui politic — fabricat din niș
te deșeuri liberalo-conserva- 
toare — se retrag din alegeri. 
Averescu s-a retras șt după 
un an s-a văzut prim-minis- 
tru. Fără partid, fără nimeni 
în parlament, fără nici o 
luptă în alegeri — prim-mi- 
nistru. Și fără nici un partid, 
întrunește în județul Bacău, 
care era fieful său electoral, 
60,5 la sută din voturi,-

Trecem peste amănuntul că 
odată prim-ministru al țării, 
generalul, care, cu o zi mai 
înainte n-avea nici picior de 
prieten politic în parlament, 
acum, după alegerile organi
zate de el, avea citeva sute 
de perechi de picioare. In
structive, însă, pentru cei care 
nu cunosc imensa farsă elec
torală desfășurată de-a lun
gul celor optzeci de ani de re
gim burghezo-moșieresc, sînt 
rezultatele obținute de Ave
rescu, personal, în cei șapte 
ani cît s-a jucat de-a politica 
pe spatele țării.

în alegerile din 1920, Ave
rescu obține in județul Bacău, 
unde zicea că e „împărat", 
60,5 la sută din voturi. Nu-i 
peste măsură de mult, dar e 
bine ! Peste doi ani, în 1922, 
în același județ Bacău, același 
Averescu, numai că de astă 
dată în opoziție — de la 60,5 
la sută, cade la 3,5 la sută. De 
aici, am putea deduce că după 
doi ani de guvernare. Averes
cu, s-a făcut, în județul Ba
cău. de 20 de ori mai puțin

rescu. din nou La putere 
ține in același jude; Bacău. 
62,8 la sută. De unde rezultă 
că, după patru ani de opozi
ție, generalul s-a făcut in ju
dețul Bacău de 20 de ori mai 
„iubit" ca in 1922. Să nu ne 
grăbim insă, nici de data a- 
ceqsta, deoarece, peste un an, 
in 1927, același Averescu, in 
același județ Bacău, întruneș
te numai 1,8 la sută din rerun
— ceea ce ar fi o dovadă ci 
in 1927, Averescu. după un an 
de guvernare este, in județul 
Bacău, de 34 de ori mai pu
țin iubit ea in 1926. de 30 de 
ori mai puțin iubit ca in 1920
— și așa mai departe.

Cine hotăra, prin urmare, 
popularitatea sau impopulari
tatea lui Averescu 7 Poporul, 
care l-ar fi răsplătit pentru 
faptele lui bune, sau care l-ar 
fi pedepsit pentru faptele lui 
rele 7

In acest caz, judecind după 
voturi, ar însemna că Averes
cu făcea totdeauna fapte bune 
cînd era la guvern — și tot
deauna fapte rele cînd era în 
opoziție. Dar dacă a făcut 
fapte bune cît timp a stat la 
guvern, de ce l-a aruncat po
porul în opoziție ? Ca să facă 
fapte rele 2 Iar dacă a făcut 
fapte rele în opoziție, de ce 
i-a adus la putere 7

Sînt întrebări care se nasc, 
în mod firesc, în mintea oricui 
nu cunoaște cele ce se intim- 
plau sub regimul trecut, cind 
poporul avea tot atît de puțin 
amestec în succesul sau insuc
cesul unui om politic burghez 
cît avea și în însărcinarea a- 
cestuia cu formarea guvernu
lui. Pe ce, dar, se sprijinea 
dreptul lui Averescu de a gu
verna țara 7 Pe voința po
porului ? Nu /

Ca și toți ceilalți șefi de gu
verne din timpul regimului 
burghezo-moșieresc, Averescu 
a venit la putere din voința 
claselor exploatatoare, din vo
ința pumnului de bancheri, 
industriași și moșieri ale că
ror interese era pus să le a- 
pere. Alegerile nu erau decît 
o farsă sinistră, menită să 
dea o spoială „democratică" 
dictaturii exploatatorilor. Iar 
parlamentul burghez născut 
din aceste alegeri, ieșit din 
fraudă, violență, corupție, furt 
și demagogie nu era decît o- 
formă ipocrită buni să dea 
pecete (căreia i se zicea demo-

LIBER" si cere sc 
electorciă burgl oșe- 
rească, oglindind atmosfera 
de teroare in care se desfă
șurau alegerile. Caricatura 
infățișind un cetățean maltra
tat de mardeiașii „electorali’1 
era intitulată sugestiv: „Cam
pania decurge în perfectă 

ordine".

Ț n „alegerile" de
/ altădată, orga

nizate de stă- 
pînirea burghezo -mo. 
șierească votau foarte 
puțini studenți. Ti
nerii sub vîrstă de 21 
ani n-aveau drept să 
voteze. La 21 de ani 
te lua în armată. A- 
eei puțini studenți 
care aveau stagiul 
militar satisfăcut, sau 
depășind vîrstă erau 
„amînați", ca să vo
teze trebuia să se de
plaseze in județul de 
baștină, ceea ce era 
destul de complicat. 
Deci ca număr de a- 
letători, studenții nu 
prea interesau. In 
schimb partidele bur- 
i'-.eze făceau tot po
sibilul ca să recru
teze din rindurile lor 
egenți electorali. Fe
ciorii de bani gata 
se simțeau minunaț 
:a asemenea împreju
rări, agitindu-se zgo
motos.

Țin minte, in de
cembrie 1933, au ve
nit la putere, după 
cinci atu de opoziție, 
liberalii. Inllăminziți 
de atita așteptare, 
s-au aruncat asupra 
ciolanului literalmen
te ca o haită de 
dini. Impărțeau „tiu- 
bucurUe" la dreapta 
și la stingă. Pe de 
altă parte, un număr 
de studenții îndeo
sebi feciori de bani 

au fost „cîști- 
de legionari. 

Intre liberali și le
gionari era sfadă 
care

tale ne-a trimis pe 
cițiva studenți de la 
matematici să ducem 
niște manifeste ale 
„Ligii" intr-un oraș 
din provincie, mi se 
pare la Pașcani. Ca 
să fim mai bine „a- 
coperiți" pi s-a spus 
să luăm bilete de cla
sa l-a.

In vagon s-a stirnif 
— o ceartă intre 
un liberal și un le
gionar. Intîmplarea a 
făcut ca „conu Jeni- 
că” liberalul, moșier 
din partea locului, să 
fie un unchi al „dom
nului Ionel", legio
narul și el fecior de 
moșier. Unchiul și 
nepotul, se înjurau 
ca la ușa cortului ca
lif icindu-se reciproc: 
vindut, tilhar, hoț, 
bandit etc. Pînă a 
venit vorba, nu știu 
cum, de comuniști, 
domnul Ionel a de
clarat că scopul su
prem al mișcării le
gionare e distruge
rea comunismului.

— Fleacuri! a răs
puns bombănind conu 
Jenici, noi am inter
zis partidul comu
nist, iar voi ne ata
cați.

— Au pentru asta, 
vă atacăm, ci pentru 

trebuie să venim

'b

și am rămas 
noapte să vizi- 
cîteva case de 

țărani.

zilele 
satele 
o iar. 
zăpa- 

stu-
înibfă- ' 

subțire.

era
ajungea uneori 
la bătăi, in- 
reciproce, ca- 

sparte, etc. etc, 
Majoritalea studen

ților urmăreau ct 
dezgust această mas
caradă, ceea ce însă 
nu-i împiedica pe re
prezentanții 
două tabere si 
zeze ia salvatori 

ezponenti 
șo-md.

celor
po.
de

Partidul Comunist 
din Rominia, fiind 
atunci în ilegalitate 
a creat noi organi
zații de masă legale 
antifasciste, democra
tice, printre care 
„Liga muncii". In
tr-o zi celula U.T.C. 
de la Universi-

CINE ERAU
Constituția Romîniei burgheze 

își zicea „democratică". Con
ducerea statului aparținea, pe 
hîrtie, poporului. Asta costa 
doar puțină cerneală pentru 
imprimat. Nimic mai mult.

Sistemul de reprezentare a 
poporului era falsificat. Totul 
era în așa chip orînduit incit 
masele muncitoare să nu-și poată 
spune cuvîntul în treburile sta
tului. La un moment dat aveai 
drept de vot numai dacă erai 
proprietar de casă sau pămint. 
Era o vreme cînd cei bogați 
aveau drept la mai multe vo
turi pe cînd doar 50 de țărani 
aveau dreptul la un singur vot. 
Un singur delegat vota pentru 
cei 50 și delegatul era totdeauna 
un chiabur, 
acest colegiu 
zisul colegiu 
totdeauna un 
nabab.

Mijloacele

iar candidatul 
al săracilor — 
al treilea — 
mare moșier,

de falsificare a 
voinței poporului erau multiple 
și ingenioase. Practica îndelun
gată inventase sisteme nemai
pomenite. Singurii care pătimeau 
întotdeauna de pe urma lor 
erau muncitorii și țăranii mun
citori.

convenit că 
greul 

anticomuniste 
să-l ducă li
dar du-pă ce 

compromite

că 
la putere.

Pînă la urmă conu 
Jenică a scos un vini- 
șor, iar domnul Ionel 
o sticlă de țuiculiță 
și au
deocamdată 
luptei 
trebuie 
beralii, 
se vor
(domnul Ionel era 
ferm convins că a- 
ceasta se va întîmpla 
foarte curînd), stea
gul va fi preluat de 
legionari...

Cei doi s-au îmbă
tat repede.

— Atacați-ne cil 
vreți- stupina eonu 
Jesuei, dar ■« iw 
piedicați si zdrobim 
comunismul.

— Arestați-ne, ac
ceptă binevoitor dom
nul Ionel, dar nu 
ne împiedicați să-i 
nimicim pe comu
niști.

Și se pupau...
Eu am ajuns tir- 

ziu la casa conspira

tivă 
peste 
tăm 
muncitori și 
Peste tot eram pri
miți cu căldură și 
speranță. Oamenii ci
teau atent manifes
tul, îl împătureau cu 
grijă și-l ascundeau 
în buzunar (lăs’ați- 
ni-l, să-l mai citim și 
allora ).

— Nu vă îndoiți 
spunea un bătrân ce
ferist. Toți oamenii 
nevoiași vor vota cu 
„Liga muncii", dar 
probabil, ca și altă
dată, voturile acestea 
nu vor fi luate în 
seamă.

A m plecat 
următoare în 
dimprejur. Era 
nă geroasă, cu 
dă multă, noi 
denții eram 
câți foarte
ne-au degerat miinile 
și picioarele 
ram pe < 
compensați 
toate suferințele fizi
ce de căldura și dra
gostea oamenilor care 
ne mulțumeau pentru 
că am venit să le a- 
ducem și lor 
tul partidului 
nist.

Intr-un sat, 
dibuit jandarmii, au 
început să ne caute 
din casă-n casă, insă 
țăranii ne-au scos în 
cîmp prin niște gropi 
și ne-au condus — 
cale de zece kilome
tri — pînă la stația 
următoare de cale fe
rată.

La lași am aflat că 
deși „Liga muncii” 
era o organizație le
gală, siguranța a ares
tat candidații ei 
și numeroși susțină
tori, Tipografiile re
fuzau să tipărească 
materialul propagan
distic al „Ligii mun-t 
cur. Atunci s-a ine* 
țg

dar e- 
deplin re- 

i pentru

cuvin*
comu-

ne-aix

„T răgeam" 
rași, apeluri scurte, 
lozinci. Dar am fost 
trădați și arestați. 
Vreo zece muncitori 
și studenți. Atunci am 
făcut cunoștință pen-' 
tru prima dată cu zi» 
durile Calat ei.

„ALEȘII"
de Demostene Botez

alarmă; patrule puternice cutre
ierau străzile orașelor; se mobi
lizau toți bătăușii profesioniști, 
pleava agenților politici care 
umblau înarmați cu bîte, violau 
domiciliile oamenilor, îi ridicau 
noaptea, îi băteau pînă ce îi 
omorau; satele erau date pe 
mina jandarmilor, care săvîrșeau 
cele mai cumplite samavolnicii. 
Sate întregi, pentru a fi oprite 
de la vot erau declarate bîntuite 
de boli molipsitoare, înconju
rate de armată și pînă după ale
geri nimeni nu avea dreptul să 
intre și să iasă din sat ca nu 
cumva să ajungă la secția de vo
tare ce se afla în centrul de 
comună.

Cînd, cu toate aceste fărăde
legi, se simțea că totuși guver
nul nu poate reuși, atunci se 
făceau urne cu două funduri, 
pentru ca atunci cînd se trăgea 
fundul pe dedesubt să curgă pe 
masă numai buletinele gata vo
tate înainte. Sau se fura și se 
schimba urna.

Mai mult decît atît, ca abuz 
și nelegiuire, ce se mai putea 
închipui ? I

Așa se face că într-o țară în 
ță ra
ft Ia 
a în

Mijloacele folosite erau

parlament nici un muncitor și 
nici un țăran, ci numai și nu
mai boieri, fabricanți, bancheri, 
politicieni de meserie și 
riști. Așa de pildă, 
mentul ce s-a ales în 
la sută erau avocați, 
meni în slujba clasei 
toare, dulăi de pază 
giilor ei, 28,5 la sută 
bancheri și mari 
iar 26,8 la sută moșieri. -

Cine i-a ales ? Poporul mun
citor ? Țăranii în neagră mize
rie ?

Da de unde !
I-au ales jandarmii, bătăușii, 

hoții de urne, zbirii.
Acestui trecut întunecat i s a 

pus capăt pentru totdeauna.
în Republica noastră Populară, 

masele muncitoare participă in 
forme multiple în cea mai lar
gă măsură și tot mai activ și 
mai eficace la conducerea tre
burilor de stat și obștești.

La alegerile pentru Mărea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare se prezintă și își ex
primă voința toți cetățenii. Nici 
o altă condiție de cît împlini
rea vîrstei cerută do lege nu 
împiedică pe nimeni de a vota. 
Nici că e tînăr sau vîrstnic, că 
e bărbat sau femeie, nici națio
nalitatea nu este o opreliște.

în țara ce se zicea în trecut 
democrată, dar în care nu era 
nici un deputat muncitor sau 
țăran, nici o femeie, nici un de
putat din rîndul naționalităților 
conlocuitoare, azi 74,14 la șută 
din numărul deputaților șînt 
muncitori și țărani muncitori, 
iar din numărul total 15.33 la 
sută sînt oameni ai muncii de 
alte naționalități, iar 16,25 la 
sută sînt femei.

în sfaturile populare, care sînt 
organe locale ale puterii de stat 
care conduc treburile locale de 
stat și administrative, sînt 
137.827 de deputați dintre, care 
aproape trei sferturi sînt mun
citori, țărani colectiviști, țărani 
muncitori.

Participă astfel la conducerea 
efectivă, directă a treburilor de 
stat și obștești, nu o mină de 
ciocoi și de afaceriști ca in tre
cut, ci sute de mii de oameni 
ai muncii.

Trimițîndu-și cei 
reprezentanți ai lor, 
ai F.D.P., în Marea _______
Națională și sfaturile populare, 
masele muncitoare din țara 
noastră consideră alegerile o 
sărbătoare a lor, o sărbătoare 
care exprimă în chip mim-nat 
marea cucerire a poporului 
condus de partid — faptul că 
puterea politică, puterea de stat 
aparține oamenilor muncii.

aface- 
în paria-: 
1931, 44,7 
adică oa- 
exploata- 

a privile- 
fabricanți, 

comercianți,

mai buni 
candidați 
Adunare
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in intîmpinarea
glorioasei aniversări a partidului

(Urmare din pag. l-a)

materiale și

aniversării 
la crearea

P.M.R. se a- 
organizațiilor 
cheamă orga- 
să mobilizeze

fante economii 
bănești.

In intîmpinarea 
a 40 de ani de 
partidului să pcrnim cu toată
hotărârea la îmbunătățirea ca
lității produselor, să deschi
dem larg frontul luptei pentru 
produse de inalt nivel calita
tiv.

Prin Directivele sale, Comi
tetul Central al 
dresează și 
U.T.M. Partidul 
nizațiile U-T.M.
larg tineretul la lupta pentru 
îndeplinirea obiectivelor între
cerii socialiste în cinstea ani
versării a 40 de ani de la în
ființarea P.C.R.

Sub conducerea organizați
ilor de partid, organizațiile 
U.T.M. trebuie să asigure cu" 
noașterea temeinică, profundă 
de către tineret a Directivelor 
C.C. al P.M.R.. astfel incit fie
care tînăr să desprindă sarci
nile concrete ce-i revin la lo
cul lui de muncă.

împreună cu organizațiile 
sindicale și sub conducerea or
ganizațiilor de partid, organi
zațiile U-T.M. trebuie să-și a- 
ducă contribuția la elaborarea 
planurilor de îmbunătățirea 
calității produselor in intre- 
prinderi, planuri care să cu
prindă obiective precise, ter
mene și răspunderi concrete.

Organizațiile U.T-M. au da
toria să atragă masa largă a 
tineretului din industrie și 
din unitățile socialiste din a- 
gricultură la participarea acti
vă. alături de toți oamenii 
muncii, în întrecerea socialis
tă organizată de sindicate. 
Mobilizind tineretul din fa
brici, uzine, șantiere. G.A.S.- 
uri, S.M.T.-uri, G.A.C.-uri, la 
întrecerea socialistă, asigurind 
ca fiecare tînăr participant in 
întrecere să aibă obiective pre
cise, concrete, organizațiile 
U.T.M. trebuie să muncească 
astfel încît fiecare tinăr să-și 
îmbunătățească calitatea acti- 

sale in producție să 
perseve- 
ridicarea

orâ- 
ajn- 
bază 
con-

vității 
devină un luptător 
rent, activ pentru 
continuă a calității 
lor.

Comitetele raional^ și 
șenești U.T.M. trebuie să 
te fiecare organizație de 
in stabilirea unor măsuri 
crete pentru îmbunătățirea
continuă a activității brigăzi
lor de producție ale tineretu
lui și posturilor utemiste de 
control, astfel incit acestea 
să răspundă cu realizări în
semnate chemării adresate de 
partid prin Directivele C- C. 
al P.M.R.

Sentimentul de răspundere 
și de mindrie pentru presti
giul mărcii fabricii — să de
vină o trăsătură caracteristică 
fiecărui tînăr din industria 
noastră.

Fiecare brigadă de produc
ție a. tineretului, fiecare post 
utemist de control, fiecare bri
gadă utemistă de muncă pa
triotică trebuie să analizeze 
profund cu grijă toate posibi
litățile. toate rezervele exis
tente pentru a contribui la în
deplinirea sarcinilor trasate de 
cel de-al lll-lea Congres al 
partidului și subliniate de Di
rectivele C.C. al P.M.R. : îm
bunătățirea calității produse
lor.

Răspunzînd chemării C. C. al 
P.M.R. tinerii 
constructoare de mașini 
lupta pentru

din industria 
vor 

îmbunătățirea

calității mașinilor, utilajelor 
și aparatelor prin ridicarea 
performanțelor lor la nivelul 
ceior mai noi realizări ale 
tehnicii. Tinerii din indus
tria siderugică îșj vor intensi
fica eforturile pentru a contri
bui Ia îmbunătățirea calității 
produselor siderurgice, reali
zarea de noi mărci de oțeluri 
de înlocuire, creșterea procen
tajului producției 
I la țevi, sini de 
tablă zincată etc. 
industria chimică 
pentru îmbunătățirea indice
lor de calitate a produselor 
chimice prin perfecționarea 
și modernizarea proceselor 
tehnologice de fabricație. Ti
nerii din industria ușoară vor 
contribui la obținerea unor 
mărfuri mai trainice, mai 
bine finisate, ia lărgirea ga
mei de sortimente. Tinerii din 
construcții vor lupta pentru 
creșterea nivelului calitativ 
al construcțiilor industriale 
și social culturale, pentru 
îmbunătățirea substanțială a 
calității finisajelor la locuințe.

Punind in centrul preocu
părilor lupta pentru mobiliza
rea tineretului la îmbunătă
țirea calității produselor, or
ganizațiile U-T.M. au datoria 
ca — așa cum se arată in Di
rective — să continue totodată 
antrenarea tinerilor la lupta 
perseverentă pentru îndepli
nirea ritmică a planului, pen
tru reducerea prețului de eust, 
pentru bana întreținere a ma 
șinilor și utilajelor.

La sate organizațiile U-T-M. 
din G.A5 trebuie îndrumate și 
ajutate să-și fixeze obiective 
concrete privind creșterea ca
lității lucrărilor efectuate de 
tineri, depășirea producției 
planificate la hectar, ridicarea 
nivetalni de îngrijire a anima
lelor.

O atenție deosebită trebuie 
acordată întăririi echipelor de 
tineret din gospodăriile agri
cole colective. Aceste echipe 
trebuie să studieze — in lumi
na Directivelor — posibilită
țile existente stabilindu-șă »- 
biective concrete spre a con
tribui la sporirea producției 
agricole. U executarea iasâ- 
leintăriiar in termene optime 
și ia bune condițiuni. la pre
gătirea condițiilor pentru ob
ținerea unor recolte superioa
re precum și a unei producții 
sporite in sectorul zootehnic.

Munca politică desfășurată 
de organizațiile U.T.M. din sta
țiunile de mașini și tractoare 
trebuie să ducă la creșterea 
calității lucrărilor efectuate de 
tinerii mecanizatori la 
rea producției agricole 
tar.

Ridicarea calității 
fiecărui tinăr, mărirea ; 
lui tineretului in lupta pentru 
obținerea unor produse de 
înaltă calitate — iată unitatea 
de măsură prin care va putea 
fi apreciată munca organiza
țiilor U.T.M. în îndeplinirea 
obiectivelor de mare însemnă
tate ce reies din Directivele 
C.C. al P.M.R.

Nici un tinăr in afara între
cerii in cinstea aniversării a 
40 de ani de la înființarea 
partidului. Fiecare tinăr să în- 
timpine ziua de 8 mai cu suc
cese deosebite în muncă.

Sărbătorirea a 40 de ani de 
la crearea partidului constituie 
pentru toate organizațiile 
U.T.M. un îndemn de a-și îm
bunătăți, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, munca lor 
organizatorică, munca politică

de calitatea 
cale ferată, 
Tinerii din 
vor lupta

spori
ta hec-

muncii 
aportu-

Cockteil oferit de ambasadorul Greciei 
la București

Greciei laAmbasadorul
București, A. C. Argyropoulo 
a oferit simbătă dupâ-amiază, 
la locuința sa, un cockteil cu 
prilejul vizitei în țara noas
tră a academicianului grec 
Spiros Melas.

Au participat C. Prisnea, 
adjunct al ministrului învă- 
țămîntului și Culturii, artista 

- poporului Lucia Sturza Bu- 
Ia'ndra, directoarea Teatrului

Municipal, reprezentanți 
Sfatului Popular al Capitalei, 
funcționari superiori din Mi
nisterul învățămîntului și 
Culturii și Ministerul Aface
rilor 
tă și

Au 
siuni
București și membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

Externe, oameni de ar- 
cultură.
luat parte șefii unor mi- 
diplomatice acreditați la

Despre ce vorbesc alegătorii 
cu candidații ior

(Vrmare din pag. l-a)

Construcții noi, multe, fru
moase, economice...
’ Oamenii le leagă direct de 
înflorirea gospodăriei socialis
te, de bunăstarea personală și 
colectivă, de ridicarea și în
frumusețarea satului. Pentru 
a le grăbi, pentru a le duce la 
bun sfîrșit au luat naștere 
multe inițiative, se folosesc 
toate resursele locale.

Vorba a construi și-a extins 
aria și tinde să ia uneori lo
cul altor cuvinte, ca înțeles. 
De pildă, la adunarea din co
muna Ciula un colectivist din 
satul Cozla, Chinde Victor pe 
nume, spunea :

— Noi vrem să construim 
de la început un frumos fond 
de bază.

Mult, foarte mult, au vorbit 
alegătorii despre ridicarea ni- 
veiulut de trai în casele colec
tiviștilor, in casele oamenilor 
harnici.

în cuvîntul său, tov Ilieș, 
președintele cooperativei din 
comuna Someș Odorhei cita 
valoarea mărfurilor vîndute în 
1960 : peste 3 milioane lei. Be
neficii: peste 200 000 lei.

In Cernuc, comună cu circa 
400 de familii s-au construit 
în ultimii ani 147 case !

Dar cite altele n-am auzit 
și n-am văzut în satele some- 
șene. Mărturii convingătoare 
ale bunăstării legate nemijlo
cit de munca în colectiv.

Peste tot am simțit preocu
pările și prezența culturii. In 
comuna Letea există un ad
mirabil cămin cultural cu ni
mic mai prejos de sălile unor 
teatre din Capitală. Atunci 
cînd cîntă corul de peste 70 de 
persoane pe scena căminului

sub 
de 

mai 
tra-

în masele de tineret, munca 
ideologică, întreaga lor activi
tate de educare comunistă a 
tinerei generații.

In întimpinarea aniversării 
partidului vor avea loc nume
roase și variate manifestări 
cultural-artistice inchinate ani
versării partidului.

Organizațiile U-T.M., 
conducerea organizațiilor 
partid, trebuie să facă și 
larg cunoscute glorioasele
diții ale luptei eroice duse de 
clasa muncitoare și de alți oa
meni ai muncii sub conduce
rea partidului. Se vor organi
za vizite ale elevilor, studen
ților, militarilor ețc- la Mu
zeul de istorie a partidului, la 
Muzeul Doftana. la casele me
moriale și diferite locuri isto
rice, precum și alte manifes
tări care să înlesnească cu
noașterea mai temeinică de că
tre ti neri a gloriosului drum 
de luptă al parUdnlui-

Folosind asemenea forme și 
mijloace ea: adunările gene
rale U-TJL dexhise. cercu
rile de invaiârr.inț politic, joile 
tineretu.ai. sizzle la marile o- 
bieciive industriale sau la u- 
nitățile agricole socialiste 
frutașc. convorbiri cu mun
citorii vârstnici, organizațiile 
U.T-M- au datoria să-i ajute pe 

temei- 
și. in 

docu- 
ni-iea

mai

tiaeri să cunoască mai 
nâe politica partidului 
primal rind. istoricele 
mente ale celui de-al 
Congres al F.M.R.

In intîmpinarea lui 8 
1961, organele și organizațiile 
U-I3L, instructorii de pionieri 
trebuie să organizeze primirea 
celor mai buni copii in orga
nizația de pionieri, in cadrul 
promoției ..40 de ani de la 
crearea Partidului Comunist 
din Sominia".

împreună cu întregul popor, 
tineretul nostru este hotărât să 
întimpine cu cinste marea săr
bătoare, glorioasa aniversare 
a partidului iubit- Atmosfera 
de entuzizsm. de avint ia man
ea in care se desfășoară pre
gătirile pentru alegerile de 1* 
5 martie ogiindeție Însufleți
rea cu care masele masei tear e 
din țara noastră infăptuiese 
poli Ura pirtad alții, hotârirea 
lor de a transpune in viață ha- 
tăririle Congresului al ni-lea 
al P.M.R- de a lupta pentru 
victoria deplină a socialismu
lui in patria noastră. Votul de 
la 5 martie va prilejui o nouă 
și puternică afirmare a atașa
mentului neclintit al poporu
lui nostru față de partid, a u- 
nității de nezdruncinat a po
porului in jurul partidului, a 
Comitetului său Central in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Mulțumind din inimă parti
dului pentru minunatele pers
pective, pentru tot ceea ce face 
tinerețea noastră mai frumoa
să, țînăra generație a patriei 
va. întimpina aniversarea a 40 

■ de ani de la crearea eroicului 
partid al comuniștilor prin noi 
și însemnate succese în muncă 
și învățătură.

%
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O aniversare scumpă inim lor noasire
(Urmare din pag. l-a)

va mobiliza la îndeplinirea a- 
cestui plan pe toți tinerii 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri.

Comitetul U.T.M. va desfă
șura o susținută muncă poli
tică pentru ca fiecare tînăr să 
cunoască temeinic obiectivele 
întrecerii trasate prin recen
tele Directive ale C.C. al 
P.M.R.. va mobiliza pe toți ti
nerii să participe la întrecerea 
socialistă. Principala formă 
de participare a tineretului la 
îndeplinirea obiectivelor tra
sate de partid va fi antrena
rea și mai departe in întrece
re a brigăziior de producție 
ale tineretului. Nu de mult la 
noi în uzină s-a născut o pre
țioasă inițiativă. In cadrul în
trecerii socialiste brigada con
dusă de tînărul Grigore 
Gheorghe a lansat chemarea 
ca întrecerea să se desfășoare

generata. . 
turnătoria de otel și ă 
Studiind Dire 
P.M.R., corni 
și gîndit să 

inițiat: v?

tetul U.T.M. 
răspîndească 
brigăzii iui

sub lozinca: ..In brigadă — 
nici un rebut !*. Pînă acum la 
această chemare au ți răspuns 
numeroase brigăzi de la sec
toarele sc. 
jă, 
le. 
al 
s-a
larg
Grigore Gheorghe 
tuturor celor 61 de 
producție ale tinere 
tente in uzina ncas

Siiitem botăriti 
șutind și 
socialistă 
punind 
lupta pe 
selor, sâ 
40-a aniversare a P.C.R. 
ceasta aniversare scumpă

încheierea tratativelor
comerciale romîno-bulgare

în urma tratativelor care 
au avut loc la București, în- 
tr-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, la 25 
februarie s-a semnat Proto
colul privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe anul 
1S6T între R. P. Romînă și 
R. P. Bulgaria.

Protocolul prevede o creș
tere a volumului schimburi
lor de mărfuri între cele 
două țări de circa 20 la sută 
față de anul 1960.

R. P. Romînă. 
în R. P. Bulgaria 
petroliere, utilaj
mașini-unelte, diverse chimi-

va exporta 
: produse

petrolier,

ce

6

con

cale, diverse bunuri de 1 
consum st alte mărfuri.

R P. Bulgaria va exporta 
în R. P. Romînă: minereu de 
fier, mașini-aneite. cabluri de 
cupru, otel beton, diferite chi
micale, bunuri de larg 
sum și alte mărfuri.

Protocolul a fost semnat 
din partea romînă de N. An- 
ghel, secretar general în Mi
nisterul Comerțului, iar din 
partea bulgară - de M-. Pașka- 
lev, adjunct al . ministrului; 
Comerțului Exterior,. • ■■

Erau prezenți Ivan Kinov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București și membrii celor 
două delegații.

- ■'

In sera de flori decorative a Centrului școlar agricol (horticultură) nr. 2 din Turda. Eleve ale 
anului II la o lecție despre cultura florilor decorative.

Foto : AGERPRES

c. N. STELOR1AN

Consfătuirea
privind

„Cultura porumbului**

VI
T •a

it k> 
ri a

tr

Au
r<Tf\

Ronune. 
șefsect

&

rare a luat ruvwtuL 
Suirea a analizat re- 
e obținute In an:: 1957- 
ereșterea producției de 
i. ia cercetările stiinti-

însemnări
(Urmare din pag. l-a)

. țineau fondului bisericesc sau 
unor particulari, aceeași era cu
loarea mizeriei la toate minele. 
Erai muncitor și trebuia să-ți 
plătești explozibilul. Dacă nu 
aveai cu ce-l cumpăra, scoteai 
minereul cum știai, asta nu pri
vea pe nfmeni. Omul din 
mină era viermele păm-intului. 
Nu scormonea in măruntaiele 
•Arșiței cit scobea in propria lui 
vieță, inpuținind-o grabnic. Mu-t 
rea cu zile, fără să fi gustat o 
singură bucurie întreagă.

Pe cine votează azi minerii 
, Domei peniru co să-i reprezinte 

in Ma-ea Adunare Naționala ? 
. Pe Vcsile 3c-deionu, maistru 
: miner la Neoo—<e- . Cinstea 

cec mai înaltă se oco-dă ceior 
■rai buni muncitari — o pot con-

I F —na tof. Petre Pene it. cei
26 oe cni oi lui. e Pe 7 ani 
fruntaș in mină, decorct cu Me- 
da.<a Muncii. Tocte au început 
deve—e oeetru et : -.teme-erea 
unei fam «, conduce-ec unei 
brigăzi, p- - -ec in rinduri« 
partd- ut Viața e plină de eve 
- merrte -xsri. tocîe cer partici- 
pc-e ,-tenso. ttete Lntesc spre 
bucurfa Ronc’rt c chemat fa în
trecere ced c te brigăzi și se 
uptâ borpctește cu Vosife Mo- 

roșon. Aceste e un om tînăr și 
el. ta tocă-su cccsc rvc văzut 
nîciodcfa nimic 
scindura goo,c. 
faci cu bănii* ? 
ocum oe Vasifa
ce omul și-a înnoit casc, in Mes 
tecăniș. cumpănind două garni
turi de mobiiă, a imrâtot să cu- 
treien» drumurile pe o matoci- 
oeto nouă, nouță, și s-c înțolit 
cjn și cit o aer-t de cuviințe. 
Attc rău !

Și Moreșcn nu e o excepție, 
nici Pc-a t nu e o excepție, nu

c ‘.cerc oec.t 
Cec să moi 

3 i-trecaă unu 
M;xosan. după

IM

Ale-
serj si ccrtnc-x:

ca pi
c pâdtr

o . - r or. Geog cr<

per.'HctB, r»

sucevene
socialistă, nu numai cronica» 
dar poate că nici nevîcstnicil 
cronicari n-ar fi existat. Exage
rare ? In anul 1932 la Poeni 
Salca, din 72 copii nou născuți 
au murit 71 I Tîmplarii satelor 
făceau coșciuge lungi de un 
cot, iar notarii făceau scurtă la. 
mină operind transcrierea psoăs- 
petelo'r certificate de naștere în 
certificate de deces. Sărăcia se 
plătea cu viața. La Dărăbani, 
țăranii stăpineau 550 ha, iar 
o singură moșieriță 7.686 hec
tare. Județele agricole aveau 
doi stăpîni absoluți - prefectul 
și pelagra. Prefecții se mai 
schimbau, pelagra răminea pe 
loc. ' Analfabetismul, negru și 
compact oriunde, era cu atît 
mc întristător in satele din 
cc-e porniseră gloriile țării, 
S:.oca ji Ciprian Porumbescu, 
L've-' George Enescu...

Az , cronicarii cu cravate re
s' cu'jndă cu mindrie pana 
in călimară, pentru a evoca in- 

;■ ce cemuit ce mărturi
sesc . te.ia și dragoste de pa- 
t-e c strămoșilor. Lg Arbore, 
rcio-ul Rădăuți, nu va 
să nu-ți vorbească de

Luca Arbore, înțeleptul sfet- 
-c c . Ștefan cel Mare. Iar 
c: -~ z:-c-eitatea vine să în- 
t-egecszo istoria. Și atunci 
tocte ie comunei - into-.
.ccs ec .Răsăritul", cele 166 
ce ccse noi construite, căminul 
c_ :_-c și staționarul ridicate 
acum ctiva ani, electrificarea 
'■> curs de extindere - vin să se 
cetc-ge -gălbenitelor pagini 
de hronic. Si atunci, firește, 

. ne vorba de oamenii vii, bi^ 
-■ecunoscuti in întreaga comună. 
Ca de o .dă Nicolae Buliga se- 
cretcru. comitetului U.T.M., tînăr 
cc-e a fost deputat in sfatul’ 
cca_ cr comunal și e din nou pe 

■ sta candidaților. Nu întîmnlă- 
tor - pentru că, in fruntea utg- 
m st or, a pus zdravăn urne. J 
a citevg acțiuni de interes o'bv. 
stesc care au săltat comuna. La

■ -ea sa cu alegătorii oame- 
n - au uitat nimic. Strădania 
a găsit cuvenita prețuire. A- 
-egătorii doresc din partea vii- 
to-;ior deputați strădanie noua : 
pentru lărgirea spațiului școlar, 
pentru noi lucrări publice.

Pași uriași. Și sint în 
na Arbore 212 cereri 
gospodăria colectivă.

„Toate drumurile duc

fi unul 
hatma-

comu- 
pentru

nț Îvlîli âC?.
rLăt? :n a:s* 

cuții au fost scoase in eviden
ță experiența arumuiată de 
unitățile agr toie fruntașe, re
zervele mari care mai există 
in agricultură pentru sporirea 
în continuare a producției a- 
cestei prețioase plante. Con
sfătuirea a recomandat măsuri 
pentru obținerea de recolte 
mari-de porumb. Consfătuirea' 
a'subliniat importanța porum
bului pentru

Monografiile satelor

siloz.

Pionierii din satele sucevene 
au lucrat la întocmirea mono
grafiilor locurilor natale.

Trecut și prezent se intîlnesc 
și se confruntă in paginile a- 
cestea, scrise cu dragoste de 
pionierii satelor. Fără revoluția

spre 
Roma*. Dar e vorba de drumu- 
'te comunale ale regiunii Su
ceava, iar Roma este comuna a 
cc-ei gospodărie colectivă, „llie 
Pint e“, a avut la constituire, in 
1949, un fond de bază 
lei, ca să oibă astăzi 
obștească de mai bine 
milioane și jumătate.

Două școli, un cămin 
un dispensar, o casă 
tere. străzi pietruite mărginite 
de sute de case noi, in majori
tatea lor electrificate - și totul 
totul, purtind semnul acestor 
ani - iată cartea de vizită a 
unei gospodării agricole colec
tive întărite ca aceea din Roma.

Iar in regiunea Suceava, toa
te drumurile duc spre Roma, i

de 4.754 
o avere 
de două

La
fȚJrmare

o adunare cetățenească
din pag. I-a)

acest domeniu sint grăitoare. 
S-a scos In evidență faptul că in 
raion s-au construit o serie de 
localuri noi de școală, sa lăr
git spațiul celor vechi. S-a vor
bit cu căldură despre faptul că 
partidul și guvernul manifestă o 
deosebită grijă pentru crearea 
de condiții optime ca tinerii, fii 
ai oamenilor muncii, să învețe, 
să studieze, aducîndude atitea 
înlesniri ca : burse, manuale 
școlare gratuite, biblioteci 
săli de lectură etc.

Tînărul strungar 
veanu a prezentat, 
in fața alegătorilor 
piu tablou al realizărilor și a 
transformărilor petrecute în via
ța poporului nostru muncitor. El • 
a vorbit pe larg despre succe
sele dobîndite de oamenii 
muncii sub conducerea partidu
lui pe frontul construcției socia
liste. In cuvîntul său candidatul 
s-a referit la noile perspective 
de muncă și de viață, care se 
deschid în fața oamenilor mun
cii, potrivit Hotărîrilor celui 
de-al lll-lea Congres al partidu
lui.

— Din aceste 
și nouă ne 
pundere a

revin 
spus

CU

Ion Moldo- 
în încheiere, 
săi, un am-

planuri mărețe 
sarcini de răs- 
lon Moldovea-

t

nu. Capitala, raionul nostru, vor 
cunoaște în anii ce vin o dez
voltare și mai mare. E destul să 
amintim că în prezent in raionul 
nostru există deja 5 mari șan
tiere de construcții" de locuințe, 
că pe aici, pe la noi, trece ma
gistrala Nord-Sud, că în acest 
an va intra in funcțiune uzina 
de anvelope din comuna 
Popești-Leordeni, ca să ne dăm 
seama cum va arăta in viitor 
raionul nostru. Sîntem pe cale 
să ștergem semnele vestitelor 
gropi și maidane, moștenire 
tristă a trecutului.

Adunarea cetățenească a luat 
sfîrșit în aplauzele ' furtunoase 
ale cetățenilor. Se auzeau ova
ții pentru partid, pentru candi- 
dații F.D.P. Oamenii vorbiseră 
despre ceea ce s-a făcut și des
pre ceea ce se va face in viitor, 
dezbătuseră cu interes și cu în
suflețire probleme care privesc 
atit viața lor cit și viitorul în
tregii țări. Și inima lor se um
pluse de bucurie. Această bucu
rie ținuseră să o exprime la 
această adunare cetățenească.

La 5 martie și-o vor exprima 
în fața urnelor de vot.

- Iii 1961 finia'modernă a blo
curilor care schimbă magistra
lele Capitalei' apare, păstrind 
proporția de ansamblu, și în o- 
rasele sucevene. Aceeași grijă 
pentru estetica urbanisticii, 
spații verzi, edificii culturale 
frumoase. Botoșanul are un tea
tru a cărui clădire merită vă
zută. Nici o noutate nu rămine 
în afara granițelor regiunii. Su
ceava a inaugurat un cinemas
cop, autoturismele circulă pe 
pămintul frămîntat cîndva de 
copitele cailor din grajdurile co- 
mișilor Moldovei.

Se construiește intens, se fă
uresc frumuseți. Cvartale de lo
cuințe noi, sistematizări ener
gice schimbă din temelii orașe
le. Singele fierbinte al vremii 
noastre circulă în vechile tir- 
guri. Unde-i amorțeala provin
cială ? S-a dus.

La 5 martie, alegerile. Vor 
veni la vot minerii din munții 
Dornei, muncitorii Sucevei, în
tovărășiți! din Arbore, atiția al
ții asemenea lor. . Candidează 
oameni ca Vasile Bordeianu, 
Niculaie Buliga, și ofîțîa 
alții asemenea lor. La 5 martie 
1961, Suceava își va aduce a- 
minte de mii și mii de lucruri 
trecute, va deschide ochii asu
pra a mii și mii de imagini re
cente, pînă la zi - și va alege 
din toată inima candidați! 
Frontului Democrației Populare !

Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale R. P. R.

din Someș Odorhei sala devi
ne neîncăpătoare. Multă lume 
o ascultă de afară pe minu
nata cîntăreață populară Mol
dovan Ana care a reușit să 
atragă majoritatea tinerelor 
fete la activitatea căminului, 
tn locul celor 1300 de analfa- 
beți de toate vîrstele cit exis
tau altădată pe raza comu
nei Gîrbou — acum în fiecare 
an învață la școală peste 500 
de elevi.

Intr-un fel sau altul mereu 
au revenit în discuție cuvinte 
ca: difuzor, radioficare, apa
rat de proiecție. Oamenii sint 
dornici de cultură. Un bătrîn 
din satul Cristolț zicea, în ha
zul și aprobarea întregii săli:

— Tare mi-ar fi drag să-mi 
cînte și mie un cuc de acela 
de difuzor din vîrful stîlpului.

Si probabil, nu peste mult 
timp, pe cînd frumosul cămin 
construit în acel sat va fi dat 
în folosință, cucul va începe 
și el să cînte !

Oamenii muncesc, realizea
ză, fac planuri. O viață cu a- 
devărat nouă, socialistă, își 
croiește albii tot mai largi. 
Politica partidului nostru de 
transformare socialistă a agri
culturii rodește din plin. Ță
ranii spun limpede acest lu
cru, sint mîndri de el. De a- 
ceea și-au deschis larg inimile, 
au dezbătut cu pasiune, cu 
multă răspundere și chibzuia
lă de stăpîni și gospodari tot 
ce au de făcut de acum încolo 
pentru ca la ziua frumoasă de 
azi să se adauge cu certitudine 
cea și mai minunată de mîine.

Peste tot în aceste sate ale
gătorii și-au exprimat hotărî- 
rea de a-și da votul cu dra
goste și deplină încredere can- 
didaților F.D.P,

Un teatru nou la început de
Alături de afișele cunoscu

telor teatre bucureștene, acum, 
la început de primăvară, un 
nou afiș vestind un nou teatru 
și-a făcut apariția pe panou
rile de afișaj ale Capitalei.

Teatrul pentru tineret și 
copii vine să contribuie prin, 
activitatea și întregul său 
repertoriu la opera de educare 
a noii generații, la transfigu
rarea artistică a marilor idei 
călăuzitoare în creșterea con
științei socialiste a spectatori
lor. Evident, ca problematică, 
repertoriul teatrului ridică 
dificile probleme de alcătuire; 
de la preșcolari, pentru micii 
spectatori nefamiliarizați cu 
buchiile cărților, pînă la tine
rii în fața cărora se oun în 
egală măsură probleme de e- 
ducațîe comunistă și mobiliza
rea în marile acțiuni între
prinse de partid.

încă înainte de deschiderea 
teatrului, tînărul său director, 
regizorul D. D, Neleanu, arăta 
că această nouă instituție tea
trală va aborda un repertoriu 
cît mai apropiat de marile 
probleme contemporane ale 
tineretului nostru, un reper
toriu pătruns de un înalt spi
rit de partid, precum și piese 
clasice menite să aducă pe 
scenă suflul adine al unor 
nepieritoare creații artistice 
datorate problematicii lor ge
neroase, un repertoriu care ■ creație, 
să fie îndrăgit de toate vîrs
tele de spectatori.

Teatrul Comsomolului din 
Moscova rămîne în perma
nență un însuflețitor exem
plu în activitatea creatoare 
a teatrului bucureștean atît 
vrin repertoriul abordat cit 
și priii metodele de muncă 
aplicate în desăvirșirea spec
tacolului.

Am urmărit îndeaproape 
activitatea de început a aces
tui teatru, munca pentru în
chegarea acestui nou colectiv 
într-un tot unitar artistic. 
„Moștenirea" acestui teatru 
nu a fost dintrt cele, mai ușoa
re (ținînd seama că vechiul 
teatru al Tineretului nu răs
punsese decît în parte sarci
nilor sale artistice și educati
ve) ; întărirea artistică a dis
tribuției unor spectacole 
(„Nila“, „Secunda 58". ..Cine 
a ucis" etc.) a dus la ridicarea 
nivelului 
zentații.

Sarcina 
teatrului, 
răspundere, de onoare a fost 
aceea de creare a unui valo
ros repertoriu de piese origi
nale. Și trebuie spus de la 
început că secretariatul lite
rar al teatrului, consiliul ar
tistic, direcția iu făcut mari 
eforturi pozitive în acest sens. 
S-a creat o adevărată „redac
ție teatrală" in care se dis- 

■ cută și se le zbat Dlanuri de .
proiecte de piese 

în care se conturează temele 
cele mai indicate profilului

respectivelor revre-

cea mai dificilă a 
sarcina cea mai de

teatrului; locurile cele mai 
„goale" se aflau în sectorul re
zervat preșcolarilor și pionieri
lor, reflectării la nivelul înțe
legerii copilului a vieții noas
tre contemporane. După o mun
că susținută, acum în „șantie
rul" unor cunoscuți poeți și 
prozatori pentru copii se află 
și lucrări dramatice ce vor 
vedea lumina rampei într-un 
viitor apropiat.

Una din viitoarele piese 
ale teatrului pentru tine
ret și copii va fi un poem 
dramatic închinat luptei ile
gale a comuniștilor; în bună 
măsură realizarea textului 
dramatic se datorează unei co
laborări directe cu viitorul re
gizor al spectacolului. D. D. 
Neleanu, cu membrii consiliu
lui artistic. O asemenea co
laborare s-a realizat între ac
torul Tudorel Popa ți se
cretariatul literar. în vederea 
finisării textului viitoarei 
premiere, dramatizarea Emil 
și detectivii pe care el o face 
după romanul lui Kaestner.

Deși încă la început, activi
tatea teatrului s-a remarcat și 
în emoționantele „Seri de 
basm". întîlniri între actorii 
teatrului — care fac lecturi 
din basmele clasicilor — și 
micii spectatori, chiar pe 
nă...

sce-

Totuși, Teatrul pentru tine- 
ritm 

noilor
ret și copii vădește un 
încet "în progrâ ma rea 
premiere.

O legătură mai strinsă cu

stagiune
organizațiile U.T.M. din uzi
ne, fabrici, facultăți, precum 
și cu organizațiile U.T.M. și 
de pionieri din școli, progra
marea primelor întîlniri ur
mate de discuții cu pionierii 
pe marginea premierei „Mar- 
țienii", discutarea eu specta
torii pe grupa de virste a vii
toarelor planuri tematice, ar 
fi acțiuni mai mult decit u- 
tile pențru activitatea noului 
teatru.

Nu e mai puțin adevărat că 
și instructorii de pionieri și 
cadrele didactice ar trebui să 
popularizeze cit mai intens in 
rîndurile copiilor fi pionieri
lor activitatea primului nos
tru teatru pentru tineret și 
copii.

„Marțienii- și premiera care 
care va avea loc zilele acestea 
— „Prima întîlnire" — o piesă 
dedicată copiilor, cealaltă tine
retului, marchează prima eta
pă, de debut, a noului teat-ru, 
deschid în fața tinerilor spec
tatori perspectiva activității 
unei scene de care vor fi desi
gur atașați.

Urmînd exemplul artistic al 
Teatrului de copii și Teatrului 
Comsomolului din Moscova — 
cu misiunea de a fi un mili
tant partinic în sectorul artei 
scenice. Teatrul pentru tine
ret și copii începe o dată cu 
primul gong să-și îndepli
nească sarcinile sale dedicate 
tinerei generații.

Ah. POPOVICI

în sala sporturilor de la 
Floreasca au continuat sîmbă- 
tă întrecerile pe echipe din 
cadrul campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale 
R.P.R.

Un rezultat surpriză a ob
ținut echipa masculină de ti
neret a R.P.R. care a învins 
cu 5—4 echipa R. P. Polone.

Echipa feminină a țării 
noastre a repurtat două vic
torii. Jucătoarele noastre au 
învins cu 3—0 formația R. P. 
Polone dar au cîștigat foarte

greu — 3—2 — meciul cu echi
pa U.R.S.S.

Iată alte rezultate mai im
portante: masculin: R. S. Ce- 
hoslovacă-U.R.S.S. 5-2 ; R. P. 
Ungară-R. P. Bulgaria 5—0 ; 
U.R.S.S.—R. P. Polonă 5—2 ; 
R, S.. Cehoșlovacă-R.P.R. (ti
neret) 5—0 ; feminin : Anglia- 
R.P.R. (tineret) 3—0; R. S. Ce- 
hoslovacă-U.R.S.S. 3-1; R. P. 
Ungară-R. P. Bulgaria 3—1; 
R. P. Ungară-R.P.R. (tineret) 
3—0; Anglia-R. S.. Cehoslovacă 
3—1. (Agerpres)

Fiecare produs 
de cea mai bună calitate

(Urmare din pag. l-a)

râmat încă multe lucruri de fă
cut. in munca fiecăruia dintre noi 
exittă rezerve încă 
pentru îmbunătățirea 
produselor. Recent am reușit să 
organizăm instalarea miezurilor 
pe flux tehnologic. Acum ele pot 
fi moi ușor controlate, manipu
late. și acest lucru influențează 
calitatea produselor. Mă gin- 
desc insă că uneori aspectul pie
selor este încă necorespunzător. 
Va trebui deci să dăm o mai 
mare atenție operației de șferț- 
țuire, să-i ajutăm pe cei care 
n-au dobîndit încă experiență. 
Cînd piesa este frumoasă ți-e 
drag să lucrezi cu ea, simți că 
ești mulțumit. Multă vreme ne-a 
frămîntat gindul dacă nu putem 
face ceva mai mult pentru ca
litate. Ne-am sfătuit și am pro
pus, ca partea dp jos. .o blocului- 
motor să o turnăm în cochiln. Pe 
lingă că realizăm economii și o 
productivitate ridicată, vom ob-

nefolosite 
calității

ține produse, mult mai bune, și 
cu aspect corespunzător cerințelor 
și exigențelor Am propus de ase
menea ca să se înlocuiască for
marea manuală cu formarea la 
presă. Mai avem în hrigadă ti
neri care nu s-au ridicat la ni
velul celor mai buni. De aceștia 
se vor ocupa fruntașii. De alt
fel, doi dintre aceștia Ion Marin 
și Nicolae Mihai vor urmări în
deaproape munca fiecărui tinăr 
pentru a se asigura respectarea 
riguroasă a procesului tehnolo
gic, Pe linia măsurilor ce le 
vom lua în brigadă se numără 
și repartizarea judicioasă a 
muncii. întreținerea utilajului în 
bune condițiuni. Calitatea de
pinde de calificare. 12 tineri 
din brigadă care au categoria 
3—4—5 urmează cursurile de 
ridicare a calificării. De altfel, 
cu toții învățăm, să ne însușim 
și să aplicăm tehnica nouă- Vom 
munci în așa fel încît fiecare 
produs să fie de cea mat bună 
calitate.
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Sint necesare măsuri hotărîte
pentru normalizarea 
situației din Congo!

- Mesajul lui N. S. Hrușciov în legătură 
cu asasinarea lui Patrice Lumumba —

i

r

r

MOSCOVA 25 (Agerpres). - 
Agenția TASS anunță că la 22 
februarie N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, al U-R.S.S., a adresat lui 
Jawaharlal Nehru, primul mi
nistru al Republicii India, pre
joint» și șefilor de state sau de 
guverne din alte țări ale Asiei, 
Africii, Europei și Americii 
Latine mesaje în care sînt ex
puse considerentele guvernu
lui sovietic în legătură cu asa
sinarea șefului guvernului Re
publicii Congo, Patrice J Lu
mumba, fruntaș al mișcării de 
Eliberare națională a Africii 
șit-a tovarășilor săi-
^ „Guvernul U.R.S.S. a ajuns 
1* concluzia — se arată în me
saj - că atât în interesul in
dependenței Congoului cit și In 
interesul . prestigiului O.N.U. 
este necesară încetarea cît mai 
grabnică a așa-numitelor „ac- 
țluni în Congo" și retragerea 
din Congo a tuturor trupelor 
străine pentru a se acorda po
porului congolez posibilitatea 
de a-și rezolva singur proble
mele sale interne". .

1N MESAJUL ADRESAT 
IțRIMULUI MINISTRU AL 
INDIES, ȘEFUL GUVERNU
LUI; SOVIETIC SUBLINIAZĂ 
CĂ PENTRU INSTAURAREA 
ÎN CONGO A PĂCII. ORDI
NII ȘI LINIȘTII ESTE NE
CESAR IN PRIMUL RÎND 
CA POPORUL ACESTEI ȚĂRI 
SĂ FIE IZBĂVIT DE TOATE 
FORMELE DE AMESTEC 
STRĂIN ȘI CA GUVERNULUI 
LEGAL AL ACESTEI ȚĂRI 
CONDUS DE ANTOINE GI- 
ZENGA, URMAȘUL LUI PA
TRICE LUMUMBA SĂ I. SE 
ACORDE AJUTOR ȘI. SPRI- 

’Jlfîi'
In ceea ce-1 privește — se 

arată în mesaj — guvernul so
vietic este gata ca împreună 
eu. celelalte state prietene ale 
Republicii Congo să acorde a- 
jutor poporului congolez și 
guvernului său legal. 1 .

Guvernul sovietic consideră 
că înfăptuirea măsurilor în- 
qteptate spre salvarea Congo
ului de agresiunea colonialiș
tilor și spre restabilirea inde
pendenței țării, ar putea fi in- 
lesnită și prin crearea unei eo- 
misii glcătuită din reprezen
tanții statelor africane care 
au trimis trupe in Congo în 
baza hotăririi Consiliului de 
Securitate.

După părerea guvernului so
vietic, în sarcina acestei comi- 
sif-w intra supravegherea, -în 
legătură directă cu guvernul 
legal al Congoului condus de 
Antoine Gizenga, a măsurilor 
îp- vederea îndepărtării agre
sorilor. încetării tuturor for
melor de amestec străin ’și 
creării condițiilor pentru des
fășurarea normală a activită
ții guvernului și parlamentu
lui din Congo.

HAMMARSKJOELD
'i.? • V-..- ' • j ■ ‘ ' l I

în mesajul lui N. S- Hruș
ciov se spune că asasinarea lui 
Lumumba și a tovarășilor săi 
a î dezvăluit în fața întregii 
lumi rolul dezgustător pe care 
1-a jucat în evenimentele din 
Congo secretarul general al 
O.N.U-, Hammarskjoeld.
„,La drept vorbind, arată 

Nj.S- Hrușciov, în fond Ham- 
matskjoeld este cel care l-a a- 
sasinat pe Lumumba. Doar a- 
sasin-nu este numai aceia cate 
a ținut în .mină cuțitul sau re
volvere 1 ci în primul rînd a- 
cela care i-a pus în mină acea
stă armă". ,

.Asasinarea bestială a emi- 
nenților conducători ai Repu
blicii Congo, se subliniază în 
mesaj, a arătat în mod tragic 
cît de inadmisibilă este situa- 
ția cînd în fruntea aparatului 
executiv al O.N.U. se află un 
agent al imperialiștilor și co
lonialiștilor.

Anumite cercuri din Occident caută, pe toate căile, să-l 
scoată basma, curatăpe Hammarskjoeld după evenimentele 
tragice din Congo.

V. VASILIU
■ Băgați “mîinile înâunttu, domnule-Hammarskjoeld, că iese fotografia pătată... 

'fi, ■ . Desen de

întreaga linie pe care a ur- 
mat-o Hammarskjoeld în Con
go a fost de la început pînă la 
sfirșit' lini a trădării josnice a 
intereselor 'poporului congolez, 
batjocoririi principiilor O.N.U. 
și a normelor elementare ale 
corectitudinei și cinstei, se 
spune în mesaj.

„Un astfel de om nu trebuie 
să-și aibă locul în conducerea 
O.N.U. Nu putem să tolerăm 
fărădelegea săvîrșită cu îngă
duința O.N.U., nu putem să to
lerăm ca secretarul general al 
O.N.U. să fie un om care s-a 
murdărit printr-un asasinat 
josnic",, se subliniază în me
saj.

TREBUIE NEAPĂRAT 
REORGANIZATĂ 

STRUCTURA O.N.U.
N. S. Hrușciov subliniază că 

pentru ca „războiul rece" să 
nu devină tot mai înverșunat, 
pentru a împiedica un război 
„cald" trebuie neapărat reor
ganizată structura O.N.U.

In mesajul Iții N. S. Hrușciov 
este reamintită poziția guver
nului sovietic în această pro- 
blemă expusă în septembrie 
anul trecut la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. Propunerea U.R.S.S. 
prevede ca O.N.U. să nu aibă 
un singur secretar, ci trei se
cretari, fiecare din ei repre
zentând una din cele trei prin
cipale grupări de țări existen
te in lume : Statele participan- 
teda blocurile militare ale pu
terilor occidentale, statele so
cialiste: și statele neutre.

în condițiile unei asemenea 
structuri, se arată în mesaj, 
fiecare grup ar avea posibili
tăți egale de a influența asu
pra caracterului hotărîrilor a- 
doptate în O.N.U. și aceste ho
tărâri nu ar fi îndreptate îm
potriva intereselor vreunuia 
din aceste trei grupuri de țări 
membre în O.N.U.

In mesajul lui N. S. Hruș
ciov se subliniază' că Uniunea 
Sovietică nu caută să obțină 
anumite avantaje în O.N.U. 
pentru țările socialiste 
dauna celorlalte grupuri de 
state. „Tot ceea ce vrem noi 
este ca toate grupurile de 
state Să aibă în O.N.U. posi
bilități cu adevărat egale șl 
șăinu-și impună altora voința, 
ci să colaboreze pe baze egale 
în interesul întăririi păcii".

în prezent, se arată în me
saj, puterile imperialiste în
cearcă să folosească O.N.U. 
atît împotriva țărilor socia
liste cit și impotriva statelor 
oare s-au eliberat de depen
dența colonială și au pășit pe 
calea promovării unei politici 
neutre.

încercările statelor imperia- 
ljște de a-și impune voința 
alțor țări nu duc decît la as
cuțirea continuă a situației, 
«e spune în mesaj. Această 

în memoria lui

în

Patrice Lumumba
^Primarul orașului Djakar

ta, Sumarno, a propus ca una 
din străzile capitalei Indone
ziei să poarte numele lui Pa
trice Lumumba deoarece, a 
spus el, acest lucru va aminti 
îniotdeatina de acest remarca
bil patriot.

Din ’ toate colțurile Indone
ziei-sosesc știri despre protes
tele opiniei publice indonezie
ne împotriva terorii colonia
liștilor în Congo. în orașul 
Medan — centrul provinciei 
Sumatra, de nord — a avut loc 
o demonstrație a. tineretului in 
fața clădirii consulatului bel
gian. *; ■

Declarații de protest au pu
blicat de asemenea studenții 
din Bandung și Djokjakarta.

7

politică servește nu cauzei 
păcii, ci cauzei ațîțării pasiu
nilor, ea poate avea urmări 
primejdioase. Exemplul Re
publicii Congo demonstrează 
deosebit de elocvent acest 
lucru. Dacă această politică 
va fi continuată ea poate să 
ducă încordarea la limită, să 
pună lumea în fața pericolu
lui unui al treilea război 
mondial.

Guvernul sovietic, sublinia
ză N. S. Hrușciov, este con
vins că toți cei care doresc în- 
tr-adevăr să întărească O.N.U. 
și să o facă viabilă, se pro
nunță pentru destinderea si
tuației internaționale și întă
rirea păcii — nu pot să nu 
sprijine propunerea privind 
reorganizarea O.N.U. pe baze 
echitabile.

SĂ FIE ÎNDEPĂRTAU
AGRESORII DIN CONGO!

Mesajul lui N. S. Hrușciov 
cuprinde chemarea „de a se 
pune capăt sabotării hotărîri- 
lor O.N.U. de către Belgia. 
O.N.U. trebuie să condamne cu 
hotărire acțiunile săvirșite de 
Belgia în Congo și să aplice 
împotriva Belgiei, ca agresor, 
sancțiunile corespunzătoare, 
prevăzute de Carta O.N.U.".

Avînd în vedere faptul că 
asasinarea lui Lumumba a 
fost — potrivit tuturor indi
cilor — un semnal pentru în
ceperea unei campanii mili
tare de către bandele lui 
Chombe și Mobutu împotriva 
tuturor forțelor patriotice în 
Congo, se impune necesitatea 
adoptării unor măsuri care să 
poată apăra poporul congolez 
de noi fărădelegi. Există doar 
o singură soluție radicală — 
Chombe și Mobutu să fie a- 
restați și deferiți justiției ne
întârziat, să fie dezarmate 
bandele lor și să fie îndepăr
tați agresorii din Congo.

ÎN ÎNCHEIEREA MESAJU
LUI, ȘEFUL GUVERNULUI 
SOVIETIC SUBLINIAZĂ CA 
„MARILE PUTERI TREBUIE 
SA RENUNȚE LA AMESTE
CUL ÎN TREBURILE STRĂ
INE ȘI LA ÎNCERCĂRILE DE 
A JUCA ROLUL DE SUGRU
MĂTORI AI LIBERTĂȚII AL
TOR ȚĂRI ȘI SĂ-ȘI CON
CENTREZE EFORTURILE 
SPRE OBȚINEREA DESTIN
DERII ÎNCORDĂRII INTER
NAȚIONALE, SPRE SOLU
ȚIONAREA DE COMUN A- 
CORD A CELOR MAI IMPOR
TANTE PROBLEME INTER
NAȚIONALE ȘI, ÎN PRIMUL 
RÎND, A PROBLEMEI DE
ZARMĂRII. NU ȘANTAJ ȘI 
AMENINȚĂRI, CI RESPEC
TAREA STRICTĂ A SUVE
RANITĂȚII FIECĂRUI STAT 
ȘI RESPECTAREA REALĂ 
A INTERESELOR RECIPRO
CE - IATĂ PENTRU CE SE 
PRONUNȚĂ GUVERNUL SO
VIETIC".

Muncitorii membri ai Mișcării 
sindicale democrate din Indo
nezia au cerut demisia lui 
Hammarskjoeld din postul de 
secretar general al O.N.U.

■ Două femei cehoslovace, 
care au născut recent fiecare 
cîte un băiat, au dat fiilor lor 
numele de Patrice, în aminti
rea eroului poporului congolez 
Patrice Lumumba. Aceștia sînt 
primii cetățeni cehoslovaci 
care poartă acest nume neo
bișnuit în Cehoslovacia.

Mamele care au dat copiilor 
lor numele de Patrice sînt 
Anna Pucikova din Pemek, în 
apropiere ' .'
Kornelia Hujova, 
din Bratislava.

de Bratislava, 
o

. Ș» 
infirmieră

HAMMARSKJOEID TĂRĂGĂNEAZĂ 
APUCAREA REZOLUȚIEI 

CONSILIULUI DE SECURITATE
Agenții colonialiștilor devin tot mai insolenți
NEW YORK 25 (Agerpres). - 

Au trecut «nai multe zile de 
cînd Consiliul de Securitate a! 
O.N.U. a adoptat o rezoluție 
care recomandă să se ia măsuri 
tn vederea retragerii neîntârziate 
din Congo a întregului personal 
militar străin și a consilierilor 
politici și să fie folosite toate 
mijloacele, pînă la aplicarea 
forței, pentru preîntâmpinarea 
unui război civil în Congo. Pînă 
în prezent însă membrii Consi
liului de Securitate nu au fost 
Informați de Hammarskjoeld 
despre ceea ce se face sau dacă 
în general se face ceva pentru 
înfăptuirea acestei rezoluții.

Agențiile de informații și zia
rele anunță vag despre anumite 
întîlniri ale lui Hammarskjoeld 
cu membrii Comisiei de conci
liere a O.N.U. pentru Congo. 
Pînă în prezent au.avut loc trei 
asemenea întîlniri despre al că
ror conținut nu s-a anunțat ni
mic. Presa încearcă să creeze 
aparența că se desfășoară o 
oarecare activitate.

Intre timp, profitînd de inac
tivitatea lui Hammarskjoeld și 
a comandamentului trupelor 
O.N.U. în .Congp, colonialiștii 
belgieni și marionetele lor își 
continuă fărădelegile. In zilele 
care au urmat adoptării noii re
zoluții de către Consiliul de 
Securitate nici măcar un belgian 
nu a părăsit teritoriul Republicii 
Congo.

Cu îngăduința comandamen
tului O.N.U. bandiții Chombe, 
Mobutu, Kalonji continuă repre
saliile impotriva fiilor credincioși 
ai poporului congolez, in pofida 
repetatelor vizite ale reprezen
tanților comandamentului O.N.U. 
in Congo la Elisabethville și in 
pofida încheierii unui așa-zis 
„acord" cu Chombe privind sis
tarea dislocării trupelor, forțele 
armate ale acestei marionete a 
colonialiștilor continuă, sub co
manda ofițerilor belgieni, să 
extermine tribul Ba Iu ba care nu 
recunoaște autoritatea „preșe
dintelui Katangei". Profitînd de 
atitudinea binevoitoare a „celui 
mai bun prieten” al lor = Ham
marskjoeld «3 colonialiștii bel-

PE SCURT
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MOSCOVA. — Nikita Hruș
ciov, Frol Kozlov și Mihail 
Suslov au vizitat la 25 fe
bruarie pe William Foster, 
președinte de onoare al Parti
dului Comunist din S.U.A., și 
l-au felicitat cu prilejul îm
plinirii a 80 de ani.

MOSCOVA. - La 25 
bruarie Nikita Hrușciov, Frol 
Kozlov și Mihail Suslov au 
făcut o vizită lui Otto Grote- 
wohi, care se află în trata
ment la Moscova.

BRUXELLES. - Agenția 
France Presse anunță că la 
25 februarie Belgia a rupt re
lațiile diplomatice cu R.A.U.

MOSCOVA. - La Institutul 
unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna a avut loc o con
sfătuire consacrată colaborării 
dintre fizicienii țărilor socialis
te în domeniul cercetărilor cu 
ajutorul camerelor cu bule. La

bl N IATA
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înrăutățirea continuă 
a situației tineretului din Taivan

Ziarul de limbă engleză 
„United Daily News" care 
apare în Taivan a dezvă

luit de aurind tragedia micului 
Liu Fen-tien, elev în clasa a 
doua într-o școală elementară 
din orașul Miaoli care la vîrstă 
de 10 ani și-a pierdut vederea. 
Micul Liu — arată ziarul — putea 
fi tratat de medici. Dar tatăl lui, 
un țăran sărac, nu a avut banii 
necesari pentru ca să plătească 
medicii, astfel încit copilul nu 
a primit nici un ajutor. In fami- 
lia lui Liu, din cauza sărăciei 
cei opt copii nu primesc decît

O nouă revistă 
studențească 
în Japonia

urmă cu cîteva zile 
a Tokio a apărut 

primul număr al u- 
nei noi reviste de tineret: 
„Hakusai Sinbun" (Viața 
Studențească). Editată din 
inițiativa C.C. al Parti
dului Comunist din Japo
nia revista va apare de 
două ori pe lună.

în primul număr al re
vistei „Hakusai Sinbun" 
sînt publicate numeroase 
articole privind diferitele 
probleme ale mișcării stu
dențești din Japonia. Este 
de asemenea publicată Re
zoluția celui de al 6-lea 
Congres al Uniunii Inter
naționale a Studenților 
precum și materiale des
pre viața și lupta tinere
tului cuban. 

V u

gieni și agenții lor devin tot «nai 
insolenți. După cum anunță co
respondentul din Leopoldville al 
agenției United Press Interna
tional, Kalonji a adresat lui 
Chombe și Kasavubu telegrame, 
cerind convocarea unui așa-zis 
„comitet pentru salvarea publi
că" tn vederea elaborării unei 
politici unice de împotrivire la 
înfăptuirea rezoluției Consiliului 
de Securitate.

La Bonn, 
politia s-a dedat 

la cruzimi împotriva 
studenților africani
HAMBURG 25 (Agerpres).— 

Corespondentul ziarului „Ham
burger Echo11 anunță că în 
cursul demonstrației studen
țești, care a avut loc Ia Bonn 
în semn de protest împotriva 
asasinării lui Patrice Lumum
ba și a tovarășilor săi, poliția 
a trecut la represiuni brutale 
împotriva participanților la 
demonstrație. îndeosebi împo
triva studenților africani.

în urma atacului polițienesc 
s-au înregistrat răniți iar 
DOI STUDENȚI AFRICANI 
AU ORBIT, în prezent aflîn- 
duse sub îngrijire medicală 
intr-un spital din Bonn.

Prezențe rominești 
peste hotare

• CONFERINȚE IN ITALIA • EX POZIȚII IN CIPRU Șl R. P. MON
GOLA • SUCCESUL FILMULUI „VALURILE DUNĂRII".

NEAPOLE 25 (Agerpres).
Recent centrul napolitan 

pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat la se
diul său conferința scriitorului 
Amaldo Frateili. intitulată: 
„Teatrul romînesc contempo
ran", după care au fost pre
zentate două filme documen
tare romîneștî.

consfătuire au luat parte re
prezentanți ai institutelor și u- 
niversităților din Bulgaria, Ce
hoslovacia, China, R. D. Ger
mană Polonia, Rominia, Un
garia și U.R.S.S.

ATENA. - La 24 februarie 
Tribunalul militar permanent 
din Salonic a condamnat pe 
Papavultos, activist al EDA, Ia 
2 ani și jumătate închisoare 
pentru că a adunat semnături 
pe petiția în care se cerea eli
berarea lui Glezos. După cum 
relatează ziarul „Avghi", cuno- 
scuți oameni politici și repre
zentanți ai vieții publice, care 
au luat cuvintul Ia tribunalul 
din Salonic în calitate de mar
tori ai apărării, au declarat că 
prin asemenea înscenări judi
ciare, autoritățile încearcă să 
înăbușe mișcarea populară 
pentru eliberarea lui Glezos și 
a altor democrați.

o singură masă pe zi și aceea 
alcătuită dintr-o fiertură de orez.

Tragedia micului Liu Fen-tien 
poate fi asemănată cu a altor 
zeci de mii de copii din Taivan. 
In această insulă aflată sub 
stăpînirea clicii ciankaișiste 
populația trăiește în condițiile 
unei mizerii de nedescris. Primii 
care au de suferit, și cel mai 
greu, sint copiii. Aceste realități 
crude nu au mai putut fi ascun
se nici măcar de cenzura cian- 
kaișistă.

In ultima vreme presa din Tai
van a fost nevoită să tragă un 
semnal de alarmă în ce prive. 
ște subalimentarea cronică a 
copiilor de vîrstă școlară. Acea
sta mai ales după ce însuși așa- 
zisul „ministru adjunct al Edu
cației" în guvernul marionetă de 
la Taipe, Fu Sue-fen, a recunos
cut în cursul unei conferințe de 
presă că în urma unei anchete 
întreprinse cu scopul de a ve
dea starea sănătății tineretului 
din Taivan „lucrurile merg din 
ce în ce mai rău, an de an“. El 
a dezvăluit în același timp că 
potrivit unui raport întocmit de 
„grupul de studii al profesori
lor" din Taivan pe baza unui 
control de șase ani asupra a 
40.000 de elevi „se observă o 
dare înapoi atît în ce privește 
statura cît și greutatea copiilor 
de vîrstă școlară. Acest lucru — 
subliniază raportul — se dato- 
rește în primul rînd subalimen- 
tației copiilor".

Intr-un editorial publicat pe 
marginea publicării acestui ra
port ziarul ciankaișist „United 
Daily News" scrie : „Numeroase 
familii în Taivan sînt atît de să
race îneît le este imposibil să 
acorde îngrijirea necesară copii- 

■Ministrul 
de Externe 

al Braziliei despre 
relațiile cu țările 

socialiste
RIO DE JANEIRO 25 (Ager

pres). —
După cum transmite agen

ția France Presse, la 24 fe
bruarie ministrul Afacerilor 
Externe al Braziliei, Afonso 
Arinos, a ținut o conferință de 
presă în cursul căreia a decla
rat că „președintele Janio Qua- 
dros este convins pe deplin că 
ceea ce există trebuie să co
existe și este ferm hotărît să 
dovedească acest lucru prin 
fapte", Referindu-se la pro
blema relațiilor diplomatice 
dintre Brazilia și țările lagă
rului socialist, Afonso Ari
nos a subliniat că președintele 
Quadros consideră necesar să 
contribuie de o manieră e- 
ficace la destinderea dintre 
Est și Vest și să lărgească 
zona schimburilor economice 
ale Braziliei. Acest lucru — a 
adăugat el — nu va afecta cu 
nimic alianțele noastre tradi
ționale.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Braziliei a comentat, de 
asemenea, nota recentă a pre
ședintelui Quadros prin care 
se cere înscrierea pe ordinea 
de zi a viitoarei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. a 
problemei reprezentării R. P. 
Chineze la O.N.U., subliniind că 
această hotărîre nu trebuie in
terpretată ca un gest inamical 
la adresa Statelor Unite, deoa
rece chiar și în această țară 
anumite personalități impor
tante consideră că o asemenea 
dezbatere trebuie să aibă loc. 
In legătură cu aceasta, Afonso 
Arinos a adăugat că „nimeni 
nu mai poate să ignoreze e- 
xistența Chinei continentale".

NICOSIA 25 (Agerpres).— 
La Nicosia, in localul Edon, 

a fost organizată recent o ex
poziție de fotografii despre 
R.P. Romînă. In cercurile de 
tineret din principalele orașe 
și din unele centre rurale din 
Cipru au fost prezentate de 
asemenea, două filme docu
mentare rominești trimise de 
Institutul Romin pentru Rela
țiile Culturale eu Străină
tatea.

ULAN BATOR 25 (Ager
pres) — Expoziția fotografică 
intitulată „Republica Populară 
Romînă", trimisă de Institutul 
Romin pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea în R. P. 
Mongolă, a fost vizitată pînă 
la închidere de aproape 40 000 
persoane din Ulan-Bator.

VARȘOVIA 25. — Corespon
dentul Agerpres transmite: Tn 
sala cinematografului „Mos
cova" din Varșovia a avui 
loc în seara zilei de 24 februarie 
reprezentația de gală a filmului 
romînesc „Valurile Dunării" 
(Vaporul cu dinamită) realizai 
tn regia Iul Liviu Ciulei. Cu a- 
cest prilej au fost prezentați pu
blicului spectator principalii in
terpret ai filmului, artiștii La
zar Vrabie, Irina Petrescu pre
cum și regizorul Mircea Drăgan, 
care fac o vizită în R. P. Polonă 
la invitația Ministerului Culturii 
și Ariei.

Filmul s-a bucurat de o caldă 
primire din partea spectatorilor.

lor lor. Un prim rezultat al sără
ciei este hrana necorespunză
toare a copiilor. Intrucît - subli
niază ziarul în încheiere — a- 
ceastă situație continuă an de 
an, nu se putea să nu se înre
gistreze o înrăutățire a stării să
nătății copiilor de vîrstă șco
lară".

Trebuie relevat în același timp 
că dintre copiii de vîrstă școlară 
peste jumătate nu pot frecventa 
în nici un fel școlile deoarece 
lipsesc profesorii și sălile de 
clasă necesare. Ce face în acest 
timp „guvernul" ciankaișist ?. 
După cum se vede întocmește 
...rapoarte și se îndeletnicește 
cu falimentare planuri belicoase. 
Cu ajutorul cărora desigur că 
bieții copii din Taivan nu vor 
primi nici mai multe săli de cla
să șî nici nu-și vor putea as- 
timpăra foamea...

I. RETEGAN

Televiziune 
sau școală a morfii ?

se poc- 
spînzu-

Zntr-o locuință londoneză, 
John Robertson, un bă
iat în vîrstă de 9 ani și 

sora sa Margaret, de 12 ani, 
urmăresc in fața ecranului de 
televiziune următoarea scenă: 
un corp omenesc atîrnînd de 
o spînzurătoare și unul dintre 
actori declarînd că nu 
te ca victima să se fi 
rat singură.

La un moment dat 
părăsește încăperea, 
cientată de absența sa înde
lungată sora pleacă în căuta
rea lui John, pe care îl gă-

băiatul 
Impa-

/n S.U.A., 80 de 
personaje a că
ror genialitate 

nu poate fi pusă la 
îndoială dacă ținem 
seama de profiturile 
astronomice pe care 
le încasează cu regu
laritate s-au întrunit 
într-o consfătuire fa
ță de care — sperăm 
— istoria nu va ră- 
mine nepăsătoare. 
Cei 80 și-au stors 
creierii în comun și, 
în măsura posibilită
ților, și individual 
spre a realiza o des
coperire fenomenali 
de natură să eetipse- 
ze pe toți descoperi
torii de pini acum 
— decedați sau în 
viață. Cei 80 sini 
niște ființe modeste 
și dezinieresate, cu o 
înduioșătoare înclina
ție spre binefacere. 
Zile și nopți de tru
dă, zile și nopți firi 
de sfirșit, zile 
nopți de emoții 
speranțe. Pentru ca 
America si fie sal
vată. Dar căutările 
au ajuns la capitul 
lor. Victorie I Locui
tori oi planetei, reți- 
neți-vi emoția. Sin- 
tem martorii unui 
eveniment copleșitor. 
Cei 80 au salvat A- 
merica. Au salvat-o 
descoperind leacul 
leacurilor : remediul 
crizei economice din 
S.UM. Cei 5.500.000 
de șomeri americani 
se pot considera oa
meni fericiți. Desco
perirea celor 80 
face minuni.

Dar cine sint 
80 ? E vorba de 
prezentanți ai 
puternice corporații. 
Marele business s-a 
alarmat de efectele 
psihologice ale cri
zei economice prin 
care trece S.U.A. 
„Declinul psiholo
gic" amenință grav 
America — a fost 
tras semnalul de u-

larmă. Celor 80 li 
s-a încredințat misiu
nea de a descoperi 
remediul acestei si
tuații ce neliniștește 
ITall Streetul.

Căutările au 
ceva timp dar 
fost zadarnice, 
perții din „1 
creierului" au desco
perit o soluție uimi
tor de simplă: cu 
ajutorul reclamelor 
să se combată... criza 
și „declinul psiholo
gic". Americanul 
consideră că econo
mia S.U-A. se află în 
declin ? Fără îndo
ială. Ziarele, radioul 
și televiziunea se vor

durai 
n-au 
Ex- 

, trustul

strădui si de zi să-i 
strecoare in suflet 
convingerea că de 
fapt economia ame
ricană n-a fost nici
odată mai solidă. 
Așa va pieri „decli
nul psihologic”. Zu
grăvești ceea ce este 
negru drept alb și 
oferi niște 
nari ochelari cu aju
torul cărora viața a- 
pare mai roză. Re
clama capătă rol de 
stupefiant ce stimu
lează visarea și în
deamnă Ia ingnora- 
rea realității. Dar 
foamea, cumplita 
foamete nu va des
trăma iluziile ? Ce 
vor face „desco
peritorii" cu cei 
5.500.000 de șomeri? 
De ei s-a avut grijă 
tn mod special. Nu, 
doamne ferește, gă- 
sindu-le 
muncă, 
pregătit.
inscripție sălășluiește 
pe albul colii de 
hîrtie: „Avem, de
sigur, încredere în 
dezvoltarea Americii.

imagi-

locuri de 
Lor li s-ou 

afișe. O

va

cei
re-

unor

•eMN»” ’

In fotografie : Tine-i constructori aî socialismului din R. D. Ger
mană, muncitori la Șantierele Navale „Neptun" din Rostock.

Foto : ZENTRALBILD-BERLIN

Un film despre năzuința de pace 
a tineretului turnat 

de cineaști din 13 țări
lui este năzuința tineretului spre 
pace, spre prietenie între po
poare. La turnarea filmului par
ticipă cineaști din Uniunea So
vietică, China, Coreea, Ceho
slovacia, Rominia, Bulgaria, Un. 
garia, Franța, Italia, Cuba, Uru
guay, Japonia și R. F. Germană.

A

Regizori din 13 țâri au în
ceput filmarea unui mare 
film documentar impotriva 

războiului intitulat „O zi din via
ța unui tinăr".

Acest film este turnat din ini
țiativa Comitetului sovietic pen
tru apărarea păcii. Tema filmu-

Convocarea unui congres 
al tineretului din R. D. Germana
La Berlin și-a încheiat lu

crările ce-a de-a 7-a 
plenară a Consiliului 

Central al Uniunii Tineretului 
Liber German. Plenara a dis
cutat raportul prezentat de 
Horst Schumann, prim-secre- 
tar al Consiliului Central al 
Uniunii Tineretului Liber 
German, despre sarcinile U- 
niiinii ce decurg din hotărîri- 
le Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. cu privire la munca 
in rîndurile tineretului.

Plenara a hotărît ca în 
toamna anului acesta să se 
convoace un congres al tine
retului din R.D.G. în vederea 
discutării problemelor care 
stau în fața tinerei generații.

sește atirnînd fără suflare de 
un laț deasupra scării.

Acest fapt, relatat de revis
ta engleză „Times", este doar 
unul din numeroasele cazuri 
de sinucidere în rîndurile ti- • 
neretului, sinucideri provo
cate de vizionarea programe
lor de televiziune. El vine să 
demonstreze o dată în plus 
rolul, nefast pe care televiziu
nea încăpută pe mîinile unor 
afaceriști fără scrupule îl e- 
xercită asupra tineretului din 
țările capitaliste.

I. D. G.

Actualele cercetări 
record vor duce la 
deschiderea de noi 
întreprinderi indus
triale... la noi posi
bilități pentru toți—" 
Șomerul privește afi
șul și iată-l din- 
tr-o clipă izbăvit 
de... criză. E adevă
rat, afișul nu aduce 
nici măcar un colț 
de pline în plus pe 
masa șomerului, dar 
în schimb oferi un 
consum în doze neli
mitate de... iluzii. 
Campania va începe 
în S.U.A. pe scară 
națională sub patro- > 
najul direct al unor 
personalități ministe
riale.

Deci, să recapitu
lăm. In S.U.A. s-a 
descoperit remediul 
crizei și „declinului 
psihologic” alimentat 
de criză: reclamele. 
Se găsesc însă unii 
oameni care nu 
înțeleg însemnătatea 
„descoperirii". Cum 
adică — spun ei ~ 
reclamele vor deschi
de porțile uzinelor 
închise, vor da de 
lucru milioanelor de 
șomeri, vor salva e- 
conomia atît de bol
navă a S.U.A. ? Nu, 
autorii „descoperirii" 
nici măcar nu au. a- 
ceasta pretenție. Ei 
vor doar ca america
nul să uite cuvînlul 
„criză" ce dezvăluie 
bolile incurabile ale 
capitalismului. Să 
uite doar cuvintul, 
pentru că — știm — 
boala nu poate fi 
vindecată... ,

Și putem să mai 
notăm ceva despre 
înclinațiile spre bi
nefacere ale celor 
80: „descoperirea"
aceasta va aduce pa
rale frumușele trus
turilor de publicitate 
care vor înghiți mili
oane de dolari grație 
reclamelor.

E. O.

Plenara a cerut tuturor ti
nerilor și tinerelor din Repu
blică să lupte pentru obține- 
rea de succese și mai mari-în 
muncă și învățătură.

Represiuni 
împotriva studenților 
— iranieni —

Autoritățile iraniene, 
alarmate de am
ploarea demonstra-

loc în ultimele zile 
măsuri

țiilor studențești care au 
avut 
la Teheran, iau 
represive. Agenția Reuter 
relatează că Universitatea 
din Teheran a fost închi- ' 
să la 25 februarie. In Ju
rul universității a fost 
postat un cordon de po
liție. Conducerea univer
sității a anunțat că va 
pedepsi cu severitate pe 
cei care au participat la 
demonstrație. S-a anunțat 
de asemenea că va fi in
trodus un nou regula
ment de primire în uni
versitate. Agenția arată 
că autoritățile pregătesc 
arestarea a 
participant la 
strații.

Este a 
aceasta 
tea este 
mare a 
studențești.

numeroși 
demon-

doua oară luna 
and universita- 
închisă ca ur- 
demonstrațiilor
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