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Flacăra patriotismului socialist
FRUMOASA este patria noastră! tată în cauza construirii vieții noi. 

înălțimile semețe ale munților Patriotismul nostru înseamnă dra-
străpungînd cu piscurile lor 

înaltul cerului, riturile vijelioase cu 
unda limpede de cristal, poienile și 
crîngurile, luncile cu sălcii pletoase, 
oglinzile lacurilor și malurile însorite, 
țărmul minunat al mării, toate aceste 
frumuseți sînt patria noastră.

Tn pîntecele pămîntului nostru sînt 
adăpostite milioane de tone de țiței, 
cărbune strălucitor de toate felurile, 
aur, argint, aramă și zinc, plumb și 
nichel, fier și aluminiu, zăcăminte 
uriașe de sare și gaz metan. Avem 
cîmpii mănoase, păduri întinse, lacuri 
și rîuri bogate în pește. Toate aceste 
bogății sînt ale patriei noastre!

Pe-o gură de plai, un păstor poves
tește, seara, lîngă vatra încinsă, o 
poveste. Ce grai frumos, ce limbă ar
monioasă ! „Mult e dulce și frumoa
să limba ce-o vorbim“ — spune cîn- 
tecul popular. Intr-adevăr, cît de lim
pede, de bogată e limba poporului 
nostru care răsună minunată în pa
tria noastră.

Să răsfoim filele istoriei. Figuri mă
rețe, fapte glorioase, vorbesc despre 
trecutul eroic al poporului care și-a 
iubit cu înflăcărare patria. Părinții, 
bunii și străbunii noștri au luptat pen
tru a ne făuri o patrie liberă, bogată 
și fericită.

Cel mai vrednic păstrător al tradiți- 
lor glorioase de luptă ale poporului s-a 
dovedit a fi partidul comuniștilor. El 
a devenit purtătorul steagului de luptă 
pentru libertatea și fericirea patriei pe 
care l-a preluat și l-a dus mai departe, 
prin lupte grele, pînă la victorie și pe 
care-l poartă astăzi cu cinste condu- 
cînd poporul muncitor la făurirea so
cialismului. Dragostea și devotamen
tul fată de patrie și de poporul mun
citor au fost și sînt izvorul tuturor 
acțiunilor și luptelor pe care le-a pur
tat și le poartă partidul.

Astăzi, cînd poporul muncitor înal
tă cu mîinile sale harnice patria noa
stră socialistă de mîine, patriotismul 
cel mai înalt, patriotismul socialist 
insuflat de partid înflorește minunat.

I-a fost dragă întotdeauna poporu
lui nostru muncitor patria. Acum, sub 
cerul senin al vieții noi, libere, des
cătușate din lanțurile exploatării, mai 
dragă ne-a devenit patria noastră. 
Poporul dezrobit a rupt zăgazurile 
ce-l ținea înlănțuit și fluviul nestă
vilit al forței sale creatoare e astăzi 
stăDÎn pe meleagurile patriei. El 
schimbă cu hotărîre fata așezărilor 
înfrumusetîndu-le, îmbogățindu-le. 
Munca dezrobită clocotește în întrea
ga țară. Ea aduce tot mai aproape 
lumina și fericirea zilelor socialiste. 
Ne mîndrim cu hidrocentralele con
struite, cu combinatele noastre indus
triale, cu noile teatre și cinemato
grafe. Iubim nespus de mult patria 
noastră de astăzi și ne gîndim me
reu cu bucurie la patria noastră, so
cialistă de mîine, la uzinele, palatele 
și parcurile minunate ale viitorului, 
la perspectivele mărețe care ne stau 
în fată. Patriotismul nostru înmănun- 
chiază și dragostea înflăcărată pen
tru frumusețile patriei și mîndria de 
stăpîn al. bogățiilor tării și fericirea 
de a trăi într-o tar? care construiește 
socialismul și încrederea nestrămu-

goste și devotament neclintit pentru 
partidul comuniștilor, păstrătorul și 
continuatorul tradițiilor patriotice ale 
poporului nostru, pentru partidul 
iubit caire ne conduce pe drumul vie
ții noi. Această dragoste puternică, 
acest devotament neclintit se reflectă 
cu strălucire în avîntul de muncă 
creatoare cu care întîmpină oamenii 
muncii din țara noastră cel de-al doi
lea Congres al P.M.R. Ce altceva de
cît patriotism înflăcărat oglindesc 
realizările tinerilor muncitori în cins
tea Congresului, miile de vagoane de 
oțel și cărbune peste plan date de ti
nerii oțelari și mineri, numeroasele 
sonde reactivizate sau forate înainte 
de termen de tinerii petroliști, sutele 
de vagoane de fier vechi colectate de 
tinerii din toate colțurile țării, lupta 
însuflețită a tinerilor țărani munci
tori pentru dezvoltarea și întărirea 
sectorului socialist al agriculturii, pen
tru pregătirea unor recolte bogate.

Ce altceva decît patriotism înflăcă
rat oglindește munca eroică, plină de 
abnegație a tinerilor brigadieri de pe 
șantierele patriei, munca avîntată a 
tinerilor de pe șantierul liniei ferate 
Tg. Jiu—Tismana — de pildă — care 
înfruntînd mari greutăți au realizat 
înainte de termen în cinstea Congre
sului partidului o lucrare de mari pro
porții ce cuprinde construcții de cale 
ferată., în lungime de 56 km., peste 100 
poduri cu deschidere de la 10—130 m.

Partidul ne învață că oatriotismul 
nu e ceva abstract, rupt de viața clo
cotitoare de construire a socialismu
lui, că patriotismul înseamnă dragos
tea de muncă pentru înflorirea și în
tărirea patriei, înseamnă muncă plină 
de abnegație pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan. Partidul îi cheamă pe 
tineri : „Creați. îndrăzniți, dați dova
dă de inițiativă. Astfel vă veți dovedi 
patriotismul, veți binemerita respectul 
și „stima întregului popor“. Urmînd 
chemarea partidului, utemiștii, întreg 
tineretul muncitor, se străduiește, să 
urmeze tradiția luptei patriotice a co
muniștilor și uteciștilor. muncind fie
care în mod creator la locul lui de 
muncă — pentru binele patriei, pentru 
întărirea forței ei economice și a ca
pacității ei de apărare.

Iubindu-ne cu înflăcărare patria, 
luptînd cu ardoare pentru viitorul ei 
fericit noi sîntem plini de dragoste 
pentru prietenii noștri, pentru țările- 
surori ale lagărului socialist, pentru 
oamenii muncii, pentru tinerii și toți 
oamenii cinstiți și iubitori de pace din 
întreaga lume. Noi respectăm toate 
popoarele cu tradițiile, cultura și cali
tățile lor. Patriotismul nostru se împle
tește strîns cu internaționalismul pro
letar. Poporul nostru poartă o dra
goste sinceră și profundă pentru ma
rea noastră eliberatoare și prietenă 
sinceră, Uniunea Sovietică și se stră
duiește să-și însușească mereu din 
neprețuita experiență a constructori
lor comunismului.

Iubindu-ne cu ardoare patria noi 
urîm toți dușmanii ei, toți dușmanii 
poporului muncitor. Și sîntem hotă- 
rîți să veghem neobosit la apărarea 
Republicii noastre dragi, la apărarea 
mărețelor cuceriri revoluționare ale 
celor ce muncesc.
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Se înaltă construcția 
al cauciuculuiunui combinat

In apropierea Capitalei con
structorii lucrează intens la ridi
carea celei mai mari întreprin
deri a industriei noastre ușoare : 
Combinatul de cauciuc. Această 
construcție modernă, va cuprin
de o fabrică de articole tehnice, 
o fabrică de încălțăminte din 
cauciuc și o fabrică de regene
rat cauciuc. Construcția prime
lor două fabrici și a diferitelor 
clădiri anexe se execută pe baza 
proiectelor întocmite de Insti
tutul de proiectări al industriei 
ușoare, iar proiectul fabricii de 
regenerat cauciuc, împreună cu 
utilajul necesar, sînt primite din 
Uniunea Sovietică.

Noul combinat se întinde pe o 
suprafață de 30 ha., din care 
65.000 m. pătrați reprezintă su
prafața clădită. Ridicarea aces
tei mari întreprinderi are o în
semnătate deosebită pentru in
dustria prelucrătoare de cauciuc. 
Combinatul va produce in faza 
finală, așa după cum prevede 
proiectul, o cantitate de articole 
din cauciuc mult mai mare de- 
cît cea produsă in prezent de 
toate fabricile de cauciuc din ța
ră.

Fabricile din cadrul combina
tului se construiesc pe etape și 
vor începe să producă în cel de 
al doilea plan cincinal. Acum

se lucrează concomitent la con
strucția fabricilor de articole 
tehnice și de regenerat cauciuc. 
Sînt pe punctul de a fi termi
nate lucrările de zidărie la cele 
3 corpuri principale ale fabricii 
de articole tehnice.

In afara utilajelor primite din 
Uniunea Sovietică și din țările 
de democrație populară, în fa
bricile combinatului de cauciuc 
vor fi instalate și mașini pro
duse în țara noastră. Uzinele 
metalurgice „Mao Țze-dun“ din 
Capitală, de pildă, au construit 
trei cazane pentru centrala ter
mică, Combinatul metalurgic 
din Reșița a trimis utilaje pen
tru stația de aer comprimat, în
treprinderea „Nicovala" din Si
ghișoara a executat o serie de 
prese hidraulice.

Mașinile și utilajele de înaltă 
tehnicitate vor permite mecani
zarea întregului proces 
ducție.

în vederea grăbirii 
de lucru, pe șantier a 
ființat un mare atelier
fabricate care se folosesc în 
construcție.

In anul viitor în apropierea 
combinatului va începe construc
ția unor blocuri muncitorești 
peste 400 de apartamente.

de pro
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Economii echivalente cu prețul de cost 
a 40 de autocamioane

ORAȘUL STALIN (de la corespondentul nostru).
Tinerii constructori de autocamioane raportează o nouă și însem

nată izbindă. Brigada complexă de economii condusă de tînărul 
inginer comunist Nicolae Adam a realizat pînă tn prezent eco
nomii echivalente cu prețul de cost a 40 de autocamioane „S.R. 101".

Cu ocazia apariției Hotărîrii Consiliului de Miniștri cu privire 
la reducerea de prețuri la unele produse de larg consum, brigada 
s-a angajat ca, pînă la cel de al ll-lea Congres al partidului, să 
mai reducă consumul de metal pe fiecare fabricat cu 8 kilograme.

Noua hotărîre — imbold in muncă
Acolo unde se produc 
ceasornice rominești...

ARAD (de la corespondentul nostru).
In vreme ce rotativele scoteau ziarele 

teancuri, teancuri, vestind noua hotărîre 
cu reducerea prețurilor, in Arad, la coo
perativa meșteșugărească „Precizia", co
ordonatorul tehnic, Theler Francisc și un 
grup de ceasornicari lucrau la finisarea 
unor noi ceasornice. Dimineața, cînd 
președintele cooperativei intră cu un 
ziar în mină, ei opriră lucrul pentru cî
teva clipe. Tn acest moment primele 220 
ceasornice deșteptătoare erau gata.

— Ceasornicele s-au ieftinit cu 10 la 
sută, spuse președintele. Această veste i-a 
bucurat pe toți membrii cooperativei. 
Pentru prima oară în (ara noastră ei au 
reușit să producă tn serie, cu toate piesele 
executate in cooperativă, ceasornice deș
teptătoare.

Povestea ceasornicelor deșteptătoare a 
început cu cinci ani în urmă cînd unul 
din membrii acestei cooperative și anume 
ceasornicarul Simolan Petru a propus fa
bricarea lor. Apoi au început pregătirile. 
Membrii cooperativei „Precizia" au lucrat 
utilajele necesare: strunguri revorvere și 
universale, freze, mașini de găurit — 
toate pentru prelucrarea pieselor mici de 
mare precizie.

La începutul primăverii acestui an au 
trecut la producerea în serie a pieselor. 
Cooperativa „Precizia" care producea 
pînă acum bunuri de larg consum ca: 
polonice, catarame, aparate de ras, și-a 
îmbogățit sortimentele cu încă un produs: 
ceasornice deșteptătoare.

Pînă tn ziua deschiderii Congresului 
partidului, membrii acestei cooperative vor 
mai produce încă 600— 700 ceasornice deș
teptătoare.

☆
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Acum doi ani și jumătate a început la 
Borzești construirea unei noi centrale ter- 
mo-electrice. In planul de electrificare al 
patriei această construcție își are locul ei 
bine definit, fiind menită să asigure o 
parte considerabilă din cantitățile de ener
gie electrică necesare economiei naționale.

Ritmul rapid de executare a construc
ției a creat posibilitatea ca nu peste 
multă vreme primul dintre cele patru tur- 
bo-generatoare ale centralei să intre în 
funcțiune. Termocentrala va produce și 
aburi pentru întreprinderile din apro
piere.

Proiectul și întregul utilaj au fost aduse 
din Uniunea Sovietică.

Brigada minerului Mihai Ștefan 
lucrează în corrtui anului 1960

De două ori în cursul acestui an, minerii 
Petrilei au sărbătorit brigada de tineret 
condusă de Mihai Ștefani La 7 iunie, bri
gada lui Mihai Ștefan a terminat planul 
pe 1958, iar la 3 decembrie anul acesta și-a 
terminat și planul pe 1959. In toată această 
perioadă, aplicînd metoda sovietică a gra
ficului ciclic, brigada și-a depășit producti
vitatea normată cu 65-110 la sută, execu- 
tînd astfel zeci de metri liniari galerie
peste plan. In obținerea acestor succese, a- 

„ iături de Mihai Ștefan o mare contribuție 
au dat-o și tinerii miperi Costa Iosif, Nagy 
Adalbert, Ambruș Ludovic, Ignat Gheorghe, 
precum și maiștrii utemiști Serea Virgil și 
Manoi'.escu Nicolae.

Tot la 3 decembrie încă o brigadă de ti
neret; de la mina Petrila, cea condusă' de 
Barta Francisc de la‘sectorul II, a început 
să sape galerii în contul anului 1957. Suc
cesele acestei brigăzi1 se datoresc faptului 
că brigada aplică metoda graficului ciclic 
și lucrează cu mașina, sovietică d,e încărcat.

®--------------------------Este demn de remar
cat faptul că atît Mi
hai Ștefan cit' și Barla 
Francisc au învățat 
mineritul în brigada 
Eroului Muncii Socia
liste Haidu luliu, pe 
care îl urmează în ac
țiunile lor de zi cu zi.

Vom
Noua reducere de prețuri 

cu amănuntul ale unor pro
duse de larg consum a venit 
și de data aceasta în folosul 
nostru, al celor ce muncim.

Cooperativa noastră pro
duce mobilă pentru oamenii 
muncii. Secția în care lucrez 
și-a depășit planul pe luna 
noiembrie cu 69 la sută. De
pășirea continuă a planului 
este un factor de seamă al

reducerii prețului de cost 
garniturile studio.

In vitrinele magazinelor 
de mobilă au apărut prețu. 
rile reduse. Noi am stabilit 
ca pe viitor să dăm o mare 
atenție economisirii de ma
teriale de lustruit, să îngri
jim și mai mult mașinile și 
sculele.

Printre angajamentele noa-

la stre este și acela de a-i ca
lifica pe ucenicii Rusescți 
Zamfir, Chirea Steîian și 
Dode Ion care vor primi di
plome de lucrători tîmplari. 
după ce-și vor trece exame
nul.

ION ANDREESCU 
șeful brigăzii de tineret 

nr. 1 din secția nr. 2, Coo
perativa meșteșugărească 

„Arfa lemnului“-Consfanța

Răspund prin fapte
ORAȘUL STAL1N (de la 

corespondentul nostru). — 
In sectorul II mecanică 
grea de la uzinele ..Strun
gul“ din Orașul Sialin în
trecerea este în toi. Se dă 
bătălia pentru construiica 
unor noi produse: ridicăto
rul hidraulic și auto-stropi- 
torul.

Printre fruntașii sectorului 
sînt și membrii brigăzii de 
tineret condusă de Isidor 
Boiculesi.

Ei au aflat cu bucurie des
pre Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri cu privire la reduce
rea de prețuri și s-au hotă- 
rît să o întărească cu pro
duse sporite.

Este ora 10

Au trecut trei ore de la 
începerea schimbului și fie
care brigadier are de acum 
realizări. Utemistul Constan
tin Suciu își numără piesele 
strunjite. Operația de finiți- 
une a pistonului cu cadru, 
piesă pentru ridicătorul hi
draulic, cere 13 minute de 
bucată. El a terminat 70 de 
piese. Asta înseamnă aproa
pe două norme zilnice.

Fiecare brigadier își face 
de acum socoteala ce va pu
tea cumpăra 
mi salariul.
Bertlef încă 
prețurile noi
lurile din vitrine.

Pentru inovația

după ce va pri-
Tînărul 
ieri s-a 
expuse

Mihai 
uitat la 
pe măr-

făcută

la dispozitivul pentru 
strunjirea excentrica a ma. 
nivelei poziției de co
mandă am de primit o pri
mă. Voi mai pune, pe de-a- 
supra ceva bani și îmi voi 
cumpăra din ei un palton.

Chiar și cel mai tînăr 
strungar, Akoș Nagy, care nu 
de mult lucrează în fabrică 
și primește un salariu mai 
mic decît ceilalți, după ce a 
citit vestea din ziar s.a ho- 
tărît să-și cumpere în curînd 
o bicicletă de fabricație ro- 
mînească. Prețul acestui pro
dus a scăzut de la 1070 lei 
la 860 lei.

Dar cîte nu vor putea să-și 
cumpere tinerii din banii e- 
conomisiți în urma recentei 
Hotărîri ?

* In sprijinul reducerii
( de preturi
l Sîmbătă seara eram acasă împreună cu 
J soția și cei doi copii și, ca de obicei, as- 
[ cultam radio.
! Deodată muzica s-a întrerupt și vocea 
î puternică a crainicului, pătrunse în în- 
» căpere: „Transmitem Hotărîrea Consiliu

lui de Miniștri al R.P.R. cu privire la re
ducerea prețurilor cu amănuntul ale unor 
mărfuri de larg consum".

Rînd pe rind, cu fiecare articol la care 
prețul de vinzare a fost redus, ascultam 
tot mai atenți.

Printre articolele de larg consum la care 
prețurile au fost reduse este și unul din 
produsele la care eu lucrez — petrolul 
lampant — la care prețul a fost redus 
cu 14 la sută.

Rafinăria noastră a reușit să producă 
numai de la începutul lunii august și pînă 
la 1 decembrie a.c., o cantitate însemnată 
de petrol lampant peste plan. La aceste 
realizări și-au dat contribuția și secția 
D.A. 2, evidențiindu-se tovarășii Bachir- 
lam Vasile, Simion Ion, Dumitru Ște
fan, Ion Balocă și alții.

Succesul acesta ne întărește și mai mult 
angajamentul nostru, ca în cinstea celu: 
de al ll-lea Congres al partidului, rafi
năria nr. 2 să îndeplinească pînă la 18 
decembrie planul anual la toate sortimen
tele distilate.

Cit ne privește pe noi, cei din secția 
D.A. 2, cu aiutorul comuniștilor, vrem 
ca pînă la 31 decembrie șă mai dăm 
peste plan cu 1,50 la sută mai mult pe
trol lampant decît prevede planul de pre
lucrare.

ION V. CONSTANTIN 
ajutor de maistru, 

Rafinăria nr. 2, Ploești

FRUMUSEȚEA 
VIEȚII DE CONSTRUCTOR

Pe Grigore lonescu „bătrînul" — cum l-au botezat băieții 
— l-am regăsit mai zilele trecute, într-o după-amiază moho- 
rită, la kilometrul 32 pe Șantierul tineretului de la Cerna-Jiu. | 
Era același, așa cum îl cunoscusem și pe alte șantiere; doar 
mustața ce și-a lăsat-o să-i crească „pe oală", căzăcește, 
părea să-i fi schimbat ceva din înfățișare. ■

Și totuși... și totuși, Grigore s-a schimbat mult. De la 
băiețandrul acela neastîmpărat ca argintul viu, care acum 
vreo 8 ani în urmă a plecat din Brăila — conducător de 
brigadă — pe Bumbești-Livezeni, pînă la Grigore lonescu 
de azi, activist al U.T.M.-ului, candidat de partid, există 
multă deosebire. Neastimpărul i s-d schimbat în curaj, în
drăzneală, vioiciune; nerăbdarea și pripeala au cedat locul 
unei judecăți chibzuite, mature, care-și trage sevă din tot 
ce a învățat de la partid, doar inima i-a rămas mereu tlnără.

•k
...Prin luna iulie, în vara asta, sectorul pod-Jiu rămăsese 

cu mult tn urma celorlalte. Era periclitată isprăvirea la timp 
a uneia din cele mai de seamă lucrări de pe șantier — po
dul de peste Jiu. Comitetul U.T.M. al șantierului l-a trimis 
pe lonescu în acest sector să „pună la punct" o treabă neis
prăvită și încîlcită de unii oameni care dezamăgiseră încre
derea organizației. Și n-a greșit... Pe la înceoutut lui noiem
brie, Podul de peste Jiu a fost terminat. Din codaș, acest 1 
sector a devenit fruntașul șantierului...

l.-am întrebat cum de s-a putut ajunge la acest rezultat. ;
— Cum ? — foarte simplu I Băieții s-au întrecut pe ei 

înșiși... De i-ai fi văzut cum munceau... zi de zi, lucram cu 
tot mai mult spor; creșteau lucrările văzînd cu ochii... iți era ; 
mai mare dragul... Ce minunați oameni sînt brigadierii noș
tri I... Oameni de aur, nu altceva. De pildă, să-ți povestesc 
despre... Și lonescu începu să-și depene amintirile despre ; 
„băieți". Despre el nici o vorbuliță. Că s-a băgat întotdeauna , 
acolo unde era lucrul mai greu, însufle(indu-i pe toți cu 
exemplul și optimismul său, că „a tras cu dinții" de unii teii- ; 
nicieni determinîndu-i să „țină pasul" cu iureșul brigadie
rilor, că intr-o noapte a muncit în fruntea brigadierilor pînă
la epuizare sa'vînd de furia apelor umflate ale Jiului mate- ; 
ria’e de construcție de mare valoare, că multe din sugestiile 
sale au găsit rezolvarea unor probleme tehnice de construc
ție ce păreau de nedeslegat, despre toate acestea, despre t,t ; 
ce i se daterește și lui' din succesul obținut, nici nu-ți po- i 
menește. Nu din falsă modestie. Dacă te încumeți să-i amin
tești tu de ele, o clipă te privește nemulțumit și, invariabil, ' 
afli același răspuns : j

— Bine, dar pe mine de aceea m-a trimis partidul și orga- ; 
nizația acolo, să fac treabă nu să casc gura... ce găsești mata I 
deosebit în asta ?.,.
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...Tn luna noiembrie, tn sectorul Bistrița, către Tismana.la 

kilometrul 32, s-a întlmplat o altă „tărășenie" — cum ii 
spunea lonescu. Pe o porțiune de clteva sute de metri, terasa- 
meniul căii ferate trece peste un teren mocirlos. Ploile trans
formaseră pămintul cleios intr-o cocă galben-vinătă, din 
care abia-abia iți puteai trage picioarele. Terasamentul nu 
mai putea fi înaintat decît cu sforțări enorme... Mu'ți dă
deau inapoi în fața greutății.

...Aici, la kilometrul 32, au fost trimiși „să dea o mină 
de ajutor" — cum zice el, lonescu și „băieții" lui de la 
pod-Jiu... A trecut o săptămină, două, trei, de muncă ‘încor
dată, in condiții deosebit de grele, de muncă care cerea dir- 
zenie, hotărîre, abnegație, eroism chiar... Și la 21 noiembrie 
linia ferată a fost „legată” cu capătul care înainta dinspre 
Tismana.

Am vorbit cu „băieții", cu brigadierii. De pe chipul fiecă
ruia desprindeam bucuria izblnzii, mîndria datoriei împlinite. 
Cu toții insă, cînd ii întrebam cum de-au izbutit, îmi pome
neau de ceea ce a însemnat „bătrtnul" pentru ei.

Am insistat să-mi povestească el despre brigadierii cei mai 
buni, din cei vreo 80 cu care a muncit cot la cot.

— Inii ceri lin lucru cam greu. Cum aș putea să-ți spun 
că, cutare sau cutare a fost mai bun, cînd, de fapt, au fost 
la fel cu toții ?/... Nu, dacă o fi să scrii ceva la gazetă să 
scrii așa: toți „băieții" și-au făcut datoria... Iar eu, fără să-i 
cer permisiunea, aș adăuga : toți și-au făcut cu prisosință 
datoria, pentru că în fruntea lor, în locurile și în împreju
rările'' cele mal grele, a stat permănent, neclintit — Grigore 
lonescu — candidatul de partid...

Tîrziu, tn noapte, am stat amîndni de vorbă la gura so
bei, intr-o baracă în sectorul Bistrița, pînă către ziuă. Ne 
regăsisem după cițiva ani și aveam destule să ne spunem. 
Ne-am reamintit despre Bumbești-Livezeni, sectorul „Pietrele 
Albe" unde lonescu și-a făcut „ucenicia" de tînăr constructor. 
Am vorbit apoi despre „Lunca Prutului" și răscolirea amin
tirilor mi l-a înfățișat aevea parcă pe lonescu tn fruntea 
brigadierilor, care — atunci cînd apele rupseseră digul — 
barau cu trupurile lor calea apelor, înverșunați în încleșta
rea luptei supraomenești cu forțele naturii dezlănțuite.

La termocentrala Ovidiu II — construcția tineretului — 
Grigore lonescu a muncit tn cele mai grele perioade...

Tîrziu spre ziuă, cînd am încheiat discuția noastră, am 
insistat să-mi spună ce planuri are de viitor...

— Planuri ? Să vedem, unde m-o trimite partidul și orga
nizația...

— Bine, bine, dar dacă totuși o să fii întrebat ce prefe
rințe ai ? — nu-l slăbeam eu.

— Ei, atunci — mi-a răspuns el zlmbind — se-nțelege că 
mă voi duce tot pe vreun șantier... De-ai ști cit îmi place 
viața asta...

SAVIN STEL1AN
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Săpfămîna cărții ?
fehnico-ști infif ice În graiul cifrelor...

Un stand cu cărți în plină stradă. Prive
liștea a devenit obișnuită în București. Tre
cătorii se opresc, răsfoiesc cărțile și cei mai 
mulți din ei cumpără. Azi o carte, peste cî- 
teva zile alta și așa se întocmește o bogată 
bibliotecă personală. In faptul acesta nu-i 
nimic din snobismul exploatatorilor care 
odinioară umpleau rafturile cu cărți dintre 
care cele mai multe aveau filele intacte.

Privești un om al muncii care cumpără o 
carte. Este actul unui om dornic să-și gă
sească un nou prieten, un nou sfătuitor.

Sîntem în „luna cărții", la cîteva zile 
după ce a intrat în vi
goare o simțitoare re
ducere de prețuri a 
cărților și librăriile 
sînt pline cu oameni. 
Săptămîna aceasta este 
închinată cărț'i tehni- 
co-științifice. Interesul 
publicuiui este vizibil. 
Cartea tehnico-științi- 
fică este căutată pen
tru că în țara noastră, 
în rîndurile oamenilor 
muncii există o nestă
vilită dorință de a acu
mula cît mai multe 
cunoștințe. Socialismul 
are nevoie de oameni 
culți și lucrul acesta 
este bine înțeles de 
constructorii noii orîn- 
duiri. Iar în privința 
aceasta de mare im
portanță este cunoaș
terea și stăpînirea teh
nicii, înțelegerea tutu
ror „tainelor" științei.

Cerințele cititorilor 
au devenit mereu mai 
se reflectă în faptul că între anii I95l-de- 
cembrie 1955 au fost tipărite, în limba ro- 
mînă, 3751 titluri de literatură tehnico-știin- 
(ifică cu un tiraj total de 14.489.000 exempla
re. In acest tiraj total, literatura științifică 
a reprezentat 2.069 titluri cu 9.079.000 exem
plare, iar literatura tehnică Î.682 titluri cu 
5.410.000 exemplare. La aceste cifre trebuie 
adăugate manualele tehnice și științifice al 
căror număr, precum se știe, este mare.

Ca să înțelegem mai bine sensul acestor

4900-4944 tu» 4954-4955
T
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cifre vom face o comparație grăitoare. în
tre Î900-I944, adică sub regimul burghezo- 
moșieresc, media anuală a cărților tehnice 
apărute era de 40 titluri. Intre 1951-1955 
media anuală a cărților tehnice ce au văznt 
lumina tiparului reprezintă 336 titluri, ceea 
ce înseamnă de aproape 9 ori mai mult. 
Aceasta fără a socoti tirajele care în anii 
puterii populare au crescut enorm. Numai 
tirajul lucrărilor apărute în Editura Acade
mici R.P.R. este cu 300 la sută mai mare 
decît cel al cărților pe care le-a editat ve
chea academie.

Privind titlurile cărților apărute, remarci 
cu ușurință atenția acordată problemelor in

dustriei grele și agri
culturii. Problemele le
gate de tehnica indus
triei metalurgice sînt 
tratate în 297 volume 
cu un tiraj de 759.000 
exemplare. Activitatea 
editorială se dove
dește astfel a fi lega
tă de problemele cele 
mai actuale ale cons
trucției socialiste. în
sușirea tehnicii înain
tate, ridicarea califi
cării profesionale, mai 
buna organizare a 
procesului de producție 
sînt facilitate prin li
teratura tehnico-știin- 
țifică pusă la dispo
ziția oamenilor muncii. 
Astăzi în salopeta 
muncitorului alături de 
unelte de lucru se 
află deseori cîte o 
carte tehnică, după 
cum în casele multor 
țărani muncitori gă- 
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Graficul acesta reprezintă media anuală 

a aparițiilor de cărți tehnice.

sești broșuri pe teme agricole. Cărțile 
știință popularizată se bucură de un mare 
interes, exprimat în tirajul lor — 23.500.090 
exemplare în ultimii cinci ani (aceasta în a- 
fară de lucrările tehnico-științifice amintite). 

Cifrele au un grai al lor. Sobru, dar con
vingător. In acest grai cifrele ne demon
strează în modul cel mai concludent dezvol
tarea Hteraturii tehnico-științifice în țara 
noastră. Sînt cifre a căror valoare practică 
o verificăm în librării și în fața standurilor 
cu cărți, dar mai ales în uzine și pe ogoare, 
acolo unde cele scrise în cărți prind viață...

mari. Lucrul acesta

I



Istoria unui angajăment
>■».»» » » »
<. Cînd s-a luat primul 

angajament la fabrica 
“ „UNIO“, cu ani In urmă, 

celor dinții muncitori de 
aici le-a venit greu să exe- 

“ cute 5 roți peste plan. Dar 
,, au trecut ani și ani de-a 
I rîndul. Angajamentele lor 
“ au fost din ce în ce mai 
,, mari de atunci, dar nu tot 
<> atît de greu de realizat, 
o Acum o lună și jumătate 
•> colectivul întreprinderii s-a 
“ avîntat în întrecerea socia- 

listă, în scopul realizării 
■■ unui nou angajament. A- 
“ cesta este insă cel mai de 
“ seamă din cite și-au luat 
>■ vreodată: să realizeze pînă 
“la 23 decembrie a.c., peste 
" plan, 120 de vagoneți de 

mină, 10 vagoane de mină
“ de cîte 12 tone, 5 piese ex- 
o centrice de cîte 6 tone, 60 
«> de tone piese de schimb 
“ pentru utilaj minier, 120 
? de tone vagoneți pentru 
.. funiculare, 150 de tone pie- 
•’ se de fontă brută și încă 
t altele.

Prima săptămînă a în- 
f trecerii a fost închinată ino- 
“ vațiilor.
• ■ Numeroși au fost tinerii 
“ care au prezentat propu- 
Ț neri. 40 din inovațiile lor
■ • au fost aprobate și date în 
“ lucru. Printre inovatorii a- 
” ceștia se află și tinărul Mi-
■ ■ hai Pop care a elaborat o 
“ metodă pentru turnarea cu- 
" zineților de bronz pentru
• > trocuri, prin crearea unui 
■’ nou model.

Azi la fiecare cuzinet tur- 
•• nat se realizează economii 
“ de metal (bronz) de 1,5
• • kg. Totodată, timpul de 
■' prelucrare la secțiile de 
“ mașini-unelte a scăzut cu 
. • 20—25 de minute la fie- 
■■ care piesă.
.. Uneori însă inovațiile a- 
•• parțin unui colectiv, cum e 
“ cazul brigăzii complexe de 
.. economii condusă de ingi- 

nerul utemist Mihai Dumi- 
| trașcu. Acest colectiv, deși

tînăr, a adus în viața uzi
nei 7 inovații. Una dintre 
ele constă dintr-un dispozi
tiv pentru îndoirea foilor 
de arc pentru vagoane. A- 
ceastă inovație are mai 
multe avantaje: în primul 
rînd eliberează doi munci
tori din cei patru cîți erau 
necesari manoperei, reduce 
munca fizică cu 25 la sută 
și sporește productivitatea 
muncii cu 10—12 la sută.

Preocupări deosebite in 
cinstea Congresului parti
dului au existat însă in 
toate secțiile. De pildă, ti
nerii strungari s-au anga
jat ca zilnic să aibă reali
zări aidoma acelora ce se 
obțin în schimburile de o- 
noare.

Așa a procedat brigada 
de tineret nr. 6 condusă de 
utemistul Muncean Oscar.

Membrii brigăzii aveau 
de executat produse din 
cele mai dificile, cum ar fi 
benzile mobile. Imediat cum 
a fost luat acest angaja
ment, responsabilul brigă
zii și-a adunat tovarășii de 
muncă și a hotărît împre
ună cu ei să aplice meto
dele Ciutkih, pentru îmbu
nătățirea calității produse
lor și Bîkov-Bortkevici pen
tru tăierea rapidă a meta
lelor.

Confecționarea cuțitelor 
n-a fost un lucru ușor. 
Vince Matolcsi, Iosif Koro- 
knai și Carol Vaganic — 
trei utemiști pricepuți din 
brigadă — aveau să ducă 
la bun sfîrșit în scurt timp 
această sarcină.

Peste 2—3 săptămîni, bri
gada a ajuns să îndepli
nească zilnic cîte trei pla
nuri în loc de unul.

în fabrică, lupta pentru 
a traduce în viață angaja
mentul global, i-a însufle
țit pe toți tinerii. Din cele 
15 brigăzi de tineret nici 
una nu avea rezultate care 
să nu fie demne de acea
stă întrecere.

Gînduri
Azi țara noastră e 

un imens șantier. Ori
unde te duci, în Valea 
Jiului, la Galați, pe 
Valea Ozanei sau la 
Reșița, pretutindeni se 
construiește. Aici un nou cartier muncitoresc, 
dincolo o uzină, într-un sat o școală, un 
cămin cultural, mai departe o linie ferată. 
Prin comune se aduce lumină electrică. In 
casele țăranilor muncitori se instalează di
fuzoare.

Sub conducerea și îndrumarea atentă a 
partidului oamenii muncii construiesc, obțin 
realizări tot mai frumoase. Toate eforturile 
lor sînt îndreptate spre făurirea unei vieți 
tot mai fericite.

Astfel de lucruri nu pot trece neobservate. 
Pe oamenii cinstiți îi bucură. Expresia inte
resului și bucuriei pentru tot ceea ce se con
struiește în patria noastră sînt și scrisorile 
tinerilor de pe întinsul ei. Nu e zi în care 
să nu aflăm vești de acest fel, vești din care 
se desprinde mulțumirea adîncă față de par
tidul care-i îndrumă. „In anii regimului de
mocrat-popular — ne scrie tovarășul Jack 
Știru — și întreprinderile E.T.A.C.S. din Iași 
au cunoscut o puternică dezvoltare S-au 
construit ateliere noi, spațioase, cum sînt 
turnătoria, atelierul de sudură și garajul. 
S-au amenajat cantina, dispensarul, un dor
mitor spațios, un club etc.“

Muncitorii întreprinderilor E.T.A.C.S. Iași 
au electrificat comunele Holboca, Hîrlău. Po- 
du Iloaiei, Codăești precum și 77 de străzi 
din cartierele muncitorești ale lașului, re
țeaua electrică extinzîndu-se astfel cu încă 
23.173 m.l. Muncitorii de la E.T.A.C.S. au 
aplicat meftde înaintate și au adus sta
tului economii în valoare de 1.813.235 lei. 
bani care vor fi folosiți pentru electrificarea 
altor comune sau pentru alte construcții.

In raionul Cislău s-au înfăptuit de ase
menea multe, iar tovarășa Maria Constanti- 
nescu s-a grăbit să ne încunoștiințeze și pe 
noi despre ceea ce e nou. In comuna Păl- 
tineni se construiește un pod. în Nehoiu un 
cămin cultural, în Nehoiași o școală nouă.

pline de
De la corespondenți noșiri 

voluntari

» » ♦ ♦♦»♦♦ o-
Unele brigăzi s-au evi- î 

dențiat în mod deosebit. ♦ 
Așa sînt brigăzile unite de T 
lăcătuși 12 și 13 conduse î 
de utemiștii Andrei Vereși ♦ 
și Alexandrescu Olah, care f 
s-au angajat ca, aplicînd 1 
metoda Ciutkih și legă- ♦ 
tura de serie — o iniția- f 
tivă locală — să monteze, î 
peste plan, la vagoanele de ♦ 
10 și 12 tone, pînă la data Ț 
de 1 decembrie, 38 de bo- î 
ghiuri. Mare a fost dorin- I 
ța membrilor brigăzii ca f 
în cadrul întrecerii socia- I 
liste să ajungă fruntași. ♦ 
Patru dintre ei și anume f 
utemiștii Iosif Ritli, 'Mihai î 
Pakai, Francisc Freund și ♦ 
Iozif Lihzenbold și-au în- J 
deplinit această dorință. I

Demnă de remarcat este f 
strădania inginerului ute- I 
mist Mihai Dumitrașcu care J 
ținînd o legătură strînsă f 
cu organizațiile de partid ț 
și U.T.M. și în același timp x 
cu responsabilii tuturor bri- ♦ 
găzilor de tineret, a reușit t 
să creeze o atmosferă fa- | 
vorabilă unei largi răspîn- ♦ 
diri a experienței înaintate, f

La 25 noiembrie a.c., se- Z 
cretarul de partid, secreta- f 
rul organizației de bază î 
U.T.'M. și inginerul Mihai Z 
Dumitrașcu erau împreună, t 
O dactilografă batea de I 
zor. Unul din cei trei îi Z 
dicta. Pe coala de hîrtie se f 
înșirau cifre și fapte din î 
viața uzinei. Acesta era ♦ 
chiar raportul pregătit pen- f 
tru partid. „Angajamentul 1 
luat de colectivul de mun- Z 
citori, tehnicieni și ingineri f 
de la uzinele „UNIO" în Z 
cinstea Congresului parti- I 
dului a fost îndeplinit cu ♦ 
28 de zile înainte de ter- Z 
men...“ I

ION TEOHARIDE ț 
corespondentul „Scînteii ț 

tineretului“ pentru t 
regiunea Baia Mare ♦

bucurie
In Broșteni, raionul 

Focșani, ne scrie to
varășul Boboc Spirt- 
don, s-au reconstruit 6 
fîntîni, podețe și 2 
magazii pentru lem

nele de foc destinate școlilor.
Comuna Drăgănești, raionul Alexandria — 

ne relatează corespondentul nostru Sandu 
Dumitru — e de nerecunoscut cît de mult 
s-a schimbat în anii regimului de democra
ție populară. S-a construit o școală nouă, 
spațioasă, cu patru clase și alte încăperi. La 
această școală învață acum 430 fii de țărani 
muncitori. Comuna a fost electrificată. Mai 
sînt puține casele în care nu s-au aprins 
becuri electrice. Acum în Drăgănești există 
un cinematograf, stație de radioficare. Tot 
aici poți găsi un restaurant, un magazin 
„Alimentara“ bine aprovizionat. Există de 
asemenea un spital cu două secții. Dar cîte 
nu s-au făcut pentru drăgăneștenii noștri I 
Farmacie, bibliotecă sătească, centru meca
nic, piață, stație zooveterinară.

Tovarășul Muerean Grigore din Brănești, 
regiunea București, ne serie și el despre 
schimbările care s-au produs la Stațiunea
I.C.A.R.  Moara Domnească din 1950 pînă a 
cum. Cînd a venit el ta stațiune, parcă a 
intrat în gospodăria unui om leneș. încet, 
încet însă s-au ridicat case noi — 10 la 
număr și două blocuri mari cu cîte 2 etaje. 
S-a construit o remiză mare pentru batoze, 
tractoare și alte mașini agricole cu care 
este înzestrată stațiunea. S-a construit un 
grajd nou pentru cai, o magazie mare pen 
tru cereale, felinarele au fost înlocuite cu 
becuri electrice. Se construiește un castel 
de apă și atelier mecanic.

Stațiunii îi sînt trimise tractoare și ma
șini noi. Prin cuvinte calde, pline de mul
țumire, corespondentul își exprimă bucuria 
că azi. stațiunea I.C.A.R., unde muncește el, 
e frumoasă, dotată cu tot ce-i trebuie, oa
menii au condiții bune de viață și muncă 
și că — din zi în zi — ea înflorește.

FOTINA TUDOR

Fabrica de ciment „Victoria Socialistă" din Turda. Cocătorii Ciocîrlan Nicolaie și Văcar Iacob, au reușit ca în luna octom
brie a.c. să dea peste plan 268 tone klinker.

In fotografie: Cocătorul Ciocîrlan Nicolaie controlează mersul cuptorului de klinker.

Tălmăcirea unei minunate legende chineze’’
Folclorul chinez — tezaurizatorul unei ex

periențe milenare de viață a unui mare și 
înzestrat popor — este încă prea puțin cu
noscut de noi. Tocmai de aceea, manifestă
rile menite să servească unei cunoașteri 
reciproce sub acest raport, fiecare efort crea
tor pe acest tărîm este prețios și se cuvine 
a fi cu însuflețire salutat.

în această direcție, se înscrie ca o remar
cabilă contribuție tălmăcirea liberă pe care 
acad. Eusebiu Camilar a dat-o legendei popu
lare chinezești „As-Ma, fata ecoului“. Scrii
torul, care a vizitat R. P. Chineză în cursul 
anului trecut vreme de mai multe săptămîni, 
a luat contact nu numai cu viața marelui 
popor ce și-a luat soarta în propriile sale 
mîini, dar și cu comorile lui de artă, cu ne
asemuitele frumuseți pe care geniul popular 
le-a făurit de-a lungul atîtor și atîtor 
veacuri. Ceea ce încîntă și pe cel mai puțin 
familiarizat cu marea bogăție de nuanțe fol
cloristice chinezești nu e atît diversitatea 
cantitativă, cît poezia gingașă uneori, al
teori gravă, majestuoasă, întotdeauna respi- 
rînd frumusețea și înălțimea morală a po
porului însuși — popor greu încercat de is
torie și natură, dar biruitor ceste toate cum- 
penile datorită dîrzeniei și inepuizabilei sale 
vitalități.

într-un anume fel, acesta este și sensul 
filozofic al legendei „As-Ma, fata ecoului“. 
Forța care rezidă în oamenii simpli, puri
tatea și noblețea lor de caracter, mîndria 
și curajul de a. .înfrunta nedreptate^ și opre
siunea, sînt calități în fața cărora se destra
mă încercările stăpînilor de a-i subjuga și 
înrobi.

Ajunsă la vremea măritișului, frumoasa 
As-Ma este cerută ca soție de feciori de prin 
toate părțile provinciei. Așa aude de ea și 
bogătașul J-Bu-Ba-La, cărpănos și hain, care 
trimite s-o pețească pe fată pentru nevolni
cul său fiu, A-Ts. Refuzat, bogătașul o ră
pește. La capătul multor încercări As-Ma va 
fi eliberată datorită vitejiei fratelui ei, în
drăznețul A-Ha și a oamenilor din popor care 
l-au ajutat. Amenințată în cele din urmă de 
revărsarea fluviului — balaurul apelor fu
rioase, cum i se mai spunea fluviului Sil- 
Has care fusese ațîțat de J-Bu-Ba-La — As- 
Ma nu piere în valurile ce potopesc stîncile. 
O salvează Scatulama, zeița din înaltul mun
ților, care o duce cu sine. Și de atunci As- 
Ma trăiește sus, pe crestele cele mai semețe 
și răspunde ori de cîte ori e strigată, cu 
numele ei. A rămas, cum spune legenda, 
„fata ecoului“ și de atunci, din vremuri 
străvechi, e părtașă la toate bucuriile oa
menilor din San-Ni, înveselindu-se cu flau
tele și cosienele cînd peste văi și dealuri, 
răsună — cu osebire în zilele noastre —

*) , As-Ma, fata ecoului" — traducere li
beră de Eusebiu Camilar — Editura Tinere
tului, 1955. 

cîntecul vieții descătușate, vestind amurgul 
tristeții și al umilințelor.

Dună cum se vede, fabulația legendei este 
simplă și oarecum tradițională. Sînt episoa
de în structura legendei care amintesc de 
basmele noastre populare (A-Ha este asemă
nător iui Făt-Frumos în special în capitolele 
„întoarcerea lui A-Ha“ și „Luarea la între
cere“, iar J-Bu-Ba-La și A-Ts seamănă cu 
zmeii cei răi din folclorul balcanic). Nu e 
locul să ne ocupăm aici de circulația și fi
liația motivelor legendare și nici de evolu
ția miturilor din folclor, dar se cuvine să fie 
remarcate unele apropieri evidente, care in
dică legături între popoare în ciuda distan
ței geografice ce le desparte.

Așa dar, legenda trezește un viu interes 
prin tratarea originală și pe alocuri nova
toare a unei teme cunoscute. Forța artistică 
a versurilor, străbătute de o profundă sem
nificație socială, se îmbină cu expresivitatea 
unor situații redate cu inspirat simț al do
zării dramatice. Iată bunăoară cît de simplu, 
dar în aceeași vreme cît de impresionant 
prin demnitatea sentimentului dezvăluit, su
nă răspunsul pe care As-Ma îl dă pețitorului 
trimis de bogătașul J-Bu-Ba-La:

„din adine veac,
săracul se-nfeiege cu cel sărac;
prin toate furtunile
își beau împreună amărăciunile; 
chiar de-așl pieri pe sapă,
chiar de nu voi avea după ce bea apă, 
nu-mi trebuie aur, bivolii dă-i hultanilor I 
Mă trage inima spre inima sărmanilor l"

Puritatea morală și refuzul de a sluji bo
găției agonisite prin necinste și silnicie sînt 
trăsături pe care As-Ma, prin destinul ei, le 
pune în lumină cu grăitoare plasticitate. 
Ideea pe care As-Ma o întruchipează de-a 
lungul încercărilor la care este supusă — 
și anume ideea imposibilității de a învinge 
poporul — este dintre cele mai prețioase, dar 
nu e singura ce se degajă la lectura tulbură
toarei legende.

Țesătura artistică a acesteia mai relevă 
și altele, dintre care vom reaminti în trea
căt doar cîteva. Astfel, legenda povestește 
cu inegalabila iscusință a cîntărețului ano
nim, ce s-a întîmplat după răpirea fetei de- 
acasă :

„In munfi, deasupra satului A-Sa-Ti, 
fără As-Ma pădurile nu mai puteau 

înfrunzi,
florile nu mai puteau înflori; 
păsările cîntau acum arare, 
dar cu glasuri stinse, de mărgăritare; 
nici fluturii, în lumina fierbinte, 
nu mai zburau în nouri, ca mai-nainte".

Părtașă la suferința eroilor populari, na
tura apare umanizată, răspunzînd parcă du
rerii eroilor cu propria ei durere. Și totuși, 

viziunea aceasta a naturii, firească și frec
ventă în tradiția folclorică, cunoaște într-un 
chip nou o derogare în desfășurarea legen
dei de față.

Cînd As-Ma și fratele ei încearcă să sca
pe de furia apelor, natura se ridică împo
triva lor și încearcă să-i suprime. Inversa
rea aci de către poetul anonim a rolului tra
dițional pe care-1 joacă natura în creația fol
clorică își are tîlcul ei. Cu cît sînt mai mari 
și mai istovitoare piedicile întîlnite, eroii se 
verifică mai deplin ca alcătuiri umane su
perior inzestrate. Biruința lor finală pune 
între natură și oamenii care au învins-o 
acea distanță menită să marcheze ascenden
ța omului asupra naturii, ori cît ar fi ea de 
vitregă și de primejdioasă. Mai mult, pate
tismul încleștării dintre eroi și stihiile dez
lănțuite adaugă un plus de măreție drama
tică întîmplărilor asupra cărora legenda a 
zvîrlit păienjenișul de aur al unor nebănuite 
frumuseți. Aăomentul acesta, de o mare in
tensitate, dobîndește sub pana traducătorului 
dimensiunea actului epopeic, dezlănțuirea nă
prasnică a furtunii este surprinsă cu o mare 
forță de descripție:

„Zadarnic A-Ha sora-și apără...
Tunetele bubuie, adîncul scapără... 
șuvoaiele o prind, o cuprind.
și-o reped hohotind, 
mîluri îi înfășoară gleznele, 
vîntul o pleznește cu pleznele, 
noaptea o înbrobcadă cu beznele ;
și numai strigătele din ce în ce mai 

slăbite
i s-aud peste volburile răzvrătite"

In acest pasaj, ca de altfel în întreg poe
mul se distinge remarcabila strălucire pe 
care Eusebiu Camilar o dă textului original. 
Sub pana iscusită a scriitorului capătă echi
valențe de o frumusețe unică expresii și lo
cuțiuni, versurile, cu ritmul lor lăuntric apar
te și — mai presus de toate — atmosfera de 
poezie răscolitoare proprie creației chineze. 
Fidel ideii de bază a textului, dar departe 
de a rămîne în sens strict prizonierul lui, 
Eusebiu Camilar a găsit întotdeauna resur
sele potrivite pentru a da traducerii sale co
lorit și savoare. Transpunerea sa în romî- 
nește încărcată de parfumul străvechii întîm- 
plări, realizează armonia și farmecul legen
dei cu mijloacele eposului popular.

Oferind tineretului iubitor de literatură o 
remarcabilă legendă a marelui și vrednicu
lui popor prieten, într-o traducere cizelată 
pînă în cele mai mici detalii, Eusebiu Cami
lar încearcă satisfacția unei depline reușite 
poetice, pe care cititorii sînt primii chemați 
s-o salute.

H. ZALIS

Sărbătoarea belșugului
Duminică în comuna Contești, raionul 

Zimnicea, regiunea București, a fost sărbă
toare. Colectiviștii și-au împărțit veniturile.

Colectiviștii sînt oameni harnici. Spriji
niți de tractoriștii de la S.M.T.-Ulmuleți și 
aplicînd cu strictețe regulile agrotehnice, ei 
au obținut producții medii de 1.500 kg. de 
grîu la ha., 3.000 kg. de porumb la ha., 1.000 
kg. de floarea-soarelui-la ha.. 3.200 kg. de 
orez la ha.

Paralel cu munca pentru ridicarea pro
ducției de cereale, colectiviștii din Conțești 
au dezvoltat și o puternică fermă zooteh
nică., Ea cuprinde 30 veci de'lapte, 412 oi, 
45 de porci, 44 purcei, 265 de păsări, o stu
pină cu 25 de stupi și un mare număr de 
animale de muncă. Prin valorificarea pro
duselor vegetale și animale colectiviștii din 
Conțești au obținut venituri în bani ce se 
ridică la 360.000 lei.

Pentru fiecare zi-muncă colectiviștii au 
primit 4 kg. de porumb, 3,200 kg. de grîu, 
0,2000 kg. de orz, 0,200 kg. de mazăre, 0,270 
kg. de floarea-soarelui, 0,200 kg. de car
tofi, 0,010 kg. de lînă, mari cantități de 
legume, precum și cîte 4 lei.

Colectivistul Ilie Romniceanu care înainte 
de a intra în gospodăria colectivă avea 
doar un ha. de pămînt, a primit pentru 
cele 829 zile-muncă efectuate în gospodărie 
de el și cei 4 membri ai familiei sale 3.316 
kg. de porumb, 2.653 kg. de grlu, 166 kg. 
de orz, 166 kg. de mazăre, 166 kg. de ceapă, 
166 kg. de cartofi, 224 kg. de floarea.soare
lui, 75 kg. de fasole, 8,29 kg. de lînă și 
3.316 lei, iar colectivistul Stancu Curea care 
a efectuat cu 5 membri ai familiei sale 
1033 zile-muncă a primit 4.132 kg. de po
rumb, 3.305 kg. de grîu, 207 kg. de orz, 
206 kg. de mazăre, 206 kg. de cartofi, 279 
kg. de floarea-soarelui, 73 kg. de fasole, 
10 kg. de lînă, precum șl 4.132 let.

Realizările colectiviștilor, recoltele bogate 
obținute în acest an la toate culturile au 
făcut ca acum, în preajma împărțirii veni
turilor, încă 10 familii de țărani muncitori 
să se înscrie în gospodăria colectivă.

(Agerpres)
--------- O----------

Cei cs colindă saUle...

Să pătrunzi în cele mai îndepărtate că
tune ale raionului Agnita^ ori în satele pier; 
dute printre munții Făgărașului, să ajungi 
la exploatările forestiere din Zăbrătău și 
Crasna și văile Sibiului, nu e de loc ușor. 
Mai ales că în vara care a _ trecut, 
ploile abundente din regiunea Stalin au 
fost parcă potrivnice muncii operatorilor și 
a șoferilor caravanelor cinematografice să
tești. Ziua și noaptea, pe vreme bună ori pe 
vînt și ploaie, caravanele trebuiau să ajungă 
neapărat și la timp într-o localitate sau alta.

Muncitorii din exploatările forestiere aș
teptau plini, de nerăbdare filmul documen
tar din care aveau să afle noile metode de 
lucru folosite în exploatările forestiere so
vietice, sau filmul artistic de lung metraj 
ce avea să aducă în fața lor episoade din 
lupta oamenilor de pretutindeni pentru rpai 
bine.

Pe ecran le apăreau Mitrea Cocor și Ilie 
Barbu, Ivan Bortnicov și Serghei Tutarinov. 
oameni minunați ce le arătau calea spre o 
viață luminoasă și prosperă, calea spre viața 
cea adevărată.

Pretutindeni, oamenii întîmpinau cu bucu
rie și dragoste caravanele. Acest lucru pre
cum și sentimentul că munca lor înscrie cî
teva cuvinte modeste dar pline de semnifica
ție, în cartea revoluției culturale, îi făceau 
pe operatorii și șoferii caravanelor să treacă 
peste greutăți și obstacole, peste curenții vi
cleni și nepotoliți ai apelor furtunoase de 
munte.

Stăpîniți de această conștiință înaltă, ca
racteristică oamenilor crescuți și educați de 
partid, utemiștii Emil Voicu, operator și Ioan 
Veber, șofer pe caravana nr. 1, împreună 
cu colegii lor de pe celelalte caravane, au 
vizitat în vara aceasta 963 de localități, au 
prezentat 1.189 spectacole în fata unui nu
măr de 209.434 de spectatori. Ei au rulat 
193 de filme în cele mai depărtate colțuri 
ale regiunii Stalin.

Harnici și cu o voință nestrămutată de 
a învinge, îndrăgostiți de munca lor. ute
miștii Emil Voicu și Ioan Veber poartă a- 
cum cu mîndrie și cinste, titlul de „frun
taș în muncă“.

Corespondent 
M1RCEA MANTA

Nu se știe cine anume au fost, în adîncul 
trecutului, întîii popositori și clăditori pe 
locurile de azi ale Botoșanilor. Se crede însă 
că Petru Rareș ar fi dăruit soției sale Elena, 
veniturile orășelului și că de-atunci încoace, 
mereu cu reînnoite acte de danie, Botoșanii 
au rămas tîrgul Doamnei. Așadar, pînă hăt 
departe prin 1800, domniile lor doamnele 
domnilor au fost cele care au tras firul des
tinelor orașului, ele au urzit, au nividit și 
au țesut toate rosturile. Pe urmă, ițele au 
început să se încîlcească. Catagrafia a toată 
suflarea omenească aflătoare în tîrgul Boto
șanilor în anul 1832 arată că tagma boie
rilor număra 405 suflete iar cea bisericească 
64 popi și diaconi. Dacă ținem socoteală că 
în ceea ce privește prima clasă, ciocoii erau 
cu mult mai puțini la număr decît jupîne- 
sele lor și că cifra acestora din urmă înglo
ba vreo 280 de duduci și de cucoane, nu-i 
greu să ne explicăm cum într-o sută de ani. 
Botoșanii a ajuns orașul cu cel mai mare 
potop de cioc’.ovime și lăcustă moșierească 
din țară. Nicăieri nu era atîta pecingine și- 
atîta cancer și cangrenă boierească ! Cît 
despre cei din tagma cealaltă, cea a popi
lor, a diaconilor ori a sachelarilor și bine, 
înțeles a presviterelor și a diaconițelor lor. 
apoi aceștia' toți, laolaltă cu sporul celor 
psalti și celor dăscălițe ar putea fi socotiți 
drept sîmburele roditor în jurul căruia s-a 
zămislit mai toată viitoarea burjuime locală, 
roitoare și mult dincolo de hotarele botoșă- 
nene. Și i-a fost hărăzit acestui tîrg al 
Doamnei ca, de sub papuc și de sub ciubo
țele, de sub șfichiul de cravașă al amazoa
nelor moderne care galopau de-a lungul și 
de-a latul județului, i-a fost hărăzit deci Tîr- 
gului Măriei Sale doamne să scape din ul
timele lanțuri feudale abia după ce de la 
Elena Răreșița s-au scurs de patru ori o sută 
de ani.

Această faptă istorică s-a săvîrșit în pri
mele zile ale lunii aprilie 1944. cînd întîiele 
avangărzi ale armatelor sovietice elibera, 
toare’au intrat în Botoșani.

Și, fapt revelatoriu, în aceste unități întîi 
dezrobitoare se găseau multe femei sovietice, 
ostășițe.

FETELE»Tn fostul tîrg al 
Doamnei, ca și acum 
cîteva decenii în ur
mă, se parc că numă. 
rul femeilor îl întrece 
pe cel al bărbaților. 
Ciudat, sau mai degrabă dimpotrivă, acest 
lucru îți sare în ochi pretutindeni. De la gară 
m-am urcat într-un autobus „Mao Țze-dun", 
nou-nouț, alb-albastru și după cîteva mi
nute, lăsînd pe stînga calea Națională care 
străbate orașul, am coborît în Piața Repu
blicii. Aici, vizavi de clădirea nereparată 
a teatrului „Mihail Eminescu“, în fosta pri
mărie de altădată, s-a amenajat recent Casa 
de Cultură. înăuntru, în sălile de lectură 
ale bibliotecii raionale, la repetițiile corale, 
ori la expoziția gazetelor de perete, intrau 
valuri-valuri de oameni. Afară, aproape tot 
jur-împrejurul grădinii ce ține ae casa de 
cultură e ocupat cu zeci de panouri de 
onoare.

Le-am privit pe rînd pe fiecare și pot sus
ține că la Botoșani ori fi, se vede, fotografi 
iscusiți, dar fele deosebit de frumoase există 
fără număr.

Am luat astfel aminte la chipul lucrătoa
rei Bălăuca Aspazia de la întreprinderea 
raională „Pionierul“. E o fetișcană cu părul 
cărăruit frumos într-o parte, cu ochii vii și 
cu obrazul înflorit ca o gherghină. Frun
tașe asemenea ei la meșterit cîte și mai cîte 
jucării sînt și Hrițiuc Olimpia, o blondină cu 
părul împletit în cosițe, negruța Mihai Ele
na, Ancei Monica, cea cu ochii ispititori 
ca păcura și-s încă vreo cîteva pe care nu 
mai țin minte cum le cheamă. Am luat, de 
asemenea, seama la poza muncitoarei Con- 
durache Lucia de la fabrica de confecții 
„Republica“ și la cele ale tovarășelor ei 
Platon Elena, Ciubotaru Aurica, Cical Vir 
ginia și Melinte Aneta.

Fetele acestea au venit de-acasă, din sate, 
pe jos, desculțe cu trăistuța în spate și poate 
cu doi-trei gologani legați cu șapte cioturi 
într-un căpețel de batistă. Au venit cu că
măși de tort pe ele și cu fuste de cit. au 
intrat la școala profesională, dacă n-au lu 
crat chiar de la începutul începutului la că
rat cu spatele cărămizi și ciment la noua fi
latură ce se zidea într-o margine de tîrg 
iar astăzi cu o meserie care li-e dragă tare, 
au un rost, stau la cămin ori la gazde, mun

cesc și cîștigă pînă la 
peste o mie de lei 
pe lună. Cele mai 
multe însă mai poartă 
cozi lungi și groase, împletite ta trei vițe 
fiecare, cum își poartă părul Lazariuc Vic
toria, Pence Ecaterina și Rață Felicia. Al
tele, ca Dragomir Emilia, Petrache Marieta 
și Olaru Maria abia au aflat că este pe 
lume drot, se găsesc bigudiuri și alte ase
menea scule estetice.

Veneam din grădina publică „M. Emi
nescu“ și coboram încet strada Unirii, pe 
lîngă sfatul popular raional. In dreptul nu
mărului 7, m-am oprit, uitîndu-mă îndelung 
la clădirea internatului Școlii profesionale 
textile. E o casă încăpătoare și îngrijită, care 
mai poartă undeva, sus, pe frontispiciu, 
amintirea unui blazon de odinioară, în care 
se mai deslușește încîrligătura a două ini
țiale, a șaptea literă a alfabetului și cea din 
urmă. Poate că-i vorba de herbul vreunui 
Zapan, poate e un semn nobiliar al Ghicu- 
Ieștilor sau al celor din osul vreunui boier 
Gherghel. N-am întrebat a cui a fost casa 
și ce anume granguri s-au lăfăit într-atîtea 
odăi cîte se ghicesc din stradă. Dinspre 
fostul liceu „Laurian" veneau cu rîndul de 
la școală, cinci și cinci, tot cinci și cinci 
în șir, un lung convoi de fete. Erau îmbră
cate cu salopete fumurii, purtau pe cap bas
male aprinse ca la țară și mergeau într-o 
ordine perfectă, cîntînd răsunător:

Ion Istrati

..Nu mai vrem iar război și robie 
Nu mai vrem să trăim osîndiți.
Viafa noastră mai bună-o să fie, 
Muncitori și țărani strtns uni fi".

Au intrat la internat, dar nu au contenit 
de loc cîntarea. Era ca și cînd înseși zidurile 
clădirii ar fi trebuit să se cutremure și să 
țină socoteală de ceea ce spuneau cuvintele 
marșului lor. Era ca și cînd, cu toate, țineau 
ca să-și mărturisească solidaritatea cu atî- 
tea biete surori de-ale lor care au prășit 
cîndva cu ziua pe moșiile trecuților Ghi- 
culești, Zapani, sau cum s-or mai fi numind.

0OTOSANI
Le-am urmărit din 

urmă cu privirea pe 
aceste codane, unele 
încă puțintele la trup 
în putere, unele cu 
soare, altele băiețoase, 
le prea stătea bine la

și crude altele mai 
obrajii încă pîrliți de 
lipsite de grație. Nu 
toate cu salopetele de lucru, dar încă pu
țin și, curînd, curînd, vor intra și ele la țesut 
pînză la noile războaie ce se montează la uzi
nele textile „Moldova“. Atunci vor lepăda 
năframele violent colorate și se vor plimba, 
după orele de lucru, pe bulevardul Lenin, pe 
sud teii în floare, ori pe calea națională, ca 
și suratele lor mai mature. Vor avea, desi
gur, pantofi de antilopă și ciorapi de ny- 
Ion, rochie de mătase naturală și poșete de 
piele și cărți de citit la subsuoară și se vor 
duce să vizioneze la cinematograf „Romeo 
și Julieta“, să-l asculte pe Beethowe-n, pe 
Brahms și Enescu la concertul Filarmonicii 
de Stat, nu de mult înființată în oraș, să 
vadă noua premieră la teatrul de păpuși 
„Cravata roșie“, proaspăt întocmit și acesta. 
Nu-i mult pînă ce-și vor putea îngădui toate 
aceste bucurii și încă multe, multe altele. 
Peste trei ani se vor gospodări singure, așa 
cum au învățat să-și rînduiască viața su
tele și sutele de muncitoare de la „Mol
dova".

Am fost la uzinele textile „Moldova“ și 
le-am văzut pe fostele țărăncuțe cum lucrea
ză la ringuri și la flyere, la bataj și la urzi
toare, la nividit și la finisatul pînzei. Am 
văzut-o acolo pe Voroveanu Silvia cară, 
străduindu-se să dea cît mai multe acumu
lări socialiste, se angajase să producă lunar 
250 de kg. de semitort peste plan. Am stat 
de vorbă cu filaturista Gheorghe Elena și 
cu controloarea de producție Mîrza Magda, 
cu țesătoarea Sapariuc Maria, cu Cernicescu 
Ana, cu Păscășcuță Maria. Le-am văzut 
cum aleargă prin secție ca suveicele, cum 
dau drumul la războaie și cum culeg țevile 
cu fir. cum supraveghează bătaia vatalelor...

Erau mai toate fete tinere, de-abia aveau 
doi trei ani și chiar mai puțin de cînd in
traseră să lucreze în fabrică, dar am ta- 

țeles ca de la sapă și 
de la seceră de unde 
veniseră, de la argățit 
ori din tîrg, cu toate 
au învățat să-și înalțe 

simțul lor social pînă la inspirația înțeleaptă 
a furnicilor și albinelor deprinse să agoni
sească în staul colectivității, pentru ele, să 
excludă din colonie trîntorii și să aibă o 
singură matcă.

Am întrebat pe o nividitoare, una subți
rică și rîzătoare, cu ochi șireți și șăgalnici:

— Cine vă îndrumă pe voi, la fabrică, 
cine se îngrijește de atîta tinerime ?

— Păi cine ? se miră tovarășa Zemciuc 
Ana de întrebare. Partidul..

Am avut prilejul să văd cu ochii cum 
anume se ocupă organizația de partid de la 
uzinele textile „Moldova“ de educația atîtor 
fete.

Am fost spre seară la o scurtă festivitate 
organizată de sindicatul textil la clubul 
U.T.M. din centrul orașului. Cînd am in
trat, sala era plină-plinuță, iar președintele 
comitetului de întreprindere, Emanoil Mura- 
riu, un bărbat înalt și subțiratec, negricios 
la față, tocmai își isprăvea cuvîntul. Vor
bise despre situația politică internațională. 
După conferință, responsabilul clubului a 
prins a citi o listă cu numele celor care în 
timpul din urmă se evidențiaseră ta cadrul 
concursului „Iubiți cartea". Premianții erau 
rînd pe rînd răsplătiți cu aplauze și cu 
cărți.

Priveam cum se desfășoară solemnitatea 
și ascultam.

— Ivan Adela ! am auzit deodată.
Cea astfel strigată, o fetișcană subțirică, 

slăbuță, flyeristă în brigada a opta, se do
vedi mult mai norocoasă decît o prietenă 
de-a ei, întrucît dobîndise ca răsplată, între 
niște broșurele tehnice, un volumaș de po
vestiri literare.

— Tu — întrebă cea mai puțin norocoasă, 
una Zup Hareta, o funcționară ca de 18 - 
19 ani, rotunjoară și plinuță — tu, ți-o căzut 
chiar Sadoveanu ?t

— Chiar... întări prima, Ivan Adela. In- 
chipuiește-ți 1

— Extraordinar, tu, - se bucură sincer 
Zup Hareta. Vino să te sărut I

Ivan Adela e fiica unor țărani colectiviști 
de la gospodăria „Ilie Pintilie“, din satul 

Roma. Pînă să vină la Botoșani nu citea li
teratură. Acum însă căpăta un modest pre
miu, ce-i drept, dar îl primea cu bucurie, 
fiindcă la concurs ieșise printre primele.

Dintre premiarite, una singură părea a 
nu fi chiar bucuroasă. Aceasta, țextilistă și 
ea, o fată mărunțică, ageră și cam rușinoasă 
pe care o cheamă Timofte Aurica, avea în- 
tr-adevăr ceva pe inimă.

— Am cîștigat noi aici premii, — sus
pină ea într-un tîrziu, — dar iacă, în pro
ducție țesătoria ne-o luat steagul.

— Taci, tu, zise Ivan Adela. Ia să vezi 
cum li-1 luăm înapoi. Hai să dansăm !

Festivitatea se isprăvise și în sala mare 
a clubului, alături de încăperea în care avu
sese loc ședința, se pornise să etate un 
acordeon.

— Victor, fetelor I exclamară cîteva gla
suri subțirele. Victor de la cazane 1

Victor Lupu, un muncitor voinic, care-1 
un fel de focar la cazanele fabricii și care' 
pretinde că numai din această pricină e 
cam tuciuriu la față, începu să-și plimbe 
degetele pe clapele acordeonului și după un 
vals și două-trei tangouri, o întoarse brusc 
pe-o bătută.

—Polcuța ! Polcuța I izbucni întreaga 
sală, vestind jocul preferat al tuturora. Și 
cel puțin patruzeci-cincizeci de băieți de pe 
la atelierele mecanice, strungari și sudori, 
lăcătuși și electricieni, tîmplari și ce-or mal 
fi fost, tineri cu toții, poftiră pe dată fetele 
și, în ciuda celor care ar fi ispitiți să mă 
acuze de neosemănătorism, am văzut ta.cfn- 
gîndu-se și înfierbîntîndu-se la iuțeală un 
joc în doi, ca la tară, repede și cu învîrtifuri 
sprintene, cu bătăi tropotite pe loc și chi-r 
cu învîrticușuri îndrăcite, că de lemn să fi 
fost cineva și tot ar fi sărit de ne scaun, să 
vadă cum e polcuța de la Botoșani.

Cînd s-a încheiat tacul, erau toți băieții și 
fetele roșii ca bujorii

La ieșirea din club, cînd m-am desnărtit 
de Ivan Adela, de Zup Hareta, de Timofte 
Aurica și de celelalte pe care le-am putut 
cunoaște, cineva a spus :

— Așa-i la noi, la Botoșani!
— Fetele știu să petreacă ! a 'spus una
— Și știu să muncească, zise alta.
— Și să și învețe! a întregit o a treia. 
Intr-adevăr, așa e...

„Scînteia tineretului“
Pag. 2-a 7 decembrie 1955
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DIN EXPERIENȚA MUNCII NOASTRE
CU GR UPELE U. T. M.

. După ce au absolvit școala profesională, 
tinerii Vasile Badea, Nicolae Stereciu și Vic
tor Moise au fost repartizați să muncească 
în secția lăcătușerie. Aci funcționează grupa 
U.T.M. al cărei organizator este utemistul 
Constantin Enache. La început ei s-au simțit 
oarecum străini: în jurul lor oameni necuno- 
scuți, n-aveau deprinderea de a munci în 
rînd cu ei. Ochiul ager al organizatorului 
de grupă a observat de îndată stînjeneala 
noilor veniți și a hotărît să se ocupe îndea
proape de ei. Cu îndrumarea tînărului Vasile 
Badea a fost însărcinat utemistul Moldo- 
yeanu.

— Să te ocupi de el cu răbdare Moldo
vene! fi atrase atenția Enache. Ai grijă, e 
încă tî>năr și așa cum va deprinde acum me
seria, așa va munci și pe viitor.

Tînărului Badea, ca pentru început, i s-a 
dat să execute filetarea unui număr de piu
lițe. După primele ore de muncă Badea simți 
că mîna nu-1 mai ascultă. Ce se întîmplase? 
Fiecare piuliță ce trebuia prelucrată tînărul 
nostru lăcătuș o prindea în menghină și asta 
îl obliga să procedeze la deschiderea și în
chiderea menghinei de sute de ori. Era nor
mal ca aceste mișcări să-l obosească.

Moldoveanu se apropie de el și după ce 
îl lăudă pentru conștiinciozitatea cu care 
muncește îi spuse:

— După cum se vede ai cam transpirat. 
Nu-i nimic, se poate găsi și pentru treaba 
asta un leac. Iată...

I-a arătat cum să taie un exagon într-o 
bară de fier, pe care s-o prindă în menghină 
și în care să introducă pe rînd piulițele evi- 
tînd astfel deschiderea inutilă a menghinei 
de nu știu cîte ori..... Cîtă energie nu pierde
de pomană un începător — își zise Moldo
veanu — pînă ce află un lucru simplu, atît 
de bine cunoscut de un om cu experiență. 
Asemenea oameni trebuie ajutați cu aten
ție, altfel e mare păcat...“ Așa a devenit 
Badea prietenul lui Moldoveanu care l-a în
vățat nu numai meserie, ci i-a trezit intere
sul și pentru munca obștească...

Cînd organizatorul de grupă Constantin 
Enache a venit să-i anunțe pe utemiști să se 
pregătească pentru adunarea generală a or
ganizației de secție, Badea se apropie de el 
sfios și-l întrebă :

— Eu... cum aș putea deveni și eu ute- 
mist... aș vrea să fac și eu parte din rîndurile 
organizației...

Nu după mult timp, tot Moldoveanu a fost 
acela care l-a recomandat organizației.

Tînărul Vasile Badea deveni curînd ute- 
mist.

Acest exemplu dovedește aportul pe care-1 
aduce grupa U.T.M. în procesul de educare 
a tînărului prin muncă.

Acum aș vrea să mai dau un exemplu de 
felul cum influențează grupa U.T.M. întări
rea disciplinei în muncă.

Utemistul Gheorghe Faghi are cu totul 
vreo 17 ani. De meserie e strungar și mun
cește bine. Dar a fost puțin cam neserios și 
nedisciplinat. Tn atelierul în care muncește 
intervin uneori lucrări foarte urgente care te 
obligă să lași un lucru început și să te 
apuci.de altul. Ce să faci, așa-i la întreținere. 
Intr-una din zile maistrul Trifan se apropie

Note bibliografice

Pagini din opera unui mare savant romîn*)
Noul volum apărut de curînd în editura 

Academiei R.P.R. înmănunchiază cîteva din 
cele mai reprezentative pagini ale operei 
lui Emil Racoyiță, înscriinau-se prin aceasta 
în rîndul lucrărilor închinate studierii dez
voltării ideilor științifice, materialiste de-a 
lungul anilor în țara noastră.

Emil Racoviță este una din cele mai lu
minoase figuri ale științei romînești de la 
sfîrșitul secolului XIX și începutul secolului

*) Emil Racovifă — Editura Academiei 
R.P.R.

Fruntașa întreprinderii

Tînăra comunistă Moga Ana este șefă 
de echipă la întreprinderea de mezeluri 
și conserve din Sibiu. Ea și-a luat anga
jamentul ca în cinstea Congresului par
tidului să-și depășească zilnic norma la 
mașina de închis cutiile de conserve unde 
lucrează cu 120 la sută.

Muncind cu multă însuflețire ea a reu
șit pînă acum să aibă o depășire medie 
a angajamentului de 35 la sută.

Informații
Marți dimineața s-a înapoiat în Capitală, 

venind de la Roma, unde a participat la lu
crările Congresului Asociației „Italia- 
U.R.S.S.‘\ tov. Ofelia Manole, vicepreședinte 
al A.R.L.U.S.-ului.

★
Zilele acestea a părăsit Capitala o dele

gație a ță-ii noastre care va lua parte la 
sesiunea Comitetului oțelului de pe lîngă 
Comisia Economică a O.N.U. pentru Euro
pa. Lucrările sesiunii au loc la Geneva între 
6 si 9 decembrie a.c.

Diri delegație fac parte reprezentanți ai 
Ministerului Industriei Metalurgice și Cons
trucțiilor de Mașini și ai Ministerului Co
merțului Exterior

(Agerpres) 

de Faghi și-l rugă să scoată mufa din strung 
și să lucreze la o altă piesă de care avea 
mare nevoie. La început strungarul nostru 
a respins cererea maistrului printr-un gest 
vădit obraznic. Tovarășii îl știau pe Faghi 
cam indisciplinat dar nu și-ar fj închipuit 
nimeni că el va merge pînă într-acolo îneît 
să-l jignească pe maistru... Utemiștii au in
tervenit de îndată și bineînțeles că Faghi a 
trebuit să-și recunoască vina. Iar după cea 
executat piesa, tovarășii din grupă au convo
cat o scurtă consfătuire și l-au criticat aspru. 
De atunci au trecut cîteva luni și nimeni 
nu și-ar mai îngădui să spună că strungarul 
Faghi e indisciplinat.

Asemenea consfătuiri de moment se orga
nizează la noi ori de cîte ori se simte nevoia 
și joacă un rol deosebit de însemnat în men
ținerea și întărirea disciplinei din cadrul 
grupei.

Cele 11 grupe U.T.M. din cadrul organi
zației noastre de bază de la I.T.B. îndepli
nesc zilnic sarcini care vin în sprijinul dez
voltării muncii noastre. Mobilizarea utemiști- 
lor și tinerilor în diferite acțiuni inițiate de 
comitetul de partid pe întreprindere, crearea 
de noi brigăzi și ridicarea lor la nivelul bri
găzilor fruntașe, respectarea angajamentelor 
în cadrul întrecerii socialiste, strîngerea fie
rului vechi și multe altele, toate acestea sînt 
realizate cu ajutorul grupei.

In fiecare sîmbătă după amiază, odată cu 
terminarea lucrului, utemiștii organizați pe 
grupe îi strîng pe ceilalți tineri în jurul lor 
și se adună pe ateliere. Prin muncă volun
tară se face o curățenie exemplară, iar bu
cățile de metal care nu mai pot fi folosite 
sînt depozitate. Astfel noi am realizat două 
lucruri bune deodată. Pe de o parte i-am 
obișnuit pe utemiști și tineri să păstreze or
dine la locul lor de muncă, pe de altă parte 
noi am strîns în decurs de cîteva luni 15 
vagoane de fier vechi.

Activitatea grupelor noastre U.T.M. nu se 
limitează însă numai la problemele așa zise 
cu caracter economic.

Tinerii neutemiști sînt dați în grija mem
brilor grupei spre a fi pregătiți în vederea 
primirii lor în rîndul organizației.

Utemiștii din grupă sînt chemați de ase
menea să contribuie la pregătirea ordinei de 
zi a adunărilor generale, la mobilizarea ute- 
miștilor pentru aceste adunări etc.

Strîngerea cotizațiilor de pildă, nu mai e 
la noi o problemă. Cînd utemistul Ion Boga- 
ciu din atelierul Auto a rămas timp de două 
luni restanțier, ceilalți utemiști din grupă 
și în special Lungu Stan și Alexandru Io- 
nescu, l-au luat la rost:

— Vrei să ne faci grupa de rîs ? Ce fel 
de utemist ești tu dacă rămîi în urmă cu 
plata cotizațiilor ?... Astăzi Bogaciu se pre
zintă la fiecare sfîrșit de lună la secretarul 
organizației de secție și-i cere să-i semneze 
în carnet pentru plata cotizației.

Grupele U.T.M. ne-au fost de un real aju
tor și în perioada pregătirii deschiderii anu
lui de învățămînt politic U.T.M. precum și 
în timpul funcționării formelor de învăță
mînt. Să luăm de pildă grupa tovarășului 
Bolad. Din 19 utemiști din grupa sa, 14 sînt 
înscriși în cercuri de învățămînt politic. Res

XX, biolog de seamă care s-a bucurat de 
aprecierea oamenilor de știință din întreaga 
lume, întemeietor al biospeologiei (știință 
care se ocupă cu studiul viețuitoarelor din 
peșteri) și a cărei operă științifică este 
puternic străbătută de o concepție materia
listă asupra lumii.

După cum se subliniază în studiul intro
ductiv semnat de Edith Gulian, Emil Raco
viță face parte din acea pleiadă de oameni 
de știință ai țării noastre care au promo
vat o concepție înaintată în domeniul știin
țelor naturii.

i Emil Racoviță nu a fost un savant de ca
binet. Viața și activitatea sa constituie un 
exemplu de îmbinare a activității științifice

Adunări pionierești în cinstea Congresului partidului
La Galați

Zilele trecute a avut loc in Școala ele
mentară de fete nr. 6 din Galați o adu
nare pionierească tematică, organizată în 
cinstea celui de al II-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Pregătită cu deosebită grijă de către 
profesorii acestei școli și de către instruc
torii de pionieri Cristina Chesaru, Iose- 
fina Mirea și Boazu Sterian, adunarea 
s-a desfășurat intr-o atmosferă sărbăto
rească, plină de tinerețe și voioșie.

Sala clasei a V-a A nu a fost nici cînd 
atît de frumos pavoazată și plină de 
flori. Locul băncilor de fiecare zi a fost 
luat de mese joase, acoperite cu pînză 
de culoarea cerului senin; pe ele sînt 
așezate vaze din care răsar tn buchete, 
proaspete crizanteme.

Pe bluzele albe ale pionierilor, acum în 
careu, se pot vedea simboluri ale diferite
lor grupe de activitate științifică, literară 
și sportivă din care fac parte.

Președinta unității de pionieri nr. 6, 
Lucia Botoșanu, care are la toate materiile 
numai nota 5, a primit raportul președin
telor celor două detașamente.

...„Să ne închipuim pentru o clipă, 
dragi colege, că sîntem ceea ce visăm cu 
îndrăzneală să fim, ceea ce cu siguranță 
vom deveni, cu ajutorul partidului nostru 
drag: inginere și tehniciene în industrie 
și agricultură, oameni de știință și de 
litere, sportive... Să vedem ce am reali
zat pînă acum, alături de toți oamenii 
muncii din patria noastră, ai căror pași 
sînt călăuziți zi de zi, ceas de ceas, de 
către partidul nostru".

A început adunarea cu temă. Rînd pe 
rînd, pionierele vorbesc despre mărețele 
realizări obținute în anii de democrație 
populară, se complectează una pe alta, in
tervin cu versuri ale poeților noștri, cu 
poezii din bogatul folclor romînesc. Mi- 
runa Giușcă, Margareta Loretz, Virginia 
Gheorghiu și celelalte fete din grupa de 
activitate industrială vorbesc despre creș
terea și dezvoltarea industriei noastre 
grele, extractive și constructoare de ma
șini. După ce arată aspecte din viața 
nouă a minerilor din (ara noastră, Au
rica Rusu recită cu căldură versuri din 
poemul lui Dan Deșliu „Minerii din Ma
ramureș".

Tn ajutorul spuselor lor, pionierele de
monstrează cu cifre, cu date statistice 
comparative, trec la hartă să arate ora
șele în care a crescut și se dezvoltă in
dustria noastră socialistă. Ele vorbesc 

tul de 5 tovarăși studiază individual. Tn 
ceea ce privește frecvența la lecțiile cercuri
lor se poate spune că, cu mici excepții, toți 
utemiștii participă cu regularitate.

S-ar putea da multe exemple care să ilus
treze rolul deosebit de însemnat al grupelor 
U.T.M.

Legătura dintre membrii comitetului orga
nizației de bază și membrii birourilor orga
nizațiilor de secție pe de o parte și organi
zatorii de grupă și membrii grupelor pe de 
altă parte, îmbracă diferite forme.

Noi discutăm cu organizatorii de grupă di
feritele probleme ale conducerii grupei, sau 
individual sau în consfătuiri anume organi
zate. La începutul acestei luni, de pilda, noi 
am discutat cu organizatorii despre sarci
nile ce le revin utemiștilor în răstimpul care 
a mai rămas pînă la cel de al II-lea Congres 
al partidului. •

Sau, după ce au avut loc alegerile în ca
drul grupelor, am ținut o consfătuire cu or
ganizatorii noi aleși asupra felului cum tre
buie îndrumați și controlați în muncă ute
miștii. Totodată li s-au indicat metode pri
vind antrenarea neutemiștilor la munca ob
ștească și felul cum trebuie pregătiți aceștia 
în vederea atragerii lor în rîndul organiza
ției.

Tn afară de faptul că noi, membrii comite
tului și membrii birourilor organizațiilor de 
secții sîntem în permanență în mijlocul gru
pelor, organizatorii de grupe au de învățat 
foarte multe, după părerea noastră și din 
ședințele de comitet sau de birou la care 
sînt invitați.

La ședința de comitet de pildă, unde s-a 
analizat activitatea brigăzii conduse de ute
mistul Dobre Florea, organizatorul de grupă 
din secția lăcătușerie a declarat că a învă
țat foarte mult din experiența lui Florea și 
că va introduce unele metode folosite de el 
și la brigada din secția unde muncește. A 
luat cuvîntul și organizatorul de grupă din 
secția întreținere, care a propus extinderea 
întrecerii între brigăzi. Noi am ținut cont de 
propunerea sa și imediat după ședință bri
gada de tineret „30 Decembrie“ a chemat 
la întrecere brigada „Instalatori“. Mare ne 
era bucuria cînd am aflat că brigada „Insta
latori“ a fost întrecută de cea a tineretului 
care și-a îndeplinit planul în acea lună cu 
4 zile înainte de termen realizînd în același 
timp și însemnate economii.

Faptul că am reușit să creștem buni or
ganizatori de grupă, constituie una din la
turile cele mai pozitive ale muncii noastre. 
Din 11 organizatori pe care i-am avut anul 
trecut, numai 2 au rămas în aceeași muncă, 
ceilalți au fost ridicați în munci de mai 
mare răspundere. Astfel: Bolad Ion a fost 
ales propagandist, Gavrilă Marin a fost ales 
în biroul unei organizații de secție, Ana Mi- 
troi de asemenea etc.

Acestea sînt cîteva aspecte din cele mai 
importante ale muncii noastre cu grupele 
U.T.M.

ION ANGHEL
secretar al comitetului U. T. M. 
de la atelierele centrale I.T.B.

București

cu activitatea pe tărîm social. Asemenea mul
tor mari oameni de știință ai țării noastre 
din acea perioadă ca Cobălcescu, Marinescu, 
Babeș, Voinov și alții, Racoviță s-a ma
nifestat ca un patriot înflăcărat, un apără
tor dîrz al drepturilor celor mulți.

Fragmentele publicate în acest volum 
(„Evoluția și problemele ei“, „Speologia, o 
știință nouă a străvechilor taine subpămîn- 
tești", „Cuvînt înainte” etc.) deși puține 
la număr, reușesc să îmbogățească cunoștin
țele cititorului și mai ales să-i stimuleze 
dorința de a studia în întregime opera știin
țifică a marelui savant romîn.

despre ajutorul puternic, multilateral și 
dezinteresat dat de marea Uniune So
vietică, patriei noastre.

„Voi, fetelor, ați vorbit despre puter
nica dezvoltare pe care a luat-o industria 
noastră, tn timpul anilor de democrație 
populară, dar nu uitați că aceasta se 
datorește în mare măsură și planului de 
electrificare. S-au împlinit cinci ani de 
cînd tovarășul Gheorghiu-Dej a prezentat 
într-o istorică plenară a partidului, pla
nul de electrificare a republicii". Un al
bum de fotografii trece din mină tn mină. 
La harta electrică, fetele arată șl explică 
importanța planului de electrificare. Rînd 
pe rînd apar pe hartă hidrocentralele de 
la Bicaz și Moroieni, termocentralele de 
la Doicești, Sîngeorgiu de Pădure, Comă- 
nești și Ovidiu II.

Despre electrificarea satelor șl despre 
faptul că și în regiunea noastră lampa 
lui Ilici a fost aprinsă în comunele Tu- 
dor Vladimirescu, Bujoru, Cudalbi, Inde
pendența etc. vorbește pioniera Maria 
Bălăci. „Eu, care doresc din tot sufletul 
să devin ingineră tn domeniul energiei 
electrice — spune pioniera Dora Feld- 
ștein — vă voi spune cîteva lucruri văzu
te cu ochii mei". Și povestește cum mer- 
gînd în vacanță, a văzut multe gări 
electrificate, care în trecut nu erau lumi
nate decît de lampa legănată a impie
gatului.... O colegă, Marilena Avramescu 
mi-a povestit cum a văzut în sat la Cu
dalbi becurile electrice. Pe bunicuța ei a 
găsit-o citind „Acum — i-a spus bunicuța 
— să tot trăiești".

Pioniera Stase Constanța 
despre alianța clasei muncitoare 
nimea muncitoare, despre viața 
iobagilor de altă dată, despre 
marea socialistă a agriculturii, despre 
drumul nou pe care au pornit zeci de mii 
de familii de țărani muncitori — drumul 
gospodăriei agricole colective, al bunei- 
stări materiale șt culturale.

„Viața nouă a satelor noastre, spune 
pioniera Rodica Lungu, este zugrăvită 
de scriitorii noștri". Ea recită din poezia 
„Mama" de Veronica Porumbacu.

Adunarea pionierească cu temă conti
nuă. Pionierele vorbesc acum despre dez
voltarea sportului în (ara noastră, despre 
faptul că sportivii înalță drapelul patriei 
noastre din ce în ce jnai sus. „In orașul 
Galați s-au reconstruit stadioanele „Por
tul roșu" și „Cristea Nicolae". In acest 
an, peste 7000 de oameni ai muncii din 
orașul nostru au participat la competiția

vorbește 
cu țâră- 
nouă a 

transfor-

Sosirea membrilor 
Cvartetului de Stat 

„A. P. Borodin“ din Moscova
Marți la amiază au sosit în Capitală mem

brii Cvartetului de Stat „A. P. Borodin“ din 
Moscova format din Rostislav Dubinski (vi
oara 1), Iaroslav Aleksandrov (vioara 2), 
Dmitri Șebalin (violă) și Valentin Berlinski 
(violoncel).

Pe aeroportul Băneasa oaspeții au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai Ministerului 
Culturii și ai Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“.

Primul concert al Cvartetului are loc vi
neri 9 decembrie în sala Dalles și cuprinde 
lucrări de Borodin, Șostakovici și Debussy.

Cvartetul de Stat „A. P. Borodin“ va da 
apoi o serie de concerte în orașele Cluj, Ti
mișoara, Tg. Mureș și Iași.

(Agerpres)
----------O——

Deschiderea Săptămînii cărții 
tehnico-științifice

Tn cadrul „Lunii cărții“, marți după a- 
miază, a avut loc deschiderea Săptămînii 
cărții tehnico-științifice. Cu acest prilej, la 
Librăria Academiei R.P.R. a vorbit acad, 
prof. dr. Ștefan Milcu secretar prim al Aca. 
demiei R.P.R., iar la Librăria tehnică, acad 
prof. ing. C. Nenițescu vicepreședinte al Con
siliului Central A.S.I.T. Vorbitorii au relevat 
locul important pe care îl deține cartea 
științifică și tehnică în procesul de ridicare 
a nivelului cultural ai oamenilor muncii din 
țara noastră și au subliniat succesele edito
riale obținute în ultimii ani în acest do
meniu.

In cursul Săptămînii cărții tehnico-șt’iin- 
țifice urmează să aibă loc în întreprinderile 
din Capitală și provincie, în institutele de 
învățămînt superior, în săli publice, consfă
tuiri asupra unor manuale și lucrări de spe
cialitate, întîlniri cu cititorii. Astfel, în ziua 
de 7 decembrie, dr. I. Țurai, membru cores
pondent al Academiei R.P.R., va vorbi la 
consfătuirea asupra „Manualului de chirur
gie“ care va avea loc la spitalul „I. C. Fri- 
mu“. In ziua următoare, la Institutul de 
istorie al Academiei R.P.R. se va ține o con
sfătuire asupra lucrării „Din istoricul legă
turilor revoluționare romîno-ruse“ cu care 
prilej va lua cuvîntul autorul lucrării, Gh. 
Haupt. La Casa Oamenilor de Știință din 
Capitală, acad. V. Novacu, autorul lucrării 
„Introducere în electrodinamică" va vorbi 
la consfătuirea asupra cărții sale care va 
avea loc în ziua de 9 decembrie. Consfătuiri 
asupra altor lucrări tehnice și științifice vor 
mai ayea loc la Institutul de mine, Institu
tul de științe economice și planificare „V. I. 
Lenin“, la Facultatea de medicină veteri
nară.

In provincie întîlniri și consfătuiri asupra 
cărților științifice și tehnice se vor desfășura 
la Tîrgoviște, Bacău, Bicaz și în alte loca
lități.

Țotodată, la librăriile din Capitală și pro
vincie au fost amenajate standuri cu cărți 
tehnice și științifice la care s-au efectuat 
reduceri de prețuri între 10 și 50 la sută.

(Agerpres)
----------O----------

Cu prilejul comemorării 
morții lui Montesquieu

Cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la 
moartea lui Charles Louis Montesquieu, sec
ția de științe economice, filozofice și juri
dice a Academiei R.P.R. a organizat o se
siune de comunicări consacrate marelui gîn- 
ditor francez.

Prima ședință a sesiunii a avut loc marți 
după amiază în sala Academiei R.P.R. Șe
dința a fost prezidată de acad. Mihail Ra- 
lea, președintele secției de științe economice, 
filozofice și juridice a Academiei R.P.R

Prima comunicare intitulată „Montesquieu 
filozof“ a fost prezentată de acad. Atanase 
Joja. Prof. univ. Mircea Lepădătescu a pre. 
zentat apoi comunicarea „Caracterul și ro
lul progresist al ideilor, concepțiilor și teo
riilor juridice ale lui Montesquieu în opera 
sa capitală „De l’esprit des lois".

Comunicările au fost urmărite cu un deo
sebit interes. Azi după amiază va avea loc 
a doua ședință a sesiunii.

(Agerpres)

de masă crosul „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie" — spune pioniera Negoiță Eleonora.

Discuția se poartă apoi despre viața 
nouă, fericită a copiilor din patria noastră 
liberă, despre condițiile în care cresc și 
învață copiii oamenilor muncii, grija sta
tului nostru pentru sănătatea și odihna 
lor.

Adunarea pionierească cu temă orga
nizată în cinstea celui de al II-lea Con
gres al partidului a luat sfîrșit cu o 
„horă a prieteniei". Fetele au plecat acasă 
să se pregătească pentru o nouă zi de 
școală. Se gîndesc la ea și la zilele care 
vor urma în viața lor cu încredere: par
tidul le călăuzește pașii!

Corespondent 
C. STOREȘTEANU

La Brănești
De curînd a avut loc în sala cămi

nului cultural din comuna Brănești, ra
ionul Brănești, o interesantă adunare pio
nierească dedicată celui de al ll-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Romîn, 

la care au participat 300 pionieri și șco
lari din cele două unități de pionieri 
din această comună. Tovarășa instructoa
re superioară Eugenia Iancu a vorbit 
copiilor despre Muzeul Doftana, despre 
viața și lupta conducătorilor partidului 
nostru.

De pregătirea adunării s-au preocupat 
cu multă seriozitate nu numai instructorii 
celor două unități ci și activiștii comite
tului raional U.T.M., în frunte cu tova
rășul Condeescu Ștefan, prim secretar al 
comitetului raional.

După ceremonialul pionieresc în sală 
s-au stins luminile și s-a aprins focul pio
nieresc artificial. Copiii au ascultat cu 
atenție povestirea instructoarei și au fost 
impresionați de descrierea pe care 
făcut-o asupra închisorii Doftana.

In încheierea adunării, ansamblul 
tistic al unității a prezentat coruri 
Privesc din Doftana, Sub steagul lui 
tombrie, Legenda Doftanei, Doftana 
selă, poezii, printre care: Partidului, de 
Mihai Beniuc, Cuvîntul libertate, de Eu
gen Frunză, Partidului, de A. Toma. 
asemenea, s-a citit un fragment din 
mânui „Scîntei tn beznă".

Programul artistic s-a bucurat de 
deosebit succes atît în rîndul copiilor 
și al celorlalți participanți la această 
adunare.

un 
cit

Corespondent
JEAN P1CIU
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Ce văd ochii,
Bătea un vînt rece, de început de iarnă, 

ce te pătrundea pînă la oase. Dinspre Bă- 
leasa urca pieptiș dealul spre Găvănești, un 
grup de oameni. Doar vreo cîțiva dintre ei 
— trei-patru — erau mai în vî.rstă. Ceilalți, 
tineri. Printre ei Dumitru Păștiță și Dumitru 
Stancu — unul secretarul organizației de 
bază de partid, iar celălalt secretarul orga
nizației de bază U.T.M. din întovărășirea a- 
gricolă „23 August“ din sat.

— Bucuroși de oaspeți ?
— Bucuroși, cum să nu — î-au întâmpinat 

colectiviștii. De asemenea oaspeți sîntem dor
nici oricînd și-i primim cu dragoste...

Au mai venit apoi și alțj musafiri. Tineri 
țărani muncitori din sat, de la Găvănești, 
au venit’ și ei să vadă mai amănunțit înfăp
tuirile colectiviștilor, să afle mai bine cum 
a crescut bunăstarea lor.

★
Oaspeții voiau să afle multe lucruri des

pre gospodăria colectivă. Doar de asta veni
seră. Și colectiviștii au început să le poves
tească. Mai întîi, despre realizările gospodă
riei, le-a vorbit tînărul Ion Tudose, președin
tele gospodăriei.

— Cunoașteți cu toți — că sînteți de prin 
împrejurimi — gospodăria noastră. O știți 
cum era la început, în 1952, o știți și cum 
este acum. Nu știți însă cum au muncit 
oamenii, cum s-a dezvoltat gospodăria...

Gospodăria agricolă colectivă din Găvă
nești, regiunea Craiova, este încă tînără. Are 
abia trei ani de cînd a fost înființată. Co
lectiviștii au dezvoltat ramuri anexe, au cum. 
părat animale de prăsilă, au ridicat con
strucții moderne, necesare. In anul acesta, 
de pildă, cele patru pogoane de grădină au 
adus gospodăriei peste 36.000 lei venituri. 
An de an recoltele culese de colectiviști au 
întrecut cu 25—40 și chiar cu 50 la sută pe 
cele obținute de țăranii muncitori cu gospo
dării individuale.

La început, în 1952, în afară de pămînt, 
gospodăria colectivă avea doar o singură pe
reche de boi de muncă și un singur atelaj. 
Acum numărul boilor de muncă a ajuns la 
9 perechi. Atelajele tot 9 sînt. Apoi colecti
viștii și-au cumpărat mașini de semănat pă. 
ioase, porumb etc. In 1952 gospodăria n-a- 
vea nici un animal de prăsilă. Acum colec
tiviștii au 128 de oi, 9 scroafe și 16 purcei. 
Au cumpărat de asemenea 17 stupi. Și fer
ma zootehnică se va dezvolta necontenit.

Dar dacă au cumpărat animale, colecti
viștii s-au îngrijit și de ridicarea construcții
lor necesare adăpostirii lor în cît mai bune 
condițiuni. Au amenajat un grajd pentru vi
tele de muncă, au clădit o maternitate pen
tru scroafe, au ridicat un saivan pentru oi. 
Totodată au construit și un pătul pentru po
rumb.

Dezvoltarea gospodăriei colective a făcut 
să crească și bunăstarea colectiviștilor, să se 
întărească gospodăriile lor personale. In a- 
nul trecut, de pildă, pentru munca depiisă în 
gospodărie, familia utemistului Gheorghe 
Andrei a primit mii de kilograme de cereale. 
Venituri însemnate au primit și familiile 
utemistelor Angela Nițu și Ioana P. Mitra- 
na, a tinerei Constantina Rădulescu etc. Și, 
din veniturile bogate primite, colectiviștii 
și-au făcut multe lucruri de trebuință. Floa
rea P. Mitrana este văduvă. Prin munca ei 
și, a copiilor — Ioana și Marin — a reușit 
să-și construiască casă nouă. Au ajutat-o și 
colectiviștii. Moș Marin Mihai, grădinarul 
colectivei, ședea într-o căsuță închiriată. In 
anul acesta, moș Marin Mihai s-a mutat în 
casă nouă. Ba și-a cumpărat și vacă cu 
lapte. 15 colectiviști și-au cumpărat’ în a- 
nul acesta vaci cu lapte! Tînăra Constan- 
tina^ Rădulescu și-a cumpărat și mobilă în 
casă. Eugen Predescu are acum aparat de 
radio, iar Ion Tănase are în bătătură vacă 
cu lapte și trei porci...

Ce-au hotărît tinerii mecanizatori
GALAȚI (de la corespondentul nostru).
Cînd au sosit ziarele care vesteau Hotă- 

rîrea Consiliului de Miniștri cu privire la 
reducerea prețurilor cu amănuntul ale unor 
mărfuri de larg consum, tinerii mecaniza
tori din regiunea Galați erau într-o con
sfătuire. Analizau temeinic felul în care 
ei au sprijinit pe țăranii muncitori să 
smulgă pămîntului roade bogate. Discutau 
de asemenea cum să muncească mai bine 
în anul viitor pentru ca roadele strădaniei 
lor să fie mai bune, recoltele mai bogate.

Consfătuirea a fost organizată de co
mitetul regional U.T.M. In referatul pre
zentat, tovarășul Ion Axente, secretar al 
comitetului regional U.T.M., a scos în evi
dență contribuția adusă în acest an de tine
rii mecanizatori în lupta pentru obținerea 
de recolte sporite la hectar. Tinerii meca
nizatori de Ia stațiunile de mașini și tractoare 
din Brăila, Făurei, Roman etc. au îndeplinit 
planul lucrărilor agricole de toamnă în 
proporție de 101 — 109 la sută. Tractoriștii 
de la S.M.T. „1 Mai“ din Brăila au de
pășit planul cu 9,45 la sută, iar angajamen
tele luate în cinstea celui de al doilea Con
gres al partidului au fost realizate cu 9 zile 
înainte de termen.

Succese frumoase au obținut și.tinerii trac, 
toriști de la gospodăria agricolă de stat „Be
rea Barbu“. Tractoristul Ioan Sfinteș, de 
pildă, lucrînd pe un tractor D. T. 54 a rea
lizat 2.075 hantri, în loc de 950, cît avea 
planificat.

Discuțiile purtate de tinerii mecanizatori 
au constituit un folositor schimb de expe
riență pentru munca de viitor. Tractoristul 
Ion Bogoi, din brigada a XlII-a de la S.M.T.

inima crede...
Oaspeții ascultau cu atenție. Intr-adevăr, 

s-au făcut multe lucruri în colectivă. „Ca 
să facem noi atîtea cîte au făcut ei — gîn- 
dea utemistul Ioniță Stan din Băleasa —- 
ne-ar trebui ani îndelungați. Pe cînd ei au 
realizat atîtea numai în trei ani... Asta pen
tru că sînt uniți, pentru că au muncit or
ganizat...“

Despre felul cum este organizată munca în 
gospodărie, și cum au muncit colectiviștii, 
le-a vorbit oaspeților tovarășul Ion Stan, 
brigadierul colectivei. De asemenea, utemist'a 
Angela Nițu le-a arătat cum a muncit echipa 
de tineret pe care o conduce — echipă frun
tașă pe gospodărie — cum trăiește tineretul 
în gospodăria colectivă și încă alte multe lu
cruri legate de .munca și viața tinerilor co
lectiviști.

Dar vizitatorii n-au aflat numai realizările 
gospodăriei ci și slăbiciunile ei. Le-au vor- 
bit .polectiviștii, despre ele. deschis, sau le-a 
înfățișat brigada de agitație artistică a gos
podăriei în programul prezentat în fața ti
nerilor țărani muncitori — oaspeți ai lor.

★
Grea încurcătură... Cînd ai atîtea de văzut 

și de mers în atîtea locuri, nu știi către care 
parte să-ți îndrepți mai întîi pașii. încotro 
s-o ia vizitatorii? Greu de hotarît... Pînă la 
Urmăînsă a fost făcut primul pas: Au por
nit să viziteze construcțiile gospodăriei. Au 
urcat în magazie și-au admirat grînele care 
urmează să fie împărțite colectiviștilor la 
sfîrșlit de an, au văzut și patului plin de po
rumb. Zeci de vagoane! Utemistul Florea 
Stan, din Găvănești, se mira de bogăția re
coltei culese.

— Așa bucate multe la un loc — i-a spus 
el vecinului— n-am văzut decît înainte, la 
moșier...

— Și mai vezi acum, la gospodăria colec
tivă — i-a continuat acesta vorba. L-ai au
zit pe brigadier cum au muncit de-au cules 
astfel de roade? N-avea grijă, nu scoți tu 
cu boii de pe loc ce scot ei cu tractorul... Ai 
auzit? Metode înaintate... Arătură adîncă, 
grăpat în primăvară, prășit de trei ori... Ba 
pe unele parcele au făcut și polenizarea arti
ficială suplimentară... Și acum, iată răspla
ta... Hei — a oftat parcă cu regret utemistul 
Ion Nițu, din Băleasa — de-am munci și noi 
așa...

Au văzut apoi grajdul, maternitatea, sai
vanul... Clădiri frumoase, luminoase, curate... 
Iar la urmă, au pornit să vadă și cum trăiesc 
colectiviștii. Au mers mai întîi la Eugen 
Predescu. Au văzut cum s-a dezvoltat gos
podăria lui personală — au văzut ce are pe 
lîngă curte și în casă.

— De-aș fi fost și eu colectivist — a 
spus tînărul Anton Olteanu — aș fi avut și 
eu aparat de radi.o în casă, ca tovarășul 
Predescu...

— Eu — a vorbit și Gheorghe Niță — 
mi-aș fi cumpărat o vacă cu lapte pînă a- 
cum, dac-aș fi fost colectivist...

Au mai fost apoi și pe la alții. Dar ca să 
poți să vezi cîte au înfăptuit colectiviștii din 
Găvănești în acești' trei ani de zile — la 
colectivă sau în gospodăriile lor — ți-ar tre
bui zile întregi, nu numai jumătate de zi, 
pentru cît veniseră oaspeții. Și cum, de peste 
deal, seara începuse să-și întindă mantia în
tunecată, musafirii s-au întors iarăși' la gos
podărie. S-au închinat aci pahare de vin pen
tru propășirea și dezvoltarea gospodăriei, 
pentru înființarea alteia noi. Apoi oaspeții 
s-au grăbit să strîngă mîna gazdelor și să 
se îndrepte spre casă. Purtau în gînduri 
realizările frumoase văzute și se lăsau duși 
de vis în viitor... Și nu de puține ori, pe 
drum, unul dintre ei, dînd glas gîndurilor, se 
adresa vecinului său :

— Ce văd ochii, inima crede...
M. N. CIRSTEA

„1 Mai“ Brăila, a vorbit despre felul cum a 
fost organizată munca în brigadă și cum 
au muncit tinerii tractoriști de au reușit ca, 
în această toamnă, brigada să depășească 
planul cu 354 la sută, situîndu-se fruntașă 
pe stațiune.

Vorbind despre felul în care va munci în 
viitor la pregătirea tractoarelor și mașinilor 
agricole pentru muncile agricole din anul ce 
vine, mecanizatorul Ion Baștea de la GA.S. 
Brateș s-a angajat ca, pînă la Congres să 
contribuie la terminarea reparațiilor la două 
tractoare. La fel și utemistul Ion Pisică, 
mecanic de atelier la S.M.T. Cioara-Doicești, 
s-a angajat ca pînă la Congres să repare 
șase tractoare.

In încheiere au fost premiați tinerii me
canizatori fruntași. Astfel, pentru munca de
pusă în mobilizarea tractoriștilor la îndepli
nirea sarcinilor de producție, organizația de 
bază U.T.M. de Ia S.M.T. „1 Măi“ din Bră
ila a primit steagul de organizație fruntașă, 
acordat de comitetul regional U.T.M. Dintre 
tractoriști, au fost premiați tinerii Cosiică 
Lupu și Ioan Sfinteș.

însuflețiți de hotărîrea cu privire la re
ducerea de prețuri a unor mărfuri de larg 
consum, tinerii mecanizatori s-au ang'jat 
să muncească tot mai bine pentru obținerea 
unor recolte tot mai bogate, contribuind 
astfel la înfăptuirea acestei măsuri impor
tante a guvernului nostru, menită să asigure 
îmbunătățirea continuă a nivelului de trai 
al poporului muncitor.,
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Pentru întărirea prieteniei sovieto-birmane S. U. A. sprijină colonialismul portughez în Goa

RANGOON 6 (Agerpres). — TASS trans
mite : In dimineafa zilei de 6 decembrie a 
avut loc în sala de ședințe a Consiliului 
municipal din Rangoon, împodobită cu stea
gurile Uniunii Sovietice și Uniunii Birmane, 
un miting consacrat prieteniei dintre po
poarele birman și sovietic. Mitingul a fost 
organizat de Liga antifascistă a libertății 
poporului.

Cuvîntarea primului ministru U Nu
Tovarășilor Hrușciov și Bulganin, prieteni, 
în numele Ligii antifasciste a libertății 

poporului, în calitate de președinte al ei. 
permiteti-mi să vă salut la acest miting în 
modul cel mai cordial.

După ce a făcut un scurt istoric al Ligii 
antifasciste a libertății poporului, U Nu a 
spus : In prezent consider ca o plăcută da-

Cuvîntarea lui
Dragi prieteni, stimați cetățeni. di-n 

Rangoon I
Sîntem fericiți de a vă saluta pe dum

neavoastră și prin dumneavoastră întregul 
popor birman. de a-i transmite în numele 
popoarelor Uniunii Sovietice un fierbinte 
salut prietenesc și de ai ura noi succese 
în opera de întărire a suveranității și inde
pendentei țării sale. (Aplauze furtunoase).

In cursul șederii în țara Dumneavoastră 
am vizitat mai multe orașe și locuri isto
rice. Pretutindeni ni s-a făcut o primire 
caldă și cordială. Sîntem recunoscători po
porului- birman pentru această manifestare 
a sentimentelor prietenești, pe care le nu
trește față de popoarele Uniunii Sovietice 
(Aplauze furtunoase).

După ce a vorbit despre eforturile dispe
rate ale colonialiștilor de a se menține în 
Asia, N. S. Hrușciov a spus : Sîntem bucuroși 
să constatăm că Birmania s-a pronunțat în 
mod consecvent pentru .încetarea războiului 
în aceste țări și pentru rezolvarea prob’.e. 
me'.or litigioase pe calea tratativelor. îm
preună cu celelalte state iubitoare de pace, 
guvernul Birmaniei s-a pronunțat și se pro
nunță împotriva participării la blocul agre
siv al puterilor coloniale — S.E.A.T.O. 
(Aplauze). Politica externă de pace a Bir
maniei se bucură de aprobarea forțelor pro
gresiste din lume. (Aplauze).

Există mulle probleme nereglementate în 
Europa și în alte părți ale lumii. Aceste pro
bleme contribuie la ascuțirea relațiilor dintre 
state.

In ultima vreme guvernul sovietic, a între
prins o serie de acțiuni cunoscute lumii în
tregi în domeniul politicii externe, acțiuni în
dreptate spre slăbirea încordării internațio
nale (Aplauze).

După ce a arătat care sînt aceste acțiuni, 
N. S. Hrușciov a spus :

Uniunea Sovietică duce întotdeauna în 
mod ferm și consecvent politica sa externă de 
pace. Noi am fost și sîntem pentru reducerea 
armamentelor, pentru interzicerea armei ato
mice și cu hidrogen. Dar noi nu vrem să de
zarmăm unilateral în timp ce statele occiden
tale își intensifică înarmarea.

Uniunea. Sovietică a propus interzicerea ar
mei atomice și cu hidrogen. Insă guvernele 
statelor occidentale resping această propunere 
declarînd că ele vor acumula în permanență 
stocuri de bombe atomice.

Oamenii noștri de știință și inginerii noș
tri, desfășurîndu-și cercetările științifice, au 
provocat nu de mult explozia unei bombe cu 
hidrogen de o forță uriașă, fără precedent. 
Explozia s-a produs la mare înălțime pentru 
a nu pune în primejdie ponulația. Dar și a- 
cum propunem din nou să se interzică în 
modul cel mai riguros folosirea armei ato
mice.

După ce a vorbit despre realizările Uniunii 
Sovietice și experiența acumulată de ea, N. S. 
Hrușciov a adăugat: Uniunea Sovietică cola
borează cu dragă inimă cu alte țări în ca
drul O.N.U. pentru acordarea de ajutor teh-

!Pe marginea actualității o
Se apropie cu repeziciune data la care 

sînt fixate alegerile pentru Adunarea Na
țională franceză. Lucrul acesta reiese nu 
numai din simpla examinare a filelor calen
darului ci mai ales din agitația politică ce 
domnește în partidele burgheze din Franța, 
din întețirea uneltirilor de culise de ultim 
moment. După cum se știe hotărîrea adop
tată de guvernul francez, potrivit articolului 
51 din Constituția franceză, de a dizolva ac
tuala Adunare Națională a căpătat la 2 de
cembrie — ziua apariției decretului în Bu
letinul Oficial — putere de lege. Astfel, la 
2 ianuarie 1956 peste 27 de milioane de ale
gători sînt chemați în fața urnelor să-și dea 
votul.

Pînă atunci sînt importante în calendarul 
electoral al Franței două date — 10 decem
brie, ziua pînă cînd se pot face declarații 
de înrudire între listele politice ale diferi
telor partide pe diversele circumscrioții și 
12 decembrie, data pînă cînd se pot depune 
candidaturile. Un examen general al eveni
mentelor care au loc în viața politică a 
Franței dovedește că în momentul de față 
se intensifică eforturile partidelor politice 
burgheze de a-și organiza astfel alianțele 
politice în vederea alegerilor pentru ca în 
viitorul parlament Partidul Comunist să nu 
fie în mod real reprezentat. Nereușind să 
strecoare o lege electorală mai reacționară 
decît cea din 1951, reprezentanții partidelor 
politice burgheze din Franța fac tot ce le 
stă în putință pentru ca sub masca unor 
cuvinte apropiate și dragi poporului francez 
să coalizeze forțele reacțiunii îmootriva for
țelor cu adevărat democratice. Comentariile 
oficioase ale agențiilor occidentale permit să 
se tragă concluzia că în această direcție acțio
nează în primul rînd Mendes, France și li
derii socialiști.

In momentul de față în Franța există o 
puternică mișcare de renaștere a frontului 
popular din 1936; de coalizare a tuturor for
țelor democratice și republicane — respec
tiv a comuniștilor, socialiștilor și al altor 
republicani dornici să-și dea aportul la pro
gresul Franței în vederea creării unei plat
forme comune în alegeri. In numeroase cir
cumscripții din Franța exista dovezi con
crete că o astfel de alianță ar însemna vic
toria netă a forțelor democratice împotriva 
forțelor unite ale reacțiunii.

Ținînd seama de această situație, forțele 
politice burgheze din Franța caută ca prin- 
tr-o denaturare a lozincilor electorale să-și 
asigure victoria în alegeri. Astfel, Mendes 
France urmărește să creeze un așa zis „front 
de stînga“ dînd însă un conținut foarte 
straniu acestei noțiuni. In concepția lui 
Mendes France „front de stînga“ trebuie 
să însemne o coaliție între socialiști și radi-

Apariția în sală a lui N. A. Bulganin, 
N. S. Hrușciov și a primului ministru al 
Birmaniei, U Nu, a fost primită cu aplauze 
furtunoase de către asistență.

S-a dat cuvîntul primului ministru al 
Uniunii Birmane, U Nu, care a vorbit în 
calitate de președinte al Ligii antifasciste 
a libertății poporului.

torie a mea de a prezenta asistenței pe 
oaspeții ncștri de onoare.

Apoi U Nu a vorbit pe scurt despre viata 
și activitatea tovarășilor N. S. Hrușciov și 
N. A. Bulganin.

După ce și-a încheiat cuvîntarea, primul 
ministru U. Nu a dat cuvîntul lui N. S 
Hrușciov.

N. S. Hrușciov
nic și economic popoarelor țărilor slab dez
voltate (aplauze) a căror dezvoltare econo
mică a fost frînată de îndelungatul regim co
lonial.

înțelegem că Birmania este o țară agri
colă. Comerțul ei cu celelalte state se poate 
deocamdată dezvolta în special pe baza 
vînzării produselor agricole. In legătură cu 
faptul că într-o serie de țări s-a format un 
surplus de aceste produse unele state vor să 
se folosească de această împrejurare și să-și 
impună condițiile Uniunii Birmane.

Uniunea Sovietică a condamnat totdeauna 
o astfel de politică. Vrem să dezvoltăm cu 
Birmania un comerț pe bază de avantaje 
reciproce.

Acesta va fi un comerț avantajos pentru 
ambele state fără nici un fel de obligații 
politice.

Dragi prieteni 1
Mîine părăsim țara voastră ospitalieră și 

ne întoarcem pfe pămîntul marii d-voastre 
vecine — Republica India.

Vizita noastră în India și Birmania ne-a 
permis să înțelegem și mai bine interesele 
vitale ale țărilor voastre. Unor domni nu 
le-a plăcut însă deloc vizita noastră în India 
și Birmania, nu le-au plăcut cuvîntările și 
declarațiile noastre sincere. Noi însă totdea
una am spus și spunem adevărul, iar ade
seori adevărul nu este tuturor pe plac, ade
vărul înțeapă .ochii — spune un proverb 
popular. (Aplauze).

Iată de ce unele ziare engleze au reacțio
nat cu enervare la cuvîntările mele și la cu
vîntările tovarășului Bulganin rostite în 
India. In special nu le-a plăcut acea parte 
dintr-una din cuvîntările mele în care se 
spune că anumite cercuri au dat mînă liberă 
lui Hitler în războiul împotriva Uniunii So
vietice.

Dar aceasta este un fapt istoric.
Ar fi putut oare Hitler să înceapă războiul 

dacă i s-ar fi opus forțele unite ale Angliei, 
Franței, Uniunii Sovietice și ale altor țări ?

După ce a arătat cum puterile occidentale 
l-au ajutat pe Hitler, tovarășul Hrușciov a 
adăugat:

Istoria din anii care au precedat războiul 
dovedește în mod convingător că puterile 
occidentale făceau o concesie după alta lui 
Hitler împingîndu-1 spre răsărit împotriva 
țării noastre. Dar lucrurile au luat o astfel 
de întorsătură încit acela ne care cercurile 
guvernante de atunci din Anglia, Franța și 
S.U.A. îl îngrășau ca pe clinele lor de pază, 
intenționînd să-l asmuță împotriva U.R.S.S., 
a scăpat din lanț și s-a aruncat împotriva 
acelor care îi dădeau să mănînce.

In legătură cu aceasta se pune întreba
rea : nu ved_em oare o anumită analogie cu 
perioada dinainte de război dacă privim ce 
măsuri se iau față de actuala Germanie oc
cidentală? Oare nu aceleași metode folosesc 
astăzi aceleași țări căutînd să împingă Ger
mania occidentală pe calea agresiunii și a 
unor noi aventuri ?

Atunci dece vă supărați domnilor ziariști 

Franța în preajma alegerilor 
parlamentare

cal-socialiști îndreptată practic împotriva 
Partidului Comunist. In acest mod Mendes 
France urmărește pe de-o parte să atragă 
unele voturi, iar pe de altă parte să camu
fleze conținutul profund reacționar al unei 
coaliții „de stînga“ fără comuniști. Comen- 
tînd esența strategiei lui Mendes France 
„L’Aurore“ arată că aceasta se reduce la 
„condamnarea oricărei formule care ar, ac
cepta să se alieze sau să se înrudească cu 
comuniștii".

La rîndul său ziarul „Combat" — de pe 
aceleași poziții — caracteriza viitoarele 
alegeri ca o luptă „triunghiulară" care ar 
consta din „dreapta contra stînga și contra 
Partidului Comunist".

Nu este greu să se constate că în condi
țiile politice actuale din Franța o astfel de 
politică are drept unic scop coalizarea for
țelor tuturor partidelor burgheze — și cele 
de centru și cele de dreapta împotriva Par
tidului Comunist. Lucrul acesta reiese cu 
prisosință deși politicienii francezi caută să 
creeze impresia că ăr exista mari contra
dicții între partidele de centru și partidele 
de dreapta. Se știe astfel că la ora actuală 
lupta electotală este prezentată de presa reac
ționară franceză ca o luptă electorală între 
actualul premier Faure sprijinit de radicalii 
de dreapta, republicanii populari (catolici) 
și centrul național al independenților care 
reunește patru grupuri conservatoare pe de-o 
parte, și Mendes France cu grupările care-1 
sprijină pe de altă parte. Acesta nu este 
însă tabloul real al situației. In problemele 
fundamentale privind politica internă și ex
ternă a Franței nu există contradicții între 
cele preconizate de Faure sau de Mendes 
France. Comentatorul din Paris al agenției 
Reuter releva tocmai această stare de fapt. 
„Partidele de dreapta și de stînga — scria 
el — cu excepția comuniștilor, nu au puncte 
de vedere net diferite în chestiunile de po
litică economică sau internațională".

Se știe foarte bine că atît Faure și Pinay 
cît și Mendes France sînt adepți recunoscuți 
ai politicii atlantice, reprezintă aceeași ten
dință politică în problemele Africii de nord 
etc. De asemenea pe plan intern politica 
lor nu diferă.

Este importantă în această situație politică 
atitudinea pe care o va adopta Partidul 
Socialist. Analiza situației care domnește în 
acest partid vădește că se desprind net două 
tendințe fundamentale. Pe de o parte mem
brii de rînd ai Partidului Socialist și chiar 
unele organizații departamentale ale aces
tui partid au o atitudine favorabilă pentru 
prezentarea pe liste comune cu Partidul Co
munist. Comentatorul agenției United Press 
scrie că : „Există primejdia ca unii candidați 
locali socialiști să încheie alianțe cu comu
niștii". Astfel, federațiile socialiste din 'de- 
apartamentele Aube, Ain, Savoye, Cotes du 
Nord și Var s-au pronunțat pînă la 5 de
cembrie în favoarea alianțelor între socia
liști și comuniști în viitoarele alegeri. Scri
soarea Comitetului Central al Partidului 

englezi cînd ne amintim de unele lucruri din 
trecut? (animație în sală).

Mai vreau să vă spun următoarele. Rusia 
n-a pornit niciodată război împotriva An
gliei. Anglia însă a atacat țara noastră atît 1 
în trecut cît și în timpurile noastre, sovie
tice.

Toate acestea sînt de asemenea fapte isto
rice de care nu poți să te ascunzi 1

După ce a amintit de directiva lui Churchill 
de a ține pregătite trupele hitleriste care se 
predau pentru a fi eventual folosite contra 
U.R.S.S., tovarășul Hrușciov a spus :

Toate acțiunile noastre dovedesc că nu 
căutăm ceartă cu puterile occidentale. Sîn
tem pentru o adevărată prietenie cu Anglia, 
Franța, Statele Unite ale Americiî și alte 
țări. Vrem să fim prieteni cu toate popoarele 
lumii. Noi nu numai că dorim acest lucru 
dar luptăm activ pentru pace în lumea în
treagă și pentru o colaborare concretă între 
toate țările (Aplauze furtunoase).

Vreau să mai revin la evenimentele din 
perioada celui de al doilea război mondial. 
Se știe că atunci cînd Germania hit’.eristă a 
atacat în mod perfid Uniunea Sovietică și 
am devenit aliatii Franței, Angliei și S.U.A. 
în lupta împotriva acesteia, țara noastră 
și-a îndeplinit în mod cinstit ți conștiincios 
obligațiile de aliat.

In acest război, poporul sovietic a vărsat 
mult mai mult sînge decît toți aliații noștri 
luați laolaltă, noi însă respectăm și adu
cem laude trupelor engleze, franceze, ame
ricane și altele care au luptat împotriva 
Germaniei hitleriste și a sateliților ei. Lupta 
a fost aspră, armatele noastre imite însă, 
luptînd Dentru viitorul luminos al omenirii, 
pentru libertatea și independența acesteia,

Declarația comună a lui N. A. Bulganin, 
N. S. Hrușciov și U Nu

RANGOON 6 (Agerpres). — TASS trans
mite : La invitația guvernului Uniunii Bir
mane, N, A. Bulganin. președintele Consi
liului de Miniștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste și N. S. Hrușciov, membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
au făcut o vizită de prietenie în Uniunea 
Birmană între 1 și 7 decembrie 1955. In 
timpul vizitei lor în Birmania, N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov au avut cîteva con
vorbiri cu U Nu, primul ministru al Uniunii 
Birmane.

In cursul acestor convorbiri s-a subliniat 
încă odată că relațiile dintre Uniunea Sovie
tică și Uniunea Birmană, care întotdeauna 
au fost sincere și prietenești, se bazează și 
se vor baza pe principiile trainice ale res
pectării reciproce a integrității teritoriale 
și suveranității, neagresiunii, neamestecului 
în afacerile interne ale celuilalt, egalității 
și avantajului reciproc, coexistenței pașnice 
și colaborării economice. Oamenii de stat ai 
celor’două țări sînt încredințați că aplicarea 
tot mai largă a acestor principii ale coexis
tenței pașnice în relațiile dintre state — 
mari și mici — va servi la întărirea păcii și 
la dezvoltarea colaborării rodnice dintre po
poare.

A fost exprimată convingerea că princi
piile coexistenței pașnice deschid mari posi
bilității pentru colaborarea între Uniunea 
Sovietică și Uniunea Birmană în domeniile 
economic, cultural, științific și^ tehnic. A 
fost exprimată de asemenea hotărîrea de a 
se întreprinde toate eforturile pentru dezvol
tarea și întărirea relațiilor mai strînse dintre 
cele două țări în aceste domenii, ceea ce va 
corespunde intereselor popoarelor Uniunii 
Sovietice și Uniunii Birmane și va contri
bui la consolidarea păcii și stabilității in
ternaționale.

Năzuința și eforturile popoarelor lumii 
spre instaurarea păcii și colaborării priete
nești și, în special, conferința de la Ban
dung care a avut loc în aprilie a.c. și la 
care au luat parte state cu sisteme politice 
și sociale diferite, dar unite prin scopul co.

Comunist Francez adresată Comitetului E- 
xecutiv al Partidului Socialist arată că în 
20 de departamente din Franța comuniștii 
și socialiștii împreună pot obține majorita
tea voturilor și prin urmare toate mandatele 
de deputați. De pe urma unei alianțe între 
comuniști și socialiști și ceilalți republicani 
dornici să contribuie la progresul Franței 
ar rezulta nu numai o înfrîngere a forțelor 
reacționare ; aceasta ar însemna și o conso
lidare a însăși pozițiilor acestor partide. 
Ziarul „Combat" scria la 5 decembrie : 
„Stînga (în înțelesul ziarului este vorba de 
Partidul Socialist și adepții lui Mèndes 
France — N.R.) și comuniștii uniți într-un 
front popular ar zdrobi dreapta. Dar des
părțită de Partidul Comunist, aripei stìngi 
i-ar fi greu să-și mențină pozițiile".

O altă tendință care s-a cristalizat este 
aceea a liderilor socialiști care preferă să 
sprijine forțele unite ale reacțiunii împotriva 
Partidului Comunist, Guy Mollet, președin
tele Partidului Socialist a reușit să obțină 
adoptarea unei rezoluții din partea Comite
tului Executiv al Federației din departamen
tul Pas-de-Calais a Partidului Socialist îm
potriva alianțelor și în special împotriva a- 
lianțelor cu comuniștii. Această rezoluție 
urmează să fie examinată de'congresul na
țional extraordinar al S.F.I.O. Agenția Uni
ted Press arăta că scopul rezoluției din 
departamentul în care candidează Mollet este 
ca Consiliul național „să decidă ca partidul 
să meargă fie singur, fie în , alianță cu 
Mendes". Același corespondent din Paris al 
agenției United Press menționa că atît Mèn
des France cît și Guy Mollet caută stabili
rea unei alianțe între cele două partide.

Membrii Partidului Socialist și toate ele
mentele democrate din Franța își întăresc 
lupta lor pentru organizarea unei coaliții 
comune îndreptate împotriva forțelor reac
țiunii. Scrisoarea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez adresată Co
mitetului de conducere al Partidului Socia
list Francez în care propune Partidului So- 
.cialist o alianță în alegeri este privită cu 
cea mai mare atenție de milioanele de alegă
tori hotărîți să nu permită o revenire la 
putere a fastei majorități reacționare. In 
condițiile actuale din Franța unirea efor
turilor Partidului Comunist, ale socialiștilor 
și ale altor grupări republicane ar avea o 
reală însemnătate pe calea creării unei 
Adunări Naționale capabile să orienteze po
litica Franței pe calea unei politici confor
mă intereselor naționale. Ziarul „Libera- 
tion" scria la 5 decembrie : „Stînga nu se 
limitează la Partidul Socialist. Mai există 
încă 5.000.000 de alegători de stînga care 
votează pentru Partidul Comunist. A dori 
victoria stîngii înseamnă a dori ca această 
victorie, să fie repurtată de cei 5.000.000 de 
alegători uniți cu alegătorii voștri. In caz 
contrar nu poate să existe, nu va putea ni
ciodată să existe o victorie a stîngii".

S. VERONA 

împotriva hltlerismului sîngeros, au repurtat 
cea mai mare victorie.

Această experiență a luptei comune pen
tru o cauză comună a avut o mare, impor
tanță. Cel de al doilea război mondial a 
arătat că englezii, francezii, americanii și 
oamenii sovietici pot fi cei mai buni prieteni 
nu numai în vremuri bune, ci și în anii ce
lor mai aspre și grele încercări. Dacă ara 
fost aliați în război, ce ne poate împiedica 
să fim tot atît de buni prieteni în lupta pen
tru menținerea și consolidarea păcii ?

Noi spunem mereu că poporul sovietic este 
pentru o pace trainică, pentru prietenie între 
toate popoarele. Și noi nu numai că spu
nem acest lucru dar facem și totul pentru 
dezvoltarea și întărirea unei astfel de prie
tenii.

Iată ce am vrut să spun de fapt în legă
tură cu unele comentarii ale presei engleze 
pe marginea cuvîntărilor mele și cuvîntări- 
lor lui Niko'.ai Aleksandrovici Bulganin.

Terminîndu-mi cuvîntarea vreau să ex
prim în numele meu personal, în numele 
prietenului meu, tovarășul Bulganin și al 
tuturor prietenilor care ne-au însoțit în 
cursul călătoriei noastre prin Birmania, cele 
mai cordiale mulțumiri guvernului și po
porului birman pentru primirea prietenoasă 
care ne-a făcuf-o. (Aplauze furtunoase).

Adresîndu-se mie și- lui Niko'.ai Aleksan
drovici Bulganin, primul ministru al Birma 
niei ne-a numit tovarăși. Da, sîntem tova. 
răși în lupta comună pentru interesele păcii 
și prieteniei. (Aplauze).

Trăiască și înflorească prieienia dintre 
popoarele Birmaniei si Uniunii Sovietice 
(toți se ridică în picioare și ovaționează 
furtunos).

mun al dezvoltării continue a colaborării 
economice, culturale și politice, au arătat că 
înțelegerea și colaborarea dintre popoare 
sînt pe deplin posibile și au creat o atmos
feră favorabilă succesului conferinței de la 
Geneva, a șefilor guvernelor celor patru pu
teri, conferință care a dus la o simțitoare 
slăbire a încordării în relațiile dintre state. 
S-a ajuns la un acord deplin că slăbirea în
cordării care a fost obținută trebuie să fie 
consolidată, că trebuie să fie întreprinse 
acțiuni în vederea slăbirii continue a 
încordării internaționale.

Oamenii de stat ai Uniunii Sovietice și 
Uniunii Birmane își exprimă adînca îngri
jorare în legătură cu goana înarmărilor și 
în special în legătură cu stocarea de arme 
atomice, cu hidrogen și de alte tipuri de 
arme de exterminare în masă, care în fie
care an ia proporții tot mai mari.

După ce se arată calea spre interzicerea 
armelor nucleare, în declarație se spune: 
în scopul ridicării, prestigiului și importan
ței Organizației Națiunilor Unite, Republica 
Populară Chineză trebuie să-și ocupe locul 
său legitim în această Organizație. Pentru 
realizarea unei colaborări internaționale 
eficace în scopul păcii și progresului, trebuie 
să se asigure universalitatea Organizației 
Națiunilor Unite și în O.N.U. trebuie să fie 
admise toate țările care corespund prevede
rilor Cartei. Pornind de la aceasta, guver
nul Uniunii Sovietice și guvernul Uniunii 
Birmane sprijină propunerea Canadei fă
cută în O.N.U. cu privire la admiterea ce
lor 18 țări care au cerut primirea lor.

Președintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
membrul Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și primul ministru al Uniunii Bir
mane consideră că stabilirea de contacte 
personale și tratativele între conducători, 
care vor,duce la realizarea unui acord și la 
relații de prietenie între popoarele însăși, 
constituie un mijloc eficace de întărire a 
înțelegerii reciproce și a încrederii între 
popoare.
Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 

N. BULGANIN Primul ministru 
al Uniunii Birmane 

U NU
6 decembrie 1955

Recepjia oferită 
de oaspeții sovietici

RANGOON 6 (Agerpres). — TASS trans
mite : In ziua de 6 decembrie N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și N. S. Hrușciov, membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. au 
oferit o recepție în palatul prezidențial.

Din partea birmană la recepție au par
ticipat președintele Ba U, primul ministru 
U Nu, membrii guvernului Uniunii Birmane, 
înalte personalități oficiale.

N. A. Bulganin a rostit o cuvîntare.
Ba U, președintele Birmaniei a rostit o 

cuvîntare de răspuns.
----------O----------

Delegata guvernamentală 
a R. D. Germane 

a sosit !a Moscova
MOSCOVA 6 (Agerpres).— TASS trans

mite : La 5 decembrie a sosit la Moscova 
delegația guvernamentală a Republicii De
mocrate Germane în frunte cu primul ipi- 
nistru Oțto Grotewohl, care se află în drum 
spre R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană și R.P. 
Mongolă. împreună cu delegația a sosit de 
asemenea Tzen Iun-Țiuan, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R.P. Chineze 
în R.D. Germană.

La aeroportul central, pavoazat cu dra
pelele de stat ale R.D. Germane și Uniunii 
Sovietice, delegația guvernamentală a fost 
întîmpinată de A. I. Mikoian, V. M. Molotov, 
M. A. Suslov și de alte personalități ofi
ciale.

----------O----------

Agențiile de presă comunică:
NEW YORK: La 4 decembrie s-a în

cheiat conferința nat'onală a Partidului Co
munist din S.U.A. La conferință au parti
cipat 150 de delegați din 32 de state.

LONDRA: După cum anunță Agenția 
Reuter, partidul național din Scoția a adre
sat primului ministru al Angliei, Eden și 
ministrului de Război, A. Head, un pro
test împotriva folosirii trupelor scoțiene pen
tru înăbușirea mișcării din Cipru în favoa
rea alipirii la Grecia. Un număr de L200 
de studenți de la (Jniversitatea din Oxford 
au semnat o petiție, în care cer guvernului 
să acorde Ciprului dreptul la autodetermi
nare.

ANKARA: Criza de guvern din Turcia 
continuă. încă la 3 decembrie Menderes a 
prezentat președintelui Turciei, Bayar, lista 
membrilor noului cabinet, însă, după cum 
arată ziarul „Ulus“, președintele nu a apro- 

• bat componența guvernului propus.

NEW DELIII 6 (Agerpres). — Potrivit re
latărilor agenției Reuter, la 2 decembrie a 
fost dată publicității la Washington o decla
rație comună semnată de Dulles secretarul 
de stat al S.U.A. și Cunha, ministrul de Ex
terne al Portugaliei, care se află în vizită 
oficială în Statele Unite. In această decla
rație cei doi oameni de stat afirmă că teri
toriul Goa ocupat de colonialiștii portughezi 
este „provincie portugheză“.,

DELHI 6 (Agerpres).— Comunicatul a- 
mericano-portugnez, semnat de secretarul de 
stat al S.U.A. Dulles și de ministrul Afa
cerilor Externe al Portugaliei, Cunha, a 
stîrnit o reacție furtunoasă în India.

Luînd cuvîntul la 5 decembrie în cadrul 
unei ședințe a Camerei Populare a parla
mentului, primul ministru al Indiei, Nehru, 
a declarat că acest comunicat poate avea 
„urmări serioase“.

Opinia publică și presa indiană condam
nă cu indignare comunicatul americano-por- 
tughez, considerîndu-1 drept „un exemplu 
grăitor al politicii americane de sprijinire 
camuflată a colonialismului“. Ziarul 
„Hindustan Standard" consideră că acest 
comunicat „constituie un avertisment și o

U.R.S.S, recunoaște neutralitatea Austriei
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 14 noiembrie a.c. dl. N. Bischoff, 
ambasadorul Austriei în U.R.S.S. a trans
mis Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. o notă cu următorul cuprins :

„Din însărcinarea guvernului federal aus
triac ambasada Austriei are onoarea să se 
adreseze Ministerului Afacerilor Externe al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în 
legătură cu următoarea problemă :

Parlamentul austriac a adoptat la 26 oc
tombrie 1955 legea constituțională federală 
cu privire la neutralitatea Austriei, lege care 
a intrat în vigoare la 5 noiembrie 1955. 
Legea spune :

„ARTICOLUL I.
1. — In scopul consolidării trainice a in

dependenței externe, în scopul menținerii in
tegrității teritoriului său, Austria declară de 
bună voie neutralitatea sa permanentă și va 
apăra neutralitatea prin toate mijloacele de 
care dispune.

2. — Pentru asigurarea realizării acestui 
scop, Austria nu va intra niciodată în nici 
un fel de alianțe militare și nu va admite 
crearea pe teritoriul său a unor puncte mi
litare de sprijin ale altor state.

ARTICOLUL 2
1. — Răspunderea pentru îndeplinirea a- 

cestei legi constituționale federale revine 
guvernului federal“.

Se anexează textul autentificat în limba 
germană.

Guvernul federal austriac are onoarea să 
aducă la cunoștință această lege constitu
țională și roagă guvernul Uniunii Republi

Spartachiada de iernă — o mare competiție de masă
La 15 decembrie va începe în întreaga 

.țară o nouă mare competiție sportivă de 
mase: „Spartachiada de iarnă“, organizată 
de CC. al U.T.M. împreună cu C.C.S. și 
C.C.F.S.

Deschisă maselor de tineri sportivi de la 
orașe și sate această competiție va contri
bui la dezvoltarea sporturilor de iarnă, a 
gimnasticii și a sportului național, trînta.

Spartachiada de iarnă cuprinde întreceri 
la 7 ramuri sportive : schi, patinaj, săniuțe, 
tenis de masă, gimnastică, trîntă și șah.

Competiția se organizează în 4 etape,

Campionatul republican de șah
Cu trei runde înainte de sfîrșitul celui de 

al 8-lea campionat de șah al R.P.R., situa
ția continuă să rămînă neclară în ceea ce 
privește cîștigătorul titlului de campion. 
Totuși, în urma marilor surprize înregistrate 
în ziua de întrerupere, arădeanul Ivan Ha- 
lic, noul lider al clasamentului, are cele 
mai mari șanse. Doi dintre principalii pre
tendenti la titlu, Ciocîltea și Troianescu, au 
suferit înfrîngeri. Ciocîltea, care avea avan
taj în fața lui Costea, la reluarea partidei 
a complicat jocul, regele său a fost prins 
într-o rețea de mat și cu toate eforturile de

Campionatul internațional de
STOCKHOLM 6 (Agerpres). — In sala 

Oriksdahl din capitala Suediei continuă în
trecerile. din cadrul campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale Scandinaviei. 
Luni s-au înregistrat și primele surprize. 
Englezul J, Leac, fost campion mondial, a 
fost eliminat de Malmquist (Suedia), iar 
puternicul cuplu feminin de dublu Linda 
Wertl (Austria), Eva Koczian (R. P. Un
gară) a fost întrecut de dublul Watel-Al- 
ber (Franță).

Jucătorii romîni au cîștigat majoritatea 
partidelor pe care le-au susținut. Astfel,

Recepția de la Legația Finlandei din București
La 6 decembrie, Matti Pyykko, însărci

natul cu afaceri ad-interim al Finlandei, a 
oferit o recepție cu prilejul sărbătorit națio
nale.

La recepție au participat: Miron Constan- 
tinescu, prim vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Simion Bughici, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihai Mujic, vice
președinte al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Grigore Preoteasa Ministrul Aface. 
rilor Externe, Avram Bunaciu, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, Mihail 
Roșianu, președintele Institutului romîn pen-

Spectacol de gală cu
Marți seara, Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale'Ga prezentat pe scena Teatrului 
de Operă și Balet al R.P.R. un spectacol 
de gală cu piesa „Regele Lear“ de William 
Shakespeare.

La spectacol au participat membri ai C.C.
------------------o-----------------
SPECTACOLELE DE AZI

CINEMATOGRAFE: Anna Zaccheo — 
Patria, București, Gh. Doja; La revedere 
domnule Grock — Magheru; — Giuseppe 
Verdi — Republica, I. C. Frimu, Miorița; 
Fata mexicană — Fiiimon Sîrbu, înfrățirea 
între popoare, Elena Pavel; Cățelușul bu
clucaș —■ M. Eminescu ; Pentru 14 vieți —• 
Central; — Liliomfi — Victoria; — Fri
dolin — Tineretului; Actualitatea în ima
gini, sărbătorirea eliberării R.P. Ungare, 
plante verzi, Igiena fîritîriilor — Timpuri 
Noi; Muzică și dragoste — Al. Popov, 1 Mai; 
Nunta — 8 Martie ; Este vinovat Ed. Martin ? 
V. Roaită ; — Mînăstirea din Parma — Cul- 

primejdie pentru India care cere rea'.ipirca 
teritoriului Goa la India“. , ,

NEW YORK 6 (Agerpres).— După cum 
anunță corespondentul la Delhi al Agenției 
United Press, reprezentanți suspuși ai amba
sadei americane de la Delhi au arătat că, 
după părerea lor, declarația dată publicității 
de secretarul de stat Dulles și de ministrul 
Afacerilor Externe al Portugaliei, Cunha, 
constituie cea mai mare greșeală diploma
tică pe care puteau s-o facă Statele Unite.

Observatorii din Delhi subliniază că am
basadorul S.U.A. în India, Cooper, a fost 
pus „în cea mai penibilă situație“ de această 
declarație care numește posesiunea portu
gheză Goa „provincie portugheză“ ceea ce 
este în contradicție directă cu punctul de 
vedere oficial al guvernului indian.

DELHI 6 (Agerpres). — Potrivit re
latărilor agențiilor de presă occidentale, 
atît păturile largi ale opiniei publice in
diene cît și cercurile politice și diplomatice 
din Delhi au primit cu adîncă nemul
țumire declarația comună dată publicității 
la Washington de secretarul de stat a! 
S.U.A. Dulles și ministrul de Externe al 
Portugaliei Cunha, în problema teritoriului 
Goa.

cilor Sovietice Socialiste să recunoască neu
tralitatea permanentă a Austriei în spiritul 
acestei legi constituționale federale.

Ambasada austriacă se folosește de ase
menea de acest prilej pentru a exprima încă 
odată Ministerului Afacerilor Externe al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
profundul său respect.

Moscova 14 noiembrie 1955“.
La 6 decembrie a.c., V. M. Molotov, mi

nistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., l-a 
primit pe d-1 N. Bischoff, ambasadorul Aus
triei și a înmînat următoarea notă de răs
puns a guvernului sovietic :

„Ministerul Afacerilor Externe al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste are onoarea 
să confirme primirea notei ambasadei Aus
triei din 14 noiembrie 1955 în care se a- 
nunță că în ziua de 26 octombrie 1955 par
lamentul austriac a adoptat legea constitu
țională federală cu privire la neutralitatea 
Austriei, care a intrat în vigoare la 5 noiem
brie 1955.

Ca răspuns la dorința exprimată în nota 
mai sus menționată, Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. are onoarea să comunice 
ambasadei Austriei că guvernul Uniunii So
vietice a luat cunoștință de legea constitu
țională federală și recunoaște neutralitatea 
permanentă a Austriei sub forma în care 
este stabilită ea în această lege.

Moscova 6 decembrie 1955".
D-1 N. Bischoff a exprimat mulțumiri lui 

V. M. Molotov pentru hotărîrea adoptată de 
guvernul sovietic și a promis să trimită gu
vernului Republicii Austriace conținutul no
tei guvernului Uniunii Sovietice ce i-a fost 
înmînată.

după cum urmează : etapa 1 pe colective în
tre 15 decembrie 1955 și 12 februarie 1956; 
etapa a 2-a raională și etapa a 3-a regio
nală între 13 februarie—11 martie, iar etapa 
a 4-a, finală, pînă la 31 martie 1956.

Etapa finală se va organiza numai la schi, 
șah și tenis de masă. Comisia centrală, de 
organizare a . spartachiadeL de iarnă va a- 
corda premii sportivilor clasați pe primele 
locuri și „Cupa Spartachiadei de iarnă", 
comisiei regionale care va realiza cea mai 
bună mobilizare.

a obține măcar remiză, a fost nevoit să ce
deze la mutarea 67-a. Din două partide în
trerupte, campionul țării, Troianescu, nu a 
reușit să obțină nici o jumătate de punct. 
El a pierdut la Halic o partidă în care nu 
avea cele mai bune șanse și la Ghițescu, cu 
care întrerupsese într-o poziție echilibrată.

După 16 runde clasamentul are următoa
rea înfățișare: 1. Halic 10 puncte, 2-4. Cio
cîltea, Ghițescu, Szabo 9'fa puncte, 5-9. Bălă- 
nel, Troianescu, Reicher, Rădulescu, Guns- 
berger 9 puncte etc.

Astăzi se dispută partidele din runda 17-a. 

tenis de masă a! Scandinaviei 
Harastoszi l-a învins pe Ottersten (Suedia) 
cu 3-0, Gantner l-a întrecut pe Brantberg 
(Suedia) cu 3-0, iar Popescu a dispus de 
Ljungstrom (Suedia) cu 3.1 .Cel de al patru
lea reprezentant al nostru Perch a fost în
vins de suedezul Melstroem cu 3-0. In pro
ba de dublu mixt, Angelica Rozeanu și An. 
dreadis au eliminat din concurs pe Watel, 
Ohrlich (Franța), iar la dublu femei, re
prezentantele noastre Rozeanu, Zeller s-au 
calificat pentru turul următor întrecînd pe
rechea Lyttik, Herneis cu 3-0.

tru relațiile culturale cu străinătatea, Ana 
Toma, prim locțiitor al ministrului Comer
țului Exterior, Ștefan Cleja și Aurel Mălnă- 
șan, locțiitori ai ministrului Afacerilor Ex
terne, Petre Bălăceanu și Radu Mănescu, 
locțiitori ai ministrului Finanțelor, Mauriciu 
Novac, locțiitor al ministrului Comerțului Ex
terior și funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

La recepție au participat, numeroși mem
bri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă, 
cordială.

(Agerpres).

piesa „Regele Lear"
al P.M.R., membri ai guvernului, oameni 
ai științei, artei și culturii, oameni ai 
muncii.

Spectacolul cu piesa „Regele Lear“ s-a 
bucurat de un frumos succes.

(Agerpres).

tural; Moștenire însîngerată — Unirea ; Zvă
păiata — C. David, 23 August; N-a dansat 
decît o vară —- Al. Sahia ; Nesterca cel is
teț — Flacăra: Bancnota de 1.000.000 lire 
sterline — T. Vladimirescu ; Căderea Emi
ratului. — Carpați; Maclovia — Arta; Bru
tarul din Valorgue — Munca; Intr-o primă
vară la Budapesta — Moșilor; Spre țărmuri 
noi — Donca Simo, Grivița; Caut o nevastă
— Iile Pintilie; Soldatul Ivan Brovkin —
— Popular, Volga ; Dragostea unei femei — 
8 Mai; Indonezia — Libertății; Poteci pri
mejdioase — N. Bălcescu; —• Cei trei Muș
chetari — Rahova ; Leana — Gh. Coșbuc,
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