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PRIETENII
La poalele unui munte am vă

zut cum se împreunau trei ptrtlașe 
zglobii de argint. Brtiele apelor 
lor se tmpleteau armonios, se 
contopeau șl, scurgtndu-se la vale, 
se revărsau In maica aceluiași 
rlu. Am văzut această plăzmuire 
a naturii și acum fac o oarecare 
asemănare intre ele și o prietenie 
trainică ce s-a închegat tntre trei 
inimi tinere pe șantierul național 
de la Năvodari.

Inimile bat tn piepturile a trei 
tineri diferiți, dar prin sentimen
tele ce le leagă, bat tn același 
ritm viu. Stăptnul uneia dintre 
ele este tătarul Bechir Irfan, un 
flăcăiandru dobrogean de 18 ani. 
El are ochii negri, păr des, 
cirlionțat și aspru, obrajii parcă 
'ăltuiți tn piatră de un sculptor.

Deși tn cel de-at doilea piept 
bate o inimă asemănătoare cu a 
lui Bechir — e altfel omul. E o 
fetișcană de pe Ungă Tlrgoviște. 
Bardă Eugenia are 11 ani. Scurtă 
și subțirică pare mai degrabă o 
fetiță. Ochii ei au împrumutat cu
loarea cerului senin, părul—aurul 
griului copt, iar macii ctmpului 
și-au pus in obrajii fetei bătuți 
de vtnt, roșul lor aprins.

Lipoveanul Iialchin Ion, din- 
tr-un sat de pescari, e un „bursu
cel" de aproape 11 ani. îndesat 
și blond, cu ochii mici, copilul 
Deltei, poartă in piept o inimă 
plină de vigoarea moștenită de 
la strămoși.

Doriți să aflațl cum s-a înche
gat această prietenie, ce-i leagă 
pe ei, prin ce tnttmplări au 
trecut ?

Cind au aflat de chemarea Co
mitetului Central U.T.M. in legă
tură cu plecarea tinerilor care să 
lucreze pe șantierele naționale, cei 
trei tineri nu se cunoșteau și se 
găseau tn diferite colțuri ale ță
rii. E de la sine tnțeles că atunci 
doar glodurile lor au fost la fel. 
Toți au hotărtt să răspundă che
mării șl au ajuns astfel pe șan
tierul de la Năvodari, cam In 
aceeași vreme. Credeți insă că au 
fost repartizați toți la un loc ? 
Nu, Bechir Irfan a intrat in bri
gada de fierari-betoniști a lui 
Blendea Constantin. Fata cu 
ochi albaștri a trecut tn brigada 
lui Munteanu, la mecanici beto- 
niști, iar Halchin Ion la cea de 
macaragii, condusă de Faur 
George.

Ctnd, In prima ai, • prins tn 
mtini » vergea de fler și i-a dus-o 
meșterului, Irfan s-a uitat înde
lung cum acesta ti dădea forma 
dorită pentru ca, unită cu altele 
prin capete de strmă, si devină 
boiandrugut peste care se turna 
apoi beton. O ființă ti scurma tn 
inimă și ti îndemna: ,Jntreabă-l ! 
O să-ți spună l Nu vezi ? — e ti
nerel și are suflet bun“.

— Maistore — și-a luat băiatul 
inima tn dinți — pentru ce faceți 
asta ?

— Cum pentru ce ? Nu vezi ? 
Pentru stllpli de beton armat 
care vor forma scheletul viitoarei 
fabrici de acid sulfuric.

Flăcăiașul a clătinat din cap, 
apoi, luminat de un gtnd a între
bat iar:

— Eu aș putea si fac așa 
ceva ?

Spre uimirea lui Irfan, ttnărul 
meșter a izbucnii tntr-un hohot 
de rls molipsitor.

— Cum nu, dragul meu — a 
zis el, blajin și serios totodată. 
L-a privit tn ochii mici și oblici 
și a adăugat:

— Ai să ajungi mal bun fierar 
declt mine. Da, da I Am această 
convingere, pentru ci șl eu tot 
așa l-am întrecut Inttia oară pe 
meșterul de la care am învățat.

îmbărbătai de cuvintele mais
trului său, Irfan a prins a se dă
rui meseriei cu toată seriozitatea.

Timpul aduna tn tolbari uriașă 
zilele șl odată cu scurgerea vre
mii, puiul de om aduna și el tn 
tolba minții tot mai multe cunoș
tințe din tainele meseriei.

■N
Cu Jen! — „fata cu ochi de ve

veriță" — lucrurile s-au petrecut 
altfel. Absolventă a școlii elec
trotehnice din Tlrgoviște, ea cu
noștea tainele meseriei de elec
trician. Unde să-și practice aici 
meseria? Era imposibil să facă 
deocamdată acest lucru, ctnd pe 
orizontul stepei dobrogene abia 
se profilau cîteva schelete ale 
viitoarei fabrici. Dar ce nu face 
un tlnăr ctnd tn inimă ti sca
pără dorința de a dărui patriei 
tot ce cunoaște l

Intr-o zi. Eugenia mtnuia re
pede lopata, Incărctnd roabele cu 
betonul de pe platforma betonie-
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Joi 25 octombrie 1956

Delegația guvernului R.P.R. și a P.M.R.
a plecat intr-o călătorie de 6 zile prin Iugoslavia

Delegația guvernului R.P.R- și a P.M.R. în frunte cu tov. Gh. Gheorghiu-Dej In vizită 
la uzinele „Rakovlța*1.

Brigada 
fruntașilor

Mecanizatorii da 
la S.M.T. Chiraftel, 
raionul Bujor, re
giunea Galați, au 
sărbătorit la 29 
septembrie îndepli
nirea planului a- 
nual. Din cei 30.340 
hantri planificați 
pentru anul 1956, 
pină la data mai 
susamintită ei rea
lizaseră 30.423 han
tri. Printre brigă
zile fruntașe, care 
și-au îndeplinit pla. 
nul anual, se află 
și brigada a IIl-a 
condusă de utemi- 
stul Tache Mun- 
teanu. Această bri
gadă și-a depășit 
sarcina de plan cu 
30 la sută.

lată, in prima

★
Plnă aici, totul pare simplu. Să 

ne apropiem însă de inima fiecă
ruia. Lucrul acesta e mai greu 
de făcut, dar prin intermediul 
faptelor vom merge la țintă.

De cum a intrat in brigadă, tn 
Inima tui Bechir s-a iscat o do
rință. Intli ca o seînteie, ca un 
cărbune, apoi l-a cuprins ca o vă
paie. Dorea să ajungă și el fie
rar. ca meșterul Delea Ștefan.

rei. Dar, deodată... betonierei 
scăzut pulsul și s-a oprit.

— Ce s-a inttmplat ? — 
trebă responsabilul 
mecanic.

— Nu știu! Cred 
rupt curentul.

— Curentul ? — 
trtntind lopata, fugi 
stilpul din apropiere, 
capac de tablă, suci 
Betoniera continua să

brigăzii
tn- 
pe

că s-a tntre-

sări lent 
repede 
Ridică 
un buton,
stea. Ceru

șl, 
la 

un
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Fruntași în colectarea metalelor vechi
Ieri seară a avut loc la Palatul 

Pionierilor din București, festivi
tatea decernării premiilor comite
telor raionale U.T.M., comitetelor 
și organizațiilor U.T.M. din în
treprinderile și instituțiile din Ca
pitală — fruntașe în acțiunea de 
colectare a metalelor vechi.

Referatul ținut de șeful secției 
Tineret Muncitoresc al Comitetu
lui U.T.M.-București a scos în 
evidență munca intensă a celor 
peste 25.000 de tineri care au 
participat la această acțiune. In 
referat s-a arătat că pe întreaga 
Capitală s-au colectat 5.796.750 
kilograme metale, dintre care 
1.483.772 kilograme au fost pre
date I.C.M.-ului, jar restul au fost 
date spre prelucrare întreprinderi
lor din care s-au colectat.

Drapelul de raion fruntaș a fost 
primit de către comitetul raional 
Gh. Gheorghiu-Dej, care s-a si
tuat pe primul loc cu cantitatea 
de 456.700 kilograme. Pe locul II 
s-a clasat raionul U.T.M. Grivița 
Roșie, iar pe locul III raionul 
U.T.M. Nicolae Bălcescu.

Au primit premii în materiale 
cuitural-sportive, raioanele sus a. 
mintite precum și o serie întreagă 
de organizații U.T.M. din între
prinderi, instituții și școli. Printre 
acestea se numără organizația 
U.T.M. a întreprinderii „9 Mai" 
care a colectat 168.000 kilograme, 
comitetul U.T.M. de la uzinele 
„Semănătoarea" cu 116.000 kilo
grame și altele.

Au primit premii șl numeroși 
tineri care s-au evidențiat In a- 
ceastă acțiune. Dintre ei cităm pe 
Ion Crăciun, secretar al comite
tului U.T.M. de la întreprinderea 
„9 Mai", Nicolae Munteanu, de 
la complexul „Grivița Roșie", Ma
rin Dumitrescu de Ia uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu", Viorel Ignat 
de la I.C.A.R., pioniera Alexan-

drlna Cerbu de Ia școala nr. 155 
și alții.

Au luat cuvîntul Constantin 
Epure, prim secretar ai raionului 
Gh. Gheorghiu-Dej, Ion Crăciun, 
secretar al comitetului U.T.M. de 
la întreprinderea „9 Mai" 
niera Rodica Lupu de la 
de fete nr. 79.

Festivitatea s-a încheiat 
program artistic dat de 
profesioniști și amatori.
------------------------------------------------

și pio- 
Școala

cu un 
artiști

BELGRAD 24 (Agerpres)'. — cialități iugoslave și membri al 
TANJUG transmite: Tovarășii corpului diplomatic care i-au “ 
Gh. Gheorghiu-Dej, prim secretar 
al C.C. al P.M.R. membru în Pre
zidiul Marii Adunări Naționale, 
șeful delegației guvernului Repu
blicii Populare Romîne și a P.ar' 
tidului Muncitoresc Romîn, Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri, membru al Biroului Po
liție al C.C. al P.M.R., Petre Bo- 
rilă, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Leonte Răutu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membru al C.C. al 
P.M.R., Grigore Preoteasa. Minis
trul Afacerilor Externe, membru 
al C.C al P.M.R. și persoanele 
care îi însoțesc au părăsit Belgra
dul cu puțin înainte de miezul 
nopții plecînd într-o călătorie de 
șase zile în Iugoslavia.

Inaltii oaspeți romîni au fost 
conduși la pară de președintele 
Iosip Broz-Tito și soția sa pre
cum și de numeroase înalte ofi-

II. Note de drum

♦

...S-a tnserat. Trecem pe lingă 
sate răsfirate de-a lungul lito
ralului pietros. Cu o incăpățl- 
nare caracteristică, oamenii de 
pe aici smulg muntelui fîșii de 
pămlnt, de pe care culeg acum 
recolte de porumb sau sfeclă de 
zahăr. E tn această dirzenie 
fanatică, de care m-a con
vins și „nea Ilie" șoferul, 
ceva din caracterul „mai tare 
ca piatra" al locuitorilor acestor 
părți. In mașină se vorbește 
sirbește; un fel de slrbească 
amestecată cu slovacă și con
fundată adesea cu rusa. Țărani, 
liceeni, femei cu prunci, „domni 
tn balonsaide", vreo notorietate 
a satului, grăbesc spre Mol
dova, spre Belobreșca, spre Dren- 
cova. La Moldova-Nouă potop de 
călători care asaltează pur și 
simplu mașina. Cursele de pasa
geri la vapor s-au suspendat 
din cauza apelor mici ale Du
nării. Tren nu există, așa c-a

sa-
lutat călduros.

Delegația romtnă este însoțită 
în timpul călătoriei sale prin Iu
goslavia de Mjalko Todorovici, 
membru al Vecei Executive Fede
rative. S. Smoladtka, șeful proto
colului președintelui Republicii, 
general locotenent Rudi Petovar, 
Nikola Vujanovici ambasadorul 
R.P.F. Iugoslavia la București 
și alții, precum șt de ambasado
rul R.P. Romîne la Belgrad, :NI- 
colae Guină.

La plecarea delegației, la gară 
au mai fost de față Moșe Pjade, 
președintele Scupșcinei Federative 
a R.P.F. Iugoslavia cu soția, Ed
ward Kardelj, Alexandr Ranko- 
vici, Svetozar Vukmanovici și R. 
Ciolacovici, vicepreședinți ai Ve
cei Executive Federative, general 
Ivan Goșniak, secretar de stat al 
Apărării Naționale și Cocea Po- 
povici, secretar de stat pentru A- 
facerile Externe, președinții celor 
două camere ale Scupșcinei Popu
lare Federative, membri ai Vecei 
Executive Federative, Djuro Sa-

laj, președintele C.C. al Uniunii 
Sindicatelor din Iugoslavia, gene
ral colonel Liubo Vucicovici șe
ful marelui Stat Major al Arma
tei Populare Iugoslave și alții.

In ziua de 24 octombrie dele
gația guvernului R.P. Romîne și 
a Partidului Muncitoresc Romin 
va vizita orașul Zagreb de unde 
va pleca în Slovenia. înainte de 
a ajunge pe insula Brioni unde 
vor fi reluate tratativele oficiale 
iugoslavo-romine, membrii dele
gației vor vizita Postoina, Opatja 
și Rjeka.

In localitatea Sisak
SISAK 24 fde la trimișii spe

ciali „Agerpres"). — In diminea
ța zilei de miercuri 24 octombrie, 
delegația guvernului Republicii 
Populare Romîne și Partidului 
Muncitoresc Romîn, în drum spre 
Zagreb s-a oprit în localitatea 
Sisak, important centru industrial 
aflat la 50 km. de Zagreb.

Autoritățile locale au făcut o 
călduroasă primire oaspeților ro-

rămas doar cursa. Afară s-a 
întunecat complect. Dunărea 
aleargă la ctțiva pași de noi, 
gătită intr-o fascinantă rochie 
neagră de seară. Luna li pole
iește umerii tși brațele goale si
defii. Poate că niciodată Du
nărea n-are atita feminitate ca 
noaptea.

Motorul 
tot. Stăm 
breșca, o 
moașă de 
ria colectivă care încheagă aici 
aproape iot satul. Motorul „tu
șește" de citeva ori, apoi tace. 
S-au ars clteva supape. Pom
pa nici glnd n-are să tra
gă... „Nea Iile" trage ben
zină tn canistră. Agață apoi 
canistra Intr-un cui In mașină 
și strecoară o țeavă de cauciuc 
de aici pină la motor. Pornește 
motorul, dar oprește îndată. 
Lipsește mai bine de jumătate 
din pasageri. Puțin supărat —

a tncurcat-o urit de 
șt așteptăm in Belo- 
comună mare, fru- 
altfel ca și gospodă-

pentru tnttla oară tt văd așa— 
trimite fuga un băiat peste 
drum la o casă cu porțl mari 
de lemn. După clteva clipe, în
cep a ieși, tropăind prin glod 
și scurgindu-se către mașină, 
călătorii uitați tn Belobreșca. 
Unii tși șterg mulțumiți mustă
țile mari, răsucite tn sus, alții 
cu ochii strălucitori tși îndeasă 
cu grijă sticlele vlrlte tn bu
zunarele hainelor. Teribilă-i 
Belobreșca I

Ajung la Socol. Dimineața, 
camionul gospodăriei 
col, specializată tn 
sfeclei de zahăr, avea 
ducă și pe mine la
va, tn speranța găsirii unui 
vapor de pasageri care să mă 
treacă prin Cazane la Orșova.

La Baziaș, mormanele de 
sfeclă a gospodăriei din Socol 
așteptau șleput care avea să le

din So- 
cultura 
să mă 
Motdo-

La multe trebuie să fie atent un șofer pe un drum ca acesta...

care la Timișoara. Baziașul e 
situat la 120 km. de Orșova. E 
o mică localitate bănățeană. 
Faima de odinioară i se datora 
poziției minunate care adă
postea primul port romtnesc de 
la intrarea Dunării tn (ară. 
Aici începe prima primejdie 
pentru vapoarele care se scurg 
pe fluviu. Baziașul a înflorit 
in timpurile de demult, pentru 
că aici se întrerupea navigația. 
Navele descărcau mărfurile care 
călătoreau mai departe pe uscat 
pină la Tr. Severin, de unde o 
luau din nou pe apă. După ce 
Dunărea a fost tmbltnzită la Ca
zane și la Porțile de Fier a în
ceput decăderea acestui port.

Fluviul înaintează majestuos, 
arunclndu-se asupra pereților 
de piatră care-i ies tn drum. La 
Baziaș începe lupta sălbatică 
dintre Dunăre și munți. Apele 
se trag mai mult spre malul 
romtnesc, străjuit de roci ex
trem de vechi; rod din ele, cară 
la vale straturile argiloase și 
nisipoase, clădind bancuri nu
meroase de nisip și tnvlrtind 
anafore clocotitoare. Trecem 
prin comunele Șușca și Poje- 
jena, unde se vorbește mult 
despre întovărășirea care a tre
cut aici la o formă superioară 
de activitate.

La Moldova-Veche e al doilea 
port romtnesc pe Dunăre. 
Din vremea romanilor au ră
mas aici urmele unui puternic 
castru. S-au găsit aici nume
roase monede, fragmente de 
obiecte de ornament, dovezi de 
netăgăduit ale unei înfloritoare 
așezări și a unei culturi bogate.

Ajung aproape de prtnz In 
Moldova Nouă, la 5 km. de 
Dunăre. E un ttrgușor animai,, 
cu multe prăvălioare. Comerțul i 
de stat a făcut treabă bună aici. 1 
Orășelul e un centru minier la , 
fel ca și cu multe sute de ani , 
in urmă, ca și pe vremea roma- 1

MARCEL ZONIS '
Foto: D. F. DUMITRU 
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mtnl. Pe peronul gării, membrii 
delegației române au fost întîmpi- 
nați de Marin Țetinici, membru al 
Vecei executive a R.P. Croația, 

. Simo Todorovici, președintele Co
mitetului popular al orașului Si
sak și de F. Smolcici. secretarul 
Comitetului dm Sisak al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Pionieri și tineri, imbrăcați In 
frumoase costume naționale croa
te, au oferit oaspeților buchete 
de flori. Pe străzile orașului, îm
podobite cu steaguri tricolore ro
manești, croate și iugoslave, nu
meroși localnici au ovaționat căl
duros pe solii poporului romîn. 
Membrii delegației romîne au vi
zitat Combinatul siderurgic din 
Sisak unde au fost întîmpmați de 
conducători ai acestei importante 
întreprinderi.

La intrarea principală a com
binatului, pe o pancardă uriașă 
erau înscrise cuvintele: „Trăiască 
prietenia și colaborarea dintre 
clasa muncitoare din Romînia și 
Iugoslavia".

Membrii delegației române au 
vizitat principalele sectoare ale 
combinatului — sectorul furnale 
înalte, cuptorul Siemens Martin 
și sectorul de laminoare, intere- 
sîndu-se îndeaproape de istoricul 
întreprinderii și de procesul teh
nologic al producției.
Combinatul siderurgic din Sisak, 
întins pe o suprafață de 14 km. 
p., a fost terminat în anul 1952. 
El are o producție anuală de 
100.000 tone oțel, precum și 
60.000 tone material tubular. Pro
ducția acestor uzine este desti
nată necesităților economiei na
ționale a R.P.F. Iugoslavia.

La plecare furnalistul Zvanko 
Marcovina și oțelarul Ante Kesici 
pictori amatori au oferit oaspeți
lor romini două tablouri executate 
de ei înfățișînd aspecte din 
munca lor. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica 
au semnat în Cartea de onoa
re a combinatului: „Urăm 
colectivului de muncitori din 
aceste uzine — a scris tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej — noi succe
se în activitatea lor de producție 
și în munca de construcție a Iu
goslaviei socialiste".

Membrii delegației romîne au 
vizitat apoi rafinăria de petrol 
din Sisak.

Aici numeroși muncitori care 
nu erau în schimbul de dimineață 
au ținut să vină la fabrică pen
tru a întîmpina pe membrii de
legației guvernului Republicii 
Populare Romîne și a Partidului 
Muncitoresc. Romîn. Rafinăria din 
Sisak este una din cele mai im
portante întreprinderi de acest 
fel din R.P.F. Iugoslavia, cu o 
producție anuală de peste 330.000 
tone. Materia primă a rafinăriei 
este furnizată de o exploatare pe
troliferă aplată la 50 km. de Sisak 
și prin import. întreg procesul de
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fotografie pe unul din membrii 
brigăzii, tractoristul Nicolae 
Mohorea, executînd arături pen
tru însămînțări. Lucrind după 
metoda graficului orar, el rea

lizează zilnic cite trei și patru 
hectare peste plan.

Faptul că brigada lor este 
fruntașă, nu liniștește pe trac
toriștii brigăzii a 111-a. După 
cum se poate vedea in cea de 
a doua fotografie, el studiază

cu atenție in foaia volantă și 
rezultatele celorlalte brigăzi.

In aceste zile, membrii brigă
zii fac totul spre a nu pierde 
nici un minuf bun de lucru, la- 
tă-1 — in fotografia a treia — 
pe Tache Munteanu, șeful brigă
zii, înlocuind pe unul din trac
toriști, care a plecat să ser
vească masa.

Fotoreportaj de 
IANCU TRIFAN 

șl EUGEN CSICOS

Au terminat însămînțările
In ziua de 24 octombrie oa- rășiții din Hîrșenî și țăranii mun- 

menii muncii de pe ogoarele raio- citori din Sercăița și Drăguș au 
nului Făgăraș au terminat însă- terminat primii pe raion însămîn- 
mînțările de toamnă. Colectiviștii țările din toamna aceasta, 
din Todorița și Găinari, întovă- (Agerpres)

Parlamentarii francezi 
au sosit la București

O după amiază primăvăratică 
In miez de toamnă. In parcuri 
s-a așternut covorul ruginiu, dar 
soarele nu-i încă sleit de puteri. 
Toamna-i de altfel totdeauna un 
anotimp capricios.

Reflectam asupra naturii în 
vreme ce admiram clădirea aero
gării Băneasa împodobită cu tri- 
colorurile francez și romîn. Gîn- 
durile îmi sînt întrerupte de zgo
motul motoarelor unui avion. Un 
viraj brusc și o aterizare atentă. 
Au sosit parlamentarii francezi.

Către pista de aterizaj se în
dreaptă cei veniți în întîmpina- 
rea delegației parlamentare fran
ceze. Sînt de față : Tiță Florea 
și P. Niculescu, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, M. Mujic, 
vicepreședinte al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, A. Bu- 
naciu, secretarul Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Th. Iordă- 
chescu, președintele comisiei pen
tru Afacerile Externe a Marii A- 
dunări Naționale, Gh. Vidrașcu, 
membru în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, Ion Pas, prim 
locțiitor al ministrului Cul
turii, A, Lăzăreanu, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Ex
terne, A. Vlădoiu, președintele 
Sfatului Popular al Capitalei, 
deputați, fruntași ai vieții publi
ce, științifice și culturale romî- 
nești.

Este de față Pierre Francfort 
ministrul Franței la București Și 
membri ai Legației.

Din avion coboară un grup de 
parlamentari francezi, oameni, în 
general, trecuți de anii tinereții 
dar de o vioiciune ce nu le tră
dează vîrsta. Unii poartă attrnate 
de g!t aparate de fotografiat. 
Mtnuirea Mr «sta tuă dificilă.

De ce î Mîinile le sînt 
ocupate de serviete și 
de... pardesiile și' pal
toanele cu care se 
înarmaseră probabil 
de teama climei noas
tre.

Cîteva minute mal 
tîrziu aterizează un 
alt avion. Din el 
coboară ceilalți mem
bri ai delegației par
lamentare franceze.

Din delegație fac 
parte: Lucien Begouin, 
conducătorul delega
ției, deputat de Seine 
et Marne, membru al 
grupului Republican 
și Radical Socialist, 
Begouin, deputat de 
te Maritime, 
lui țărănesc, , _ .
deputat de Hautes Alpes, membru 
al grupului Uniunii Democratice 
și Socialiste a Rezistenței și Gru. 
parii Democratice Africane, Al
bert Lalle, deputat al Coastei de 
Aur, membru al grupului Inde
pendenților și Țăranilor de Ac
țiune Socială, Raymond Dronne, 
deputat de Sarthe, membru al 
grupului Republican-Social, Ro
ger Faraud, deputat de Charente 
Maritime, membru al grupului 
Socialist, Andre Sanglier, deputat 
de Madagascar, membru al grupu
lui Stîngii Republicane,- Andre 
Gayrard. deputat de Seine, mem
bru al Uniunii Fraternității Fran
ceze, Yves Peron, deputat de Dor. 
dogne, membru al grupului co
munist, Marcel Brogegere, sena
tor de Dordogne, membru al 
grupului Socialist, Jules Castllani, 
senator de Madagascar, membru 
*1 grupului Republicanilor de pes-

4^ ă/iulik'fcr

Radlcal 
Andre 

Charen. 
membru al grupu- 
Franțois Benard,

te mări, Jacques Grimaldi, sena
tor de Comores, membru al grupu
lui Sttngiî Democratice și al 
grupului Stîngii Republicane, 
Claude Mont, senator de Loire, 
membru al grupului mișcării Re
publicane Populare, Marcel Del- 
rieu, senator de Constantine, 
membru al grupului Republicani
lor Independenți, precum și Ber
nard Maurice, director la Consi
liul Republicii și Roger Menan- 
teau, secretarul grupului parla
mentar de prietenie Franța-Romî
nia. secretari ai delegației.

Delegația este însoțită de un 
grup de ziariști francezi.

De microfon se apropie Tiță 
Florea, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale. El spune prin
tre altele:

Dragi oaspeți, deputați și se
natori ai parlamentului francez I 
In numele Marii Adunări Națio
nale a RP.R. și al întregului po
por romin vă salutăm cu prilejul 
sosirii dv. In țara noastră. Po-

(Continuare tn pag. f-a)



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Inițiativă, căldură, perseverență...
■*?!

Festivitate 
consacrată „Zilei 

Națiunilor Unite“

Acum cîtva timp ziarul nos
tru a relatat cazul unui 
băiat de la fabrica „Nikos 

Beloiannis" din Timișoara care 
datorită unor grave abateri și-a 
pierdut vremelnic calitatea de 
utemist. Spun vremelnic, pentru 
că, în tot timpul acestei grele în
cercări, colectivul de utemiști a 
stat alături de el, |-a ajutat să-și 
ihțeleagă greșeala, să și-o re
pare prin muncă. Eforturile lui și 
ale celor din jur n-au fost zadar
nice ; adunarea generală a hotă- 
rit reprimirea tinăruiul în rindu- 
rile organizației.

Cazul lui Vasile Măcinică, mi-a 
trezit o imperioasă dorință de a 
cunoaște acest colectiv de ute
miști. Acum, după citeva zile pe
trecute în fabrică, mi-e greu să 
selecționez din noianul de impre
sii ce e mai caracteristic utemiș- 
tilor de aci, ce fapte vor putea 
scoate mai bine in evidență cali
tățile de preț ale acestor băieți 
și fete.

în tot timpul șederii rneie în 
fabrică l-am avut ca ghid pe to
varășul Vladimir Magdu, secreta
rul comitetului U.T.M., și relată
rile, observațiile sale mi-au fost 
de un real folos. Ca o particula
ritate nu lipsită de semnificație 
• că a început întti cu relatarea 
greutăților din munca organiza
ției, sau mai bine spus cu între
bările ia care încă n-a găsit răs
puns.

in același timp și munca de trac
torist. L-am rugat să stea de vor
bă du sora lui, s-o influențeze. 
Pină acum insă n-ani reușit s-o 
scoatem din apatia ei...

Și după cîteva clipe de tăcere 
continuă: Nu ne e indiferent cum 
se dezvoltă tinerii. Vin în fabrică 
la 18—17 ani. Cel mai mulțl tot 
aici devin utemiști. Iși încep ac
tivitatea in fabrică la anii cei mai 
frumoși, cînd aproape nu există 
tinăr care să nu dorească să facă 
un lucru deosebit, cînd se înfi
ripă prima dragoste, cînd ai min- 
drla primului clștig realizat de 
tine... Ce să-ți spun, cunoști poe
zia adolescenței. Dar, din păcate, 
la această virstă nu toți tinerii 
știu să-și aleagă un prieten, nu 
toți știu că să dai pe git citeva 
sticle de vin nu e chiar așa un 
act de eroism, nu toate fetele în
țeleg că dincolo de hecesitatea 
de a te purta îmbrăcat corect și 
drăguț mai sînt și alte lucruri 
demne de luat în seamă. Merită 
să-i vezi la început; cu timpul 
încet, încet, se modelează, încep 
să-și înțeleagă mai bine rostui...

Observațiile tovarășului Magdu 
sînt juste, fără îndoială, dar cu 
doream să cunosc ce face organi
zația U.T.M., cum se ocupă de 
lucruri atit de delicate și de aceea 
am insistai

brică într-o duminică dimineață 
șl direcțiunea a acceptat. Nu mai 
era o acțiune obișnuită. Era în 
joc îndeplinirea planului, apoi era 
un fel de examen de maturitate 
pentru organizația de bază U.T.M. 
E drept că și examinatorii erau 
foarte exîgențî : conducerea între
prinderii, muncitorii vîrstnfci.

Duminică dimineața membrii 
comitetului au venit în fabrică cu 
Uoaptea-n cap. Și-au făcut de lu
cru prin sediu apoi au ieșit în 
curte. Ei susțin și acum că au 
trăit asemenea emoții doar în mo
mente hotărîtoare din viața lor 
Așteptau și se întrebau: vin ti
nerii ori nu ? La drept vorbind 
era zi de odihnă, tinerii munci
seră toată săptămina. Au venit 
însă peste 250 tineri. Au venit șl 
vîrstnici să-i ajute. S-a lucrat 
în patru ore 650 perechi de în
călțăminte. S-a născut o aseme 
nea întrecere cum n-au mal po
menit pînă atunci. Citeva fete de 
prin birouri totalizau rezultatele 
și treceau din secție în secție să 
le anunțe... Da, asemenea tineri 
sînt la „Nikos Beloiannis". După 
terminarea lucrului a urmat o 
masă tovărășească șl apoi o reu
niune, Prestigiul organizației a

crescut foarte mult atit in ochii 
tinerilor cît și in ochii vlrstnici- 
lor care spuneau că s-au convins 
că tinerii știu să și muncească, 
nu numai să se distreze...

Dacă spațiul mi-ar permlte-o, 
aș putea Să reproduc cea 
mai mare parte a discuții

lor purtate cu utemiștii de la 
„Nikos Beloiannis" pentru că tot 
ce am aflat este interesant. Or
ganizația de aci are relații cu o 
serie de alte organizații de bază 
cu care susține competiții sporti
ve și organizează baluri, cu care 
face schimburi de experiență și 
serbări cîmpenești. Comitetul 
U.T.M. a elaborat un regulament 
de desfășurare a reuniunilor și 
a devenit un fel de lege internă 
a lor ca una să nu semene cu 
cealaltă, se Interesează de condi
țiile de trai ale tinerilor care lo
cuiesc la cămin și nu-i uită pe 
tovarășii lor care sînt bolnavi. 
Despre toate ar merita să se scrie 
pe larg. Dar șl altceva ml se pare 
demn de remarcat. Asemeni Iul 
Vasile Măcinică cred că și Mari 
oara Bratu șl ceilalți 2—3 tineri 
care reprezintă o „enigmă" pentru 
comitetul U.T.M, vor găsi — cu 
ajutorul acestui minunat colectiv 
— drumul drept in viață,

M. V1DRAȘCU I

Festivalul filmului 
sovietic

Miercuri, la cinematograful 
„Patria", în cadrul Festivalului 
filmului sovietic, a fost prezen
tat filmul „Fiul", o producție a 
studioului „MosfHm".

„Fiul", intitulat pe bună drep
tate și filmul tinerilor, este rea
lizat de un colectiv de tineri ci
neaști sovietici după scenariul 
Tatianei Sîtina, în regia lui Iurii 
Ozerov, tînăr regizor, fiul cu
noscutului cîntăreț de operă Ni
kolai Ozerov.

Filmul suscită interesul specta
torilor prin tematica sa legată de 
problemele de educație, de alege
rea profesiunii, de influența pe 
care o exercită asupra copiilor 
mediul înconjurător, prietenii și 
felul lor de viață.

In încheierea Festivalului fil
mului sovietic astăzi rulează la 
cinematograful „Patria", filmul i 
„Ei au fost primii", o producție 
a studioului „Maxim Gorki" din 
Moscova.
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Din carnetul turistului
------  • .M

Se poate trăi fără un Ideal 
în viață ? Tovarășul Magdu 
mă Întreabă, n-așteaptă 

răspunsul și îmi face cunoștință 
cu Marioara Bratu din secția de 
incălțăminte pentru copii. O fată 
drăguță, cam de 16—17 ani, stă 
pe un taburet, cu bărbia rezemată 
In pumni și privește absentă, un
deva, peste rafturile cu ghetuțe 
pentru copii. Din cînd în cînd se 
scoală, verifică numerele ghetelor 
șl se așează din nou.

îi pun cîteva întrebări banale: 
ce lucrează, unde stă, dacă 11 pla
ce meseria. Răspunsurile sint 
scurte, vocea n-are nici un fel de 
intonații, privirea rămine mai 
departe fixată in gol.

— N-am nici o meserie, asor
tez ghetuțele pe numere, locuiesc 
la cămin...

După asemenea precizări, mi-e 
greu să înnod cu adevărat o dis
cuție. încerc totuși, exprimîndu-mi 
dorința de a afla ce-i place, ce 
așteaptă de la viață, dacă activi
tatea din organizația U.T.M. o 
mulțumește. Pentru toate îmi dă 
un singur răspuns : dorește să 
fie. îmbrăcata elegant. Cum n-are 
thsă nici o calificare, cîștigul nu-i 
permite decit să se îmbrace mo
dest. Atit.

Simt că mai multe n-am să pot 
scoate de la Marioara Bratu. O 
las să-și asorteze în continuare 
ghetuțele și pornesc să-l cople
șesc pe tovarășul Magdu cu în
trebările.

— Da. Marioara nu dorește de
cit să aibă rochii frumoase, care 
s-o ajute să facă Impresie exce
lentă asupra băieților — Îmi spu
ne el. Pentru noi, această fată șl 
încă 2—3 tinere reprezintă cu a- 
devărat o enigmă. Cu Marioara 
ce n-am încercat I Cu ajutorul 
maistrului am dat-o pe lingă un 
lucrător priceput să învețe croia
la. S-a plictisit repede și a cerut 
să fie mutată. I-am propus să 
învețe să lucreze la mașina de 
tălpuit Dcppel — mașină la care 
pînă. in prezent nu lucrează nici 
o fată. Ne-am gîndit că poate a- 
cest lucru ii va trezi interesul și 
dacă vrei, puțină mindrie. A re
fuzat, spunîndu-ne că ea vrea să 
ajungă... scriitoare. A fost și in
tr-un -cenaclu literar, dar a văzut 
că și acolo se cere multă muncă, 
învățătură, perseverență. Deci... a 
renunțat, l-am sugerat ideea să 
se înscrie la liceul seral — doar 
avem atiția tineri care învață — 
ne-a răspuns că e prea obositor. 
Ce am mai făcut ? Am auzit in- 
tîniplător că are un frate utemist. 
L-ant cunpscțit, Un băiat admira
bil. A făcut facultatea muncito 
reasdă și acum vrea să urmeze 
un institut, eontinuînd să-și ducă

Vezi, nu știu dacă noi facem 
ceva deosebit. Important e 
insă să-i cunoști pe tineri 

și atunci ideea de a folosi un 
mijloc sau altul iți vine parcă de 
la sine. Să-ți dau un exemplu. 
Mulți tineri nu locuiesc cu părin
ții. Le trimit lunar o parte din 
cîștigul lor, o scrisoare sumară, 
și cu asta, basta. De multe ori 
părinții nu știu exact ce face 
fata ori băiatul lor la oraș. Cu 
unii dintre acești părinți am in
trat noi în corespondență. Fami
liei Albulescu i-am scris că fiica 
lor Ana e o fată bună, discipli
nată, atașată intereselor între
prinderii și o utemistă activă. 
Le-am mulțumit că au educat o 
asemenea tinără, iar scrisoarea 
am citit-o in adunarea generală. 
Fata s-a îmbujorat de plăcere și 
parcă a prins aripi. Familiilor 
Faur, Jurea și Blejan le-am scris 
însă că băieții lor nu le fac prea 
mare cinste. Unul bea, celălalt se 
ceartă cu maiștrii, nu le ia în 
seamă sfaturile, al treilea nu-și 
respectă colegii, lipsește nemoti
vat. Și aceste scrisori le-am citit 
în adunarea generală. Băieții s-au 
îmbufnat, dar nu ie-a stricat, 
dimpotrivă. E acesta un lucru 
nou ?

Nu-i răspund șl aștept să-mi 
vorbească și despre alte lucruri 
așa zis obișnuite; sintem insă 
întrerupți de un tînăr:

Plecăm cîțiva băieți în arma
tă. Ce ar fi să ne despărțim 
cu o petrecere ? și se uită 

zîmbind Ia tovarășul Magdu.
— De acord. Pregătește tu to

tul. _ 
mine după ce pleacă: Facem de
seori petreceri.
„joile tineretului", organizăm reu
niuni, baluri, petrecem minunat 
uneori la aniversările tinerilor. 
De curind Bărbulescu (băiatul a- 
cesta care pleacă militar) și Sleh- 
ta șl-au serbat ziua de naștere. 
Le-am dat patefonul nostru, băie
ții au cumpărat gustări și vin, au 
invitat mai mulțl utemiști din 
secția lor și au petrecut o seară 
minunată. Sînt frumoase și reu 
nlunile pe fabrică, dar și acestea 
mai intime, ca să zic așa. In ori- 
Ce caz noi le încurajăm...

Din discuția cu tovarășul Mag
du inii stăruie in minte o intim 
plare din câre — deși n-am reți
nut numele nici unui tînăr — 
mi-am putut face o imagine mai 
amplă asupra forței acestui co
lectiv.

Doar știi cum — și către

Ne distrăm la

Era In primele luni ale anu
lui. Producția fabricii nu 
mergea ritmic. Planul hu 

era îndeplinit. Cauzele erau mai 
multe. Comitetul U.T.M. a hotărlt 
să ceară direcțiunii să i se încre
dințeze tineretului munca in fa-

(Urmare din pag. l-a)

nilor. In 18$0 s-au găsit Intr-o 
i mină părăsită lămpi de origină 
' romană șl alte instrumente, pe 

care le întrebuințau romanii la 
extragerea minereului. Romanii 
scotyau de aici fier, aramă și 

, argint. In jurul Moldovei-Noi 
,, se întind respectabile podgorii.

In lipsa vasului de pasageri, 
. i care nu se încumetă să treacă 
■ i prin apă mică, peste o oră, mă 
,1 urc tn cursa de Orșova, bucuros 
,i de limpezirea bruscă a vremii. 
p La volan un flăcău de vreo 
li 18 — 19 ani se joacă cu mașina. 
( Drumul se îngustează și abia 
» are loc să treacă autobusul. La 
f o cotitură frtnele sctrțîie nervos 
f și la cîțiva centimetri de botul 
t cușsei noastre tșl clatină capul 
e pe arcuri un camion enorm. 
I1 Una din mașini va da tnapoi 
(' ptnă la un refugiu pentru a 
I1 face loc celeilalte,' pe acest ch
i' loar despicat tn piatră. Șoferul 
11 gonește cu 40 — 50 km. la oră. 
I1 Nu poate admite ca în vreme 
P ce T.U.-104 există și aterizează 
I' la București, el sd se tîrască cu 
I: o banală „viteză" de 15—20 
|l km. Teama însă mi-a trecut. In 
11 ciuda celor cîteva tulee — se 
l1 1 vede bine că oțelul încă na i-a 
I' mtngtiat obrazul — puștiul
I nostru are o mare siguranță.
II . La viraje — șl acestea apar din 
|l clipă In clipă— el trece la

• ctțiva centimetri de peretele de 
piatră fluiertnd. Intru tn vorbă 

1 cu el. Se prezintă scurt: We-

(Agerpres)

CONCERTUL 
Ansamblului artistic 
al U. T. M.

Marți seara a avut loc tn sala 
„Dalles" concertul „a caipella" al 
corului Ansamblului artistic al 
U.T.M,, dirijat de Marin Constan
tin, laureat al Festivalurilor Mon
diale ale Tineretului și studenți
lor de la Berlin și București. Pro
gramul a cuprins : lucrări vocale, 
corale clasice și contemporane 
de compozitori străini și romîni 
Aii fost îndeosebi aplaudate cîn- 
tecele „Două melodii ciobănești", 
prelucrate de G. Kiriac, „Minci
nosul" de Gheorghe Cucu, „Ta
blou de iarnă" de Gheorghe Dan
ga, „Madona Mia Cara" de Or
lando di Lasso, „Idila bihorea
na" de Sabin Drăgoi și cîntecul 
safiric „Bată-te legea de naș" de 
Runcu.

La concert și-au dat concursul 
soliștii Valentin Loghin, Blanche 
Adelșteln, Elena Sintionescu, Du
mitru Constantin.

Tinerii îți insuțesc 
meseria de m ner

Școlile de calificare 
deschis pînă acum în 
carbonifere și miniere . „ 
In meseriile de ajutori de mineri 
și mineri peste 1500 de tineri din 
diferite colțuri ale patriei noastre

Calificarea celor ce frecventea
ză aceste școli dă roade. In Valea 
Jiului majoritatea tinerilor elevi 
au format brigăzi care lucreâză 
în subteran «ub directa îndruma
re a fruntașilor în producție și a 
minerilor cu o bogată experien
ță. Simion Anton din Turnu Mă
gurele, Vasile Crețulescu din 
Huși, Constantin Munteanu din 
Iași și alți 6 tineri care lucrează 
în sectorul V al minei Petrila, în 
brigada încercatului miner Petre 
Suciu, au învățat repede să îm
bine cunoștințele teoretice primi
te la cursuri cu practica mineri
tului.

Pe timpul cît lucrează în pro
ducție elevii primesc salariu după 
munca prestată și au asigurate în 
mod gratuit cazarea, masa și 
materialele didactice. Tinerii mi
neri care și-au Însușit cunoștințe
le teoretice și au reușit să le a- 
plice cu succes obțin rezultate 
deosebite în muncă. Cîștigul me
diu lunar al unui elev care ur
mează școlile de calificare în 
Valea Jiului este de aproximativ 
700 lei. Mulți dintre tineri cîști- 
gă aproape la fel ca un miner cu 
experiență în producție.

care s-au
14 centre 
pregătesc

ssely Ioan. De doi ani este șo
fer, de șase ani umblă mereu cu 
motoare. De la 13 ani a tndră- 
git tractorul; de acolo a fost 
nevoie doar de un pas ptnă la 
mașină. Face zilnic aproape 200 
de km. pe aceste drumuri, năs
cocite anume pentru a toci nervii 
omului. „Și dacă ar fi măcar 
cauciucuri, dar stnt niște zdren
țe..." tmi mărturisește el. Vd 
sfătuiesc să nu-l întrebați 
vreodată dacă va avea pană. Ar 
fi In stare să vă dea îndată jos. 
încolo, e un fiu natural al 
acestor locuri. Dirzenia speci
fică locuitorilor coastelor flu
viului i-a intrat tn vine. E 
imposibil să răzbești fără ea pe 
aceste locuri aspre unde trebuie 
să lupți tn orice clipă cu natura.

De la Moldova, cataractele și 
gherdapurile se (in de mină. 
Malurile fluviului sint formate 
de pereți verticali de piatră, 
stlnci uriașe cu înfățișări fanta
stice. încotro să te uiți mai 
tntti? Pe o distanță de 33 de 
km., Dunărea se întinde șl se 
strtnge Intre 230 și 2.000 de m. 
lată Babagaiul 1 Un uriaș cu 
capul plecat puțin tnapoi. Totul 
e de proporții enorme. Fața de 
piatră exprimă și ea attta încă- 
pățlnare incit nu poți să nu 
descifrezi ce vrea să zică: 
„Zbate-te Dunăre, sbuciumă-te 
omule, nu mă veți putea învin
ge niciodată I". Legendele vor
besc că aici se Intllneau 
tn nopțile lor de dragoste

frumoasa soție a pașalei 
din cetatea Golubaca situată 
pe malul drept, cu căpitanul 
cetății ungurești de pe celălalt 
mal. Pașa descoperă trădarea 
soției sale. Turcii atacă cetatea 
Sf. Ladislau. Garnizoana e de
cimată, iar căpitanul erou — 
decapitat. Frumoasa femeie a 
avut și ea un sfirșit tragic. A 
fost legată de stinca Babaga- 
iutul și lăsată să piară de 
foame. Bătrtnii povestesc copii
lor că tn nopțile blntuite de 
furtuni, vaietele ei stnt purtate 
de furioasa Cosava care le 
transformă " • -■ ■■ •“
oară.

începe e 
periculoasă 
Cei doi pereți se apropie exa
gerat unul de altul, iar Du
nărea se zbate furioasă, curgind 
cu o viteză amețitoare, acoperind 
viclenele stlnci. Șoseaua săpată 
In unele locuri direct tn pere
tele perpendicular, trece mereu 
pe sub adevărate tuneluri — 
balcoane formate din blocuri 
colțurase de piatră.

Las In urmă Babagaiul și-n 
minte tmi revine o baladă bă
nățeană despre Iorgu Iorgovan, 
auzită zilele acestea In dru
meție. De altfel mă și aflu tn 
dreptul peșterii columbace care 
apare pe celălalt mal. Peștera 
e socotită cuibul de iarnă al 
acestor temute insecte, iar după 
baladă chiar leagănul columba- 
celor. Mii de vite cădeau răpuse 
de această pacoste. Uneori vin-

in urlete

porfiune 
pentru

ce te tnfi-

extrem de 
navigație.

(Urmare din pag. l-a)

clește mecanicului, uni două

Inttia dată de clnd venise 
șantier — îndeplini dorința 
trlhUlui.un

fire electrice și... betoniera prinse 
a-și zornăi fierăria.

— Bravo, lent! zise mecanicul. 
— Pentru attta lucru ?
— Păi ce, e puțin ? Eu pot face 

altceva mai bun pentru șantier. 
N-ai vrea să încerci să conduci 
tu betoniera?

— Dacă credeți dumneavoa
stră... a răspuns fata cu glas 
timid.

Așa a tnceput noua ei meserie. 
Bardă Eugenia. Și, deși pare 6 
păsărică pe lingă colosul de fier, 
fetișcana, înscrisă azi și la școa
la de calificare a noii profesiuni, 
conduce betoniera cu pricepere.

★
„Pescărușul" Deltei are și el 

istorioara lui. Tăcut și cuminte 
ca un peștișor, Halchin părea să 
nu facă mare scofală tn brigada 
de macaragii.. Vorbea puțin și nu 
răspundea dectt la întrebările co
legilor. Cu toate acestea, tn 
inima tui se învolburau frămtn- 
tările ca apa spulberată de lopeți, 
și, mai avan, ori de cite ori se 
afla tn fața macaralei pe care 
bătrtnul meșter Cost'ea Circ o mi- 
nuia ca pe o jucărie.

Clnd a pus prima oară mina 
pe o manetă, Halchin tremura 
ca zgtlțiit de friguri.

— Ce, te-ai speriat, Ionică 
tată ? Așa, apasă, apasă — mă 
taică — pe manetă că nu frige.

— Știu, maistore... dar, vedeți 
că eu...

— Știu, tu ai fost învățat cu 
undița și halăul, așa-i ?

— Cam așa — ingtimă copi
landrul și o umbră de tristețe ti 
învălui obrajii încinși, ta gtndul 
că niciodată n-o să poată minui 
namila aceasta care începea să-l 
necăjească, să-i infierbtnte ființa.

Dar bătrtnul maistru avea ex
periența muncii cu oamenii. Vă- 
zindu-l pe Halchin băiat așezat 
și cu tragere de inimă, căută să 
și-l apropie cit mai mult. înscris 
cu cei șapte colegi la școala de 
calificare, Halchin băga la cap 
tot ce i se spunea la cursuri. 
Cind pentru tntiia oară meșterul 
a demontat o piesă de la macara 
șl Halchin a pus-o la locul ei 
mai repede dectt toți colegii lui, 
tn ochii bătrtnului au licărit măr
găritarele vii ale lacrimilor.

— Să trăiești, pescărușule. 
Treci tn locul meu, să văd cum 
Iți șade.

Și Halchin — care rise acum

★
Dar cu prietenia celor trei 

gadieri cum rămine, veți între
ba ? Iertată fie-mi îndrăzneala, 
dar vă rog citiți mai departe.

Era și firesc ca rtvna pe care 
a depus-o fiecare dintre ei in 
însușirea meseriei la locul de 
muncă, să fie repede cunoscută 
de comitetul U.T.M. și de coman
damentul brigadierilor. Cum toți 
trei sint utemiști au luat parte 
la diferite ședințe de organizație 
șl tovarășii au recunoscut la ei 
aceleași bune însușiri. Doar ei— 
cei trei — nu și-au dat seama la 
început de acest lucru. Se cu
noșteau abia din vedere și din 
cele ce se spunea despre hărni
cia lor de către ceilalți tovarăși. 
La careul brigadierilor s-a petre
cut Insă Intr-o dimineață urmă
torul fapt: tovarășii Ispas Va- 
sile, secretarul comitetului U.T.M., 
și Rădulescu Ion, responsabilul 
comandamentului brigadierilor, au 
felicitat-o pe Bardă Eugenia in 
fața careului. Cu acest prilej, pen
tru munca rodnică desfășurată, ei 
au propus ca ea să devină mem
bră a comandamentului.

Prin inimile brigadierilor a 
trecut atunci un val ușor de căl
dură. O tovarășă de-a lor, in co
mandament ? Fain lucru. Coar
dele a două inimi au vibrat însă 
mai puternic. Halchin și Bechir 
au simțit altceva dectt ceilalți și 
au plecat de la careu hotărtți ca 
să-și ajungă colega, fără ca unul 
să știe de sentimentul celuilalt 
Timpul, cu minunaiu-l dar de a 
schimba oamenii, avea să-și 
spună curtnd cuvîntul. Intr-o altă 
dimineață, Bardă Eugenia a ieșit 
din nou tn fața careului. Dar, ală
turi de ea stăteau alți doi tova
răși. Toți trei s-au privit tn tă
cere. Pe urmă șl-au strîns mii-

„Bună dimineața, călători!
Garnitura de tren sovietică, 

cu vagoane verzi, ne-a luat tn 
primire tn gara lași. Ptnă s-a 
făcut controlul vamal, pină s-a 
făcut curățenia trenului s-a 
înnoptat. După ce am luat 
masa Intr-un vagon restaurant 
elegant, ne-am desfăcut fie
care sigiliul sacului în care se 
afla așternutul de pat și, obo
siți după călătoria de la Bucu
rești pînă aici, ne-am culcat. 
După ritmul precipitat al ro
ților trenului și luminile care, 
din ctnd îri ctnd, străpungeau 
întunericul albastru al com
partimentului alunecindu-ne tn 
goană prin fața ochilor, sim
țeam că ne îndreptăm cu vite
ză spre răsărit. In gările tn 
care opream, o voce din me
gafon rostea cuvinte de neîn
țeles pentru majoritatea dintre 
noi. Călătoream pe teritoriul 
Uniunii Sovietice...

Așa a trecut toată noaptea. 
„Dobrîi utro, grajdani pasa- 
jirl", „Bună dimineața călă
torii". Am deschis ochii. Pe 
măsuța din cușetă stătea 0 
lampă de noapte cu 
bajur, rotundă și cochetă, 
din care o voce bărbă
tească transmitea simplu acea
stă urare: „Bună dimineața 
călătorii" Și apoi: „Vorbește 
postul de radiofteare din tre
nul hr... care merge pe distan
ța Ungheni-Moscova. Stntem 
tn apropierea gării X unde 
vom sta atttea minute. Ascul
tați acum ultimele știri Sosite 
th cursul nopții..."

„Bună dimineața, călătorii" 
Pereți tapisați cu material

a-

plastic albastru deschis, scăl- 
dlndu-se tn lurtiina orbitoare 
a unei dimineți senine de vară, 
ne surtdeau. Nichelul sclipitor 
al mlnerelor și mecanismelor 
cuprului oglindeau chipurile 
noastre. Am pășit cu evlavie 
pe preșul curat lună care me
naja covorul plușat. Pe cori
dor discuție aprinsă. O per
soană de sex feminin, foarte 
demnă, in uniforma căilor fe
rate sovietice, trecuse cu de
getul peste muchiile lemnului 
de la ferestre și găsise proba
bil praf. Cel vinovat de nere- 
spectarea acestei reguli de 
igienă a fost nevoit să aducă 
aspiratorul și — In raza pri
virii încruntate a „revizoarei" 
— să îndrepte rapid greșeala

„Bună dimineața, călători I" 
Unii dintre noi s-au reîntors 
tn așternutul foșnind ca hirtia, 
să poată gusta tn voie din 
tihna acestei frumoase dimi
neți. Alții au sărit la ferestre 
și, dlnd la o parte perdeluțele 
imaculate, au îmbrățișat in 
priviri valurile de verdeață 
ale peisajului ucrainean.

„Bună dimineața, călători I" 
Ușa cupeulul s-a deschis și-n 
prag a apărut chipul blajin al 
unui tomnatec funcționar al 
căilor ferate cu mustăți colilii, 
care ne oferea de pe o tavă 
aburinde pahare cu 
suporturi de argint 
cu ambalaj.

Iiicepeam prima zi de turist 
tn Uniunea Sovietică...

ceai tn 
și eahăr

S. VOINESCU
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Manifestări cultural-artistice
Joi 25 octombrie, ora 18,30 va 

avea loc ta sala Casei Prieteniei 
Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. din 
str. Batiștei nr.
acad. prof. Horia Hulubei, direc
torul Institutului de Fizică Ato
mică al Academiei R.P.R., despre 
„Centrul unificat de cercetări nu
cleare din U.R.S.S.".

Urmează un program de filme 
documentare și un film artistic în 
premieră.

14 conlerința

o șezătoare a tineretului șl șco
larilor, tn care au fost prezentate 
aspecte din viața pionierilor so
vietici.

★

oameni al muncii din 
regiunea Craiova par- 
Interes și. dragoste la 

din cadrul Lunii

Mii de 
orașul și 
ticipă cu 
manifestările 
prieteniei romîno-sovietice.

Peste 600 de cetățeni au asis
tat la simpozionul cu tema: 
„Uniunea Sovietică luptă pentru 
coexistență pașnică și prietenie 
între popoare", ținută Ia Institu
tul agronomic din Craiova.

La S.M.T.-Băilești, mecanizator 
rii au ascultat cu interes jurna
lul vorbit „Din viață și din cărți", 
în cadrul căruia în fapte și cifre 
a fost înfățișată activitatea sta
țiunilor de mașini și tractoare din 
U.R.S.S.

In aceeași localitate a avut loc

★
Inginerii M. Ianculescu și Gh. 

Petrică, de lâ uzinele „Elfect-ro- 
putere" din Craiova, care și-au fă
cut studiile în U.R.S.S., au vor
bit în fața unei numeroase asis
tențe alcătuită din muncitori de 
la fabricile „Partizanul" și „In
dependența" din Craiova, despre 
cele văzute și trăite în U.R.S.S. 
și despre ultimele realizări ale 
tehnicii industriale sovietice.

La căminele culturale din co
munele Bucovăț, Ișalnița, Brato- 
voești, Malu Mare, Teasc și altele, 
țăranii muncitori au ascultat in
teresante relatări făcute de oa
meni ai muncii, care au vizitat 
Uniunea Sovietică.

Sub auspiciile Asociației pen
tru Națiunile Unite din R.P.R., 
miercuri seară tn sala Societății 
pentru tăspindirea științei Și cul
turii din Capitală, a avut loc o 
festivitate consacrată Zilei Or
ganizației Națiunilor Unite.

La festivitate aii luat parte 
Simion Bughicl, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, președinte 
de onoare al Academiei R.P.R., 
Avram Bunaciu, secretar al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Constanța Crăciun, ministrul Cul
turii, acad. Ilie Murgulescu, m - 
nistrul Invățămîntuiui, Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului 
Exterior, Aurel Mălnășan, locții
tor al ministrului Afacerilor Ex
terne, M. Macavei, președinte d' 
onoare al I.R.R.C.S., acad. Iorg. 
Iordan, președintele Comisiei na
ționale a R.P.R. pentru UNESCO 
academicienii S. Stoilov, St. S. 
Nicolau, I. Gh. Măurer, membri 
ai Prezidiului Academiei R.P.R., 
artistul poporului I. Iser, scrii- 
toarea Lucia Demetrius și alții.

Cuvîntul de deschidere al adu
nării a fost rostit de Eduard Me- 
zincescu, vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Asociației 
pentru Națiunile Unite din R.P.R.

A luat apoi cuvîntul acad. M. 
Ralea, președintele institutului 
romin pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Asocia
ției pentru Națiunile Unite care 
a spus printre altele :

Acum 11 ani, la 24 octombrie 
1945, după ce 31 de state, printre 
care și marile puteri, au ratifi
cat Carta Națiunilor Unite, actul 
de bază al O.N.U. a intrat în vi
goare. Condițiile în care a fost 
elaborată Carta arată că O.N.U. 
s-a născut din năzuința popoare
lor de a trăi în pace.

Vorbitorul a expus apoi pe larg 
principiile fundamentale cuprinse 
în Carta O.N.U.

De ia crearea sa O.N.U. a avut 
o serie de succese în rezolvarea 
unor probleme importante pentru 
cauza păcii. Aceste succese nu în
seamnă însă că O.N.U. a făcut 
tot ceea ce se putea face pentru 
îmbunătățirea colaborării interna
ționale, pentru apărarea păcii. 
Probleme cum sînt acelea ca : 
reprezentarea Republicii Populare 
Chineze în O.N.U., problema 
dezarmării și a interzicerii folosi
rii armelor nucleare și altele, cer 
o urgentă rezolvare.

Vorbind tn încheiere despre 
apropiata sesiune a O.N.U., acad. 
M. Ralea a arătat că masele 
populare din toate țările așteaptă 
cu mult interes și vor urmări a- 
tent lucrările Adunării Generale 
O.N.U.

A luat apoi cuvîntul M'hai Cio. 
banu, pfeședintele Carnerei de 
Comerț a R.P.R. care a vorbit 
despre „Activitatea O.N.U. de 
sprijinire a dezvoltării colaboră
rii economice între state".

în încheiere, artista 'poporului 
Lucia Sturdza-Bulandra, membră 
a Comitetului 
ciației pentru 
vorbit despre 
la înțelegerea

executiv al Aso- 
Națiunile Unite a 
contribuția O.N.U. 
internațională.

Parlamentarii francezi 
au sosit la București

(Urmare din pag. I-a)

tul aducea norii de columbace 
departe tn Ardeal și tn Munte
nia. Prin 1925, In anii de mare 
molimă, autoritățile au socotit ca 
o măsură urgentă astuparea 
peșterii. Prinde orbul, scoate-i 
ochii. N-a ajutai nimic. Balada 
explică originea columbacelor 
pornind de la balaurul cu nouă 
capete, care deși răpus de lovan 
Iorgovan „Braț de buzdugan" 
s-a tirlt înapoi In peștera 
Columbacelor pentru a se răz
buna asupra lui Iorgovan, 
răspindind musca asta parșivă. 
Balaurul tl amenință pe lovan 
Iorgovan:

„...Te rog viu mă lasă 
Și întoarnă acasă 
Jur pe capul meu 
Mort vai fi mai rău. 
De mi-i omorî, 
Capu-mi s-o-mpuți, 
Viermii s-or spori 
Muște or slobozi 
Calul ți-o mușca 
Boul va trînti 
Plugul va opri..."

Fluviul defilează acum 
toată splendoarea lui. Cine 
putea ghici uriașele eforturi 
care le-a zmuls el oameni

tn 
ar 
pe 

care le-a zmuls el oamenilor 
pentru a fi curățit de obstaco
lele ce împiedicau navigația ?!

...La Stenka un canal de 
1.900 m. lungime, lat de 60 metri 
și adine de 2 metri tn timpul 
apei celei mai scăzute. Vapoarele 
se strecoară printre geamandu
rile roșii ca la o cursă de 
obstacole pentru motociclete.

Mai jos de cataracta Cozla, 
a fost săpat tn mijlocul fluviului 
un alt canal lung de 3.500 metri. 
Patru Cataracte — de la Izlaz 
la Greben — transformau un 
drum pe aci intr-o adevărată

NICOLAE BARBU

vedem in Totogratie și care 
Vă vom povesti aceasta în

Ce fac acești piloji pe care-i 
îndreaptă spre Turnu-Severin ? 
portajul următor.

nebunie. Un canal de 2.000 me
tri a înlăturat pericolul. Mai 
jos, la poalele Grebenului s-a 
construit un dig de 7 km. care 
a ridicat nivelul apei. Chiar de 
pe șosea se vede in mijlocul 
fluviului spinarea neagră ca de 
rechin a digului.

In mijlocul fluviului plutește 
o barcă. Are vizibil arborat un 
steguleț alb. Din partea cealaltă 
se apropie altă barcă. întreb 
despre ce este vorba. Mi se răs
punde că-i o „întrevedere". Ctnd 
animalele sau păsările vreunui 
gospodar trec pe celălalt mal 
al Dunării, omul cere întreve
dere. Vine o barcă de pe celălalt 
mal și la mijlocul apei ti predă 
pe „contrabandiști". E o lege 
nescrisă și Dunărea are multe 
asemenea pravile...

Am trecut prin Cazane și 
apropiem de Orșova. Pe malul 
iugoslav, acolo unde se întinde 
drumul făcut de Traian pentru 
oștite sale, pămintul se cutre
mură de bubuiturile unor explo
zii. Se deschide drum In munte 
de-a lungul fluviului ptnă la 
Kladova, — tn dreptul Porților 
de Fier. Belgradul va avea așa
dar șosea ptnă aproape de Turnu 
Severin. Dar iată și Orșova.

In oraș aflăm îndată că mline 
tn zori pleacă pe Dunăre tn jos 
un vas cu elevi ai școlii de 
piloți, de cataracte ai admini
strației Porților de Fier. In baza 
regulamentului navigației tn 
cataracte, nici un vas nu poate 
trece Intre Drencova și Turnu 
Severin dacă nu are la ctrmă 
un astfel de om. !

aL'

pri-porul romîn este bucuros să 
mească ca oaspeți pe parlamenta
rii francezi și salută cu căldură 
în persoana dv. pe solii marelui 
popor francez, purtător al Unor 
strălucite tradiții de cultură și 
luptă pentru libertate.

Parlamentarii țărilor au azi o 
sarcină de mare răspundere: ei 
trebuie să satisfacă cererea po
poarelor de a întări prietenia și 
pacea in lume.

Sint convins că intilnirea din
tre parlamentari al țărilor noastre, 
vizita pe care o Veți întreprinde 
in Rominia vor constitui un pri
lej de mai bună cunoaștere reci
procă, vor creea condiții pentru 
o colaborarea rodnică în diverse 
domenii de activitate și vor aduce 
un aport al popoarelor noastre la 
nobila cauză a păcii.

Dorindu-vă bun venit in mij
locul nostru vă asigurăm că ne 
vom strădu) ca vizită dv. să se 
desfășoare in condiții cît mai bune 
și să vă simțiți în mijlocul nos
tru ca intre prieteni.

Aplauze salută cuvintele tova
rășului Tiță Florea. Răspunde dl. 
Lucien Begouin, fost ministru, 
deputat în Adunarea Națională 
Franceză, membru al Comisiei 
pensiilor și foștilor luptători, 
membru al Comisiei apărării na
ționale, conducătorul delegației 
parlamentare franceze. Cuvintele 
sale rețin atenția prin căldura

lor. „Nu avem impresia de a fi 
cu totul străini de frumosul pă- 
mînt rominesc, ci mai curind de 
a ne găsi intr-o țară cunoscută".

Dl. Begouin numește grupul 
de parlamentari francezi „vizita
tori ai speranței". Și oaspetele 
explică că este vorba de speran
ța în întărirea relațiilor dintre 
țările noastre. „Mesajul pe care 
îl aducem Romînlei este acela al 
prieteniei poporului francez, ma
rele mesaj al fraternității și al 
păcii către toți oamenii de bună 
credință".

Oaspeții și cei ce i-au tntîmpi-- 
nat se îndreaptă Către mașini. 
Reținem pentru cîteva momente 
pe dl. Lucien Begouin, conducă
torul delegației parlamentare 
franceze, rugîndu-1 să facă o de
clarație pentru cititorii ziarului 
nostfu. Pe bloc-notesul pe care 
i l-am oferit, dînsul ne-a scris 
aceste cuvinte: „Noi dorim căl
duros ca voiajul nostru în Romi- 
nia să contribuie la strîngerea le
găturilor care unesc cele două 
țări ale noastre".

Fotoreporterii au profitat de 
ocazie pentru a mai înregistra 
cîteva imagini.

în cursul după-amiezii membrii 
delegației au vizitat diferite car
tiere din București, iar seara o 
parte a delegației a asistat la 
opera Bărbierul din Sevilla, la 
Teatrul de Operă și balet al R.P.R.

E. O.

Componența 
lotului olimpic al R. P. R 

Comitetul olimpic romîn a dat ' 
publicității lista sportivilor care 
vor reprezenta țara noastră la 
cea de a XVI-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Melbourne. 
Sportivii romîni vor lua parte 
la întrecerile olimpice’ de: atle
tism, box, lupte, caiac-canoe, gim- 
nistică (femei), înot, pentatlon 
modern, polo pe apă, scrimă (fe
mei) și tir.

Delegația olimpică roinină cu
prinde 74 de persoane și va fi 
condusă de tov. Manole Bodnă- 
raș, președintele Comitetului pen
tru cultură fizică și sport de pe 
iîngă Consiliul de Miniștri al 
R.P.R. Din conducerea delegației 
mai fac parte: Alexandru Șiper- 
co, președintele Comitetului olim
pic romîn și Marcel Vlaicu vice
președinte al C.C.F.S. Delegația 
este alcătuită din următorii spor
tivi; atletism : Iolanda Balaș, I.

I Savel, I. Barbu, D. Paraschi- 
I vescu, Lia Manoliu; box: M. Do-

ba

brescu, C. Dumitrescu, N. Linca. 
Gh. Negrea ; lupte : D. Pîrvu- 
lescu, Fr. Horvath, I. Popescu,
D. Gheorghe; caiac-canoe: M. 
Anastasescu, S. Todorov, L. 
Rotman, S. Ismailciuc. D. Âlexe, 
A. Aghei, I. Lipalit; gimnas
tică : E Leuștean, S. Inovau,
E. Mărgărit, E. Vătășoiu, G. 
Hurmuzache, U. Schlandt, I. 
Săcălici; înot: Maria Both; pen
tatlon modern : C. Vena, V. Teo- 
dorescu, D. Țintea, V. Manciu; 
polo pe apă: 1. Deutsch, Al. Mari
nescu, Z. Hospodar, A. Zahan, 
G. Nagy, F. Simon, I. Bordi. 
A. Bădiță, A. Szabo, Al. Popescu; 
scrimă: Ecaterina Orb. Olga Or
ban; tir: I. Sirbu, H. Herșcovici, 
C. Antonescu, G. Lichiardopol, 
St. Petrescu.

Delegația este însoțită de an
trenori, arbitri, ziariști, tehnicieni 
și un medic. Lotul olimpic al 
R.P.R. va pleca spre Melbourne 
tn cursul zilei de vineri 26 oc
tombrie.



DIN VIAȚA UNIVERSITARA
Primele conferințe de creare 

a asociațiilor studențești
Craiova

De curînd, Ia Institutul tehnic 
din Craiova au avut loc lucrările 
conferinței de creare a asociației 
studențești. A participat un nu
măr de 67 de delegați, studenți 
ai acestui institut, cărora colegii 
lor le-au încredințat sarcina de a 
discuta proiectul de program de 
activitate al asociației pe anul 
școlar 1956/1957 și de alegere a 
Consiliului asociației studențești.

însuflețiți de Hotărirca Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. cu 
privire la îmbunătățirea muncii 
politico-educative in rindul stu
denților, participanțll la adunare 
șl-au exprimat din nou atașa
mentul pentru partidul și guver
nul nostru, pentru politica statu
lui nostru democrat-popular des
fășurată necontenit șl in direcția 
asigurării unor condiții de viață 
și studiu mereu mai bune tinere
tului universitar. Ca studenți al 
patriei noastre, asupra cărora 
grija partidului șl a guvernului 
se manifestă continuu, partlclpan- 
țil au arătat un Interes crescînd 
pentru activitatea pe care Consi
liul asociației studențești o va 
desfășura în viitor.

Tovarășul Mihai Traian, preșe
dintele prezidiului, a supus spre 
aprobare participanțllor ordinea 
de zi a consfătuirii. în continua
re tovarășul Stere Marinescu, îm
puternicit pe institut al Comisiei 
de constituire a asociațiilor stu
dențești, a făcut o expunere.

încărcată de considerațluni de 
ordin general expunerea tovară
șului Marinescu a păcătuit prin 
aceea că n-a prezentat particl- 
panților la consfătuire un proiect 
de program de activitate așa 
după cum prevedeau instrucțiu
nile Comitetului de organizare a 
Asociațiilor Studențești din R.P R 
Cu toate acestea studenții, în 
marea lor majoritate Interesați în 
organizarea unei activități atrac
tive, Instructive în cadrul asocia
ției, au iuat cuvîhtul la discuții 
într-un număr mare. Ei s-au o- 
cupat în cuvîntul lor de proble
mele cele mai importante ale vie
ții studențești. Studenții Marius 
Sarne, Marian Lungulescu, Do
rina Petcușin și alții, au propus

printre altele să se organizeze un 
cerc de științe sociale pentru 
anul I, un cerc de conducere auto, 
un cerc de radio amatori, o sec
ție de haltere.

Conferința a stabilit pe baza 
discuțiilor și a sugestiilor un pro. 
iect de program a Consiliului a- 
sociației din acest institut, în 
care se prevede, printre altele, 
organizarea de simpozioane cu 
caracter literar-artistic, audiții 
muzicale, alcătuirea unei echipe 
artistice, a unui cerc de radio a- 
matori și de conducere auto, a 
unuia de științe sociale pentru 
studenții de anul I etc. In conti
nuare conferința a ales Consiliul 
asociației studențești alcătuit din 
II persoane. Acestuia îi revine 
sarcina de a tîece neintîraiat la 
traducerea în viață a măsurilor 
prevăzute în proiectul de pro
gram.

GH. SOCOTEANU 
corespondentul „Sclnteli 

tineretului" pentru regiunea 
Craiova

Galați
conferință asemănătoare aO . . ...

avut loc și la Institutul agronomic 
din Galați. La sugestia partici- 
panților în proiectul de program 
a| Consiliului asociației studențe
ști au fost trecute printre altele 
următoarele măsuri:

înființarea unei insigne care să 
fie înmlnată studenților fruntași, 
amenajarea unui teren sportiv, 
constituirea unul cerc de pescari 
amatori, organizarea fn colabora, 
re cu Consiliul asociației studen
țești de la Institutul tehnic a u- 
nui ansamblu artistic comun care 
să dea spectacole în fața studen
ților și a locuitorilor din oraș etc.

★
Tn Institutele de învățămînt su

perior din țară continuă conferin. 
țeie de alegere a consiliilor aso
ciațiilor studențești și de prezen
tare a proiectelor de program de 
activitate. Este necesar Ca în ca
drul acestor conferințe participan- 
ților să li se prezinte proiecte de 
program de activitate judicios 
gîndi'te, astfel ca ele să poată 
constitui o bază de discuții petitru 
studenți.

SUPERBA 
CURIOZITATE

Speriat de perspectiva de a deveni un „cu
legător de cioburi , adică să facă parte dintr-o 
categorie de inși superficiali, studentul serios 
adoptă nu rare ori o poziție pe care o con
sideră opusă superficialității. In ctteva cuvitlte 
ea se concretizează astfel : „Eu, domnule, tre
buie să-mi văd de treburi ; mie să nu-mi ceri 
lecturi literare, căci nu ies la capăt nici cu 
cursul de rezistentă a materialelor” ; sau 
„să frecventeze teatrul X și Y, că ei n-au săp- 
tămîna viitoare, ca mine, seminar la economie 
politică" sau : „de ce nu ascult concertul ? 
Păi te duci tu și dai colocviul la histologie în 
locul meu ?“ etc., etc.

Aparent, fortăreața apărută cu astfel de me
tereze este inexpugnabilă. Țelul nu este mes
chin, ci are blazon de noblețe : vrea omul să 
se specializeze. își consacră toate energiile a- 
cestui scop, ce-i mai poți pretinde ? Și totuși 
fisurile există, sînt adtnci — și calificativul 
nostru n-ar putea să treacă de „suficient", 
deși poate și atît e prea mult.

Desigur, epoca saloanelor a trecut ; astăzi 
ți se cere să al întotdeauna pregătit cîte 
cuvtnt în donversație. indiferent despre ce 
veni vorba : cei care, asctiltînd cu modes- 
învață ceva nou. este tot atît de vrednic 

respect ca șl cel inițiat. Temeliile stimei 
de capacitatea

nu 
un 
ar 
tie. 
de 
stnt impuse în tara noastră 
omului la locul său de muncă. Aici nu încape 
discuție : însușirea cursului de rezistență a ma
terialelor, pregătirea semiharului de economie 
politică sau a colocviului la histologie au o in
contestabilă întîietate.

Dar o operă ca „Război șl pace", să zicem, 
nu aduce înaintea ochilor noștri numai arta 
conversației facile din saloanele Annel Pav
lovna Scherer, ci și 15 ani din frămîntata is
torie a Rusiei, epoca războaielor napoleonene, 
epopeea 1812, secțiunea prin întreaga societate 
europeană a timpului, Cumulul aproape enci
clopedic al tendințelor 
filozofice, al stărilor de spirit colective, nemal 
vorbind de uHașa tipologie Umană cristalizată 
în paginile romanuluL Poate un om care as
piră la o formație intelectuală să ignore capo
dopera lui Lev Tolstoi ? Se va replica, poate, 
că exemplul ales nu e potrivit, că tinerii cu
nosc „Război și pace" încă de pe băncile școlii. 
Presupunînd 
bul să ne 
lectură. Cu 
mul spinos 
zuhov, sau 
altă treaptă a sensibilității 
terCa acelei flori uimitoare
Rostova, cu o altă înțelegere vom cugeta a- 
supra încrederii nestrămutate în victoria ma
relui Kutuzov. însăși filozofia Istoriei, așa cum

sociale, al curentelor

că e adevărat, șl tot rtu ar tre- 
acordăm dispensă pentru o nouă 
alți ochi vom revedea acum dru- 
și întortbchiat 

drama ptlnțului
al Iul Pierre Be- 
Bolconschl, de pe 
vom urmări creț* 
care este Natașa

O seară

o elaborează Tolstoi, va găsi în noi, la interval 
de cîțiva ani lectori mai atențl, mai receptivi 
și mal critici. Revenind Îs uneltele tltahului ne 
vom măsura propria noastră evoluție.

Că toate acestea stnt la fel de valabile pen
tru “ " ‘ ‘ ~ *„Sonata lunii", pentru „Donul liniș
tit” sau pentru „Steaua fără hume", — 
este cert. Toatte cunoștințele profesionale cîștl- 
gate în facultate său institut au nevoie de sche
lăria solidă a cunoștințeloi de ordinlăria solidă a cunoștințele» de ordin general. 
Spunem „Schelărie" pentru că niciodată con
strucția nu este aesăvîrșită, mereu se adaugă 
noi cărămiii și, un strat peste altul, finisările 
sînt mereu temporare, provizorii.

în fiecare dintre noi există o superbă trăsă
tură omenească (e drept, adeseori trivializată 
de mahalagism) curiozitatea. Adolescentul, eu- 

nobilă, o Cultivă cu 
biografiile călătorilor 

drumurile de pionierat 
lei. Foarte bine face.

de Liszt capătă 
poate ceva mal

Sîntfem studenți

că o dorim adevărată, largă, cu- 
trebuie să-i cunoaștem toate dl- 
Să străbatem toate meridianele 
ne cufundăm în istoria științei șl 

cu popoarele 
numai o limbă sau

noscînd-o în pătură sa 
precădere. El devorează 
celebri șl 16 reconstituie 
pe un atlas de cîțiva
Aude o conferință despre Pavlov, și noaptea 
următoare, acasă, se frămîntă ctim să expe
rimenteze cele aflate pe clinele său Țumpi, fără 
să-i facă rău. Admirabil. Prin intermediul 
unui film cu Roberto Benzi ascultă pentru 
prima oară în ViaȚa lui „Preludiile" și din 
ziua aceea tot ce este operă 
în el un auditor pasionat. Se 
frumos ?

Să nu spunem : „Copilării I
am depășit stadiul entuziasmului juvenil I Pe 
noi ne așteaptă viața adevărată"...

Intr-adevăr, pe noi ne așteaptă viață. Toc
mai pentru 
prinzătoare, 
mensiunile. 
culturii. Să
a artei. Să facem cunoștință 
lumii. Știm să vorbim 
două, dar vom citi povestirile lui Harold Lax- 
ness și-c vom înțelege pe islandezi. Să sorbim 
versurile lui Rabindranath Tagore și India va 
căpăta o nouă valență pentru noi, pe lîngă arta 
lui Raj Kapoor. Să auzim clipocitul distinct al 
Dunării lui Strauss, al Vltavei lui Smetana, 
al Volgăi lui Șostakovlci al Senei Iul Char
les Trenet. Să-i avem în minte pe marii des
coperitori, pe cel care au făcut viața oameni
lor mal bună, și, cunoscîndu-i, să-l venerăm.

Atunci cursul de rezistență a materialelor, 
seminarul de economie politică sau colocviul 
la histologie își vor fi întregit sensurile adtnci : 
iată, ne pregătim să intrăm și noi, după pu
terile noastre, în marea familie a creatorilor 
de valori.

ȘTEFAN IUREȘ

plăcută

Delegația guvernului R.P.R. și a P.M.R 
Intr-o călătorie de 6 zile 
prin Iugoslavia
nesc, cunoscut de el, și a produ
selor petrolifere romînești. 

La plecare, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a urat succes co
lectivului fabricii. Conducătorii 
rafinăriei au oferit delegației ro
mîne două albume cu fotografii 
înfățișînd aspecte din activitatea 
întreprinderii lor.

. Ca și la sosire, populația Sisa- 
kului a ovaționat călduros pe 
membrii delegației romîne. Sute 
de pionieri înșiruiți de-a lungul 
șoselei, fluturînd stegulețe romî
nești, croate și iugoslave au sa
lutat cu entuziasm pe membrii 
delegației cu urarea: „Jiveli" 
(Să trăiți).

a plecat

(Urmare din pag. l-a) 
producție al rafinăriei este auto- 

în sala de comandă a rafină
riei, ințjinerul-șef Alexandr Mo
șiei a dat explicații amănunțite 
membrilor delegației romîne In 
legătură cu activitatea producti
vă a întreprinderii. Tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica 
s-au interesat amănunțit asupra 
diferitelor derivate din petrol 
produse de această întreprindere, 
precum și despre compoziția de 
sulf și bitum a petrolului iugo
slav, Inginerul Alexandr Mo
șiei a ținut să sublinieze cali
tatea superioară a țițeiului romî-

fiicele sale, Chivu Stoica, preșe.- 
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., membru în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.R. cu soția, Petre 
Borilă, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.R.,

O frumoasă inițiativă a 
biroului U.T.M. din anul 
IV al Institutului de con
strucții a fost aceea a or
ganizării unei reuniuni

Totul a pornit de la con
ferința de alegeri U.T.M. 
Delegații au arătat atunci 
că s-a acordat o mică aten
ție organizării timpului li
ber al studenților. Printre 
alții, tovarășul Căpățînă 
din anul II a recomandat 
organizarea unor serate li
terare, a unor audiții mu
zicale, conferințe cu carac
ter științific și cultural 
etc. Ca urmate a hotărîri- 
lor conferinței de alegeri 
în cursul săptămtnii trecute 
anul nostru a organizat o 
reuniune tovărășească. La 
Începutul reuniunii, tovară
șul arhitect Vernescu ne-a

ținut o conferință intitulată 
„O vizită în U.R.S.S.". 
Apoi, ttnărul Dorel Pascu 
îrt vîtstă de numai 8 ani, 
elev al școlii de muzică, 
participant la concursul 
artiștilor amatori a cîn- 
tat clteva bucăți de mu
zică populară.

Organizatorii 
s-au îngrijit Ca 
să fie cît mai
instructiv. Astfel, a fost or
ganizat un concurs pentru 
cele mai bune răspunsuri 
la o anchetă privind ope
rele literare, 
reuniunii a 
dansului.

Tehniciană 
la 19 ani

Vă recomandăm:
A apărut nr. 4 al revistei 

„Limba romînă" cu un bogat 
material privitor la limba lite
rară, gramatică și vocabular.

★

In Analele Institutului de 
Istorie a Partidului de pe lin
gă C.C. âl P.M.R. (nr. 5 sep- 
tembrie-octombrie) este pu
blicată o interesantă comuni
care științifică, 
„Despre Frontul 
Democratic — organizație de 
luptă antifascistă a studenți- 
mii din Rominia (1935-1938)“ 
semnată de T. Caranfil.

intitulată: 
Studențesc

reuniunii 
programul 
variat și

Mare parte a 
fost dedicată

STEFAN 
anul IV

ELENA 
studentă

Institutul de construcții

Sînteți invitați
In vederea apariției primu

lui număr, redacția revistei 
studențești — ce va ti editată 
de Consiliul Asociațiilor stu
dențești din R.P.R. — în co
laborare cu Comisia orășe
nească de organizare a Aso
ciațiilor studențești inițiază o 
consfătuire cu studenții 
Capitală pe tema : 
să citim In revistă

Consfătuirea va 
astăzi la orele 17 
Universității „C. I.

din 
„Ce dorim 
noastră44, 
avea loc 
ta clubul 

________„„ #arhofi“. 
Sint invitați să participe atît 
studenții cît și cadrele didac
tice din învățămintiil supe
rior.

Se pot prevedea furtunile mării
De mii de ani oamenii au învă

țat să prevadă diversele fenome- 
rte din natură, in special mersul 
vremii după comportarea anima
lelor.

La început, oamenii de știință 
n-au dat o importanță prea mare 
acestor manifestări curioase ale 
animalelor, ba unii dintre ei s-au 
grăbit chiar să declare că aceste 
practici meteorologice primitive 
nu sint altceva decit superstiții. 
Ultimii ani au lămurit însă și a- 
ceastă „enigmă", dezvăluind la
tura științifică a celor mai multe 
dintre ele. Iată cittva exemple:

Se știe de multă vreme că e- 
xistă un indiciu destui de sigur 
că rîndunelele care zboară Jos, 
aproape de pămînt prezic apro
pierea ploii. Cum se explică oare 
aceasta ?

Răspunsul este foarte simplu : 
rîndunelele prind insecte din zbor. 
Pe vreme uscată, insectele Zboa
ră sus la înălțime mare. înainte 
de ploaie insă, cind aerul conține 
mai multă umiditate, aripioarele 
insectelor absorb această umidi
tate și se îngreunează. Din acea
stă cauză insectele zboară mai a- 
proape de suprafața pămintului și 
in urmărirea lor se lasă jos Și 
rîndunelele.

Pornind de la o simplă obser
vație de acest fel, fizicienii din 
ifrtlunfca Sovietică au repurtat un 
succes deosebit creind un nou ca
pitol in fizică, „Fizica mării". 
Iâtă despre ce este vorba:

Să ne închipuim că sintem pe 
mare. E timp frumos, cerul senin 
și valurile mării se rostogolesc 
lin. Nimic nu indică schimbarea 
vremii; totuși căpitanii vaselor 
dih larg sint îngrijorați; iar pes. 
carii iși string năvoadele. Ei știu 
cu toții că se apropie furtuna 
fiindcă au observat că peștii și 
meduzele se îndreaptă spre larg, 
in timp ce pescărușii zboară spre 
țărm ca să-și caute adăpost.

Aceste fenomene nu puteau fi 
explicate multă vreme de știință.

Iată insă că o întîmplare cu
rioasă petrecută recent pe vasul

u t aț^/4Ț7/7ZZ
„TAIMIR" care naviga în Arctica 
a ajutat la explicarea acestui fe
nomen. Lansind un balon meteo
rologic cu hidrogen unul din ae- 
rologi l-a apropiat intîmplător de 
urechea sa! Imediat a țipat însă 
de durere. Ce se întîmplase ? S-a 
constatat că de la suprafața balo. 
nului porneau niște oscilații elec
trice care au provocat acrologului 
o puternică durere. Fenomenul 
care totuși n-a putut fi explicat, a 
fost înregistrat în Jurnalul de 
bord al vasului. După citeva ore,

in timpul nopții a izbucnit o fur
tună deosebit de violentă.

De această întîmplare s-a inte
resat academicianul sovietic Șu- 
leichin, unul dintre cei mai de 
vază radiofizicieni sovietici care a 
reușit să înregistreze, împreună 
cu colaboratorii săi, oscilațiile 
electrice care totdeauna înaintea 
furtunilor puternice porneau din
spre ocean.

Dar ce legătură poate exista 
fntre aceste fenomene ?

Curînd, cercetătorii sovietici au 
reușit să dovedească că aceste os
cilații erau provocate de vibrații

Aplecată asupra unui refracto- 
metru. tînăra tehniciană Gheor
ghe Zamfira determină concen
trația bulionului. Multe lucruri 
frumoase s-ar putea scrie despre 
această utemistă. lată, de pildă, 
nu există zi în care să nu stea 
de vorbă cu tovarășele sale de 
tnuncă. Ea le împărtășește pro
cedee bune de muncă care, apli
cate, dau un randament mărit. 
Nu de mult s-a preocupat de ri
dicarea calificării laborantei Teo
dora Pituian.

Succesele obținute sînt mîndria 
fiecărui tînăr care lucrează aici. 
Gheorghe Zamfira ne-a relatat fap
tul că fabrica de conserve „Fruc
tonil" din Giurgiu și-a depășit 
pianul în ultima perioadă cu 12.20 
ia sută și a pus îrt' funcțiune pritl 
iolosirea rezervelor interne o ma
cara electrică pentru ridicarea co
șurilor cu reclpienițl la sterilizare.

Am vizitat întreprinderea. La 
secția conserve și legume steri
lizate, de o parte și de alta a unor 
tnese lungi, muncitoarele, îmbră
cate în halate, execută ou exac
titate fiecare operație. In întregul 
proces de producție participă cu 
însuflețire utemistă Zamfira. Ziua 
la fabrică., seara acasă, ea își ri
dică tn permanență nivelul cu
noștințelor profesionale. Pe masa 
ei de lucru găsești caiete cu con
specte de la cursurile de propa
gandiști, cărți de literatură, poli
tică și altele. Relatările pe care 
ni le-a dat tînăra tehniciană mi
au folosit deosebit de mult.

— Această secție este mtndria 
întreprinderii. E nouă și întregul 
proces de producție este meca- 

se 
tn 
de 
de

că aceste os- 
urma acțiunii 
pe coama Va4

creeze o nouă ramură a științei 
„FIZICA MARII44 și să descopere 
misterul „Glasului Mării’4, care 
avertiza pe cunoscătorii ei de a- 
propierea furtunii.

S-a putut stabili 
cilații se produc în 
vîrtejuriior de vîîrt
lurilor. Cu olt vîntul este mai vio
lent șl valurile sînt mai înalte, tu 
atît mai intense sînt și infrasune. 
tele care se produc. Deoarece su
netul se propagă cu 332 metri pe 
secundă, infrasunetele întrec con
siderabil viteza valurilor care le 
generează. Aceste vibrații aleargă 
înaintea furtunii, vestind apropie
rea ei. Unele animale și insecte 

?i 
cît 
se
a-

le mediului elastic, aer sau apă, 
avind o frecvență redusă, mal 
mică de 16 oscilații pe secundă.

După cum se știe, pentru ca o- 
mul să perceapă un sunet, frec
vența vibrațiilor trebuie să fi® 
mai mare de 16 perioade pe se
cundă și mai mică de 20.000 pe
rioade pe secundă. Vibrațiile a 
căror frecvență este inferioară li
mitei de 16 perioade pe secundă 
se numesc „infrasunete". Cerceta
rea acestor „infrasunete" i-a per
mis academicianului Șulekhin să

nizat. Pentru spălare, roșiile 
Varsă din lăzi Intr-un bazin 
care există un curent continuu 
apă. De aici ele sînt preluate
Un elevator șî ridicate pe o bandă 
transportoare. Aici lucrează ute- 
mista Elena Voinea. Harnică fată. 
Iși îndeplinește cu conștiinciozi
tate planul.

De multe ori am cumpărat din 
magazinele alimentare dulceață 
sau gem, pastă de tomate sau 
ghiveci cu inscripția fabricii de 
conserve „Fructonil" din Giur
giu. Vizitind fabrica am rămas 
profund impresionat de felul cum 
se muncește, de condițiile în care 
6e muncește. î<n fruntea acestui 
colectiv harnic și priceput se află 
și tehniciană Gheorghe Zamfira, 
care n-a depășit virstă de 19 ani.

de mare simt aceste vibrații 
încearcă să se adăpostească 
mai repede. Iată așadar cum 
explică ciudata comportare a
cestor animale Înainte de apropie
rea furtunii.

După studiul acestor fenomene 
acad. Șuleichin a construit îm
preună cu colaboratorii săi o se
rie de aparate care pot Ind'ca a- 
propierea furtunii pe mare. Navi
gația devine în felul acesta mai 
sigură, deoarece observarea pă
sărilor și a insectelor este înlo
cuită de măsurători extrem de 
precise, executate cu un aparataj 
electronic perfecționat.

P. POSARU

Corespondent 
OVIDIU GHERMAN

membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R. cu soția, Leonte Răutu. 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membru ăl 
C.C. al P.M.R. cu soția, Grigore 
Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe al R.P.R., membru al 
C.C. ăl P.M.R. eh soția și cele
lalte persoane oficiale care înso
țesc delegația.

A luat parte Nicolae Guină, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P.R. la Belgrad.

Din partea iugoslavă au luat 
parte Kario Mrazovici, vicepreșe
dinte al Scupșcinei Naționale a 
R.P. Croația cu soția; îvan Kraia. 
cici, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive a R P- Croația, Veceslav 
Hoiievat, președintele Comitetului! 
Popular al orașului Zagreb, ge
neral-colonel Rade Hamovici, co
mandantul regiunii militare și 
alte persoane oficiale.

Au luat parte de asemenea 
Mjalko Todorovici, membru al 
Vecei Executive Federative a 
R.P.F. Iugoslavia, general-loco- 
tenent Rudi Petovar și Nikola 
Vujanovici, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R.P.F. 
Iugoslavia la București care în
soțesc pe membrii delegației ro
mi ne.

Dejunul s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă deosebit de cordială.

La Comitetul Popular 
al Zagrebului

ZAGREB 24 (de la trimișii spe- 
i_ ciali Agerpres) —

Miercuri după amiază, membrii 
delegației guvernului Republicii 
Populare Romîne și a Partidului 
Muncitoresc Romîn în frunte cu 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al C. C. al 
P.M.R., membru în Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale a R.P.R., 
conducătorul delegației și Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de

Primirea călduroasă făcută oaspeților 
la Zagreb

Sînt intonate imnurile de stat 
ale R.P.R. și R.P.F. Iugoslavia. 
Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și 
Chivu Stoica, însoțiți de pre
ședintele lakov Blajevici trec in 
revistă compania de onoare.

După aceasta, conducătorul de
legației romîne, Gh. Gheorghiu- 
Dej, membru al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale și prim secre
tar al C.C. al P.M.R. Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri și ceilalți membri ai 
delegației au plecat însoțiți de 
conducătorii iugoslavi spre .palatul 
din centrul orașului, care a fost 
pus la dispoziția delegației în 
timpul șederii acesteia la Zagreb.

In marea piață a gării Zagreb 
cît și pe întreg parcursul străbă
tut pînă la Palatul Vecei execu
tive a R.P. Croația, zeci de mii 
de locuitori ai Zagrebului au fă
cut oaspeților o entuziastă pri
mire. întreaga capitală a R. P. 
Croația este sărbătorește pavoa
zată cu steaguri romînești, croa
te și iugoslave. Pe. Palatul Vecei 
executive a R.P. Croația a fost 
ridicat drapelul de stat al R.P.R.

Miercuri 24 octombrie, membrii 
delegației romîne în frunte cu 
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și 
Chivu Stoica au făcut o vizită 
Îhî lakov Blajevici, președintele 
Vecei executive a R. P. Croația. MinlșTri? m'embru"al'Biroujui” PO; 
Membrii delegației romîne s-au lilic al C-C. a) p.m.R., a făcut o 
întreținut cordial cu conducătorii vizită prietenească la Comitetul 
R.P. Croația.

„Rade Koncear" 
romtrte au fosț întimuinați de ing. Mjalko Todorwci. 
Filip Knejevici, directorul uzinelor 
Branko Pocika, președintele Con
siliului muncitoresc, și de mem
bri ai comitetului de conducere al 
uzinelor. Delegația romînă a vizi
tat rtiarile hale ale uzinelor, între- 
ținîndu-se îndeaproape cu munci
torii și specialiștii din întreprin
dere în legătură cu probleme le
gate de specificul muncii lor.

In mod deosebit, tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej a cercetat cu 
atenție diferite piese de mo
toare electrice interesîndu-se 
de particularitățile lor tehnice. 
Conducătorul delegației romîne 
a urmărit cu deosebit i ‘ 
construcția unui mare trans
formator de 50.000 Kwa 
cum și prototipul unui transfor
mator modern de concepție origi
nală realizat de Inginerii 
Markovici și Miloie Krstici. El a fe
licitat pe cei doi specialiști iugo
slavi pentru importanta lor rea
lizare.

tn marea sală a laboratorului 
de verificare a motoarelor de 
înaltă tensiune 3 avut loc. o dis- A1 - , . 7-r•
cuție tovărășească între membrii ^Ș-le Ecaterina Chivu, Ecaterinâ
delegației romîne și conducătorii , of^a, Liuba Birladeanu, Eca- 
uzinelor în legătură cu unele pro- pJeo*easa Ș1 f-’f3 Popescu
bleme de organizare a producției insot1^ Sabina Blajevici, soția 
întreprinderii. Tovarășul Gh. gr*șe^ntel“l v«ce.‘ Executive a
Gheorghiu-Dej a propus organi- Uroația Maia Vujanovici,
zarea unui schimb de muncitori s°'la ambasadorului R.P.F. Iugo. 
și tehnicieni între uzinele; „Rade s aYla la București și Sara Guină, 
Koncear din Zagreb și uzine cu 
specific electrotehnic din Rominia. 
Propunerea a fost acceptată cu 
bucurie de conducerea uzinelor 
„Rade Koncear". ZAGREB

înaintea plecării oaspeții au Miercuri la 
semnat în cartea de onoare a in- Biroului de 
treprinderii, exprîmîndu-și admira- Executive a ------- . .
ția pentru rezultatele remarcabile Croația, Vera Juricl, a oferit un 
obținute de colectivul acestor im- ^a ulubul Asociației Zia-
portante uzine și urînd muncito- nșlilor din R. P. Croația, în du
rilor și tehnicienilor de aici noi siea ziariștilor rotnîni care in
succese în activitatea lor. soțesc delegația guvernului Re

publicii Populare Romine și a 
Partidului Muncitoresc Romîn,

Miercuri seara, președintele A- 
sociației Ziariștilor din R.P. Croa
ția, George Zelmanovici, a oferit

ZAGREB 24 (de la trimișii 
speciali „Agerpres"). în dimi
neața zilei de miercuri 24 octom
brie la ora 10,30 ora locală, a so
sit la Zagreb, capitala R. P. 
Croația, venind de la Belgrad cu 
trenul special, delegația guvernu
lui Republicii Populare Romîne 
și a Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Pe peronul gării Zagreb, pa
voazat cu drapelele de stat ale 
R.P.R., R.P. Croația și R.P.F. Iu
goslavia, se aflau în intîmpinarea 
delegației romîne, tovarășii lakov 
Blajevici, președintele Vecei exe
cutive a R.P. Croația, Karlo Mra
zovici, vicepreședinte al Scupșci
nei naționale a R.P. Croația, Ni
cola Sekulici, vicepreședinte al 
Scupșcinei naționale a R.P. Croa
ția, Ivan Kraiacici, și Bojidar 
Maslarici, vicepreședinți ai Vecei 
executive a R.P. Croația, Ve
ceslav Holievaț, președintele Co. 
mitetului Popular al orașului Za
greb, general colonel Rade Hamo
vici, comandant al regiunii mili
tare și alte persoane oficiale.

Au fost de asemenea prezenți 
reprezentanții unor consulate 
străine aflate la Zagreb.

Pe peronul gării se afla 
niată o companie de onoare 
muzică și drapel.

Membrii delegației romîne 
coboară din tren și schimbă calde 
strîngeri de mînă cu președintele 
lakov Blajevici și cu celelalte 
persoane oficiale venite tn întîm- 
pinarea lor.

In

ali
ci

vizită la uzina
24 Trimișii speciali 
transmit:
dimineții de miercuri,

ZAGREB 
„Agerpres"

In cursul
24 octombrie membrii delegației 
guvernului Republicii Populare 
Romîne și Partidului Muncitoresc 
Romîn au vizitat uzinele de mo
toare electrice „Rade Koncear" 
din Zagreb.

Membrii delegației romîne au 
fost însoțiți de lakov Blajevici, 
președintele Vecei Executive a 
Republicii Populare Croația, Mjal
ko Todorovici, membru al Vecei 
Executive Federative a R.P.F. 
Iugoslavia, general-locotenent 
Rudi Petovar, precum și Nikola 
Vujanovici, ambasadorul R.P.F. 
Iugoslavia la București și Nicolae 
Guină, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne la Belgrad,

Uzinele „Rade Koncear" au fost 
construite în anii de după elibe
rare în tocul unei mici întreprin
deri electrotehnice aparținînd 
firmei germane „Siemens". Dis- 
punînd de instalații, mașini și 
laboratoare dintre cele mai mo
derne, uzinele „Rade Koncear" 
sînt unele din cele mai mari uzine 
de electrotehnică din Iugoslavia. 
Aici sînt produse generatoare și 
transformatoare de joasă și înal
tă tensiune și alte aparataje elec
trotehnice destinate atît necesită, 
ților interne cît șl exportului. 
Noile hidrocentrale iugoslave sînt 
înzestrate cu numeroase genera
toare electrice produse în aceste 
uzine.

Uzinele poartă numele eroului 
poporului iugoslav Rade Kon
cear, fost muncitor la vechile a- 
teliere ale întreprinderii Siemens, 
care a fost executat de fasciștii 
italieni fn anii ocupației

Statuia lui Rade Koncear, ridi
cată prin contribuția muncitorilor 
în anii de după eliberare etăpt- 
nește intrarea uzinelor.

La sosire, membrii delegației

Dejun în cinstea delegației romîne
ZAGREB 24 (Trimișii speciali 

Agerpres transmit;). — Miercuri 
la amiază, președintele Vecei 
Executive a Republicii Populare 
Croația, lakov Blajevici împreună 
cu soția, au oferit la Palatul Vecei 
Executive a R.P. Croația Un dejun 

Cinstea delegației Republiciiîn

întreaga țară este 
șantier. Pretutindeni 
strulesc noi uzine șl 
noi locuințe muncitorești. La 
realizarea acestor construcții 
aduce # contribuție Importan
tă tineretul.

In fotografie: Un aspect de 
pe șantierul de construcție al 
Industriei chimice din Turda.

un vast 
se con- 

fabrici,

C. C. A. susține azi a treia întîlnire 
în Anglia

Astăzi, în orașul Huton, echipa 
Casa Centrală a Armatei susține 
cel de al treilea meci din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în 
Anglia, jucând in nocturnă cu 
echipa Lutton Town. Echipa en
gleză este cunoscută publicului 
bucureștean din .primăvara acestui 
an cînd a jucat pe stadionul

„23 August" cu C.C.A. Atunci, 
fotbaliștii militari aii reușit să ob
țină o frumoasă victorie cu sco
rul de 5-1.

Repriza a doua a întîlnirii va 
fi transmisă la radio, cu începere 
din Jurul orei 22,10, pe progra
mul I.

Popular al Zagrebului. Membrii 
delegației romîne au fost însoțiți 
de Iacov Blajevici, președintele 
Vecei Executive a R.P. Croația, 

■ • membru al
Vecei Executive Federative a 
R P.F. Iugoslavia, generai-locole. 
nent Rudi Petovar precum și Ni
kola Vujanovici, ambasadorul 
R.P.F. Iugoslavia la Bucuiești, 
N. Guină, ambasadorul R.P.R. la 
Belgrad.

Oaspeții âu fost primiți de Via- 
ceslav HojieVaț, președintele Co
mitetului Popular din Zagreb și 
de membri ai comitetului popu.ar 
din Zagreb. Viaceslav Hoilevaț ă 
făcut o scurtă prezentare a ora
șului Zagreb. Membrii delegației 
romîne s-au interesat despre di
ferite probleme ale activității eco.

. nomico-orgahizatorice ale comite.
tului PQPular din Zagreb.

ora* Convorbirea s-a desfășurat tn- 
■for- tr‘.° atmo,6lel'ă tovărășească. La 

i- sfîrșit, tov. Gh. Gheorghiu-Dej.
Ante conducătorul delegației romîne a 

mulțumit călduros președintelui 
comitetului popular al Zagrebului 
pentru lămuririle amănunțite da.e 
delegației.

Vizitind orașul
ZAGREB 24 (Agerpres). Tova-

-J.uv.u uucui ți sJdia vJUIlld,

soția ambasadorului R.P.R. la Bel. 
grad, au vizitat în cursul dimne- 
.tii de miercuri orașul Zagreb.

*
24 (Agerbres) — 

amiază, directoarei 
Iniorinații al Vezeî 
Republicii Populare

Populare Romîne și a Partidului 
Muncitoresc Romîn.

La dejun, din partea romînă au 
participat tovarășii Gh. Gheor- la hotelul „Esplanado" din Zagreb 
ghiu-Dej, prim secretar al C.C. al un dineu în cinstea grupului de 
P.M.R., membru în Prezidiul Ma- ziariști rorrtîni care însoțesc dele- 
rii Adunări Naționale a R.P.R., Rația guvernului R. P. R. și a 
conducătorul delegației, însoțit de P.M.R.



Au fost date 
publicității 
chemările C.C.

P.C, U.S.
cu prilejul
lui 7 Noiembrie

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
La 24 octombrie au fost date pu
blicității chemările Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice cu prilejul ce
lei de a 39-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Sesiunea
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 

P.A.P. transmite: Miercuri au 
continuat lucrările celei de a 10-a 
sesiuni a Seimului R.P. Polone.

In ședința de dimineață mare
șalul Seimului Dembrowski a dat 
cuvîntul lui J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

La începutul expunerii sale a- 
aupra actualei situații politice din 
țară, primul ministru s-a referit 
la documentele publicate plnă în 
prezent, cum sînt raportul pre
zentat de Wladislaw Gomulka la 
cea de a 8-a plenară a C.C. al 
P.M.U.P., precum și la comuni
catele publicate și a informat pe 
deputați de intenția de a se re
duce componența prezidiului gu
vernului, de a se asigura o mai 
mare autonomie ministerelor șl 
de a se efectua o nouă fuzionare 
a ministerelor.

Primul ministru a subliniat ca
racterul ireversibil al proceselor 
care au loc în prezent în Po
lonia și sprijinul acordat de 
popor hotărîrilor care au fost 
luate tn cursul ultimelor cîteva 
zile.

In momentul de față problema 
fundamentală este calmul și dis
ciplina. J. Cyrankiewicz a subli
niat importanta fundamentală a 
alianței și prieteniei cu Uniunea 
Sovietică. Cyrankiewicz a spus 
printre altele că nu se poate con
cepe construirea socialismului In 
Polonia fără U.R.S.S. sau așa 
cum visează unii nebuni, împo
triva U.R.S.S. Un pas important 
pe drumul respectării acestor 
principii l-au constituit convor
birile de la Varșovia dintre mem
brii Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. și membrii Prezidiului 
C.C. a! P.C.U.S. Aceste convor
biri au avut loc într-o atmosferă 
de sinceritate partinică. Avem

Comunicatul cu privire la tratativele 
dintre reprezentanții C. C. al U. C. L 

și al C. C. al P. M. U.
BELGRAD 24 (Agerprts). — tenie dintre cele două popoare 

La 23 octombrie a fost dat pu- ’ ' ‘
blicității la Belgrad un comuni
cat cu privire la tratativele din
tre reprezentanții C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia 
(U.C.I.) și reprezentanții C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria (P.M.U.). In comunicat 
se arată că reprezentanții U.C.I. 
și P.M.U. au dus tratative în- 
tr-un spirit de prietenie, sinceri
tate și înțelegere reciprocă.

Reprezentanții celor două par
tide au constatat cu satisfacție 
că în ultimul timp s-a produs o 
slăbire a încordării în relațiile 
internaționale.

Tn comunicat se subliniază că 
dezvoltarea legăturilor și a co
laborării dintre U.C.I. și P.M.U. 
este necesară pentru întărirea 
colaborării continue dintre R.P.F. 
Iugoslavia și R.P. Ungară, pen
tru dezvoltarea relațiilor de prie-

vecine pentru pece și progres în 
întreaga lume.

Colaborarea dintre cele două 
partide trebuie să se dezvolte pe 
baza încrederii și sincerității de- 
f'line, a egalității în drepturi șl 
iberului consimtămînt, a nea

mestecului unuia în treburile in
terne ale celuilalt, pe bazp schim
bului de păreri, ceea ce presu
pune libertatea criticii construc
tive și tovărășești făcută de pe 
poziții principiale și ținînd sea
ma de interesele 
liste. Traducerea 
viată a acestor principii va ex
clude repetarea greșelilor din 
trecut, care au adus prejudicii se
rioase mișcării muncitorești.

C.C. al P.M.U. a propus C.C. 
al U.C.I. să trimită în Ungaria 
o delegație a Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia. C.C. al U.C.I 
a acceptat această invitație.

dezvoltării socia- 
consecventă în

Seimului R. P. Polone
toate temeiurile să declarăm că 
ambele partide urmăresc ca con
tinuarea convorbirilor să ducă la 
consolidarea principiului colaboră
rii pe bază de egalitate, solidari
tate și respectare reciprocă a 
drepturilor.

J. Cyrankiewicz a atras atenția 
asupra răbufnirilor antisovietice. 
In combaterea acestora, a decla
rat el în continuare, am fost spri
jiniți de clasa muncitoare polo
neză și de marea majoritate a 
cetățenilor care doresc cele mai 
bune relații posibile cu aliatul 
nostru.

In încheiere, primul ministru a 
subliniat că sprijinul oferit de 
popor conducerii sale trebuie 
să.și găsească expresia în aju
torul acordat partidului în înde
plinirea sarcinilor formulate în 
raportul prezentat de Wladislaw 
Gomulka, Ceea ce este necesar 
este disciplina socială, spiritul 
de răspundere, poziția fermă îm
potriva indisciplinei. Adoptînd o 
astfel de atitudine vom continua 
să înaintăm pe drumul odată tra
sat spre întărirea socialismului și 
prieteniei între popoare.

★
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția PA.P., 
în cadrul celei de a 10-a sesiuni 
a Seimului Republicii Populare 
Polone, care s-a deschis la 23 
octombrie, deputatul S. Ignar a 
prezentat raportul cu privire la 
proiectul de regulament al alege, 
rilor pentru Seim. Raportorul a 
arătat că potrivit proiectului de 
regulament alegerile pentru Seim 
se vor face prin vot universal, 
egal, direct și secret. Proiectul 
prevede sporirea numărului cir
cumscripțiilor electorale. In total 
în țară se formează 116 circum
scripții electorale. Tn circumscrip-

’ ții vor fi aleși 3 și 7 deputați ai 
Frontului Național. Dreptul de a 
propune candidați îl au organi
zațiile politice sau partidele po
litice. organizațiile sindicale și 
cooperatiste, Uniunea țărănească 
de într-ajutorare, Uniunea Tine
retului Polonez, precum și alte 
organizații obștești ale oamenilor 
muncii.

Au dreptul de a propune candi
dați în alegeri atît reprezentan
țele centrale ale partidului, olt și 
organizațiile locale.

Proiectul de regulament pre
vede sporirea numărului de can
didați care figurează pe liste. 
Listele vor cuprinde un număr 
mai mare de candidați decît nu
mărul deputaților care trebuie 
aleși.

Organizațiile politice șl obștești 
pot trimite Ia centrele de votare 
reprezentanții lor pentru a con. 
trola ordinea votării și numără
toarea voturilor.

In regulament stnt introduse de 
asemenea articole cu privire la 
modul de rechemare a deputaților 
seimului.

Eisenhower și Stevenson 
despre problema atomică

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
Casa Albă a dat publicității de- 
clarația președintelui Eisenhower 
și două memorandumuri conți- 
nînd o trecere în revistă a politi
cii guvernului in legătură cu ar
ma nucleară.

In declarație se arată că „atît 
timp cît nu va fi asigurată în 
mod ferm încrederea internațio
nală, Statele Unite trebuie să se 
preocupe și se preocupă de ca
litatea și cantitatea armelor lor".

Președintele afirmă că nu s-a 
realizat un acord cu privire la 
garanții și la. un control în dome
niul dezarmării din cauza „re
fuzului Uniunii Sovietice de a 
accepta vreun sistem sigur de 
garanții reciproce", deși se știe 
că U.R.S.S. s-a pronunțat și 
pronunță 
eficace în

,i se 
pentru un control 

domeniul dezarmării.

Luînd cuvîntul la 23 octombrie 
la un miting la New York, E. 
Stevenson, candidat la președin
ție din partea partidului democrat, 
a declarat că nici un om care as
piră la președinția S..U.A. nu 
poate escamota problema bombei 
cu hidrogen.

Stevenson a propus ca S.U.A. 
„să aibă inițiativa de a înfrîna 
acest mijloc îngrozitor și dis
trugător".

Cred că trebuie să facem acest 
efort în numele omenirii și „cred 
că oponentul meu (adică Eisen
hower) nu trebuia să închidă cu 
iritare porțile tratativelor sau ale 
unui acord într-o problemă care 
are o însemnătate atît de mare 
pentru omenire". Stevenson a de
clarat că puterea militară ameri
cană nu trebuie slăbită.

Cu prilejul „ZileîPARIS. _ < . .
Națiunilor Unite", care se sărbă
torește la 24 octombrie Frederic 
Joliot-Curie. președintele Consi
liului Mondial al Păcii, a trimis 
un mesaj secretarului general al 
O.N.U., Hammarskjoeld. In nu
mele Consiliului Mondial al 
Păcii Joliot-Curie a urat succes 
Organizației Națiunilor Unite în 
activitatea ei îndreptată spre în
tărirea „legăturilor și a colabora, 
rii între state conform Cartei 
O.N.U.".

PEKIN. — La invitația lui 
En-lai, premierul Consiliului 
Stat al R.P. Chineze, ia 24 
tombrie a sosit la Pekin U 
fostul prim ministru al Uniunii 
Birmane, președintele Ligii anti
fasciste a libertății populare.

MOSCOVA. — In cadrul Lunii 
Prieteniei romîno-sovietice, secția 
de pictură a V.O.K.S. din Moscova 
a organizat o întîlnire a artiștilor 
plastici din Moscova cu acad, 
prof. Gh. Oprescu și criticul de 
artă Ion Frunzetti. A prezidat 
cunoscutul sculptor sovietic Mat- 
yei Manizer, vicepreședinte al 
Academiei de arte plastice din 
U.R.S.S.

Ciu 
de 

oc- 
Nu,

i.Scînteia tineretului"
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MOSCOVA. — Delegajia oame. 
nilor de cultură din R.P.R. con
dusă de prof. univ. Tudor Bugna- 
riu, locțiitor al ministrului Invă- 
(ămîntului a vizitat timp de cîteva 
zije R.S.S. Uzbecă.

PEKIN. — La 22 octombrie, 
Asociația pentru schimbul cultural 
Japonia—China a hotărît elabora
rea unui plan pentru promovarea 
schimburilor culturale între cele 
două tari în anul viitor.

CAIRO. — In cadrul ședinței 
din 23 octombrie. Consiliul Ligii 
arabe a adoptat hotărîrea de a 
sprijini cererea R.P. Mongole de 
a fi admisă în O.N.U.

PARIS. — Guvernul francez a 
hotărît să întrerupă tratativele 
franco-marocane care s-au purtat 
la Paris de mult timp în pro
bleme legate de acordarea inde
pendentei Marocane. Această ho, 
tărîre a fost determinată de fap
tul că sultanul Marocului a primit 
în capitala țării sale la Rabat — 
conducătorii Frontului national de 
eliberare a Algeriei.

ANKARA. — După cum se a- 
nunță din Istanbul, în această 
localitate a sosit o escadră ame
ricană formată din șase vase sub 
comanda vice-amiralului Brown, 
comandantul Flotei a 6-a ameri
cane.

omom sovieticii e lost si rimme 
adeptii consecventă a rosiaMlirll 

unității naționale a Germaniei
A fost aprobat statutul Agenției 

internaționale pentru energia atomică
NEW YORK 24 (Agerpres). - 

TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat, la 23 octombrie a 
avut loc ședința plenară a con
ferinței pentru examinarea și 
aprobarea statutului Agenției in
ternaționale pentru energia ato
mică. în cadrul căreia a fost as
cultat raportul comitetului de 
coordonare asupra textului defi
nitiv al proiectului de statut. 
Textul statutului agenției a fost 
aprobat în unanimitate de parti- 
cipanții. la conferință.

După vot. au luat cuvtntul nu
meroși delegați.

G. N. Zarubin, conducătorul 
delegației Uniunii Sovietice, a 
subliniat că încheierea cu succes 
a lucrărilor conferinței a pus 
bazele colaborării internaționale 
in domeniul folosirii practice a 
energiei atomice spre binele po
poarelor din întreaga lume.

In cuvîntarea sa. conducătorul 
delegației U.R.S.S. a acordat o 
mare atenție problemei partici
pării la activitatea viitoarei 
Agenții a Republicii Populare 
Chineze. G. N. Zarubin a arătat 
că R.P. Chineză trebuie să ocupe 
locul ce-i revine de drept în 
Agenție, precum și tn consiliul de 
conducere.

G. N. Zarubin a subliniat tn 
încheiere că delegația U.R.S.S. 
consideră obligator ca activitatea 
Agenției în orice domeniu să se 
desfășoare, respectîndu-se dreptu
rile suverane ale statelor.

După aceea au avut loc ale
geri pentru comitetul de pregă
tire. După cum se știe din acest 
comitet fac deja parte reprezen
tanți a 12 țări — inițiatoare (Aus
tralia, Anglia, Belgia, Brazilia, 
India, Canada, Portugalia, S.U.A., 
U.R.S.S., Franța, Cehoslovacia 
și Uniunea sud-africană).

Din comitet trebuie să facă

parte de asemenea reprezentanți 
ai altor șase țări, aleși prin vot 
secret. In urma voturilor, în con
siliu au fost alese: Argentina, 
Egiptul, Indonezia, Pakistanul. 
Peru și Japonia.

Comitetul își va începe activi
tatea în ziua semnării statutului 
Agențidi — la 26 octombrie — și 
va trebui să desfășoare activita
tea organizatorică pentru crearea 
Agenției internaționale și de ase
menea să pregătească convoca
rea conferinței generale a țărilor 
membre ale Agenției.

In cadrul ședinței plenare din 
23 octombrie a fost adoptată de 
asemenea rezoluția cu privire la 
alegerea orașului Viena — capi
tala Austriei — drept sediu prin
cipal al viitoarei Agenții.

Vizitele reprezentanților 
sovietici în S.U.Ă.

Nota Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S, 
adresată guvernului R. F. Germane

Clasa muncitoare poloneză 
trebuie să dea o ripostă hotărîtă 

lozincilor străine
— Un articol din PRAVDA —

MOSCOVA 24 (Agerpres). — arată postul de radio Varșovia, 
................. ' își dau limpede seama cui ser

vesc asemenea acțiuni lipsite de 
răspundere și le condamnă 
dignare.

Ziarul „Trybuna Ludu" 
niază în numărul său din 
tombrie că „activitatea și 
tiva maselor, convinse de justețea 
drumului ales, adevărata unire în 
jurul partidului în fața sarcinilor 
grele și a situației dificile — iată 
ceea ce este caracteristic pentru 
ultimele zile. Astăzi — scrie zia
rul — avem nevoie de hărnicie 
și curaj, dar în același timp și de 
o mare circumspecție.

In diferite locuri ridică glasul 
elemente lipsite de răspundere, 
ici și colo pe valul puternic al 
inițiativei politice a maselor apar 
accente străine care urmăresc să 
umbrească relațiile noastre cu 
Uniunea Sovietică și legătura 
noastră ideologică cu P.C.U.S., 
accente de demagogie socială și 
națională. Acest lucru nu le poate 
conveni decît celor care ar dori 
să oprească procesul de reînoire, 
procesul de democratizare.

Acestui lucru trebuie să-i acor
de o deosebită atenție partidul, 
trebuie să-i acorde o atenție vi
gilentă toți oamenii muncii, că
rora le sînt cu adevărat scumpe 
interesele poporului nostru...

O conducere de partid puternică 
din punct de vedere politic, res
pingerea hotărîtă de către clasa 
muncitoare a oricăror lozinci de
magogice, lipsite de răspundere 
sau fățiș străine — iată garan
ția orientării juste a inițiativei 
maselor".

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 24 octom. 
brie grupul de reprezentanți so
vietici care iau cunoștință de cam
pania electorală din S.U.A. a pă
răsit Washingtonul plecînd Ia 
Louisville (statul Kentucky). In 
timpul scurtei lor șederi in capi
tala Americii, reprezentanții sovie
tici au vizitat comitetele națio
nale ale partidelor republican și 
democrat, sediile organizațiilor 
„cetățenii pentru Eisenhower — 
Nixon" și „voluntarii pentru Ste
venson — Kefauver", au acordat 
un interviu televizat coresponden
ților americani de presă și au vi
zitat orașul. Reprezentanții sovie
tici s-au întreținut cu organiza
torii campaniei electorale a parti
delor republican și democrat.

Vizita reprezentanților sovieti
ci este urmărită cu mult interes 
de presa americană care publică 
relatări amănunțite în legătură cu 
aceasta.

Corespondentul din Varșovia al 
ziarului „Pravda" publică sub 
titlul: „Clasa muncitoare trebuie 
să dea o ripostă hotărîtă lozinci
lor străine, ziarul „Trybuna Ludu" 
cheamă pe oamenii muncii la vi
gilență", următoarea corespon
dență.

In numeroasele rezoluții adap
tate la adunările oamenilor mun
cii și în scrisorile publicate de 
presa poloneză în aceste zile în 
legătură cu rezultatele plenarei a 
8-a a C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez 6e subliniază 
că internaționalismul este piatra 
unghiulară a politicii P.M.U.P., 
iar prietenia polono-sovietică de 
granit corespunde intereselor vi
tale ale poporului polonez, inte
reselor socialismului și păcii.

Feroviarii din Silezia inferioară 
declară următoarele în rezoluția 
lor: „Jurăm să 6tăm neclintiți de 
strajă alianței polono-sovietice, 
care se bazează pe suveranitate și 
pe respectarea reciprocă a dreptu. 
rilor... Noi nu vom uita că ne-am 
întors pe acest străvechi pămînt 
polonez, datorită victoriei și erois
mului popoarelor noastre frățești".

Totodată presa și radioul atrag 
atenția asupra faptului că elemen
tele dușmănoase prefăcîndu-se că 
aderă la lupta pentru democrati
zarea tării, încearcă să folosească 
situația în scopurile lor subver
sive. Astfel, postul de radio Var
șovia anunță că la 22 octombrie 
au avut loc Ia Wroclaw unele ma
nifestări demagogice, naționaliste 
și antisovietice. Clasa muncitoare 
și opinia publică din Wroclaw.

Un articol din „Sztandar Mlodych"
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 

PAP transmite: In articolul 
„Avem propria noastră părere, 
dr. Adenauer" ziarul „Sztandar 
Mlodych" se referă la ultimele 
comentarii și discursuri ale poli
ticienilor vestgermani în legătură 
cu Polonia.

Nu toate comentariile ziarelor 
și nu toate cuvîntările oamenilor 
de stat din R.F. Germană, vădesc 
înțelegere justă a situației din 
Polonia scrie „Sztandar Mlodych" 
Unele din ele nu cunosc chiar de 
loc această situație. Se pare că 
din ultima categorie face parte și 
cuvîntarea cancelarului R.F. Ger. 
mane, dr. Konrad Adenauer, în 
care se vorbește și despre situația 
din Polonia.

El a declarat în special că este 
gata să stabilească relații cu 
„Polonia liberă" și și-a exprimat 
speranța că cu această „Polonie 
liberă" va putea cădea mai ușor 
de acord în legătură cu proble
ma frontierelor de pe Oder și 
Neisse. Ne-am osteni mult cău- 
tînd să înțelegem ce înțelege can
celarul Adenauer prin cuvîntul 
„liberă", dacă noi. polonezii, am 
fi obișnuiți să întrebăm pe alții 
despre ințelesul unor astfel de 
noțiuni. N-am avut obiceiul să 
facem acest lucru în trecut și cu 
atît mai mulf nu-1 vom face în 
prezent. In Germania occidentală 
nu se poate să nu se știe că în 
legătură cu cuvîntul „libertate" 
noi avem o părere proprie. Este 
imposibil să ascunzi faptul că 
părerea noastră este adeseori în 
contradicție cu părerile cancelaru
lui R.F. Cermane și ale ajutoare-

cu in-

subli-
23 oc- 
initia-

lor sale din Ministerul de Război, 
dintre care pe mulți îi ținem 
foarte bine minte încă de pe cînd 
mărșeluiau pe străzile orașelor 
noastre în vestoane negre, cu 
craniu brodat pe mînecă.

Așa stau lucrurile și In acest 
caz. Despre ce fel de „Polonie 
liberă" vorbește dr. Adenauer ? 
Despre o Polonie — așa cum re
zultă din declarațiile de o since
ritate dezarmantă — cu care ar 
putea cădea de acord în legătură 
cu problema revizuirii frontierelor 
de pe Oder și Neisse. O astfel de 
libertate noi o numim în Polonia 
revizionism și aventurism și po
porul nostru este unanim în a- 
ceastă problemă.

Iată cum do
resc unii diplo- 
mafi apuseni să 
creeze atmos
fera necesară 
tratativelor in 
problema Sue- 
zului.

— El, șl acum 
putem sta de 
vorbă I...

Desen de VER- 
DINI din re
vista italiană 
„Vie Nuove".

Siria, Egiptul și Iordania 
preconizează crearea unui 
comandament militar unic

AMMAN 24 (Agerpres). Agen
țiile de presă anunță că la 23 oc
tombrie au sosit în capitala Ior
daniei ministrul de război al 
Egiptului Abdul Hakim Amer, 
comandantul armatei egiptene, și 
comandantul armatei siriene, ge
neralul Tewfiq Nizam Edin. Din 
surse diplomatice se declară că 
convorbirile care vor avea loc la 
Amman între reprezentanții mili
tari ai Egiptului, Siriei și Iorda
niei au drept scop crearea unui 
comandament unic al armatelor 
siriană, egipteană și iordaniană.

Pe de altă parte agenția Reuter 
anunță că la bazele aeriene en
gleze din Iordania continuă să 
sosească avioane cu reacție ve
nind din Cipru.

(începutul notei a fost publicat 
în ziarul de ieri).

2. — Nota guvernului R. F. Ger
mane este pătrunsă de un 
spirit de dușmănie și chiar 
de ură față de Republica De
mocrată Germană. Guvernul
R. F. Germane știe desigur că 
Uniunea Sovietică și Republica 
Democrată Germană sînt legate 
prin relații de trainică prietenie. 
De aceea, numeroasele atacuri 
împotriva R.D. Germane, care 
sînt cuprinse în memorandumul 
guvernului R.F. Germane și care 
nu pot fi calificate altfel decît ca 
niște calomnii, sînt cel puțin ne- 
la locul lor și nu fac decît să 
împiedice examinarea problemelor 
pe care ar dori să le lămurească 
guvernul R.F. Germane.

Guvernul R.F. Germane, tncear. 
că aproape să demonstreze in 
nota sa că în general Republica 
Democrată Germană nu ar exista. 
Guvernul sovietic nu crede că 
este posibil să polemizeze cu un 
punct de vedere atît de absurd. 
In același timp, el consideră ne
cesar să sublinieze că poziția ne- 
realistă a guvernului R.F. Ger
mane față de R.D. Germană re
duce la zero propunerile sale re
feritoare la reunificarea Germa
niei.

Este neîndoielnic că poziția 
actuală a guvernului R.F. Ger
mane față de R.D. Germană nu 
va rezista la încercările timpului 
și că însăși viața va forța pe a- 
cei care poartă răspunderea pen
tru politica Republicii Federale să 
renunțe la dușmănia față de R.D. 
Germană și, în interesul resta
bilirii unității țării, să găsească 
un mod maj lucid de a aborda re
zolvarea acestei sarcini naționale 
a întregului popor german.

3. — l-n legătură cu observa
ția guvernului R.F. Germane des- 
pre înfăptuirea principiului drep
tului națiunilor la autodetermina
re, în ce privește poporul german 
guvernul sovietic consideră ne
cesar să atragă atenția guvernu
lui R.F. Germane asupra faptului 
că sînt incompatibile cu acest 
principiu afirmațiile că răspunde
rea pentru reunificarea Germa
niei ar trebui s-o poarte guver
nele celor patru puteri — U.R.S.S,
S. U.A., Anglia și Franța, și nu 
în primul rînd germanii înșiși. 
Este de asemenea puțin proba
bil ca participarea Germaniei'oc
cidentale la acordurile de la Pa
ris care îngrădesc în mod sub' 
stanțial independența ei în pro
blemele fundamentale ale politicii 
interne și externe, inclusiv în pro
blemele reunificării Germaniei, să 
se poată îmbina cu principiul 
autodeterminării poporului ger
man.

4. — Nota și memorandumul 
guvernului R.F. Germane nu cu 
prind nici un fel de propuneri 
constructive în problemele unifi
cării Germaniei și asigurării
securității europene, care să țină - 
seama de situația actuală în Eu
ropa. In fond în aceste documente 
se repetă propunerile anterioare 
ale puterilor accidentale, care s-au 
dovedit deja a fi nepotrivite ca 
bază pentru un acord, și care n-au 
avut nimic comun cu rezolvarea 
problemei unificării Germanici ca 
stat iubitor de pace și democrat.
și nici cu rezolvarea problemei 
creării unei adevărate securități 
în Europa.

Declarînd în memorandumul 
său că ar sprijini propunerile de 
a se crea un sistem european de 
securitate colectivă. guvernul 
R.F. Germane pune totodată crea- 
rea acestui 6istem in funcție de 
rezolvarea prealabilă a problemei 
unificării Germaniei.

In ce privește guvernul sovie
tic, el este convins că lipsa de do
rință de a se lua de pe acum mă. 
suri în vederea întăririi securită
ții în Europa aduce prejudicii 
uriașe intereselor unificării Ger
maniei. După părerea guvernului 
sovietic participarea celor două 
state germane, care există în pre. 
zent, la măsurile colective de a- 
sigurare a securității generale 
europene, nu numai că ar înlesni 
considerabil rezolvarea practică a 
problemei securității în Europa, 
ci ar și înlătura numeroase pie
dici din calea restabilirii unității 
naționale a Germaniei.

Propunerile amintite de guver
nul R.F. Germane cu privire la 
crearea în Europa a unei zone de
militarizate între est și vest ar 
putea să prezinte interes în anu
mite condiții. Din păcate, guver
nul R.F. Germane se referă la 
aceste propuneri numai pentru a 
apăra din nou planul care prevede 
includerea întregii Germanii în 
gruparea militară agresivă — 
N.A.T.O. și nu pentru a contribui 
la o înțelegere între statele inte
resate în problema creării în Eu
ropa a zonei menționate.

In memorandumul său, guver
nul R.F. Germane repetă din nou 
afirmația că problema dezarmării 
ar putea fi rezolvată numai si
multan cu problema reunificării 
Germaniei. Or, este absolut clar 
că încercările de a șe lega în mod 
artificial aceste două probleme, și 
așa complicate, creează în fapt di
ficultăți suplimentare și frînează 
rezolvarea fiecăreia dintre ele. Un 
astfel de mod de a pune problema 
poate dovedi numai tendințe de a 
aduce în impas rezolvarea acestor 
două probleme.

5. — Guvernul R. F. Germane 
declară că este gata să-și asume 
obligația de a renunța la folosi
rea forței față de statele europene 
care nu sînt membre ale blocului 
Atlanticului de nord și ale Uni
unii Europei occidentale. In legă
tură cu aceasta guvernul sovie
tic ar Ii recunoscător guvernului 
R.F. Germane să-i explice dacă 
declarația amintită înseamnă că 
el este gata să încheie acorduri 
corespunzătoare în această pro
blemă cu țările interesate.

6. — Din nota și memorandu
mul guvernului R. F. Germane 
reiese că între U.R.S.S. și R.F.G. 
există serioase divergente de pă
reri într-o serie de importante 
probleme nereglementate. Apro
pierea punctelor de vedere ale ce
lor două guverne în aceste proble
me, apropiere care, fără îndoială, 
ar fi în folosul popoarelor 
țărilor noastre, necesită, desigur,

bunăvoința părților șl «forturi 
pline de răbdare pentru realiza. 
re3 înțelegerii necesare, precum 
și îmbunătățirea generală a rela
țiilor dintre R. F. Germană și 
U.R.S.S.

Din păcate însă starea relați
ilor dintre U.R.S.S. și R.F.G. nu 
poate fi considerată în prezent 
satisfăcătoare. Se știe că în de
clarațiile lor publice reprezen
tanți cu răspundere ai guvernu
lui Republicii Federale au încer
cat în repetate rînduri să pună 
la îndoială pînă și însăși norma
lizarea relațiilor dintre țările 
noastre și au afirmat că tn actu
alele condiții normalizarea ar fi 
imposibilă.

Acest mod de a pune problem» 
nu dovedește năzuința guvernu
lui R.F. Germane spre reglemen
tarea pe baza înțelegerii recipro
ce a problemelor nerezolvate car» 
interesează ambele părți, și est» 
în același timp în flagrantă con
tradicție cu înțelegerea realizată 
de guvernele noastre In timpul 
tratativelor de la Moscova din 
1955. In comunicatul comun cu 
privire Ia rezultatele acestor tra
tative părțile, după cum se știe, 
au căzut de acord că stabilirea 
de relații diplomatice va contri
bui la dezvoltarea înțelegerii șl 
colaborării între U.R.S.S. șt R.F. 
Germană tn interesul păcii șl 
securității în Europa. Nu poate 
fi negat faptul că trebuie sâ se 
facă mult pentru a traduce tn 
viață această Înțelegere realizată 
de cele două guverne acum un’ 
an. Aceasta se referă în primul 
rînd la problemele în legătură cu 
care s-a realizat un acord precis 
în timpul tratativelor de la Mos
cova.

Pînă în prezent nu s-au dus 
tratative în problemele dezvoltării 
comerțului dintre țările noastre, 
deși la Moscova delegațiile gu
vernamentale ale U.R.S.S. și 
R.F.G. au ajuns la un acord pre
cis în această privință. Nu a fost 
rezolvată satisfăcător nici proble- 
ma înapoierii din Germania occi
dentală a cetățenilor sovietici 
strămutați.

Ar fi de asemenea folositor să 
se ia măsuri pentru dezvoltarea 
multilaterală a legăturilor dintre 
cele două țări tn domeniul cultu
rii, științei și tehnicii.

In legătură cu cele expuse, gu
vernul sovietic considera că este 
de dorit să continue schimbul de 
păreri între guvernele R.F.G. șl 
U.R.S.S. tn problemele relațiilor 
dintre cele două țări. în această 
privință guvernul sovietic își 
menține punctul de vedere că 
dezvoltarea unor relații normale 
între U.R.S.S. și R.F.G. va con
tribui și la rezolvarea problemei 
restabilirii unității naționale a 
Germaniei.

Moscova 22 octombrie 1956“
(text prescurtat)

Plenara C G al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria

Dezbaterile din parlamentul englez 
și Adunarea Națională Franceză

LONDRA 24 (Agerpres). — 
La 23 octombrie, parlamentul șl-a 
reluat lucrările după vacanța de 
vară. Ministrul Afacerilor Exter
ne, Șelwyn Lloyd, a făcut o de
clarație în Camera Comunelor în 
problema Suezului.

^Comunicînd rezultatele exami
nării problemei Suezului în Con
siliul de Securitate, Selwyn Lloyd 
a declarat totodată că guvernul 
englez nu poate fi pe deplin sa
tisfăcut de concluziile discutării 
acestei probleme în Consiliul de 
Securitate, pentru că, potrivit 
spuselor lui, Uniunea Sovietică 
ar fi împiedicat „o reglementare 
echitabilă".

Selwyn Lloyd a încercat să 
treacă pe seama Egiptului răs
punderea pentru faptul că trata
tivele dintre puterile occidentale 
și Egipt n-au început nici pînă 
in prezent. El a repetat cererea, 
care a fost deja formulată de cî
teva ori de reprezentanții occi
dentali în ultima vreme, ca Egip
tul să facă „noi propuneri" care 
6ă cuprindă principalele preve-

deri ale părții a doua din rezo
luția anglo-franceză.

Liderul opoziției laburiste, 
Gaitskel, a declarat că, tntrucît 
cele șase principii au fost accep
tate de către guvernul egiptean, 
ar fi just ca pasul următor să 
fie tratative directe cu Egiptul.

Laburistul Brockway a insistat 
de asemenea să se țină la Gene
va o conferință pentru discutarea 
propunerilor prezentate de guver
nele egiptean și indian.

Lloyd a răspuns că nu pot fi 
întreprinse nici un fel de acțiuni 
atîta timp cît guvernul egiptean 
nu va face noi propuneri,

★
PARIS 24 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 23 octombrie, la 
încheierea dezbaterilor pe margi
nea politicii generale a guvernu
lui, președintele Consiliului de 
Miniștri, Guy Mollet, a rostit o 
cuvîntare în Adunarea Națională.

Referindu-se la problema Cana
lului de Suez, Guy Mollet a de
clarat că guvernul francez conti
nuă «ă insiste asupra adminis
trării internaționale a canalului. 
Guy Mollet a declarat de' aseme
nea că guvernul francez a hotă
rît să-și recheme ambasadorul din 
Egipt.

Trecînd la problema algeriană, 
Guy Mollet a declarat că situa
ția în Algeria s-ar fi îmbunătă
țit. El a afirmat că viitorul sta
tut al Algeriei trebuie să fie ela
borat împreună cu reprezentanții 
poporului algerian. Subliniind 
însă că Franța își va menține in
fluența tn această țară în orice 
condiții, Guy Mollet a declarat că 
arestarea conducătorilor Frontu
lui național de eliberare a Alge
riei este un pas important pe ca
lea „pacificări" Algeriei.

In încheiere, Guy Mollet a pus 
problema încrederii și a cerut să 
se aprobe proiectul de rezoluție 
al grupului parlamentar socialist 
care sprijină politica guvernului.

Votul de încredere va avea loc 
ta 25 octombrie.

BUDAPESTA 24 (Agerpres).— 
La 24 octombrie a avut loc o șe
dință plenară a C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Ungaria.

Plenara a cooptat ca noi mem
bri ai Comitetului Central pe to
varășii : Donathi Ferencz, Lo- 
sonezi, Geza, Lukacs Gyorth, Mu
nich Ferencz.

Plenara a ales în Biroul Po
litic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria pe to
varășii : Apro Antal, Gaspar San
dor, Gero Erno, Hegedus Andras, 
Radar Ianos, Kalai Gyula, Kiss 
Karoly, Robot Iozsef, Marosan 
Gyorgy, Nagy Imre, Szanto Zol- 
tan.

Ca membri supleanți ai Birou
lui Politic au fost aleși tovarășii: 
Losonczi Geza și Ronai Sandor.

Plenara a confirmat pe tov. 
Gero Erno ca prim secretar 
al C.C. și a ales în secretariatul 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria pe tovarășii 
Donathi Ferencz, Kadar Ianos, 
Kalai Gyula. Comitetul Central 
a hotărît să propună Prezidiului 
R. P. Ungare, sa-1 numească pe 
tov. Imre Nagy președinte al 
Consiliului de miniștri, iar pe 
tov. Andraș Hegedus prim vice
președinte al Consiliului de mi
niștri.

Plenara C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Ungaria a în
sărcinat Biroul Politic să elabo
reze neîntlrziat măsurile nece
sare în vederea rezolvării proble
melor care stau în fața partidu
lui și a țării.

în legătura cu provocările 
de la Budapesta

BUDAPESTA 24 (Agerpres).
In seara zilei de 23 octombrie 
organizații reacționare subversi
ve au încercat să provoace la Bu
dapesta o rebeliune contrarevolu
ționară împotriva puterii populare. 
Este evident că această aventură 
dușmănoasă a fost pregătită timp 
îndelungat, forjele reacțiunii stră
ine incitînd în mod sistematic ele
mentele antipopulare la acțiuni 
împotriva puterii legale.

Elemente dușmănoase au folosit 
manifestația studențească care a 
avut loc la 23 octombrie în capi
tala Ungariei, drept pretext pentru 
a scoate în stradă grupuri pregă
tite de ele dinainte, care au for
mat nucleul rebeliunii. Ele au 
folosit agitatori care semănînd 
confuzie în popor au căutat să 
provoace dezordini în masă.

Au fost atacate o serie de in
stituții și întreprinderi publice. 
Huligani fasciști care au întrecut 
măsura au început să jefuiască 
magazine, să spargă geamurile lo
cuințelor și instituțiilor, au încer
cat să distrugă utilajul întreprin
derilor industriale. Detașamente 
de rebeli, care au reușit să pună 
mîna pe arme, au provocat în 
unele locuri vărsări de sînge.

Forțele ordinii revoluționare au 
început să opună rezistentă rebe
lilor. Din ordinul președintelui 
Consiliului de Miniștri, nou numit, 
Imre Nagy, orașul a fost declarat 
sub stare de asediu.

Guvernul Republicii Populare

Ungare * cerut ajutor guvernului 
U.R.S.S.

In conformitate cu această ce- 
rere, unitățile militare sovietice, 
care se află în Ungaria, în baza 
tratatului de la Varșovia au acor
dat ajutor trupelor Republicii 
Populare Ungare pentru restabili
rea ordinei la Budapesta. In nu
meroase întreprinderi industriale, 
muncitorii au opus rezistentă ar
mată bandiților care încercau să 
deterioreze și să distrugă utilajul 
și au postat pază înarjnată.

Spre sfîrșitul zilei de 24 octom
brie. aventura dușmănoasă a fost 

lichidată. La Budapesta a fost resta 
bilită ordinea Luînd cuvîntul la 
postul de radio la 24 octombrie, 
lmre Nagy, președintele Consiliu
lui de Miniștri, a chemat întregul 
popor să păstreze calmul și or
dinea.

încercările contrarevoluționari
lor de a găsi partizani la Debre
țin și în cîteva alte orașe nu au 
avut succes.

Pe adresa C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria și 
a guvernului sosesc din toate col
turile țării telegrame în care oame
nii muncii din Ungaria își exprimă 
puternica indignare în legătură cu 
acțiunile criminale ale contrarevo
luționarilor și asigură partidul și 
guvernul că sînt gata să apere 
cu dîrzenie orînduirea democrat- 
populară împotriva oricăror aten
tate ale dușmanilor și să întă
rească prietenia cu Uniunea So
vietică și cu toate țările socia
liste.
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