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SUB STEAGUL PARTIDULUI Trei
« ...4zi clnd ne crești a fi
<< atotstăptni.

Bem crezul tău ca flă- 
cări in plămirti 

ss Turnlnd nădejde, dragos- 
>> te, mîndrie
« Tn munca dezrobită, pe
<< vecie
» Conducătorule-ntelept
z? condu-ne
<< Noi zi de zi trăim cîte-o
$> minune
« Vijelios noi te urmăm și

cu uimire 
» Spre noua și frățeasca 
zz rtnduire".
« Cuvintele poetului către
% partid nu sint numai cuvintele 
» poetului. Ele sînt cuvintele, 
« sînt gîndurile întregului nostru 
» popor, ale întregului nostru ti- 
>> neret. De nestins este drago- 
« stea Și încrederea tineretului 
\\ din patria noastră față de Par- 
>> tidul Muncitoresc Romîn. Din 
« întreaga activitate a partidu- 

lui tineretul s-a convins că 
?> partidul nostru a apărat și apă. 
<< ră consecvent interesele celor 
M ce muncesc, că pentru partid 
» slujirea cu devotament a inte- 
« reselor poporului este lege de 
Sj neclintit.
?> Munca noastră este mereu 
<< mai rodnică, lupta noastră do. 
Ss bindește noi și noi biruinți 
>> pentru că în frunte avem un 
« stat major călit, partidul cla
ss sei muncitoare, care-și clăde- 
?> ște politica sa pe temelia atot. 
« biruitoarei învățături marxist- 
șs leniniste pe care o aplică la 

specificul țării noastre. Drumul 
« spre socialism, spre o viață 
Ss nouă mereu mai bună nu este 
>> o șosea asfaltată pe care o par- 
<< curgi fără eforturi. Noi știm 
SS că pe acest drum sînt multe 
5> greutăți de învins, că pentru 
« atingerea țelului socialist mai 
ss sînt multe de făcut, multe uzi- 
» ne și case de construit, multe 
« țarini de desțelenit. Cheia re- 
ss zolvării tuturor greutăților 
>> care mai sînt stă in mina po- 
« porului muncitor, a oamenilor 
SS muncii de la orașe și sate. 
» vîrstnici și tineri. Cel de al 
« II-lea Congres al P.M.R. a 
ss pus în fața poporului sarcina 
» de a lupta pentru ridicarea 
« continuă a producției, pentru 

obținerea de recolte tot mai

bogate, pentru dezvoltarea ne- < 
contenită a științei și culturii J 
din patria noastră. Trecutul în- < 
tunecat al țării noastre și rea- < 
litățile vieții noi ne arată ceea < 
ce ne învață partidul și anu- < 
me că drumul socialist pe care < 
mergem este singurul drum < 
care aduce poporului nostru o < 
viață tot mai bună. Pe acest < 
drum ne conduce un ctrmaci J 
înțelept și încercat — Partidul < 
Muncitoresc Romîn — și cu < 
asemenea cîrmaci sîntem si- S 
guri de victorie. <

Tocmai de aceea toți oame- < 
nii muncii din patria noastră ) 
sînt strîns uniți sub steagul 2 
de luptă al partidului. Sub a- < 
cest steag luptă cu mîndrie ) 
și tineretul nostru. Noi, tine- 2 
rii, datorăm partidului, dato- < 
ram puterii populare tot ce > 
face tinerețea noastră mai fru. 2 
moașă, mai clocotitoare. Parti- < 
dul, puterea populară, ne-au > 
deschis căi largi de muncă și < 
creație. In politica înțeleaptă a \ 
Partidului Muncitoresc Romîn, > 
în conducerea de către partid 2 
vede tineretul nostru chezășia < 
împlinirii năzuințelor sale spre jj 
un viitor minunat, comunist. . 
Conducîndu-ne, partidul ne e- \ 
ducă în spiritul patriotismului > 
socialist, în spiritul devota- 2 
meniului neclintit pentru cau- < 
za clasei muncitoare, în spi- > 
ritul internaționalismului pro. 2 
letar și al prieteniei veșnice \ 
cu marea Uniune Sovietică. > 
Conducîndu-ne. partidul ne dă 2 
nouă tinerilor țeluri înalte, ne \ 
înarmează cu experiența revo- >. 
luționară, ne ferește de dibuiri < 
și rătăciri, ne arată clar ce a- $ 
vem de făcut. Organizațiile de >. 
partid, membrii de partid se < 
apleacă cu grijă asupra pro- $ 
blemelor tineretului, îi ajută 2. 
pe tineri să-și dezvolte apti- <- 
tudinile, le stimulează iniția- > 
tiva, elanul creator și neseca- < 
ta lor energie. 2.

Bucurîndu-se de condiții din > 
ce în ce mai bune create de <■ 
partid, asigurate de puterea Z 
populară ca de exemplu : drep- y 
tul la muncă, la odihnă, la <« 
învățătură, tînăra noastră ge-
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luptă cu mîndrie

Excelenței sale,
Domnului Dr. THEODOR KORNER 

Președintele Republicii Austriace 
Viena

a 
a 

Austriei, vă rog să primiți, Stimate Domnule Președinte, felicitări 
călduroase din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine și a mea personal, și cele mai bune urări 
pentru prosperitatea și fericirea poporului austriac.

Îmi exprim cu acest prilej încrederea că relațiile 
noastre se vor dezvolta în interesul ambelor noastre 
păcii și colaborării internaționale.

Dr. PETRU GROZA, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări

Cu prilejul sărbătoririi zilei naționale a poporului austriac, 
celei dinții aniversări a proclamării neutralității permanente

între țările 
popoare, al

•........................ i Naționale
a Republicii Populare Romîne

cunos 
acesta 
o con- 
în fie-

„MERG ȘI EU**
Pe primul dintre ei l-am 

cut prin februarie anul 
Venise în brigada pe care 
duc. Ca și acum, treceam
care zi pe la parcul 7. Aici l-am 
întîlnit. Slăbuț, nu prea înalt, cu 
părul bălai, nu ședea o clipă lo
cului. Argint viu să fi fost și tot 
ar mai fi avut un pic de astîmpăr. 
El nu I Muncea cu suflet. In ju
rul său, totul strălucea. Am 
început să-l urmăresc în
deaproape. Zilnic era ace
lași. începuse să recupereze și 
țiței de prin vecinătățile parcului. 
Eram bucuros și-mi ziceam în si
nea mea: uite un băiat de is
pravă. Intr-o zi însă m-a cam 
pus pe gînduri. Avusesem o con
sfătuire de producție. Cine crezi 
că lipsea ? Tocmai el, Aurel Banu. 
La asta nu m-am așteptat. A 
doua zi, cum am dat cu ochii de 
el, l-am întrebat grijuliu:

— Ai pățit ceva ieri ?
— Nimic — mi-a răspuns li

niștit.
— Bine, dar de ce n-ai venit 

și tu la consfătuire ? Sau cumva 
n-ai știut ?

— Ba, am știut. Dar ce să caut’ 
Eu îmi văd de treaba mea. Merg 
lucrurile? Bine. Ce-mi pasă de 
altul?

Am stat de vorbă pe îndelete. 
I-am explicat de ce nu poate să-i 
fie indiferentă munca celorlalți, 
așa cum nici lor nu le poate fi in
diferentă munca lui. I-am arătat 
că poate ceilalți sondori și par- 
cagii au de 
lui. N-a zis 
din umeri.

Am crezut că m-a înțeles. Dar 
la următoarea consfătuire lucru
rile s-au petrecut la fel. Știam că 
la sfîrșitul orelor de program 
pleacă. Unde ? Cu ce se ocupă 
după aceea ? Nu reușisem încă să 
aflu.

La cîtva timp după această în- 
tîmplare mi-am făcut de lucru pe 
la parcul unde lucra. Am început 
să vorbim despre una, despre alta. 
Am adus, încet-încet, discuția pe 
făgașul dorit de mine. M-am 
străduit să-l conving că nu-i bine 
să fii așa izolat de ceilalți; că 
pe toți ne interesează cum mun
cește el; că e bine să-și spună 
părerea despre felul cum mun
cește întreaga brigadă; că noi 
alcătuim împreună un colectiv 
unit prin obiectivele muncii noas
tre; că acest colectiv nu poate să-i 
fie străin.

M-am despărțit de el cu im
presia că cel puțin de astă dată 
m-am făcut înțeles. Și nu m-am 
înșelat. Sfaturile se legaseră 
unul de altul. La prima noastră 
consfătuire era prezent. Am vor
bit tovarășilor mei de muncă des
pre realizările brigăzii. Lui i-am 
rezervat o bună parte din bilan
țul pe care l-am făcut atunci. Și 
în timp ce spuneam cum mun
cește el, cît țiței și fier vechi a 
recuperat, cum iși întreține par
cul, ochii sondorilor, parcagiilor 
și ai mecanicilor erau îndreptați 
către locul unde se afla Banu. 
Pe drum mi-a mărturist că sînt 
interesante consfătuirile astea. 
Apoi a început să ia parte la dis
cuții, să facă propuneri, într-un 
cuvînt — devenise altul. Băiatul

învățat din munca 
nimic. Ridica doar

întîlnirile mele cu oamenii sovietici
Pe oamenii sovietici i-am cu

noscut atunci cină au fost oas- 
oe(i ai țării noastre, i-am cu
noscut la ei acasă, în clini ci le 
lor, in institutele de cercetări, 
in mijlocul familiilor lor.

în anul 1950 a fost la noi in 
țară academicianul Constantin 
Mihailovici Bîkov. unul dintre 
cei mai cunoscuți elevi ai mare
lui fiziolog Ivan Petrovici Pa
vlov. S-a întîmplat că tocmai 
atunci se inaugura Institutul de 
neurologie „I. P. Pavlov" al 
Academiei Republicii Populare 
Romine, iar academicianul Bî
kov a asistai la festivitatea 
inaugurării. In zilele acelea am 
avut prilejul să stau mult de 
vorbă cu dînsul și el ne-a dat 
tuturor, întregului colectiv care 
pleca la un lucru greu, multe 
sfaiuri folositoare, atlt în ceea 
ce privește tematica de cerce
tare a problemelor, cit și meto
dele cele mai potrivite pentru 
rezolvarea lor. Academicianul 
Bîkov nu vorbește mult, dar 
reușește să fie foarte aproape de 
oameni. Ascultă cu multă aten
ție ce-i spui, cîntărește cele au
zite și tsi spune părerea* cu toa
tă sinceritatea și cu întreaga 
autoritate a unui mare om de 
știință. L-am mai întîlnit apoi 
de două ori la Leningrad, în in
stitutul pe care-l conduce — 
Institutul de fiziologie „I. P. 
Pavlov" al Academiei de Știin-

■ I -■ii ............ i <■■■■■

de acad. A. Kreindler

te — In anii 1952 și 1955. De 
fiecare dată, tot atlt de atent, 
tot atlt de binevoitor, totdeau
na gata să te ajute, totdeauna 
gata să-ii arate cu amănuntul 
ceea ce se 
tul condus 
înconjurat

lucrează in Institu- 
de el. L-am văzut 

____ ,___ de stima și dragos
tea tuturor fiziologilor din U- 
niunea Sovietică și din străină
tate la Congresul unional al fi
ziologilor și biochimiștilor care 
s-a ținut în 1955 la Kiev. Aca
demicianul Bîkov este una din
tre marile figuri ale științei 
contemporane. In luna ianuarie 
a acestui an, cînd a împlinit 
v ir sta de 70 de ani, fiziologii 
din întreaga lume i-au dedicat, 
drept omagiu, un volum de lu
crări tipărite cu această ocazie.

In iarna anului 1952, țara 
noastră a primit vizita a doi 
mari medici din Uniunea So
vietică — prof. Miasnikov și 
prof. Cernigovski, amindoi 
membri ai Academiei de Știin
țe Medicale din U.R.S.S. Pe a- 
mîndoi îi cunoscusem cu un 
an înainte, la Moscova și Le
ningrad, în cursul călătoriei de 
studii pe care o făcusem atunci. 
Profesorul Miasnikov este con
ducătorul Institutului de tera
peutică al Academiei de Științe

Medicale din Uniunea Sovie
tică, iar profesorul Cernigovski 
conduce o secție a Institutului 
de fiziologie al Academiei de 
Științe din Leningrad. Amindoi 
au stat mai multe zile in in
stitutul nostru de neurologie. 
Au cercetat cu amănunțime 
ceea ce se lucrează, au stat de 
vorbă cu fiecare colaborator, 
foarte mult chiar cu cei tineri. 
Pot să spun că in unele zile au 
lucrat mult, cu seriozitate, fă- 
cind aprecieri asupra muncii 
noastre. Am admirat seriozita
tea și competența cu care fă
ceau acest lucru și aș putea 
spune că aceasta este o carac
teristică generală a oamenilor 
de știință sovietici.

Ne-au încurajat in muncă, 
ne-au ajutat s-o îmbogățim. Pe 
profesorul Cernigovski — om 
cu mare prestigiu științific în 
lumea întreagă, datorită lucră
rilor sale fundamentale in do
meniul neurofiziologiei — l-am 
revăzut anul trecut în Uniunea 
Sovietică, tot atlt 
afectuos.

Dintre marii 
Uniunii Sovietice 
născut pe academicianul Palla- 
din, conducătorul Institutului 
de biochimie al Academiei de 
Științe Ucrainene, din Kiev. 
L-am văzut prima oară la Con-

de cald, de

învăț ați ai 
am mai cu-
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Cei trei eroi. De la stingă la dreapta: Nicolae Ilie, Niculae 
Leașu și Aurel Banu.

Adunări Naționale a R.PJt, cotH 
ducătorul delegației, însoțit dt 
fiicele sale, Chivu Stoica, președiiu 
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., membru al Biroului Politia 
al, C.C. al P.M.R., cu soția, Petre 
Borilă, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.R.* 
membru al Biroului Politic al C.Q 
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 al 
C.C. al P.M.R., cu soția, Grigore 
Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe al R.P.R., membru ai C.C. 
al P.M.R., cu soția, și celelalte 
persoane oficiale care însoțesc de
legația romînă.

La recepție au luat parte de 
asemenea Mjalko Todorovici, 
membru al Vecei Executive Fe
derative a R.P.F. Iugoslavia, ge
neral locotenent Rudi Petovar* 
precum și N. Vujanovici, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al R.P.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și N. Guină, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar aî 
R.P.R. la Belgrad, care însoțesc 
delegația în vizita oficială pe 
care o face în Iugoslavia.

Din partea iugoslavă la dejun 
au participat Boris Krajger, 
președintele Vecei executive a 
R. P. Slovenia, cu soția, Ivan 
Macek, membru al Vecei execu
tive federative a R.P.F. Iugosla
via, cu soția, dr. Ferdo Kozak, 
vicepreședinte al Scupșcinei na
ționale a R. P. Slovenia, membri 
ai Vecei executive a R. P. Slo- 

T________________  ______ venia, Ianko Rudolf, președinte al
importantă a Iugoslaviei socialis. Consiliului republican al Uniunii 
te, pentru nivelul tehnic la care sindicatelor din Iugoslavia și alte 
se găsește și-i urăm noi succese persoane oficiale slovene, 
în activitatea ei“.

Oaspeților li s-a oferit apoi un 
album înfățișând aapecie din 
munca colectivului uzinelor.

ăsta, pe care nu-1 interesa decît 
ce se întîmplă la parcul său, de
veni un animator al brigăzii 
noastre. După lăsarea lucrului 
trecea mereu pe la mine. Mă în
treba cîte și mai cîte, și se bucura 
sincer cînd îi spuneam că trebu
rile merg bine. De curînd, la 
parcul unde se afla, a crăpat su
dura unui separator. Nu se mai 
putea lucra. Separatorul trebuia 
demontat, reparat și pus la loc. 
Treabă destul de grea, mai ales 
că nici oameni nu prea aveam, 
întrucît schimbul întîi se termi
nase cam de multișor. Deodată 
mă trezesc cu Aurel Banu, față-n 
față.

— Tovarășe brigadier, vreau 
să merg și eu.

— Unde să mergi ?
— Să ajut la demontarea sepa

ratorului.
— Bine, dar tu ești în timpul 

liber 1...
— Ce timp liber cînd separa

torul nu merge ? Pot să fiu li
niștit ?

Am încuviințat. S-a muncit in
tens. Șase ore a durat reparația, 
iar Banu nu s-a despărțit de 
montori. Era stropit de țiței din

cap și pînă tn picioare. Pe față 
însă îi înflorise un zîmbet. Mun
ca noastră nu-i mai era străină.

„ȚINCUL”
Așteptam să-mi vină un nou 

ajutor de brigadier. în sosirea 
lui îmi puneam mari speranțe. 
Auzisem că absolvise de curînd 
o școală medie. Mi-1 închipuiam 
înalt, bine legat la trup, energic 
și descurcăreț. A sosit. Cînd l-am 
văzut, am rămas încremenit. Un 
„țînc" cu o bască pe cap mi se 
prezentă :

— Mă cheamă Ilie Nicolae și-s 
repartizat aici ca ajutor de bri
gadier.

— Bine ai venit — am îngîi- 
mat eu. In sinea mea însă mă 
gîndeam : „Ce mă fac eu cu puș
tiul ăsta ? S-au dus pe Ialomița 
speranțele mele".

Mi-am dat însă seama că nu 
procedez bine. Cum poți să apre
ciezi un om după aparențe ? Și- 
apoi ce-i daca e așa mic ? Mai 
știi ce fel de „stofă" are ?

ION ȘINCA
Foto: EUGEN CSIKOȘ
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Decorări la Prezidiul Marii 
Adunări Naționale

mare pancartă pe care erau scrise 
în limba romînă cuvintele: „Bine 
ați venit, oaspeți dragi din Repu
blica Populară Romînă".

Oaspeții romîni au străbătut 
marile hale ale uzinelor, sectoa
rele de turnătorie, prelucrare me
canică, strunguri Carusel, mon
taje, unde s-au interesat îndea
proape de producția întreprinde
rii. Specialiștii romîni care înso
țesc. delegația au urmărit cu a- 
tenție noile tipuri de turbine a- 
fiate in lucru. Inginerii uzinelor 
au informat pe oaspeții romîni 
că în curînd în cadrul întreprin
derii lor vor intra în producția de 
serie noi prototipuri de turbine 
de mare putere.

Muncitorii marii uzine slovene 
colaborează strîns ou muncitorii 
uzinelor croate „Rade Koncear" 
din Zagreb, ei reafeînd partea 
mecanică a turbinelor, iar tovară
șii lor croați partea electrotehnică 
a utilajului.

După vizitarea uzinelor, oaspe- 
țij romîni s-au întreținut îndea
proape cu conducătorii întreprin
derii, în legătură cu unele pro
bleme de producție și sociale ale 
întreprinderii.

La plecare, tovarășul 
Gheorghiu-Dej, conducătorul 
legației a scris următoarele
cartea de onoare a întreprinderii: 
„Mulțumim colectivului întreprin. 
derii „Litostroj" pentru primirea 
călduroasă făcută delegației noa
stre preoum și pentru explicațiile 
date în legătură cu activitatea de 
producție și sociala desîășurată".

„Exprimăm întreaga admirație 
pentru această uzină metalurgică

LIUBLIANA 25 (de la trimi
șii speciali Agenpres). —

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu.
Dej, prim secretar al C. C. al 
P.M.R., membru în Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale, conducă
torul delegației, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mini
ștri, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Petre Borilă, 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, membru ai Bi
roului 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, mi
nistrul Afacerilor Externe, mem
bru al C.C. al P.M.R., și persoa
nele care însoțesc delegația au 
sosit joi dimineața la Liubliana, 
capitala R.P. Slovenia, venind de 
la Zagreb.

Oaspeții roimîni sînt însoțiți în 
cursul călătoriei pe care o fac in 
Iugoslavia de Mj-alko Todorovici, 
membru al Vecei executive fede
rative a R.P.F. Iugoslavia, ge
neralul locotenent Rudi Petovar, 
precum și de Nicola Vujanovici, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P.F. Iugoslavia 
la București și Nicolae Guină, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al R.P.R. la Belgrad.

La sosire, pe peronul gării Liu
bliana, membrii delegației romîne 
au fost întîmpinați de tovarășii 
Miha Marinko, președintele Scap, 
șcinei naționale a R.P. Slovenia, 
Boris Krajger, președintele Ve
cei executive a R. P. Slovenia, 
Ivan Macek, membru al Vecei 
executive federative a R.P.F. Iu
goslavia, dr. Ferdo Kozak, vice
președinte al Scupșcinei naționale 
a R.P. Slovenia și alte persona
lități oficiale slovene.

Membrii delegației romîne s-au 
salutat cordial ou conducătorii 
sloveni.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R.P.R. și R.P.F. Iugosla
via.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și 
Chivu Stoica, împreună cu preșe- 

, dintele Miha Marinko, au trecut 
în revistă compania de onoare 
alihiată pe peronul gării.

Delegația romînă s-a îndreptat 
apoi cu automobilele spre vila 
Podrojnik.

Străzile orașului erau înțesate 
de lume. Mii de locuitori ai capi
talei slovene au făcut solilor po
porului romîn o frumoasă .primire.

Liubliana, capitala R.P. Slo
venia, unul din centrele vieții po
litice, economice și culturale a 
R. P. F. Iugoslavia, este un 
important punct de legătură 
în comunicațiile internațio
nale între Occident și Europa 
sud-estică. Situat în nord-vestul 
Iugoslaviei, înconjurat de Alpii 
sloveni, Liubliana are astăzi 
143.000 locuitori.

Cetățenii Liublianei păstrează 
cu dragoste bogatul tezaur cultu- s-au făurit în lupta de eliberare 
ral sloven care s-a menținut tn- cadre numeroase de viitori con- 
tr-o puternică unitate în cursul structori ai socialismului. Insufle- „„„„„„
secolelor de stăpînire străină. Mo. țiiorul și organizatorul luptei construirea socialismului1* P 
numentele și muzeele Liublianei eroice a poporului iugoslav a fost Președintele Mih, Maeinto . 
sînt mărturii vii ale unei bogate Partidul Comunist, în jurul căruia toastat apoi în sănătatea tovară- 
istorn și a unui glorios trecut de (s’a“ s*rms intr-un front larg șilor Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu 
cultura. toate forțele patriotice populare, .

ca în jurul singurului partid ca
pabil să ducă poporul la victorie 
în lupta de eliberare.

Slavă eroilor căzuți pentru 
eliberarea Iugoslaviei 1“

Vizitarea marilor 
uzine „Litostroj"

Gn. 
de- 
în

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

In timpul dejunului tovarășii 
Miha Marinko și Gh. Gheorghiu- 
Dej au rostit toasturi.

Vizitarea Muzeului . 
eliberării naționale “'Ji‘

R.P. Slovene, Miha Marinko a 
urat un călduros bun venit pe 
pămîntul R.P. Slovene înalților 
oaspeți, reprezentanți ai poporu
lui romîn.

Președintele Miha Marinko și-a 
.all,uu,u, nu- e\P™at satisfacțiaI pentru rezui-

unu au vizitai în Liubliana Mu- ?tele P“!tlve Obținute InJ-un 
zeul eliberării naționale a Slove- timp relativ Scurt in dezvoltarea

a Sloveniei
LIUBLIANA 25 (de la trimișii 

speciali Agerpres).
Tot în cursul zilei de joi, mem

brii delegației guvernului R.P R. 
și a " 
mîn

Partidului Muncitoresc Ro-

colaborării dintre popoarele ro- 
iugoslav. El a subliniat 

faptul că relațiile de prietenie 
dintre R.P.R. și R.P.F. Iugoslavia 
se reinoiesc pe baze solide, pe 
principiile egalității în drepturi, 
suveranității și respectului reci-

mei.
Membrii delegației guvernului țniIț 

Republicii Populare Romîne și a 
Partidului Muncitoresc Rcmîn au 
semnat următoarele în Cartea de 
aur a Muzeului: „Acest muzeu 
constituie o puternică mărturie a ■,. v
eroismului cu care poporul sloven P£°Ș*.a. sâmburilor descinse de 
și poporul iugoslav au lupta; pen- P,aî*rl. ln. problemc.e esen- 
tru scuturarea jugului co'.ropito- »!a,e ln 2e a*‘!!e d,ntre ce e două 
rilor fasciști, pentru eliberarea 
patriei. Muzeul a produs o .puter. 
nică impresie asupra noastră.

r-, , ... . j u unu auuian&muiui — a SDUS
El este un mijloc minunat de vorbitorul - are o deosebită în- 

educație patriotica revoluționara semnalate. Atmosfera care predo- 
Ctai 51 ai între«ul^ mină zilele acestea în convorbi- 

F' PfP0113^16 sal.e frata !n rile dintre reprezentanții de stat 
chip grăitor oare au fost bazele pojjtjCj aj ceior joua țări ale 
nou puteri în Iugoslavia și cum noasțre ne dau speranțe că în Vii- 
fi-atl făurit în linia dp e thf»rar« a— —i.x.n

state. „Dezvoltarea relațiilor sin
cere de prietenie dintre țările 
■noastre în scopul comun al cons
truirii socialismului — a spus

tor relațiile romîno-iugoslave se 
vor dezvolta și mai mult în fo
losul ambelor popoare, pentru 
-------------  ---- alismuluiM.

Președintele Miha Marinko a

Joi la amiază a avut loc la 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale solemnitatea înmînărij unor 
decorații.

La solemnitate au luat parte 
acad. Mihail Sadoveanu, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, A. Bunaciu, se
cretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, academicienii 
prol. dr. C. I. Parhon. St. S. Nico- 
iau, N. Hortolomei, N. Gh. Lupu 
și Andrei Oțetea, ing. O. Rusu și 
alții.

Cu Ordinul Muncii clasa l-a au 
fost decorați academicienii prof, 
ing. Nicolae Profiri și prof. dr. 
Alexandru Radulescu, 
delungată.și valoroasă 
științifică și didactică 
lejul împlinirii vîrstei 
ani.

Pentru îndelungată 
în mișcarea muncitorească și pen
tru merite deosebite în domeniul 
științific, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 75 de ani a fost con
ferit Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa a ÎI-a, a- 
cademicianului Barbu Lăzăreanu.

S-a conferit de asemenea Ordi
nul Muncii clasa a Il-a scriitoru
lui Francisc Szemler cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani și pentru 
rodnică activitate oe tărîm lite
rar.

Cu ocazia împlinirii a 60 de 
ani și pentru merite deosebite în 
munca, înainte și după 23 August 
1944, s-a conferit Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" cla
sa a V-a tov. Izidor Schonber- 
ger, directorul Centrului mecanic 
Timișoara.

Pentru merite deosebite în 
construcția și montarea agregate
lor la termocentralele Paroșeni și 
Borzești, s-a conferit Ordinul

pentru In
activitate 

și cu pri
de 70 de

activitate

Felicitări - echipei C.C.A.
Echipei de fotbal C.C.A.

Lutton (Anglia)
Comitetul pentru Cultură Fizică 

și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R.P.R. vă felicită căl
duros pentru rezultatele obținute 
în întîlnirile prietenești de fotbal 
susținute în Anglia. Știrea victo
riei voastre asupra redutabilei e- 
chipe Lutton Town a fost pri
mită cu multă bucurie de iubi
torii de sport din patria noastră.

Vă dorim, dragi tovarăși, noi 
succese.

Președintele C.C.F.S. 
MANOLE BODNARAȘ

Muncii clasa a IlI-a unor mun
citori, tehnicieni, ingineri din Mi
nisterul Energiei Electrice și In
dustriei Electrotehnice: Martin 
Barabasch, Mihai Vasile, Toma 
Vesa, Nicolae Mănescu, Gh. Ghe- 
ghea, Gh. Poamă, Alex. Floreș- 
teanu, Nicolae Horțu, Gh. Berlo- 
van, Aurel Nachim, Alex. Anghel, 
Tudor Colțea, Petru Pordan, 
C-tin Pascaru, Gr. Ivășchescu, 
Aurel Prunaru, D. Ceapîru.

S-a conferit Ordinul Muncii cla
sa a IlI-a unor muncitori și teh
nicieni din sectorul extractiv al 
industriei locale: Carol Pecsar și 
Ion St. Ștefănescu.

LIUBLIANA 25 (de la trimișii 
speciali Agerpres:) Joi diminea-

Stoica, în sănătatea tuturor mem
brilor delegației romîne, pentru 
tradiționala prietenie romîno-iu- 
goslavă.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a 
mulțumit președintelui Miha Ma- 
rinko pentru urările adresate, pen
tru frumoasa și călduroasa pri
mire făcută delegației romîne de 

-ja orașU. 
lui Liubliana.

Considerăm foarte justă — a 
arătat conducătorul delegației ro
mîne — sublinierea tov. Miha 
Marinko în legătură cu prietenia 
dintre popoarele romîn și iugo
slav. Noi trebuie să procedam 
astfel incit nu numai să Întărim 
această prietenie, care a suferit 
o întrerupere nenormală, dar să 
facem așa îneît nimic să nu o 
poată tulbura vreodată. Popoarele

(ConEnuare tn pag. 4-a)

Dejunul oferit
tă, membrii delegației guvernu- TVîiFirr Hf— delegației r«lui Republicii Populare Romîne * 11x10 lYlCtrilliCO oficialitățile și populați,
și a Partidului Muncitoresc Ro- .. ................ __
mîn și persoanele oficiale romîne • *
și iugoslave care îi însoțesc, îm- speciali Agerpres), : 
preuna cu președintele Vecei Exe
cutive a R.P. Slovenia, E 
Krajger, au vizitat marile uzine 
„Litostroj" de lingă Liubliana. . - 7 7- -7- t:~.-’ —•

La 6osirea la uzine, membrilor dejun în cinstea delegației gu-• 1 1. . . wornitlm U U W o <» Do»4irlnl<.idelegației romîne li s-a făcut o 
călduroasă primire. La poarta 
principală, pavoazată festiv cu 
drapele rominești și iugoslave, prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
muncitorii fabricii au ridicat o membru al Prezidiului Marii

LIUBLIANA 25 (de la trimișii

Președintele Scupșcinei națio- 
Boris nale a R. P. Slovenia, Miha Ma

rinko, a oferit în Palatul Vecei 
Executive a R. P. Slovenia, un

vernului R.P.R. și a Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Din partea romînă au luat par
te : tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej,

Muncile din campania de toamnă
hotărăsc soarta viitoarei recolte

La Tigveni însămînțările au fost terminate
De oîteva luni, cerul nu se mai 

îndurase să arunce peste ogoa
rele Tigvenilor nici un strop de 
ploaie. Pămîntul humos se făcu
se tare ca seîndura, numai mi
riștile arate și ele tot în secetă 
se fărimaseră. Vara se termina
se, începea o toamnă fierbinte apă
sătoare. Arar, în cîte o seară, se 
rostogoleau dinspre Cumpăna vă
lătuci de nori întunecați ce 
ceau pierziîndu-se departe, 
miazăzi. Bolta rămînea din 
senină, mereu senină.

Doi oameni

tre- 
spre 
nou

șoseaua ce saltă șerpuind 
dealul Momăii, mergeau cu 
î-ntins doi oameni. Unul cu 
albit și sprincene stufoase,

Pe 
peste 
pasul 
părul 
celălalt, un tînăr uscățiv, repezit, 
cu gluma gata oricînd pe buze. 
Primul, comunistul Nietor Bucă- 
taru, secretarul organizației de 
partid, celălalt, Aurel Dumitrescu, 
secretarul organizației U.TM. De
sigur, nimeni n-ar fi bănuit pen
tru ce înfruntă acești doi oameni 
arșița, cale de atîția kilometri 
pînă la Curtea de Argeș. Numai 
tînăruj inginer al secției agricole 
raionale i-a primit zîmbind, ca pe 
două cunoștințe vechi.

— Ei, v-ați hotărît ?
— Da, tovarășe inginer — răs

punse bătrînul, cu vorbă domoală.

Numai că n-o să fie prea ușor, be o brigadă artistică de agitație. 
Oamenii nu sînt învățați să se- După o consfătuire destul de 
mene imediat ce taie porumbul, lungă, și deputății și-au fixat sar.. ... _< ,, cinffe.

Nistor Bucata ru era pretutin
deni. El însuflețea oamenii, le să
dea încrederea în izbîndă. Si 
munca a început. Pe drumuri se 
auzea scîrțîitul carelor, în lanuri 
geamătul uscat al știuleților 
smulși. Secretarul statului, tină- 
rul Ion Pleșiță, umbla neobosit. 
Ba îl vedeai strigînd prin vreo 
ogradă, ba rătăcind printre șiru
rile de căruțe ce se întorceau de 
la cîmp.

Tinerii se împărțiseră tn gru
puri și treceau de la unii Ia alții, 
ajuțîndu-se. Era o plăcere să-i 
vezi, plini de neasttmpăr și vese
lie, cum culcau la pămînt porum
bul Aurel Dumitrescu dăduse dru- 
mul la toate glumele ce le ținuse 
de atîta timp. Toma Minciună îi 
ținea hangul.

In prima duminică, la cămin a 
fost un ris de pomină. Era mai 
mare hazul să-l vezi pe Vasile 
Ciurea făcînd fețe, fețe. Soția lui, 
Ana, e deputată și fiindcă băr
batul nu voise să iasă la cîmp, 
începuse culesul singură. Și cît

VASILE TINCU
(Continuare tn pag 2-a)

Așteaptă mai întîi ploile.
— Noi nu mai putem aștepta 

ploile — îi luă băiatul vorba din 
gură. La noi cînd încep, nu mai 
stau. Trebuie 6ă semănăm înainte, 
altfel pățim ca anul trecut.

— Are dreptate — îi întări in
ginerul spusele. Mai aies du.pă se. 
cetă, ploile nu se mai opresc în 
regiunea noastră. Pămîntul este 
humos. se umple de apă și e im
posibil să mai ari. Insă imediat 
după cules, pămîntul, umbrit 
țin pînă acum, se poate ara, 
ziceți, o să putem reuși cu 
menii ?

începe munca

pu- 
Ce 
oa-

Avusese dreptate Nistor Bucă- 
taru. Oamenilor nu le ardea de 
cules. Campania trebuia insă în
cepută cu orice preț cît mai re
pede, altfel la anul n o să aibă 
grîu. Comuniștii știau asta și se 
bazau mult pe sprijinul tinerilor 
și al deputation Utemiștii au ți
nut o adunare scurtă, entuziastă. 
S-o hotărît ca a doua zi să mear
gă cu toții la cules, iar seara să 
se ducă din casă în casă, să lă
murească pe oameni să iasă la 
cîmp ; totodată, cu sprijinul învă
țătorului Nicolae Luțic să înjghe-

O treabă făcută 
doar pe jumătate
(De la corespondentul nostru). 
Dacă se pot spune lucruri 

bune despre gospodăria agricolă 
colectivă „Flamura Roșie" din 
comuna Șoldanu, raionul Olte
nița, tn ceea ce privește predarea 
cotelor către stat, nu se poate 
afirma același lucru și despre si- 
tuția tnsămlnțărilor.

tn această privință, colectiviștii 
nu stau prea bine. Din cele 544 
hectare ale colectivei, 190 tre
buiau să fie tnsămtnțate cu grîu 
și orz tn această toamnă. Dar, 
pînă acum, abia jumătate din 
această suprafață a fost însămi n- 
țată.

Brigada de tractoriști de la 
S.M.T.-Budești, condusă de Con
stantin Dicu, care lucrează pă- 
mtntul colectiviștilor, a fost ne
voită ca acum ctteva zile să 
plece să are tn altă comună din 
cauză că pe o bună parte din te
renul colectivei încă nu era re
coltat porumbul.

E de datoria colectiviștilor a- 
cum, cînd au mai rămas doar cl- 
teva. zile din timpul optim pen
tru tnsămtnțări, să ia măsuri ur
gente tn vederea pregătirii tere
nului pentru arături. Utemiștii 
trebuie să sprijine și ei din plin 
această acțiune, grăbind prin 
munca lor terminarea la timp a 
tnsămînțărilor.

voită ca acum cîteva zile



TREI PETROLIȘTI

A

(Urmare din pag. l-a)

mîndri 6e simțeau fruntașii:

Corespondent 
PAULA PREZARITU

15 ani de la moartea lui A. GAIDAR

Exemplul 
bătrîtiului miner

Eroul principali, comunistul 
(Urmare din pag. l-a)

Am început să-i arăt sectorul 
de muncă, ce avem de făcut, să-i 
prezint pe membrii brigăzii. Bă' 
latul se dovedi foarte inimos. 
După vreo trei săptămîni a tre
cut la schimb. In sectorul nostru 
se afla un parc tare dezorgani
zat. L-am pus pe Ilie să facă or
dine aici. Am rămas mulțumit. 
O primă însărcinare fusese înde
plinită. Mai greu a mers cu oa
menii. Erau unii, ca Anghel Ni
colae, Mihail Mogoșan și Ion 
Mustață, care-1 luau în derîdere 
cînd îl vedeau. îmi părea rău că 
băiatul suferă din pricina aces
tora.

Ce era să fac ? Să stau de 
vorbă cu împricinații ? Nu rezol
vam conflictul. L-am ajutat pe 
Ilie să se impună pe o cale mai 
trainică : prin munca și capacita
tea sa. Și el mi-a depășit aștep
tările. Sub ochii mei s-a petrecut 
un fapt care m-a bucurat mult. 
Mustață, omul care l-a întrebat 
pe Ilie: „Cine ești tu să mă con
trolezi pe mine ?“ — cînd l-a vă
zut prima oară la parc, a venit 
la tinărul ajutor de brigadier '* 
se sfătuiască :

— Tovarășe Ilie, știi ce-i 
„104“?

— Ce să fie ? Stă.
— Stă, stă, dar de ce ?
— Păi spune dumneata 

știi.
— A fost înțepenit un șabăr în 

capul de erupție. Nu putem s-o 
redăm producției ?

Eu aveam ceva de lucru, dar 
nu-mi scăpă nimic din discuția 
lor. Credeam că Ilie se va grăbi

Stelian Dobra, stind de vorbă cu o parte dintre băieții săi. 
cu răspunsul. Dar nu a fost așa.
După ce stătu un timp pe
duri, răspunse doar

„Să vedem ce-i
putem face".

In schimb, după
conducerea secției

atît: 
cu ea

gîn-

și ce

zile 
0 

propunere documentată din par
tea ajutorului de brigadier. Iar 
acum sonda e în producție. Zilnic 
cercetăm împreună ce e de făcut. 
Ascult propunerile lui și mă mi
nunez : ăsta e puștiul a cărui ve
nire mă pusese pe gîndurl ?

ctteva 
a primit

să

cu

dacă

MECANICUL DE SCHIMB
Cu cîtva timp în urmă, în raza 

sectorului nostru s-a spart o con
ductă de gaze. M-am repezit la 
locul cu pricina. Gazele ce năvă
leau prin spărtură pluteau greu, 
ca o ceață, pe o bună întindere 
de teren. Dintr-o privire mi-am 
dat seama ce ar putea ieși de 
aici. Conducta se afla lingă linia 
ferată. Putea să treacă vreun 
tren și atunci... Trebuia să inter
venim imediat I

In timp ce mă gîndeam ce s-ar 
putea face, văzui un tînăr înalt 
și voinic, venind în fugă cu o 
găleată în mină. Era mecanicul 
de schimb al brigăzii noastre, 
Niculae Leașu. Cu grijă, dar 
destul de repede, el începu să e- 
vacueze apa din groapa în drep
tul căreia se produsese spărtura. 
Apoi băiatul coborî ușurel, înar
mat cu cîteva scule. Era pericol 
să se producă scîntei prin cioc
nirea a două metale. O singură 
scînteie și Leașu ar fi sărit în 
aer. Dar el n-a stat pe gînduri. 
Trebuia oprită ieșirea gazelor 
chiar pînă ce vor sosi cei

drept să o facă. I-am dat ajutor 
tînărului mecanic. Destul de re
pede a acoperit spărtura. Era 
însă tot una de nămol. Doar din
ții îi mai luceau. Și, ca și cum 
nu s-ar fi întîmplat nimic nefi
resc, ne spuse simplu:

— Făcurăm și treaba asta. Să 
vedem ce mai e prin sector.

S-a schimbat și a pornit să-și 
facă turul pe la sonde.

Pe Leașu îl întîlnesc mereu 
pe teren. Controlează cu grijă 
„articulațiile" instalațiilor, a- 
leargă la chemările sondorilor. 
Au fost cazuri cînd, în ultima 
clipă, el a salvat de la prăbușire 
unități de pompaj. I se pare țeva 
firesc. Poate are dreptate.

★

Am plecat tîrziu din schela 
Tîrgoviște. Tot drumul mî-a stă
ruit în minte figura povestitoru
lui, brigadierul comunist Stelian 
Dobra. Omul acesta înalt, volnic, 
plin de vigoare față de vîrsta pe 
care i-o trădează tîmplele bru- 
mării, mi-a povestit cu vocea emo
ționată despre cei trei băieți. Un 
singur lucru a uitat să spună: 
că ei toți au crescut și s-au trans
format sub ochii săi plini de grijă 
părintească.

*
i
t 

f
i

De bună seamă că multora 
le este cunoscut numele bătrl- 
nului miner Miliai Ștefan de 
la mina „Vulcan". Pentru mi
nerii din Valea Jiului e o 
cinste să lucreze cu el în a- 
bataj. Deși numără peste 60 
de ani, el lucrează totuși in 
mină cu aceeași forță ca și cei 
mal titierl mineri. Se vor în
treba poate cititorii: „Dar 
Mihai Ștefan nu a fost pen
sionat ? De ce mai lucrează ?"

Bătrinul miner îndrăgește 
munca sa și nu se poate lipsi 
de ea. Măiestria lui in minerit 
e cunoscută la fel ca și reali
zările pe care le obține In fie
care lună. Despre cei care au 
învățat meseria de miner de 
la Mihai Ștefan — și este bine 
să pomenim pe Nicoara Ale
xandru sau pe Cazan Petre — 
se afirmă cu încredere: „apoi 
aceștia-s mineri, nu glumă l"

Despre iscusința lui Mihai 
Ștefan de a smulge din pin- 
tecele pămintului o bogăție de 
preț a țării noastre — cărbu
nele — au aflat și elevii Ale
xandru Tokai, Gheorghe Po
pescu, Gheorghe Chir iță și al
ții de la Școala de mineri din 
Vulcan. Le-au vorbit despre 
faptele bătrinului miner maiș
trii Pavel Boita și Emeric 
Ciki.

Si tor le place meseria
ceasta de miner și vor cu tot 
dinadinsul să urmeze Indea- 

( oroape exemplul bătrinului 
miner Mihai Stefan

mină șl pentru reușita el au 
fost invitați să participe teh
nicienii și inginerii sectorului 
4 B. Printre cei care au luat 
cuvlntul a fost și șeful brigă
zii de tineret, Ion Scheau. El 
a arătat, că tinerii din briga
dă dau in fiecare zi cite 40 
tone cărbune peste plan, inde- 
plinindu-și astfel sarcinile de 
producție cu 186 la sută. Ion 
Scheau a subliniat că aceste 
succese se datoresc In cea mai 
mare parte faptului că tinerii 
mineri din brigada sa aplică 
metoda cunoscută sub numele 
„Ziua și fișia".

Brigăzile conduse de Ion 
Doboi și Ștefan Demeter nu 
sînt singurele brigăzi frunta
șe la mina Lupeni. Se poate 
aminti tot atît de bine și des-

pre brigăzile lui Emil Costoș 
sau a lui Lucaci Andrei.

Pentru detalii, vizitați, mina 
Lupeni și ascultați ce spune 
tinărul inginer Ovidiu Dula, 
unul dintre entuziaștii între
cerii socialiste care poate re
lata mal amplu despre acest 
„curent" care ■ s-a creat prin 
folosirea in abatajele frontale 
a acestei metode „Ziua și fi
șia", și nu uitați să stați de 
vorbă și cu tinerii mineri 
fruntași Tiberiu Silvestru, Ion 
Cojoceanu, Vasile Ștefănache 
sau Grigore Cherecheș. Ei nu 
slnt singurii. La fel ca ei sînt 
zeci și sute de mineri.
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Brigăzi fruntașe
Tinerii de la mina Lupeni 

care lucrează In abatajele 
frontale ale sectorului 4 B, 

■ s-au adunat acum cîteva zile 
In sala clubului pentru ca să 
poarte discuții despre felul 
cum vor indeplini angajamen
tul pe care și l-au luat ca în 
cinstea zilei de 1 Noiembrie, 
să dea peste plan 1200 tone 
cărbune. Această consfătuire 
a fost organizată de către r.o. ă 
mitetul U.T.M. pe întreaga )

La Tigveni însămîațările 
au fost terminate

( de _____ __ ____,..._
! Ion Duică, Alexandru Tone și NȚ- 
, colae Petrescu, care terminaseră 
, de cules porumbul și chiar însă- 
, mînțascră o parte din grîu.

Oamenii uitaseră parcă de se- 
, cetă. Cum serile erau senine, au 
( început frumoasele, neuitatele 
, clăci de toamnă. Cite amintiri nu 
, sădesc ele în sufletul omului 
i crescut la. țară...
, Tigvenii culegeau de zor po. 
i rumbul și plugurile începuseră să 
\ taie pâmintul. Numai Nistor Bu- 

cătaru umbla trist, tocmai el care 
j trebuia să fie vesel. în cîteva zile 

i fuseseră culese 800 hectare, se ta. 
sămînțaseră peste 50. Bătălia por- 

î nită se desfășura cu succes, to- 
(i tuși bătrînul era triat.

între tată și fiu
i1 Puțini știau necazul lui Nistor 
l1 Bucătaru. Avea un fiu, tînăr, in
i' surat de curind, dar care nu șe
ii măna cu tatăl. La această acțiu- 
f ne nu luase parte, ba mai mult, 

nici ]a cules nu prea s-a grăbit 
să iasă. Intr-o dimineață, s-a po
menit cu taică-său că intră în o- 
gradă, merge de înjugă boii și dă 
să iasă pe poartă. Băiatul i-a ie
șit înainte.

— Ai nevoie de căruță, tată ? 
Bătrînul comunist l-a privit pe

UN CIORCHINE NEOBIȘNUIT
Maistrul viticol Nicolae Costea din brigada I-a de la 

G.A.S.-Ostrova, raionul Băneasa, regiunea Constanța a 
obținut anul acesta, prin aplicarea unor metode înain
tate, struguri de masă de o calitate superioară. Un 
singur ciorchine de strugure din cultura 
obținută de el, soiul „Afuz-ali", cîntărește pînă 
la 3 kg.

In fotografie : muncitoarea Ioana Șerban, cu- 
legînd struguri din această bogată recoltă.

Foto : AGERPRES
©

sub sprîncenele stufoase, arztn- 
du-1 cu privirile.

— Nu, băiete. Dar tu ești... bă. 
trîn și m-am gîndit să-ți culeg 
eu porumbul.

Poala
Porumbul fusese adunat, clăcile 

erau pe terminate, știuleții des- 
făcuți își luaseră locul în porum
bare, ori în podurile caselor. Grîul 
fusese însămînțat mai mult de 
jumătate. Oamenii se grăbeau, 
căci dinspre Cumpăna norii se ro
stogoleau tot mai amenințători. 
Intr-o noapte s-au dezlănțuit. I.a 
început a-au pornit oîteva răpăieli 
fugare, apoi s-a așternut o ploaie 
domoală rece care, nu mai voia 
să se termine. Nistor Bucătaru și 
Aurel Dumitrescu au început să 
bată iarăși drumul la raion.

— Ce facem, tovarășe inginer, 
iar a-nceput necazul.

— Nu-i nimic — i-a liniștit a- 
cesta zîmbind. Totul e să nu ne 
lăsăm. Cum s-o opri, să se semene 
pe locurile mai zvîntate, pe coas
te. apoi pe luncă. Asta înaă re
pede, pînă nu începe iar.

De la raion s-au întors patru : 
ei doi, Constantin Florescu — in
structorul de partid —;.șî Laită 
Gheorghe — instructor U.T.M. Au 
început din nou să meargă pe la 
cei care mai aveau de semănat, 
să le explice. Ploaia însă nu mai 
înceta.

După o noapte cețoasă, cu 
ploaie măruntă și monotonă, oa
menii s-au pomenit dimineața cu 
ferestrele luminate de soare. Pă- 
mîntul parcă plînsese și zîmbea 
acum printre lacrimi. Plugurile 
au ieșit din nou la cîmp, așa 
cum spusese inginerul — mai 
întii pe costișe, apoi pe luncă 
Tinerii se împărțiseră în grupu
lețe dînd ajutor pretutindeni. In 
două zile, în luptă cu pămîntul 
ud, aproape imposibil de arat, au 
fost semănate ultimele hectare. 
Bătălia era cîștigată. Ploaia pu
tea să vină.

★
Acum peste Tigveni se întinde 

plumburiu, cerul toamnei. Oame
nii se întîlnesc, își dau binețe și 
merg la treburile lor. Pare că ni
mic deosebit nu s-a întîmplat 
aici. Pentru ochiul călătorului 
străin spun poate prea puține lu
cruri slovele stîngace scrise pe o 
hîrtie proaspăt agățată la gaze
ta de perete: „Tovarăși, comuna 
noastră a terminat Insămlnțările 
de toamnă. Azi 17 octombrie 
1956".

Un scriitor care $tie să le 
vorbească copiilor — fără emfază 
și fără tonul condescendent folo
sit de obicei de oamenii în vîrstă 
față de cel mici — despre cea 
mai neobișnuită dintre epocile pe 
care Ie-a cunoscut istoria. Un 
prieten mai mare, care se pricepe 
să istorisească simplu, dar atît 
de pasionant îneît l-ai ascul
ta mereu — acesta e pentru ti
nerii săi cititori Arkadi Gaidar, 
ostașul roșu, comandant de re
giment în războiul civil la vîrsta 
cînd alții de-abia terminau școa
la, omul a cărui viață s-a în
cheiat la 37 de ani, tot cu arma 
în mînă, de data aceasta într-un 
detașament de partizani în mare
le război împotriva fascismului.

O viață foarte scurtă, plină de 
tensiunea luptelor și totuși o 
operă de reală măiestrie într-un 
domeniu atît de complicat ca cel 
al literaturii pentru cei mici. E 
uimitoare la scriitorul acesta, cu 
o adolescență atît de zbuciumată 
— Gaidar a plecat pe front la 
14 ani, ca voluntar în Armata 
Roșie — prospețimea, firescul 
cu care poposește în lumea co
piilor, lume pe care i-o simți' a- 
propiată, cunoscută pînă în cele 
mai mici amănunte. Nu se poate 
să citești „Ceașca albastră" și să 
nu te molipsești de bucuria de a 
trăi care se desprinde din această 
fermecătoare povestire; dar mai 
ales fără să-l invidiezi pe scrii
torul căruia asprimea vieții nu 
i-a răpit capacitatea rară de a 
privi lumea înconjurătoare cu 
ochii plini de neastîmpăr, avizi 
de noi și noi priveliști ai copilu
lui, ochi care descoperă minuni 
în cele mai simple lucruri și 
transformă un drum de cîteva 
ore într-o călătorie pasionantă. 
Nu se poate să nu te captiveze 
gingășia și umorul cu care isto
risește Gaidar pățaniile celor doi 
„complici" — tatăl care are a- 
proape patruzeci de ani și micuța 
Svetlana, hotărîți să plece „în
cotro or vedea cu .....
mama i-a bănuit pe nedrept că 
ar fi spart ceașca albastră...

Dar meritul lui _ __ __
reduce numai la înțelegerea plină 
de sensibilitate a psihologiei co-

de ban-

ochii*1 fiindcă

Gaidar nu se

piilor. El a reușit, ca nimeni al
tul, să introducă în cărțile pentru 
cei mici marile probleme ale vre
mii sale, atmosfera vremii, nu în 
chip de „actualizare", nu ca 
simplu decor pentru scene obiș
nuite din viața copiilor. Majori
tatea povestirilor lui Gaidar sînt 
— s-ar putea spune — povestiri 
despre copil și despre revoluție 
sau mai exact despre copiii din 
timpul revoluției și din anii care 
i-au urmat.

Băiețandrii din „R.V.S.", din 
„Școala" etc. trăiesc evenimentele 
revoluționare, Iau parte la ele, 
viața lor nu poate fi despărțită de 
clocotul acestor ani. Micul Dimka 
se joacă singur de-a războiul 
Inchipuindu-se cînd în fruntea 
ostașilor roșii (atunci discursul 
lui către „prizonieri" sună astfel : 
„— împotriva cui luptați? împo
triva fraților voștri muncitori și 
țărani ?") cînd comandant alb 

(»— V-a venit gust să faceți comu
nă ? V-a venit gust de libertate? 
împotriva puterii legale ?...“) 
Și tot atît de firesc Dim
ka și prietenul lui, Jigan, 
maturizați, oarecum de răs
punderea lor salvează viața unui 
comandant roșu rănit. In situația 
complicată în care regiuni întregi 
sînt cucerite, părăsite și recuceri
te pe rînd de Armata Roșie, de

unități alb-gardiste sau _ __
dele „verzi" copiii iau totuși pozi
ție hotărîtă pentru roșii, firește 
nu datorită unei înțelegeri politi
ce profunde, ci mai curînd dirt- 
tr-un instinct care-i îndrumă fără 
greș spre bolșevici — „ai noștri" 
— adică apărătorii săracilor. Fără 
urmă de didacticism, Gaidar iz
butește să transmită cititorilor lui 
romantismul luptei pentru socia
lism. să le trezească respectul și 
admirația pentru înaintașii 
lor, dintre care mulți și-au jertfit 
viața, să educe în ei mîndria de 
om sovietic. Exemplul binecunos
cut al povestirii despre Timur și 
prietenii lui. e cea mai bună măr
turie cu privire la forța educativă 
a cărților lui Gaidar.

Fără îndoială că în povestirile 
acestui minunat scriitor, copiii 
simt și prețuiesc adevărul vieții, 
pe care el nu l-a ocolit nicicînd. 
Credința lui Gaidar în cauza pen
tru care a luptat, în triumful ei, 
era prea puternică și el le-a vor
bit întotdeauna deschis tinerilor 
săi cititori, fără să se teamă că 
aceasta ar putea dăuna unor 
minți fragede, fără a încerca să 
îndulcească realitățile zugrăvite. 
Tocmai în aceasta constă optimis
mul lui Arkadi Gaidar (care se 
dovedește astfel și un excelent 
pedagog). Se poate spune fără 
exagerare că el îi pregătește pe 
copii pentru viață, arătîndu-'e 
fără să șovăie și laturile ei dure
roase — cum e, de pildă, istoria 
băiatului din „Soarta toboșarului" 
și a tatălui său. învățîndu-i să 
înțeleagă prețul greu al izbînzi- 
lor. E singura cale pe care scriito
rii pentru copii pot contribui in
tr-adevăr la formarea omului nou.

Se împlinesc 15 ani de cînd 
Gaidar a pierit eroic apărîndu-și 
patria. Povestirile lui nu și-au 
pierdut însă actualitatea și noi 
generații de copii — din țara sa 
și de peste hotare — învață să fio 
oameni adevărați din paginile în 
care pulsează inima generoasă a 
scriitorului revoluționar.

FELICIA DAN

Există în minunata nuvelă 
„Uzina vie" a lui Alexandru Sa- 
hia, un moment impresionant. 
Bozan, un muncitor însetat de 
creație, îndrăgostit de meseria lui, 
cade victimă unui accident grav. 
Podul rulant pecare lucra se pră
bușește din cauza șubrezeniei. 
Lui Bozan i se amputează picio
rul. Ii trebuie un picior de lemn. 
El 'merge la direcțiune și reven
dică un ajutor. înfundat comod 
Intr-un fotoliu, scuturînd absent 
scrumul țigării, directorul gene
ral îi mormăie cinic în nas: „Fa
brica nu poate da și picioare".

Mi-au venit în minte toate aces- 
tea, în timp ce vizitam unul din 
căminele pentru muncitoare ale 
uzinelor textile „7 Noiembrie" din 
Capitală. Camere mari, luminoase, 
sclipind de curățenie, bine mobi
late.

. De la cinicul: „Fabrica nu poate 
da și picioare", la căminul confor
tabil al țextilis'elor bucureștene se 
deslușește tocmai drumul de la 
vechea întreprindere capitalistă la 
tntreprindebea socialistă de astăzi, 
de la uzina capitalistă de stors 
sudoarea muncitorilor, la uzina 
socialistă, — izvor de bunăstare 
a celor ce muncesc în ea.

Uzina la care lucra Bozan era 
o temniță fără gratii Bozan Și 
ceilalți muncitori își istoveau via 
ga și sănătatea pentru ca un 
pumn de capitaliști să se îmbuibe- 
ze și să huzurească Uzina „7 
Noiembrie" este o rotiță din 
marea industrie a patriei noastre 
— izvor al buneistări a întregului 
nostru popor muncitor. Textilistele 
ca și ceilalți muncitori din între
prinderile noastre lucrează pentru 
satisfacerea nevoilor lor crescînde. 
pentru ei înșiși, pentru viata îm
belșugată a 
muncii.

Deși m-am 
tru cu totul 
mărturisesc 
ruinului textilistelor mi-a suge
rat să vorbesc despre legătura 
dintre interesele întreprinderii și 
interesele colectivului care lucrea. 
ză în ea. Și pentru că ideea. a- 
ceasta mi-a fost sugerată de vizi
tarea căminului uzinelor 
Noiembrie" nu mi-a venit greu 
să aleg întreprinderea spre care 
să mă îndrept.

Am intra' pe poarta uzinelor

„7 Noiembrie" și am făcut tatii 
cunoștință cu un fapt divers, 
foarte semnificativ.

CRITICA UTEMISTEI 
SANDU VIORICA

Faptul 6-a petrecut nu dp mult. 
Tinerele țesătoare Băjenaru Ma
ria și Băjenaru Constanța lipsi
seră nemotivat de la lucru în cî
teva rînduri. Utemista Sandu Vio
rica, tovarășa lor de muncă, era 
profund indignată: „din cauza lor 
suferă producția și uzina noa
stră" I Viorica a cerut șă se dis
cute temeinic în adunarea gene
rală U.T.M. cazul celor două 
tinere țesătoare nedisciplinate. 
Utemiștii le-au criticat aspru pe 
Băjenaru.Maria și Băjenaru Con
stanța, iar acestea au lichidat cu 
indisciplina Asemeni lui Sandu 
Viorica sînt cei mai muiți dintre 
tinerii de la „7 Noiembrie": plini 
de ațașament față de uzină, gata 
să facă totul pentru bunul mers 
al întreprinderii. Am putea vorbi 
aici și despre brigăzile de 
tinerel de la filatură care 
au inițiat deunăzi o lar
gă acțiune pentru economisirea 
materialelor și curățenia mașini
lor și despre tineri inovatori ca 
Ciuc Leonard și Polifron Maria 
care se frămîntă să 
randamentul mașinilor, 
nătățească producția 
derii

Desigur, fapte ca 
puteam ș ”

lor întreprinderii. Acești tineri 
nu-și dau seama că lovesc în pro
priile lor interese. Unii dintre ei 
fac poate sport pe terenurile ame
najate de întreprinderea unde lu
crează. Alții locuiesc poate în că
minele întreprinderii. S-au gîndit 
ei oare, de unde, din ce fonduri 
s-au amenajat toate acestea ?

deriî, cu cît prețul de cost e mai 
redus. Pentru formarea fondului 
directorului se prevede că este 
necesar ca întreprinderea să înde, 
plinească planul de producție la 
volumul și sortimentele stabilite 
de organele tutelare. De aseme
nea este necesar să se îndeplineas
că sarcina planificată de reduce
re a prețului de cost. Proporțiile 
fondului directorului nu depind 
însă numai de îndeplinirea planu
lui. Pentru a mări cointeresarea 
colectivului în depășirea planului,

O MICĂ INCURSIUNE 
ÎN ECONOMIA 

ÎNTREPRINDERII
După cum se știe, în întreprin

derile noastre există gospodărire guvernul a stabilit ca din bene-

recompensarea muncitorilor prin 
prime.

Așadar, alături de sistemul de 
salarizare după cantitatea și cali
tatea muncii, alături de fondurile 
de asigurări sociale, fondul direc
torului are menirea de a con
tribui la îmbunătățirea traiului 
oamenilor muncii. De aceea colecti
vele de oameni ai muncii din fie
care întreprindere au interesul ca 
să existe condițiile de formare a 
fondului directorului și ca acest 
fond să fie cît mai mare.

De munca fiecărui muncitor,

ENTERESE
care coincid

tuturor oamenilor

dus pe teren pen- 
aliceva. trebuie șă 
că vizitarea că-

„Scînteia tineretului**
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mărească 
să îmbu- 
înîreprin-

acestea 
____ găsi multe și la „7 

Noiembrie" și la celelalte între
prinderi ale noastre. înainte vre
me. pe timpul cînd domneau sa
trapii lui „fabrica nu-ți poate 
da și picioare", muncitorii ex
ploatați n-aveau nici un interes 
să se zbată peniru bunul mers al 
întreprinderii fiindcă oricum din 
asta nu cîșllgau decît patronii 
Acum, avutul statului este avutul 
întregului popor muncitor, baza 
bunei stări a fiecăruia dintre noi. 
Și cu cît fiecare muncitor pune 
mai mult suflet pentru bunul mers 
al întreprinderii — bun al între
gului popor — cu atît se bucură 
de mai însemnate avantaje pe dru. 
mul bunei stări.

Astea sînt lucruri înțelese de 
cei mai mulți tineri din uzinele 
și fabricile noastre. Dar mai sînt 
unii care nu înțeleg prea bine le
gătura dintre interesul lor perso
nal și interesul întreprinderii, care 
dăunează prin atitudinea lor, prin 
comportarea lor proastă interese-

socialistă. Gospodărirea socia
listă presupune că întreprin
derea are cu atît mai mari 
posibilități să acorde stimu
lente materiale celor ce muncesc 
cu cît ea obține rezultate mai 
bune în producție, în ridicarea 
rentabilității, în sporirea bene
ficiilor.

Depășirea planului pe lîngă 
că asigură statului resurse 
bănești necesare avîntului econo
miei, creează în întreprinderi po
sibilitatea de a se înfăptui o serie 
de măsuri social-culturale. Mijlo
cul principal de mărire a renta
bilității întreprinderii, de realizare 
a cît mai multe beneficii este ri
dicarea productivității muncii și 
scăderea prețului de cost al pro
duselor.

Ce se întîmplă ou acest bene
ficiu? O parte se varsă la bugetul 
statului sub formă de cote-părți 
din beneficiu conform sarcinilor 
de plan stabilite. Cealaltă parte se 
împarte în fond destinat lărgirii 
producției în întreprinderea sau 
ramura respectivă și în fond al 
directorului destinat unei continue 
îmbunătățiri a condițiilor social- 
culturale ale salariaților. Fondul 
directorului e cu atît mai mare cu 
cît crește rentabilitatea întreprta-

ficiile realizate peste plan o cotă- 
parte între 10—50 la sută să intre 
în fondul directorului.

Fondul directorului este destinat 
să contribuie și el la ridicarea ni
velului de trai al muncitorilor, teh
nicienilor și funcționarilor. El 
este folosit pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de 
trai ale salariaților, prin construi
rea, amenajarea și repararea lo
cuințelor muncitorești ale între
prinderilor, cluburilor, creșelor. 
grădinițelor de copii, taberelor 
pentru copiii salariaților, cămine
lor de lucrători, caselor de odihnă, 
sanatoriilor de noapte, cantinelor 
și acoperirea cheltuielilor de regie 
la cantine, pentru dezvoltarea 
cantinelor și gospodăriilor anexe, 
pentru lucrări de protecția muncii, 
pentru excursii și recreații, pentru 
procurarea de cărți, broșuri și re
viste cu caracter cultural, pentru 
ajutoare individuale acordate sa
lariaților întreprinderii care nu 
6Înt reglementate pe altă cale le
gală. In baza aprobării Ministeru. 
lui tutelar întreprinderile pot rea
liza și în comun din fondul direc
torului case de locuit, proprietate 
a întreprinderilor, cluburi, case de 
odihnă, creșe etc. Fondul directo
rial servește de asemenea și la

Săptămîna economiei
Anul acesta între 23-30 noiem

brie, se va desfășura în întreaga 
țară „Săptămina economiei".

Cu acest prilej, casele de eco
nomii, cu sprijinul sindicatelor, 
Organizațiilor U.T.M., sfaturilor 
populare etc. vor organiza în în
treprinderi, instituții, cămine cul
turale etc. conferințe și convor
biri pe grupe și de la om la om. 
In școli se vor organiza cu elevii 
cursuri de compuneri pe tema 
economisirii.

Direcția Generală a Caselor de 
Economii și Ministerul Poștelor 
și Telecomunicațiilor au editat a- 
fișe, prospecte, broșuri, cărți poș
tale, plicuri și timbre speciale.

Cu prilejul „Săptămînli eco
nomiei" s-au Inițiat întreceri în
tre unitățile C.E.C.

treprinderea aă dispună de fon
duri apreciabile pentru realizări 
sociale în folosul colectivului. Ac
tualmonte fondul directorului se 
ridică Ța multe sute de mii de lei 
și desigur, că cu asemenea sume 
se pot face multe lucruri folosi
toare pentru salariați. Pe lîngă 
căminul mai vechi al fabricii cu 
o capacitate de 120 de locuri s-a 
amenajat pentru muncitoare un 
cămin nou cu 104 locuri. Ambele 
cămine au fost dotate cu tot ne
cesarul: șifoniere, paturi noi, plă- 
pumi, 3 schimburi rufărie de pat 
etc. S-a amenajat un cămin mo
dern de copil, care a fost înzes
trat cu uniforme, jucării, tobogan, 
solar. S-a reamenajat creșa, care 
a fost dotată cu multă rulade. 
In vara aceasta a fost organizată 
o colonie a copiilor salariaților, 
pe Valea Prahovei. A fost ame
najat un sanatoriu de noapte cu 
36 de paturi unde cei internați 
pentru fortificare se bucură de în. 
grijire medicală atentă și de un 
regim alimentar excelent (5 mese 
pe zi cu bucate speciale, conform 
prescripției medicale).

A foșt mult mărită capacitatea 
cantinei (de la 200 persoane în 
1954 la 700 persoane actualmente) .. . . ;a 
unitatea B. a întreprinderii. Gos
podăria anexă a fost lărgită și 
dotată cu tractor, semănătoare, 
secerătoare, moară cu ciocănele, 
crescătorie de porci și păsări. 
Drept urmare s-a îmbunătățit con
tinuu masa la cantină și s-a venit 
adesea în ajutorul aprovizionării 
salariaților. (Astfel, numai în 
1956 s-au vîndut muncitorilor 
foarte convenabil peste 150 de 
purcei). A fost mărită cu Î6 du
șuri capacitatea băii și a fost re
făcută baia cu aburi de la unita
tea B. Recent, a fost creată o 
bază sportivă a întreprinderii.

Toate aceste realizări au fost 
dobîndite prin munca colectivului, 
în folosul său. în folosul fiecăruia 
în parte.

O CHESTIUNE DE MARE 
ÎNSEMNĂTATE

La capătul acestei incursiuni în 
economia întreprinderii, și în rea
litățile de la „7 Noiembrie" unora 
li se vor părea toate lucrurile 
expuse arhicunoscute. Dar expu
nerea acestor lucruri poate să-i 
ajute pe tinerii mai superficiali să 
devină conștienți de necesitatea de

tehnician sau funcționar depinde 
ca întreprinderea să obțină rezul
tate cît mai bune în producție și .. . . . ..
să poată face mereu mai mult ,șl .?"? amenajat o cantină și la 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale colectivului respectiv.

Despre acest lucru ne putem 
convinge din experiența oricărei 
întrejjrinderi. Să luăm, de pildă,

-.....................ginuzinele textile „7 Noiembrie" 
Capitală unde am poposit.

CIFRE ȘI DATE 
GRĂITOARE

Muncind cu hărnicie pentruMuncind cu hărnicie pentru bu. 
nul mers al producției, colectivul 
de la „7 Noiembrie" a făcut ca 
întreprinderea să dobîndească me
reu succese, să-și îndeplinească 
mereu planul, să reducă prețul 
de cost al produselor, să-și mă
rească rentabilitatea.

In anul 1955 planul producției 
globale a fost îndeplinit în pro
porție de 107,8 la sută, sarcina re
ducerii prețului de cost a fost rea. 
Uzată în proporție de 102 la sută, 
sarcina ridicării productivității 
muncii s-a îndeplinit în proporție 
de 106 la sută, iar beneficiul a 
fost cu 7,9 ta sută __
decît cel planificat.. E lesne de 
înțeles că bunul mers al întreprin
derii, obținerea de beneficii cres- 
cînde, peste plan, au făcut ca în-

mai mare

a milita pentru interesele între
prinderii, pentru bunul mers al 
producției întreprinderii. Ridicarea 
nivelului conștiinței tinerilor din 
fabrici și uzine, cultivarea atașa
mentului pentru întreprinderea 
unde lucrează și interesele aces
teia — aceasta este o chestiune 
de mare însemnătate, o sarcină 
importantă a organizațiilor ute- 
miste.

E necesar să se ducă o largă 
și serioasă muncă de lămurire 
în rîndurile tinerilor pentru ca 
fiecare tînăr 6ă înțeleagă bine 
că interesele întreprinderii sînt și 
interesele sale, că bunul mers ai 
întreprinderii înseamnă îmbunată, 
țirea vieții sale. Organizațiile 
U.T.M. pot și trebuie ca prin or
ganizarea de discuții și conferințe 
să-i ajute pe tineri să înțeleagă 
că îmbunătățirea condițiilor lor 
de muncă și trai (nu numai prin 
salariul cuvenit după muncă) e 
strîns legată de activitatea fiecă
ruia în parte și a întreprinderii 
în întregul ei.

Trebuie să li se explice tineri
lor oum se formează beneficiile 
întreprinderii. Organizațiile U.T.M. 
pot mobiliza la asemenea acțiuni 
muncitorii vîrstnici care au lu
crat în întreprinderea respectivă 
și pe vremea capitaliștilor pentru 
ca acești muncitori vîrstnici să 
povestească ținerilor unde mer
geau beneficiile întreprinderii cind 
patronii huzureau și-și ridicau pa
late iar de cantine, cămine, clu
buri, creșe nici pomeneală nu era. 
Ținerilor trebuie de asemenea să 
li se explice rolul lor în mărirea 
rentabilității întreprinderii și în 
formarea fondului directorului. 
Ei trebuie atrași alături de în
tregul colectiv la inițierea și apli
carea măsurilor care să asigure 
realizarea și depășirea sarcinii 
de beneficii a întreprinderii. Aju- 
tînd pe tineri activ, prin toate 
mijloacele și formele, să înțe
leagă legătura dintre interese
le personale și acele ale în
treprinderii unde lucrează, or
ganizațiile U.T.M., vor aduce o 
contribuție importantă la cointere
sarea și stimularea tinerilor pentru 
creșterea și perfecționarea produc
ției socialiste In vederea dezvoltă
rii economiei noastre naționale și 
a ridicării nivelului de trai al 
poporului nostru muncitor.

EM. RUCAR

Un dar 
al utemiștilor
Cu cîteva săptămîni în urmă, la 

comitetul U.T.M. de la uzinele 
„Gh. Dimitrov" din Arad a sosit 
o scrisoare deosebită. Ea era a- 
dresată de pionierii de la Școala 
de 7 ani mixtă din comuna Și- 
mand, raionul Criș, regiunea Ora. 
dea.

In ea se putea citi : „Noi, pio
nierii de la Școala de 7 ani din 
comuna Șimand, am vrea ca pe 
lîngă școală să înființăm un mic 
atelier de lăcătușerie și tîmplă- 
rie, pentru a ne obișnui de pe a- 
ctim cu minuirea sculelor, căci 
poate după terminarea școlii vom 
îmbrățișa și noi diferite meserii. 
In acest scop, rugăm pe utemiș
tii din uzina dumneavoastră să ne 
ajute, confecționînd din rezerve 
interne anumite scule, fără de 
care nu putem începe înjghebarea 
micului atelier".

Mai jos, au fost notate sculele 
de care aveau nevoie.

Comitetul U.T.M. al uzinei, 
fiind de acord să satisfaca cere
rea pionierilor, a încredințat a- 
ceastă sarcină brigăzii nr. 10 din 
secția sculărie, al cărei responsa
bil este Dumitru Nadiu.

Tinerii sprijiniți de responsabi
lul brigăzii și de organizatorul 
grupei U.T.M., Gheorghe Bulzan, 
au lucrat cu dragoste, confecțio
nând — prin muncă voluntară — 
diferite scule ca: chernere, ace de 
trasat, dălți, ciocane, rame de fie
răstrău etc., toate din rezerve in
terne. Cei care au contribuit in 
mai mare măsură la confecționa
rea sculelor au fost tinerii Gh. 
Bulzan. Dumitru Nadiu și Andrei 
Braun.

Zilele trecute sculele au fost 
predate pionierilor.

E un dar frumos, pe care-1 va 
simți fiecare pionier și școlar prin 
însăși pregătirea pe care o va 
primi

Corespondent 
CONSTANTIN MUSTAȚA



Vizitele delegației 
parlamentare franceze

O soluție...
Clipe pline de emoție a pri

lejuit tinerilor de la G A S. 
Pojoreni, raionul Huși, întilni. 
rea pe care au avut-o cu de
legația comsomolistă din 
R.S.S, Moldovenească. Comso- 
moliștii și tinerii din gospodă
rie și-au împărtășit unii altora 
impresii despre viața și munca 
lor rodnica. Ijitîlnirea a fost 
însă de prea scurtă durată. Ce 
s-ar putea face ca discuțiile să 
continue ? Comsomolistă Ele. 
na Nistreanu de la fabrica de 
tricotaje „Steaua Roșie" din 
Chișinău și tractoristul Virgil 
Voica au găsit pe dată solu
ția : iată-i în fotografie scriin. 
du-și unul altuia adresele.

Sămînța prieteniei a găsit 
; un nou prilej ca să încol

țească.
I. AGHINEI J

Corespondentul
„Sc.înteii tineretului" )
pentru regiunea lași i

Foto G. PAUL j

Spectacole 
date de attițtii 

sovietici
Artiștii sovietici care se află 

în țara noastră qu prilejul mani
festărilor consacrate Lunii priete
niei romîno-sovietice vor da în 
Capitală și în cîteva orașe din 
țară mai multe spectacole.

Dirijorul Arvid Iansons, artist 
emerit al R.S.S. Letone, laureat 
al Premiului Lenin, va dirija in 
sala Ateneului R.P.R. la pupitrul 
Orchestrei simfonice a Cinemato
grafiei duminică 28 octombrie 
ora 11.

în ziua de 4 noiembrie Arvid 
Iansons va dirija Filarmonica 
din Timișoara, iar la 9 noiembrie 
Filarmonica din Iași.

Valentina Maximova, renumita 
soprană de coloratură, va cînta 
pe scena teatrului de Operă și 
Balet al R.P.R. în cadrul a două 
spectacole extraordinare. In pri
mul spectacol, care va avea loc 
la 26 octombrie, Valentina Maxi
mova va cînta în „Traviata", iar 
la 30 octombrie va avea ca par
tener în „Rigoletto" pe cunoscu
tul bariton Sandor Svdd de la 
Opera din Budapesta.

Spectacolele cu baletul „Fîntîna 
din Baccisarai" vor avea ca so
liști în zilele de 9 și 11 noiembrie 
pe balerinii sovietici Liubov Voi- 
șnis și Anatoli Tttkalp, soiișți ai 
Teatrului de Operă și Balet „S. 
M. Rirov" din Leningrad. Bale
rinii sovietic» vor mai dansa în 
„Fîntîna oln Bădcisâraî" Ia Ope
ra Maghiară din Cluj, în ziua de 
3 noiembrie; șl la Opera din Timi
șoara. în ziua de 29 octombrie.

Festivalul filmului 
sovietic

în ultima zi a Festivalului fil
mului sovietic, a fost prezentat 
la cinematograful Patria filmul 
„Ei au fost primii", o producție 
a studioului „Maxim Gorki" din 
Moscova.

Filmul, o frescă a marilor fră- 
m.'ntări din Rusia anului 1918, 
oglindește pe primul plan proble
ma educației tineretului.

Filmul „Ei au fost primii" a 
fost turnat după scenariul tână
rului scriitor sovietic Iurii Prin- 
țev și al lui Iurii Egorov, ulti
mul semnînd și regia filmului.

(Agerpres)
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nerație răspunde dragostei și 
încrederii partidului partici- 
pînd mereu mai activ, cu tot 
mai mult spirit de inițiativă 
la lupta poporului pentru 
construirea socialismului. Sub 
conducerea partidului, Uniu
nea Tineretului Muncitor — 
organizația revoluționa/ă a ti
neretului nostru — aduce un 
aport mereu mai puternic în 
mobilizarea tinerilor la inde- 
plinirea sarcinilor trasate de 
partid.

A trecut puțin timp de la 
Congresul Uniunii Tinerelului 
Muncitor. In acest timp, în 
organizațiile U.T.M.. s-au dez
bătut hotărtriia Congresului, 
s-a desfășurat munca de or
ganizație pe baza noului sta
tut al U.T.M., s-au obținut li
nele rezultate în aplicarea ho- 
tăririlor Congresului.

Tinerii din industrie și-au 
intensificat eforturile lor în 
producție pentru Îndeplinirea 
sarcinilor ce decurg din cel de 
al doilea cincinal. S-a dezvol
tat in numeroase întreprinderi 
din țară inițiativa patriotică a 
utcmiștllor de la uzinele „Pro- 
gresul‘‘-Brăila: „Să realizăm 
economii egale cu prețul de 
cost al unor importante pro
duse finite". Astfel tinerii de la 
uzinele „Steagul Roșu" și 
„Ernst Thă’mann“-Onașul Sta- 
iin, și cei de la „Combinatul 
Metalurgic"-Reșița vor realiza 
pînă la 7 Noiembrie economii 
echivalente cu prețul de cost 
a 6 autocamioane, 5 tractoare 
și respectiv 3 compresoare. A 
luat de asemenea extindere ini
țiativa tinerilor de la uzinele 
.,Tudor VTadithlrestu" din Ca
pitală pentru ordine, organi
zare și atitudine civilizată în 
producție, inițiativa tinerească 
pentru cel mai curat și mai 
bine organizat loc de muncă. 
Stnt mereu mai bine susținute 
de tineri inițiativele munci-
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— Intîlnîrile mele — 
cu oamenii sovietici

(Urmare din pag. l-a) 

greșul mondial al păcii, la. 
Fraga, in 1949, unde a [ost in 
calitate de delegai al Uniunii 
Sovietice. Mai tîrziu, academi
cianul Palladân a vizitat țara 
noastră — prilej de reînnoite a 
cunoștinței mele cu dînsul — 
pentru ca în anul trecut să-l re
văd la Kiev,, in momentul clnd 
conducea lucrările Congresului 
unional cd fiziologilor și biochi- 
miștilor, in calitate de preșe
dinte. Este una dintre cele mai 
autentice competențe în dome
niul biochimiei din întreaga 
lume. Are ,lucrări fundamentale 
mai ales în biochimia creieru
lui. La prima vedere, academi
cianul pare un om rece, distant. 
E suficient Insă să se înflăcă
reze in vreo discuție In jurul 
problemei care-l pasionează, ca 
să-li dai imediat seama că în
dărătul acestei aparențe se află 
un om frămîntat de găsirea a- 
devărului, frămîntat de felul in 
care acest lucru poate fi făcut 
pe calea cea mai apropiată, un 
iubitor de oameni. Academi
cianul Palladin este unul din
tre acei oameni mari de știin
ță din Uniunea Sovietică, cum 
sînt mulți acolo, care știu să 
îmbine în chip fericit ocupațiile 
lor de cercetători 'în domeniul 
științei cu cea de slujitor al 
treburilor obștești. El poartă ca 
mîndrie, pe piept, insigna de 
deputat al Sovietului Suprem.

Pe profesorul Grascenkou, 
membru al Academiei de Știin
țe medicale din Uniunea Sovie
tică și membru corespondent al 
Academiei de Științe din Uniu
nea Sovietică, l-am cunoscut 
la Moscova, in clinica tnare de 
neurologie de la Spitalul Bot
kin, pe care o conduce. După ce 
mi-a arătat în amănunțime cli
nica lui, mi-a vorbit de proble
mele pe care le studiază, a 
ascultat cu multă atenție reali
zările mele în cercetările între
prinse la Institutul nostru de 
neurologie, arătîndu-ne chiar 
unele lucrări ale sale. Toată a- 
ceastă atitudine gravă, de in
teres pentru frămîntările altuia, 
m-au impresionat deosebit. 
L-am revăzut apoi la Congresul 
de la Kiev, unde s-a oferit Să-mi 
prezinte el lucrarea pe care o 
comunicam la acest congres șl 
de care s-a preocupat îndea

torilor virstnicj cum ar fi ri
dicarea tuturor muncitorilor la 
nivelul celor fruntași, ridicarea 
schimbului de noapte la ni
velul ceior de zi etc.

La sate, utemiștii și întregul 
tineret participă cu însufle
țire la lucrările agricole. 
Zeci și zeci de mii de tineri 
țărani muncitori lucrează a- 
cum spornic pentru buhe des
fășurare a campaniei agricole 
de toamnă. Merită toată lau
da asemenea inițiative ca a- 
ceea a comitetului raional 
U.T.M. Rimnicu Sărat care a 
organizat 18 echipe de tineri 
înzestrate cu cite un trior, e- 
chipe care colinda raionul din 
sat in sat, chiar din gospodă
rie in gospodărie, oriunde e 
nevoie și împreună cu centrele 
comunale existente contribuie 
la asigurarea semințelor cu
rățate și tratate, necesare pen
tru insămințari.

Tineretul . studios și-a întă
rit și el eforturile în învăță
tură. înființarea asociațiilor 
studențești este menită să ducă 
la îmbunătățirea activității 
profesionale și obștești a 
studenților, la dezvoltarea unei 
atitudini pline de răspundere 
față de învățătură, la întări
rea disciplinei in facultăți.

Cu eforturi sporite luptă ute- 
miștii și ceilalți tineri, pentru 
însușirea învățăturii marxist- 
leniniste. Noul an de învăță- 
mînt politic U.T.M. a început 
să se desfășoare rodnic sub 
semnul luptei împotriva șa
blonului și a dogmatismului, 
pentru legarea propagandei 
marxist-leniniste de practică și 
de nevoile și preocupările spe
cifice tineretului, folosindu-se 
metodele și formele cele mai 
tinerești, mai atrăgătoare și 
mai accesibile. Un important 
rol pozitiv in lărgirea orizon
tului tinerilor il au cercurile 
nou înființate „Să ne cunoaș-

proape. A crezut că ceva nu e 
bine lămurit în text, a venit să 
mă caute la hotel ca să lămu
rească lucrurile; în sfîrșit, era 
de o amabilitate rar intilnită, 
manifesta o vizibilă dorință de 
a mă ajuta. în septembrie anul 
trecut am participat împreună 
cu Grascenkov la Congresul 
internațional de neurologie de 
la Londra, unde el era șeful 
delegației sovietice. S-a bucu
rat acolo de stima tuturor par- 
ticipanților. Profesorul Gras
cenkov vorbește foarte bine 
limba engleză. Era înconjurat 
de toată lumea, cooptat în | 
Comitetul executiv al congre
sului, ale cărui ședințe le-a 
prezidat, a vorbit în numele de
legației sovietice la banchetul 
dat de Lordul Primar al Lon
drei, a luat parte activă la dis
cuțiile care au avut loc la a 
reuniune a Asociației de prie
tenie anglo-sovietică — dovezi 
grăitoare ale dragostei și largii 
prețuiri de care se bucură prin
tre toți cei care-l cunosc. !

Am vizitat Institutul de neu
rologie al Academiei de Știin
țe din Uniunea Sovietică în 
două rînduri. Acolo am cunos
cut pe conducătorul institutu
lui, profesorul Konovalov, mem
bru al Academiei de Științe din 
U.R.S.S. Pot să spun — și sînt 
mîndru de acest lucru — că In
tre noi s-au stabilit legături 
foarte strtnse. Am rămas con
tinuu în corespondență cu pro
fesorul Konovalov; ne trimitem 
unul altuia lucrările și de foar
te multe ori aprecierile colegu
lui meu de la Moscova au con
stituit pentru mine încurajări 
în munca ce-o depun. Profeso
rul Konovalov e un pasionat 
om de știință, prudent în cpre- 

i cieri, în evaluarea rezultatelor, 
atît ale cercetătorilor lui cit și 
ale cercetătorilor altora. Vor
bește încet, gîndește mult ceea 
ce spune.

Am cunoscut încă mulți oa
meni de știință sovietici ca, de 
pildă, pe profesorul Teacev la 8 
Congresul de la Varșovia, pe C 
regretatul profesor Oseretski, la I 
Dresda, și pe profesorul Snej- g 
nevski, redactorul revistei so- j 
vietice de new o patologie și I 
psihiatrie și alți oameni valo
roși ai Uniunii Sovietice, care 
au contribuit la îmbogățirea ex

perienței mele personale.

tem patria" care antrenează 
tineretul la conferințe, lecții, 
discuții, excursii menite să 
ușureze cunoașterea frumuseți
lor patriei, să cultive puter
nic în rindurile tinerilor dra
gostea de patrie.

Dobîndind sub conducerea 
partidului realizări pe drumul 
îndeplinirii hotăririlor Congre
sului al II-lea al U.T.M., ute
miștii, întregul nostru tineret, 
sînt hotărîți să lupte și pe 
mai departe, cu mereu mai 
multă energie, pentru întărirea 
aportului lor la opera de fău
rire a socialismului.

Curînd vor începe alegerile 
organelor conducătoare de 
U.T.M. Aceste alegeri pot și 
trebuie să fie un prilej de 
întărire a muncii de organiza
ție. Aceste alegeri pot șl tre
buie să ducă la creșterea corn, 
bativității utemiștilor la spo
rirea inițiativei lor, la un nou 
avlnt al luptei și muncii pen
tru îndeplinirea cu succes a 
hotăririlor Congresului U.T.M. 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de cel de al doilea 
Congres al partidului.

Alături de întregul popor, 
utemiștii, toți tinerii patrioți, 
sint chemați de partid să fie 
in primele rinduri ale luptei 
pentru indeplinirea celui de al 
doilea cincinal, în primele 
rînduri ale întrecerii socialiste 
din fabrici și uzine, în prime
le rînduri ale muncii pentru 
obținerea de recolte bogate, 
pentru noi succese in transfor
marea socialistă a agriculturii.

Sub steagul de luptă al par
tidului să ne dăruim toată e- 
nergia noastră clocotitoare, ti
nerească luptei pentru făuri
rea bunăstării poporului mun
citor, pentru cauza nobilă a 
socialismului.

Scînteia tineretului

Joi dimineața, membrii delega
ției parlamentare franceze, în 
frunte cu Lucien Begouin, depu
tat de Seine et Marne, membru 
al grupului republican radical și 
radical socialist, conducătorul de
legației, care se află în țara 
noastră, au făcut o vizită la Pa
latul Marii Adunări Naționale.

Parlamentarii francezi au fost 
totîmpinați de Constantin Pîrvu- 
lescu, președintele Marii Adunări 
Naționale, Tiță Florea, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, A. Bunaciu. secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Th. Iordăchescu, președintele Co
misiei pentru Afaceri Externe a 
Marii Adunări Naționale, de depu
tății Sorin Toma. acad. N. Gh. 
Lupu, acad. Șt. S. Nicolau, acad. 
V. Mirza, Gh. Vasilichi, N. Beilu, 
precum și de funcționari supe
riori ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

A asistat Pierre Francfort, mi
nistrul Franței la București.

Adresîndu-se oaspeților, Con
stantin Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale a spus: 
„In numele Marii Adunări Națio
nale, al poporului romîn, vă salut 
cordial și îmi exprim bucuria de 
a vă avea ca oaspeți ai țării 
noastre".

Președintele Marii Adunări Na
ționale a rugat apoi pe parlamen
tarii francezi să transmită un 
călduros salut președintelui Adu
nării Naționale Franceze și pre
ședintelui Consiliului Republicii.

Răspunzind cuvintelor de sa
lut ce au fost adresate parlamen
tarilor francezi, Lucien Begouin, 
conducătorul delegației, a spus: 
„Emoționantele cuvinte ce le-ați 
adresat delegației parlamentare 
franceze ne-au mișcat profund. 
Vă rog ca la rîndul dv. să pri

100 de ani de Ia nașterea 
iui C. G. Costa-Foru

S-au așternut 100 de ani de la 
nașterea unui luptător plin de ab
negație pentru libertatea poporu
lui nostru, C. G. Costa-Foru. fi
gură proeminentă a culturii noas
tre.

Combativ, curajos, animat deu 
dragoste puternică pentru popor. 
C. G. Costa-Foru a desfășurat o 
intensă activitate socială. Gazete 
Ie „București", „Adevărul" și „Di
mineața" au purtat în coloanele 
lor verva publicistică a talenta
tului ziarist care exprima vede
rile sale înaintate în problemele 
cele mai spinoase ale vremii.

Deși nu a apucat să se ridice 
la nivelul însușirii concepțiilor 
marxist-leniniste și n-a înțeles ne
cesitatea răsturnării rînduieliloi 
capitaliste, C. G. Costa-Foru a 
fost un militant înflăcărat pentru 
drepturile democratice ale mase
lor, pentru învingerea diversiunii 
fasciste. I.n anul 1923 el se nu 
mără printre întemeietorii „Ligii 
Drepturilor Omuiu “, unde deține 
și funcția de secretar general. A 
noi el este și președinte al Coin, 
teiului pentru Amnistie.

In 1924, Costa-Foru ia aparat ea 
în procesul intentat luptătorilor 
din răscoala de la Tatar Buna: și 
semnează articole de gazetă pline 
de indignare față de tratamentul 
oribil |a care erau supuși cei În
chiși la Jilava,

In 1925 Henri Barbusse In 
urma vizitei pe care o face in 
Rominia, se întîlnește cu C. G. 
Costa-Foru. „Un om ca dl. Costa

La construcția unui cămin 
pentru studenți
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In vederea îmbunătățirii condițiilor de locuit ale studenților, 
și Ia Cluj se construiește un cămin.

Tinerii muncitori-brigadieri de pe acest șantier lucrează cu 
drag pentru a da cit mai curtnd studenților in folosință noul 
cămin.

In fotografia noastră, un moment din timpul construcției.

miți expresia sentimentelor mele 
cele mai sincere. Ne va face o 
deosebită plăcere să transmitem 
președintelui Adunării Naționale 
și președintelui Consiliului Repu
blicii salutul pe care l-ați adre
sat".

Conducătorul delegației parla
mentare franceze a înminat apoi 
președintelui Marii Adunări Na
ționale un dar din partea parla
mentarilor francezi, iar deputați- 
lor romîni prezenți le-a inmînat 
insigna și eșarfa de deputat al 
Adunării Naționale Franceze.

In cursul dimineții de joi, dele
gația parlamentară franceză care 
se află în țara noastră a depus 
coroane de flori la placa comemo
rativă de pe locul unde se va 
ridica monumentul ostașilor ro- 
mini căzuți în lupta împotriva 
hitlerismului și la monumentul 
din grădina Cișmigiu închinat 
soldaților francezi căzuți pe 
cîmpul de onoare pe pămîntut ro- 
mlnesc în războiul dintre 1916— 
1919.

In continuare parlamentarii 
francezi au vizitat fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej".

împreună cu conducătorii între
prinderii, membrii delegației au 
vizitat diferite sectoare de mun
că, cantine, clubul, au stat de 
vorbă cu muncitori și muncitoare 
interesîndu-se de producția Între
prinderii, de condițiile lor de 
muncă și de viață.

La amiază, parlamentarii fran
cezi au făcut o vizită la Univer
sitatea „C. 1. Parhon".

In cursul după-amiezii, mem
brii delegației au vizitat Muzeul 
de artă al R.P.R. unde este expus 
și Tezaurul artistic restituit țarii 
noastre de U.R.S.S., iar seara au 
asistat la un spectacol de operă.

(Agerpres)

Foru aruncă strălucire asupra li
nei epoci ca a noastră și, prin a- 
ceasta, asupra națiunii sale în
săși — iar cei care-l insultă nu 
fac decît să coniirme în mod tu
multuos acest prestigiu"

In ciuda virstei sale înaintate, 
Costa-Foru se arată a fi neobo
sit. In 1925, el scoate lucrarea 
„Abuzurile și crimele siguranței 
generale a statului". Alături de o 
serie de oameni cu vederi largi 
progresiste, luptători pe tărîm po- 
jitico-social, ca dr. C. I. Parhon, 
Gala Galaction, prof. P. Constan- 
tinescu-Iași, și alții, el participa 
ia Înființarea „Cpmitetului Central 
de inițiativă pentru amnistie". 
C. G. Costa-Foru a primit funcția 
de președinte al „Blocului pentru 
apărarea libertăților democratice", 
organizație legală prin care Par
tidul Comunist Romin ducea lup
ta pentru închegarea Frontului 
popular antifascist.

La vîrsta de aproape 60 de 
ani, C. G. Costa-Foru se apleacă 
asupra unui gen literar neglijat 
pînă atunci. El editează la 1913 
„Revista Copiilor și Tinerimii". 
Figură marcantă a publicisticii 
noastre, C. G. Costa-Foru a fost 
ales de ctteva ori președintele A- 
sociației presei rcmîne.

După 100 de ani de la nașterea 
sa, figura lui C. G. Costa-Foru 
rămine un puternic simbol al 
luptei înflăcărate pentru interesele 
vitale ale poporului.

Răspunsul președintelui 
la mesajul lui N. A.

WASHINGTON 25 (Agerpres). 
— Ziarul „Pravda" de astăzi pu
blică următorul răspuns al preșe
dintelui S.U.A., Eisenhower adre
sat președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bul
ganin la 21 octombrie:

„Stimate d-le președinte,
Am primit scrisoarea pe care 

ambasada dv. mi-a remis-o la 19 
octombrie prin secretarul de stat 
Duties. Constat cu regret că a- 
ceastă scrisoare se îndepărtează 
într-o serie de privințe de uzan
țele internaționale.

In primul rînd, trimiterea no
tei dv., în toiul campaniei electo
rale naționale, lucru pe care îl 
amintiți, și faptul că declarați că 
împărtășiți părerea exprimata „de 
unele personalități de seamă din 
Statele Unite" înseamnă ameste
cul unui stat străin în treburile 
noastre interne ceea ce, dacă și-ar 
permite-o un ambasador, ar duce 
la declararea lui „persona non 
grata" în conformitate cu uzan
țele de mult stabilite.

In al doilea rînd, remițînd un 
mesaj lung în limba rusă, dv. 
l-ați dat publicității înainte ca el 
să poată fi tradus minuțios și 
să-mi fie inmînat.

Pentru înlăturarea
primejdiei atomice

La 19 octombrie, reprezentan
tul sovietic la Washington a re
mis secretarului de stat al S.U.A. 
Dulles, mesajul adresat de N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., lui Dwight 
Eisenhower, președintele S.U.A. 
In acest mesaj, publicat la 21 
octombrie în presa sovietică, se 
propune „să se încerce din nou 
cumpănirea posibilităților existen. 
te pentru a face un pas înainte 
în direcția realizării unui acord 
privind interzicerea armei ato
mice".

Ca prim pas se propune să se 
cadă de acord asupra interzicerii 
experimentării armelor atomice și 
cu hidrogen și se declară că gu
vernul sovietic este gata „să în
cheie neintirziat cu Statele Uni
te ale Americli un acord cu pri- 

,vire la încetarea experimentării 
armei atomice" pornind de la 
premiza că la acest acord vor a- 
dera și celelalte state care pose
dă arma atomică.

In mesajul lui N. A. Bulganin 
se arată de asemenea că înde
plinirea unui asemenea acord 
poate fi ușor controlată întrucit 
actualul nivel al științei permite 
să se înregistreze explozia unei 
bombe atomice sau cu hidrogen 
oriunde s-ar produce ea. Orice 
guvern care ar încerca să expe
rimenteze în secret arma nucleară 
s-ar demasca în fața lumii în
tregi ca infractor al unui acord 
internațional.

Șeful guvernului sovietic subli
niază în mesajul său că această 
propunere este o repetare a celor 
ce au mai fost propuse în mesa
jul său din 11 septembrie anul 
curent adresat președintelui S.U.A. 
Această repetare, după cum se a- 
rată în mesaj, a fost necesară 
•deoarece „într-o serie de cazuri, 
în cuvîntările unor persoane ofi
ciale (din S.U.A. — Observator) 
politica Uniunii Sovietice în pro
blemele menționate este prezen
tată în mod denaturat".

Atrăgînd atenția asupra decla
rației președintelui S.U.A. că pro
blema interzicerii experimentării 
armei atomice nu poate fi rezol
vată decît prin încheierea unui 
acord cu privire la un program 
de dezarmare în ansamblu, în 
mesaj se arată că un asemenea 
acord nu se conturează deocam
dată, deși Uniunea Sovietică 
și-a exprimat în repetate rînduri 
hotărîrea de a accepta propune
rile puterilor occidentale în acea
stă problemă și a procedat la 
reducerea unilaterală și foarte 
importantă a forțelor sale armate.

Propunerea cuprinsă în mesa
jul lui N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a produs o impresie fa
vorabilă în rindurile păturilor 
largi ale populației atît din S.U.A. 
cit și dincolo de frontierele lor. 
Luînd cuvintul în statul Califor
nia. senatorul Kefauver, candida
tul partidului democrat la vice- 
președinția S.U.A., a aprobat pro
punerea lui N. A. Bulganin cu 
privire la interzicerea experimen
tării armei nucleare și a declarat 
că S.U.A. trebuie să înceapă tra
tative cu Uniunea Sovietică în 
această problemă. „Dacă va fi 
realizat un acord, a spus el, se 
va face un mare pas pe calea 
întăririi păcii".

Cu totul alta a fost atitudinea 
președintelui S.U.A., Eisenhower, 
față de mesajul lui N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Fără să cau
te să analizeze fondul probleme
lor de importanță vitală nu nu
mai pentru S.U.A. și U.R.S.S. ci 
și pentru întreaga lume, preșe
dintele S.U.A. și-a concentrat în
treaga atenție asupra faptului că 
acest mesaj chipurile „se înde
părtează în unele privințe de 
practica internațională adoptată".

Președintele S.U.A. vede acea
stă „îndepărtare de practica in
ternațională" în primul rînd în 
aceea că trimiterea mesajului lui 
N. A. Bulganin „în toiul campa
niei electorale naționale... în
seamnă amestecul unui stat 
străin în treburile noastre in
terne".

Această învinuire este însă lip-

Din acest motiv și pornind de 
la necesitatea de a expune opiniei 
publice cu precizie faptele sint 
nevoit să remit imediat răspunsul 
meu spre a fi publicat în presă.

In al treilea rind. declarația 
dv., în privința secretarului de 
stat nu numai că nu este justifi
cată, dar este totodată jignitoare 
pentru mine

In al patrulea rind dv. con
testați pe cit se parc, sincerita
tea mea.

Totuși nu dau Departamentu
lui de Stat indicația de a înapoia 
scrisoarea dv., ambasadei dv. A- 
ceasta nu se explică prin iaptul că 
aș avea o atitudine îngăduitoare 
față de aceste îndepărtări de la 
practica internațională îndeobște 
adoptată, ci prin faptul că tot 
mai nutresc speranța că o cores
pondență directă între noi poate 
servi cauza păcii.

In eforturile noastre de a rea
liza un progres pe calea spre 
pace, din momentul întrevederii 
noastre de la Geneva dv. și cu 
mine am schimbat o serie întrea
gă de scrisori cu privire la redu
cerea armamentelor și Ia proble
me legate de aceasta. Sper că 
această practică va putea fi re-

Articol apărut în ziarul 
„Pravda"

sită de temei. Este absolut lim
pede că problema dezarmării, 
care se discută în O.N.U. de 11 
ani, nu este „o chestiune inter
nă" a S.U.A.

Guvernul sovietic nu s-a ames
tecat și nu intenționează să se a- 
mestece în treburile interne aie 
S.U.A. El a prezentat de mult 
propunerea cu privire la interzi- 
cerea armei atomice și încetarea 
experimentării armei nucleare. 
Ridicind acum din nou problema 
interzicerii experimentării armei 
nucleare el s-a călăuzit numai 
după interesele păcii, a cărei 
menținere nu a fost și nu poate 
fi o chestiune internă numai a 
Statelor Unite.

Cererea de a se interzice ex
perimentarea armei nucleare a 
fost formulată, după cum se știe, 
de către oameni de stat și politici 
din India, Japonia. Anglia, Fran
ța și multe alte țări. Această ce
rere a fost formulată in mod o- 
ficial de parlamentul Japoniei și 
sprijinită de Sovietul Suprem și 
guvernul U.R.S.S., de guvernele 
Chinei, indiei și altor țâri. Con
siliul Mondial al Păcii a chemat 
guvernele celor trei mari puteri 
care posedă arma atomică, să 
pună capăt acestor experiențe. 
Federația Sindicală Mondială a 
sprijinit acest Apel în numele ce
lor 88.000.000 de membri ai săi. 
Recent, această cerere a fost 
sprijinită de Congresul sindica
telor britanice numărind aproa
pe 9 milioane de membri..

Cererea întregii lumi și a tutu
ror popoarelor de a se interzice 
experimentarea armei nucleare nu 
poate fi considerată ca o chestiu
ne internă a S.U.A. numai pe mo
tivul că unii oameni politici din 
această (ară au socotit oportun 
să sprijine aceste cereri, iar al
ții să le respingă. Dacă guver
nul sovietic ar trece sub tăcere 
această problemă de cea mai 
mare importantă, unele cercuri 
din S.U.A. ar saluta poate acest 
lucru, dar el ar fi de neînțeles 
pentru adepții interzicerii armei 
atomice și încetării experimentă
rii armei nucleare.

Guvernul sovietic a considerat 
și consideră că este în drept să 
pună în discuție orice problemă 
internațională importantă, indife
rent dacă în momentul de față 
ea constituie sau nu obiectul ma. 
nevrelor unor partide în vreo țară. 
Dacă la examinarea problemelor 
internaționale importante guver
nele s-ar călăuzi după interesele 
unor partide sau altora, relațiile 
internaționale s-ar transforma în
tr-o simplă armă a luptei dintre 
partide și atunci tratativele di
plomatice dintre guverne și-ar 
pierde orice sens.

Președintele S.U.A. își exprimă 
în continuare nemulțumirea față 
de faptul că în mesajul lui N. A. 
Bulganin se afirmă că, intr-o se
rie de cazuri, in cuvîntările unor 
persoane oficiale din S.U.A., este 
prezentată în mod vădit denatu
rat politica Uniunii Sovietice în 
diferite probleme de importanță 
internațională, inclusiv probleme
le dezarmării, și că „din păcate 
aceasta se referă îndeosebi la cu
vîntările d-lui Dulles, care nu se 
dă înlături de la atacuri directe 
împotriva Uniunii Sovietice și a 
politicii ei externe de pace". Pre
ședintele Eisenhower a declarat 
că consideră jignitoare pentru el 
această observație. Or, „practica 
internațională" nu interzice obser
vațiile critice Ia adresa oamenilor 
de stat din alte țări lucru pe care, 
în treacăt fie spus, personalitățile 
americane îl folosesc foarte des. 
Remarca la adresa lui Dulles 
este Justificată, deoarece ea co
respunde întrutotul realității. Dl. 
Dulles a făcut tn -epetate rîn
duri declarații denaturînd politica 
guvernului sovietic în problema 
interzicerii armelor atomice și cu 
hidrogen, s-a dedat la atacuri 
brutale împotriva Uniunii Sovie
tice și a politicii sale externe de 
pace. Declarațiile lui Dulles au 
căpătat un caracter atît de pro
vocator Incit pînă și ziarele ame

Eisenhower 
Bulganin

luată în conformitate cu normele 
adoptate.

De multă vreme, Statele Unite 
studiază intens, evaluează și pla
nifică mijloace sigure pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pre
cum și pentru reducerea și con
trolarea armamentelor. Aceste 
cercetări includ studierea și eva
luarea permanentă a experiențe
lor nucleare. Pentru ca toate a- 
ceste planuri să fie efective și nu 
numai un miraj, ele necesită un 
sistem de inspecție și control pe 
care guvernul dv. perseverează 
în a-1 refuza. Dv. ați respins 
chiar propunerea mea cu privire 
la ..cerul deschis", care prevede 
o inspecție aeriană reciprocă, 
propusă ca un prim pas. Totuși 
noi nu sintem descurajați, deși 
sîntem decepționați. Ne vom con
tinua neslăbit eforturile în vede
rea atingerii acestor scopuri. Nu 
vom închide porțile care vor des
chide, poate, calea sigură de slu
jire a omenirii.

Vom accepta și vom aprecia 
cu seriozitate toate propunerile 
din orice sursă care se vor dove
di a avea merite și vom căuta 
în permanență formule care să 
poată înlătura în mod sigur pri
mejdia atomică".

ricane găsesc necesar să-l critice 
cu asprime tn această privință. 
De ce atunci, observația justă cu 
privire la declarațiile nedrepte ale 
d-lui Dulles sint calificate drept... 
o jignire adusă președintelui 
S.U.A. ?

Președintele S.U.A. a văzut „o 
îndepărtare de la practica inter
națională" și tn faptul că tn me
saj s-ar contesta, 6au după cum 
se exprimă el „pe cit se pare" 
este contestată sinceritatea lui. 
Dar tn textul mesajului nu există 
nici măcar o aluzie care să dea 
loc la îndoieli tn privinfa since
rității președintelui S.U.A In me
saj s-a exprimat regretul numai 
cu privire la faptul că „guvernul 
S.U.A. nu consideră posibil să-și 
alăture eforturile eforturilor mul
tor alte state îndreptate spre 
interzicerea armei atomice". Șeful 
guvernului sovietic a propus să 
se cadă de acord asupra interzi
cerii experimentării armei nu
cleare, pornind de la premiza și 
fiind încredințat că și președin
tele S.U.A. caută un mod de a 
aborda rezolvarea acestei proble
me complicate și dificile.

In sfîrșit, Eisenhower vede „o 
îndepărtare de la practica inter
națională adoptată" și tn faptul 
că mesajul a fost dat publicității 
„înainte ca el să poată fi tradus 
minuțios și inmînat mie".

In cazul acesta președintele 
S.U.A. a fost în mod vădit vic
tima unor experți insuficient in
formați sau neobiectivi. După cum 
s-a aflat din surse competente, 
mesajul iul N. A. Bulganin a fost 
remis secretarului de stat al 
S.U.A., vineri 19 octombrie și a 
fost publicat abia duminică 2! oc
tombrie ținîndu-se seama de do
rința d-lui Dulles care a consi
derat posibilă publicarea acestui 
document în acest termen, deși 
mesajele președintelui S.U.A. a- 
dresate președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. sînt trans
mise de regulă presei Iară nici 
un consimțămtnt din pariea so
vietică. Intre 19 și 21 octombrie. 
Departamentul de stat putea asi
gura pe deplin ca acest docu
ment care nu cuprinde ileclt 220 
rînduri de ziar, să poată fi tra
dus minuțios șl Inmînat preșe
dintelui.

In treacăt fie spus, în cazuri 
similare partea sovietică nu dis
pune de termene atît de îndelun
gate. Astfel, mesajul președintelui 
Eisenhower către N. A. Bulganin 
remis' la 5 martie a fost dat pu
blicității în S.U.A. la 5 martie, 
iar mesajul său remis la 7 au
gust a fost publicat în ziarele 
americane la 8 august.

Ținînd seama de toate cele spu
se mai sus, nu putem decît să ne 
exprimăm regretul că un mesaj 
atît de important al președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care ridică cu o nouă 
forță problema urgentă a încetă
rii experimentării armei atomica 
a fost greșit înțeles.

Pe cit se pare, această din ur
mă împrejurare l-a împiedicat pe 
președintele Eisenhower să apre
cieze îondul acestui document 
important. In loc să examineze 
în mod concret această importan
tă problemă internațională (și n'J 
o problemă privind diferite par
tide), președintele S.U.A. a pre
ferat să dea un răspuns plin de 
iritare în care se ocolește fondul 
problemei și care este puțin pro
babil că va contribui la găsirea 
„unei căi sigure de slujire a ome
nirii".

In scrisoarea sa de răspuns 
președintele Eisenhower spune 
totuși: „Vom accepta și vom 
aprecia cu seriozitate toate pro
punerile din orice sursă, care se 
vor dovedi a avea merite și vom 
căuta în permanență formule care 
să poată înlătura în mod sigur 
primejdia atomică". In mod lo
gic, trebuie să ne așteptăm ca 
președintele S.U.A. să aprecieze 
cu toată seriozitatea propunerile 
expuse în mesajul lui N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Interzicerea 
experimentării armei nucleare af 
constitui într-adevăr un prim pas 
important în direcția înlăturării 
primejdiei atomice care neliniș
tește întreaga omenire.

OBSERVATOR



Chemările G G al P. G U. S 
cu prilejul celei de a 39-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
— Trăiască cea de a 39-a aniversare a Marii 

Revoluții Socialiste din Octombrie!
— Salut frățesc tuturor popoarelor care luptă 

pentru pace, pentru democrație, pentru socialism !
— Oameni ai muncii din toate țările! Războiul 

poate și trebuie să fie preîntîmpinat! Mai sus 
steagul luptei împotriva primejdiei războiului, pen
tru pace și colaborare între popoare ’

—- Oameni ai muncii din toate țările! Luptați 
pentru reducerea armamentelor și forțelor armate ! 
Cereți interzicerea armelor atomice, a armelor cu 
hidrogen și a celorlalte arme de exterminare în 
masă ! Energia atomică să fie pusă în slujba pro
gresului pașnic al omenirii!

— Să se întărească unitatea oamenilor muncii, 
colaborarea dintre comuniști, socialiști și toate 
forțele progresiste în lupta pentru pace, demo
crație și independența popoarelor!

— Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică șî 
țările de democrație populară! întăriți neîncetat 
marea comunitate a țărilor lagărului socialismului, 
dezvoltați și întăriți prietenia frățească dintre po
poarele țărilor noastre !

— Salut frățesc marelui popor chinez care con
struiește cu succes socialismul în țara sa !

— Trăiască Republica Populară Chineză I Să 
înflorească prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și chinez — puternic fac
tor al păcii în întreaga lume I

— Salut frățesc oamenilor muncii din Republi
ca Populară Polonă care luptă cu abnegație pen
tru avîntui continuu al economiei naționale și al 
culturii, pentru ridicarea neincetată a bunăstării po
porului, pentru pace și construirea socialismului !

Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și polonez !

— Salut frățesc oamenilor muncii din Republica 
Cehoslovacă care luptă cu abnegație pentru avîntui 
continuu al economiei naționale și culturii, pentru 
ridicarea neîncetată a bunăstării poporului, pentru 
pace și construirea socialismului!

Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și cehoslovac!

— Saluț frățesc oamenilor muncii din Republica 
Populară Ungară care luptă cu abnegație pentru 
avîntui continuu al economiei naționale și cultu
rii, pentru ridicarea neincetată a bunăstării po
porului, pentru pace și construirea socialismului.

Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și ungar.

— Salut frățesc oamenilor muncii din Republica 
Populară Romină care luptă cu abnegație pentru 
avîntui continuu al economiei naționale și culturii, 
pentru ridicarea neîncetată a bunăstării poporului, 
pentru pace și construirea socialismului I

Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și romîn !

— Salut frățesc oamenilor muncii din Republi
ca Populară Bulgaria care luptă cu abnegație pen
tru avîntui continuu ai economiei naționale și cul
turii, pentru ridicarea neincetată a bunăstării po
porului, pentru pace și construirea socialismului !

Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și bulgar 1

— Salut frățesc oamenilor muncii din Republica 
Populară Albania care luptă cu abnegație pentru 
avîntui continuu al economiei naționale și culturii, 
pentru ridicarea neîncetată a bunăstării poporului, 
pentru pace și construirea socialismului!

Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și albanez !

— Salut frățesc oamenilor muncii din Republica 
Populară Mongolă care luptă cu abnegație pentru 
avîntui continuu al economiei naționale și culturii, 
pentru ridicarea neîncetată a bunăstării poporu
lui, pentru pace și construirea socialismului!

Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și mongol!

— Salut frățesc popoarelor Republicii Populare 
Federative Iugoslavia care construiesc socialismul! 
Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și Iugoslaviei I

— Salut frățesc eroicului popor ai Republicii 
Populare Democrate Coreene care luptă pentru re
facerea și dezvoltarea continuă a economiei națio
nale, pentru pace, pentru unificarea națională a 
Coreei pe baze democratice 1

— Salut frățesc eroicului popor al Republicii De
mocrate Vietnam care luptă pentru refacerea și 
dezvoltarea continuă a economiei naționale, pentru 
pace, pentru unificarea națională a Vietnamului pe 
baze democratice.

— Trăiască Republica Democrată Germană — 
bastionul forțelor iubitoare de pace din întreaga 
Germanie, care luptă împotriva reînvierii militaris
mului pentru apropierea celor două state germane, 
pentru unificarea patriei lor pe baze pașnice, de
mocratice I

— Să se întărească și să se dezvolte prietenia 
șî colaborarea dintre popoarele german și sovietic 
spre binele păcii în Europa I

— Salut frățesc marelui popor indian care luptă 
pentru progresul patriei sale, pentru pace în Asia 
și în lumea întreagă ț Să se întărească și să se 
dezvolte prietenia și colaborarea dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Indiei !

— Salut frățesc popoarelor Indoneziei șî Birma
niei care luptă pentru pace și pentru întărirea in
dependenței lor naționale ! Să se întărească priete-

nia și colaborarea dintre popoarele Uniunii Sovie
tice Și popoarele Indoneziei și Birmaniei!

— Un cald salut poporului egiptean, care apără 
cu vitejie suveranitatea și independența patriei 
sale 1

— Trăiască prietenia și colaborarea dintre po
poarele Angliei, Statelor Unite ale Americii, Fran
ței și Uniunii Sovietice în lupta lor pentru slăbirea 
încordării internaționale ș: coexistența pașnică 
între state, și asigurarea unei păci trainice în lu
mea întreagă I

— Să se întărească prietenia și colaborarea din
tre popoarele Uniunii Sovietice și Italiei!

— Trăiască prietenia și colaborarea dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Finlandeză, bazate pe 
egalitate in drepturi, încredere reciprocă și respec
tarea popoarelor 1

— Să se întărească și să se dezvolte relațiile de 
prietenie dintre Uniunea Sovietică și Suedia, Nor
vegia, Danemarca, Islanda 1

— Trăiască prietenia șl colaborarea dintre po
poarele Uniunii Sovietice și poporul Austriei neutre, 
independente și democrate, în numele consolidării 
păcii în Europa 1

— Salut poporului japonez, care luptă cu vitejie 
împotriva reînvierii militarismului, pentru dezvolta
rea pașnică, democratică și independentă a țării 
sale 1

Un cald salut popoarelor Asiei și Africii care au 
aruncat lanțurile asupririi coloniale, care luptă 
pentru pace, libertate și Întărirea independenței 
lor naționale 1

— Salut popoarelor din țările coloniale și de
pendente care luptă Împotriva jugului imperialist, 
pentru libertatea și independența lor națională 1

— Trăiască politica externă leninistă a Uniunii 
Sovietice — politică de coexistență pașnică a sta
telor cu sisteme diferite ; politică de menținere și 
consolidare a păcii, de dezvoltare a legăturilor eco
nomice și culturale cu toate țările!

C.C. al P.C.U.S. adresează apoi chemări osta
șilor sovietici, oamenilor muncii din industrie 
și agricultură, lucrătorilor din industria locală și 
din cooperația meșteșugărească, din comerțul de 
stat și cooperatist, din transportul feroviar, din 
flota maritimă și fluvială, din transportul auto și 
rutier și din telecomunicații.

In continuare in chemări se spune:
— Lucrători din instituțiile sovietice I Luptați pen

tru respectarea principiilor leniniste de muncă în 
aparatul de stat sovietic, pentru întărirea legalității 
socialiste, dezrădăcinați cu hotărîre birocratismul 
și tărăgânelile, manifestați o atitudine atentă față 
de cerințele și nevoile oamenilor muncii.

— Sindicate sovietice 1 Mai sus steagul întrecerii 
socialiste a întregului popor pentru sporirea pro
ductivității muncii, pentru îndeplinirea înainte de 
termen a planului celui de al șaselea cincinal!

— Popularizați experiența inovatorilor în pro
ducție ! Manifestați o grijă neobosită pentru ridi
carea continuă a bunăstării materiale și a nivelu
lui cultural al muncitorilor și funcționarilor! Folo
siți pe scară mai largă adunările muncitorilor, con
sfătuirile de producție, activele economice și alte 
forme de participare a muncitorilor la conducerea 
producției!

— Trăiască sindicatele sovietice — școală a co
munismului 1

— Femei sovietice I Luptați pentru a obține noi 
succese în toate domeniile economiei naționale, 
științei și culturii, în opera nobilă de educare a 
copiilor spre binele și fericirea poporului sovietic I 

Trăiască femeile sovietice — constructoare ac
tive ale comunismului!

Trăiască Uniunea Tineretului Comunist Leninist 
din Uniunea Sovietică — detașamentul înaintat al 
tinerilor constructori ai comunismului, organiza
torul tineretului sovietic, ajutor activ și rezervă a 
partidului comunist I

Tineri și tinere, gloriosul nostru tineret sovietic! 
Participați mai activ la construcția economică Și 
culturală! Studiați realizările științei și tehnicii 
înaintate, însușiți-vă cunoștințe în domeniul pro
ducției industriale și agricole!

Fiți dîrzi și curajoși în lupta pentru victoria 
măreței cauze a comunismului în țara noastră 1

Pionieri și școlari I însușiți-vă cunoștințele cu 
dîrzenie și perseverență. Fiți harnici și disciplinați, 
luptați pentru a obține succese în învățătură ! Pre- 
gătiți-vă pentru a deveni constructori activi ai co
munismului în țara noastră I

Comuniști și comsomoliști! Fiți în avantgarda 
luptei întregului popor pentru îndeplinirea hotărî- 
rilor Congresului al XX-lea al P.C.U.S.! Insușiți-vă 
cu perseverență teoria marxist-leninistă! Luptați 
pentru progresul, tehnic în economia națională, 
pentru sporirea productivități' muncii, pentru cre
șterea neîncetată a bunăstării poporului sovietic, 
pentru construirea comunismului în U.R.S.S.!

Trăiască Uniunea Republicilor Sovietice Socia
liste — citadela prieteniei popoarelor țării noastre, 
bastionul de neclintit al păcii în întreaga lume!

Trăiască marele popor sovietic — constructorul 
comunismului I

Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, 
marea forță inspiratoare și conducătoare a poporu- 

—vht!. ‘.i lupta pentru construirea comunis-lui sovietic în 
mului!

Sub steagul 
rea partidului 
comunismului!

marxism-leninismului, sub conduce- 
comunist — înainte, spre victoria

Ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.U.
BUDAPESTA 25 (Agerpres). 

— La 25 octombrie a avut loc o 
ședință a Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria, în 
cadrul căreia tovarășul Erno Gero

a fost eliberat din funcția de prim 
secretar al C. C. ai Partidului. 
Biroul Politic a desemnat ca prim 
secretar al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Ungaria 
tovarășul Janos Kadar.

pe

Situația din Ungaria 
se îmbunătățeșie continuu

împotriva onînduirij din Republi- 
oa noastră populară.

Noua conducere a partidului și 
guvernului sînt hotărîte să tragă 
concluziile și învățămintele câe 
mai adînci 
tragice.

In continuare tovarășul Imre 
Nagy a făcut apel la populație 
să ajute la realizarea politicii 
guvernului, la reinstaurarea ordi- 
nei și liniștei.

In cuvîntul său tovarășul Ja
nos Kadar, prim secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria, a arătat că conducerea 
partidului este hotărîtă să lichi
deze atacul armat îndreptat îm
potriva Republicii Populare. Pute
rea celor ce muncesc, a clasei 
muncitoare, a țărănimii, pe care 
o reprezintă Republica noastră 
Populară — a spus J. Kadar — 
este pentru noi un lucru sfînt și 
trebuie să fie sfînt pentru toți 
acei care nu doresc ca poporul 
nostru să fie pus din nou în 
vechiul jug, pentru cei care nu 
doresc sa, se reînvie domnia ca
pitaliștilor, a bancherilor și mo
șierilor.

Fiți fermi și neșovăitori — a 
spus în încheiere J. Kadar. Apă
rați puterea populară, statul nos
tru socialist, viitorul poporului 
muncitor I

BUDAPESTA 25 (Agerpres).— 
După cum anunță postul de radio 
Budapesta, situația din Ungaria 
se îmbunătățește continuu. Rebe
liunea contrarevoluționară a fost 
lichidată. Atacurile armate sînt 
tot mai izolate. Viața în Buda
pesta își reia cursul normal. Tot 
mai multe uzine își reîncep lu
crul. Lucrează normal centrala e- 
lectrică a orașului, uzina de gaze, 
rețeaua de telefoane. In 
neața 
luat 
mate 
suri 
lației __
lor. Intr-un apel transmis de gu
vern se cere populației să reia 
lucrul în. mod normal în instituții 
și întreprinderi.

In după amiaza zilei de 25 oc
tombrie, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare tova
rășul Imre Nagy și primul secre
tar al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria tovarășul 
Janos Kadar au rostit cuvtntări 
la postul de radio Budapesta.

Zilele trecute — a spus între 
altele tovarășul Imre Nagy — pa
tria noastră a trăit evenimente 
tragice. Instigatori contra-revolu- 
ționari au pornit un atac armat

dimi- 
de 25 octombrie și-au re

activitatea fabricile auto- 
de pline. S-au luat mă- 

pentru restabilirea clrcu- 
tramvaielor și autobuoe-

din aceste evenimente

NEW YORK. - La 25 octom
brie a sosit [a New York primul 
ministru al Japoniei Hatoyama. 
După cum scriu ziarele, Hatoya
ma va avea întrevederi cu înalți 
demnitari americani.

DAMASC. — După cum 6e a- 
numță din Iordania, la 25 octom
brie a avut loc la Amman prima 
ședință a noului parlament Ior
danian. La ședință s-a dat citire 
mesaj'ului tronului al regelui Ior
daniei Husein.

BEIRUT. — După cum anunță 
presa libaneză,Aii Abu Nuvar, șe
ful statului major general al ar
matei iordaniene, a declarat că 
la conferința militară de la 
Amman s-a căzut de acord să 
se creeze comandamentul unit al 
forțelor armate ale Siriei, Egiptu
lui și Iordaniei. Generalul Ab
del Hakim Amer a fost numit 
comandantul comandamentului 
unit.

PARIS. — In după-amiaza zilei 
de 25 octombrie a avut loc în 
Adunarea Națională Franceză vo
tul de încredere cerut de primul 
ministru Mollet în legătură ou po
litica generală a guvernului. A- 
genția France Presse anunță că 
guvernul a obținut încrederea cu 
330 de voturi pentru, 140 contra 
și 49 de abțineri.

PRAGA. — La 24 octombrie 
posturile de radio cehoslovace 
au anunțat că deasupra teritoriu
lui Cehoslovaciei au apărut un 
mare număr de baloane cu mani
feste instigatoare. Baloanele sînt 
lansate de postul de radio ameri
can „Europa Liberă" de la baze 
situate pe teritoriul Germaniei oc
cidentale.

Vizita delegației guvernului R. P. R, 
și a P. M. R. in Iugoslavia

Ședința
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 

P.A.P. transmite: In ședința din 
seara zilei de 24 octombrie a Sei
mului R.P. Polone a luat sfirșit 
examinarea proiectului de regula
ment pentru alegerile în Seim, 
prezentat de comisia special în
sărcinată cu alcătuirea acesteia. 
Sesiunea a aprobat regulamentul 
cu privire la alegeri.

După aceea, sesiunea a aprobat 
schimbările in componența Con
siliului de Miniștri al R.P. Po. 
lone propuse de J. Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri.

Seimului R. P. Polone
Sesiunea a rechemat din func

țiile de vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri pe T. Gede și 
S. Jedrychowski, ultimul rămînînd 
în funcțiunea de președinte al 
Comisiei de Stat pentru Planifi
carea Economică, pe S. Lapot și 
E. Stawinski, ultimul rămînînd 
în funcțiunea de ministru al In
dustriei Ușoare, și pe F. Jozwiak.

Sesiunea a rechemat din func
țiile de prim vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri pe H. 
Mine și Z. Nowak. Sesiunea i-a 
confirmat pe S. Ignar și Z. Novak

ca vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone.

R. Zambrowski a fost rechemat 
din funcția de ministru al Con
trolului de Stat în legătură cu a- 
legerea sa ca secretar al Comite
tului Central al P.M.U.P.

Lucrările sesiunii au fost între
rupte. Intre timp comisiile Sei
mului vor examina proiectul de 
lege cu privire la planul cincinal 
de dezvoltare a economiei națio
nale a Poloniei pe anii 1956— 
1960.

Mitingul oamenilor muncii din Varșovia
Cuoîntarea lui W. Gomulka —

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 
. La 24 octombrie a avut loc la 

Varșovia un mare miting al oa- 
’ menilor muncii din întregul oraș, 
i Sute de mii de locuitori ai ora

șului s-au întrunit în piața cen- 
I trată care înconjoară Palatul 

Culturii și Științei. In cadrul mi
tingului a luat cuvîntul W. Go- 

. mulka, prim secretar al C.C. al 
, Partidului Muncitoresc Unit Po- 
ț lonez.
j După ce a subliniat că cea de 

a 8-a plenară a Comitetului Cen-
■ trai al Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez deschide o nouă 
perioadă în istoria construcției 
socialiste în Polonia, W. Go
mulka a chemat pe oamenii mun
cii să ajute partidul și guver
nul în acțiunea de îmbunătățire 
a economiei socialiste a Poloniei 
populare, să dezvolte inițiativa 
în producție, să sporească pro
ductivitatea muncii, să lupte îm
potriva lipsei de spirit gospodă
resc, să reducă prețul de cost al 
producției, să folosească toate po
sibilitățile pentru a spori produc
ția industrială și agricolă, pen
tru a satisface cit mai deplin 
cerințele crescînde ale maselor 
largi.

Conducerea partidului nu vrea 
să facă poporului promisiuni și 
nu Ie va face. Ne adresăm cu 
deplină încredere clasei noastre, 
clasei muncitoare, intelectuali
tății, țăranilor.

Le spunem: Dispunem de for
țe de producție puternice, create 
prin mari eforturi ale oamenilor 
muncii în decurs de mulți ani, 
dar ele nu se folosesc încă în 
modul cuvenit. Avem numeroase 
rezerve in mii de uzine și mine, 
în industrie și agricultură care 
se mai irosesc în mare măsură 
din cauza risipei și a proastei 
gospodăriri.

Există la noi numeroși oameni 
apți de muncă, care își îndrăgesc 
profesiunea și sînt stăpîni pe 
tehnică, dar a căror productivi
tate a muncii mai este scăzută. 
Avem posibilități considerabile 
pentru sporirea producției agri
cole, alimentare și de materii prime 
pentru industrie, dar ele mai sînt 
încătușate din cauza greșelilor 
politicii duse în ultimii ani în 
domeniul agriculturii.

Muncitori și muncitoare din 
toate ramurile economiei națio
nale 1 Ajutați partidul și guver
nul în măreața acțiune de îmbu
nătățire a economiei socialiste a 
Poloniei populare, dezvoltați ini
țiativa economică a colectivelor 
voastre, căutați împreună cu ele 
forme mai bune de participare a 
clasei muncitoare la conducerea 
întreprinderilor sale.

Sporiți productivitatea muncii, 
luptați împotriva risipei și redu
ceți prețul de cost al producției. 
Folosiți toate posibilitățile pentru 
sporirea producției industriale și 
agricole, pentru a satisface cit 
mai bine cerințele crescînde ale , 
maselor. Partidul spune clasei , 
muncitoare adevărul ferm. Spori- | 
rea cîștigurilor obținute în ulti- | 
mele luni de milioane de oameni i 
va fi trainică numai atunci cind i 
puterea de cumpărare sporită a 
populației va avea acoperire în- , 
tr-o masă sporită a mărfurilor de , 
pe piață. In prezent nu putem 
mări mai mult salariile, întrucît 
coarda este atît de întinsă îneît 
amenință să 6e rupă. O nouă mă
rire a salariilor este posibilă nu-

mai cu condiția sporirii masei de 
mărfuri de larg consum, numai

■ cu condiția reducerii prețului de 
• cost al producției. A produce mai
■ mult, mai bine și mai ieftin, iată
■ singura cale a ridicării niveUilui 

de trai al clasei' muncitoare și a 
întregului popor.

Referindu-se la cea de a 8-a 
plenară a C.C. care a ales noua 
conducere a partidului, tov. W. 
Gomulka a arătat că Partidul 
cere activiștilor săi răspun
dere deplină pentru îndeplinirea 
sarcinilor care le-au fost încre
dințate.

Nu vom permite nimănui să 
folosească cauza reînoirii și liber
tății poporului în scopuri îndrep
tate împotriva socialismului.

Cea de a 8-a plenară a parti
dului, stabilind calea noastră 
proprie spre socialism care de
curge din nevoile clasei munci
toare și poporului polonez a con
firmat cu toată tăria legătura de 
nezdruncinat care unește poporul 
Poloniei cu toate statele socia
liste și a subliniat în mod deose
bit alianța cu Uniunea Sovietică.

Relațiile dintre partidele și sta
tele lagărului socialismului ci
mentate prin unitatea de țeluri și 
interese, nu trebuie să dea prilej 
la nici un fel de neînțelegeri. Pe 
aceasta se bazează una din prin
cipalele trăsături ale socialismu
lui. Aceste relații trebuie să se 
întemeieze pe principiile solidari
tății muncitorești internaționale 
și trebuie să se bizuie pe res
pectul reciproc și deplina egalita
te în drepturi, pe acordarea de 
ajutor reciproc, pe o critică con
cretă și prietenească, dacă se va 
îvi o asemenea necesitate, pe re
zolvarea rațională a tuturor pro
blemelor litigioase, rezolvare de- 
curgînd din spiritul prieteniei, 
din spiritul socialismului.

Popoarele independente și sta
tele suverane care creează orîn- 
duirea dreptății sociale, orindui- 
rea socialistă cimentată de voința 
internă fermă și de nezdruncinat 
în vederea realizării țelurilor prin, 
tr-o metodă cît mai potrivită fie
cărei țări trebuie să fie totodată 
cît mai strîns unite pe marea a- 
renă mondială, pentru ca, prin 
eforturile lor comune și poziția 
lor fermă, să întărească ideea 
păcii care cuprinde întreaga ome
nire. _ năzuința spre coexistența 
pașnică a tuturor popoarelor lumii.

Coloana vertebrală a acestei 
uniuni a tuturor statelor socia
liste este Uniunea Sovietică, cea 
mai veche țară din lume con
structoare a socialismului, și cel 
mai puternic stat Socialist.

Așa vedem noi tovarăși și ce
tățeni locul nostru în lagărul so
cialist mondial și așa înțelegem 
relațiile noastre de prietenie fră
țească cu Uniunea Sovietică.

Sîntem profund încredințați că 1 
prietenia dintre Polonia și Uniu
nea Sovietică, care se sprijină pe 1 
aceste principii leniniste, va ii o 
prietenie cu adevărat frățească, I 
pornind din adincu] inimilor po
porului și nu numai din politica 1 
oficială a partidului și guvernului. 1 
(Urale, aplauze furtunoase). 1 

Vă putem încredința că aceste ! 
principii găsesc o înțelegere tot 
mai deplină, că aceste principii 
le împărtășesc atît partidul nos
tru, cît și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Reierindu-se în continuare la 
prezența trupelor sovietice pe te-

ritoriul Poloniei, W. Gomulka a 
spus că aceste trupe se află pe 
teritoriul Poloniei pe baza acor
dului internațional din cadrul 

i Tratatului de la Varșovia. Această 
i situație este string legată de pre

zența trupelor sovietice în Repu
blica Democrată Germană.

Atît timp, tovarăși, cît există 
baze ale pactului atlantic în Ger
mania occidentală, atît timp cît 
acolo este înarmat Weliemacht-ul 
și sînt asmuțiți împotriva grani
țelor noastre șoviniștii și revi
zioniștii germani, prezența Arma
tei Sovietice corespunde interese, 
lor noastre de 6tat supreme.

Această situație este în intere
sul oamenilor muncii din Repu
blica Democrată Germană, împo
triva căreia sînt îndreptate de 
asemenea înarmările și amenin
țările cercurilor militariste și re
vanșarde ale Germaniei occiden
tale.

în această situație, tovarăși, 
trebuie să se dea cu o și mai 
mare hotărîre o ripostă oricăror 
încercări de agitație antisovietică 
întreprinsă de torțele reacționare 
și antipopulare, oricăror ma
nevre ale reacțiunii internațio
nale, care ar vrea să slăbească 
alianța dintre poporul nostru și 
poporul sovietic.

Exprimîndu-și recunoștința pen
tru încrederea pe care poporul 
a acordat-o conducerii partidului 
aleasă de plenara a 8-a a Comi
tetului Central al Partidului Mun. 
citoresc Unit Polonez, W. Go
mulka a chemat pe oamenii mun
cii din Polonia la vigilență.

El a spus:
Tovarăși I Pe valul uriașei acti

vități politice a maselor stîrnită 
de plenara a 8-a, pe alocuri își 
ridică glasul forțele ostile socia
lismului, ostile alianței polono-so- 
vietice, ostile puterii populare, for
țe care vor să frîneze și să sub
mineze democrația socialistă.

Tovarăși! Nu permiteți ațîțăto- 
rilor reacționari și diieriților hu
ligani să ne stea în cale I Să ia 
miinile de pe curentul pur al 
luptei forțelor socialiste și patrio
tice ale poporului I Alungați pe 
provocatorii și scandalagiii reac
ționari I Autoritățile de stat nu vor 
răbda nici o clipă vreo acțiune 
îndreptată împotriva intereselor 
de stat ale Poloniei și împotriva 
orînduirii noastre de stat.

Tovarăși 1 Cetățeni I Timpul 
nu așteaptă. Partidul trebuie să 
treacă la soluționarea probleme
lor dificile de zi cu zi ale econo
miei și vieții noastre de stat. Prin 
ce puteți ajuta astăzi conducerea 
partidului și guvernului ?
Jn primul find prin prezența fie

căruia la mașină și unealtă, în 
sectorul său și, prin dovedirea 
fidelității și devotamentului său 
față de cauza noastră, prin mun
că sau învățătură asiduă.

Adresăm astăzi oamenilor mun
cii din Varșovia și din întreaga 
țară chemarea : ajunge cu mitin
gurile, ajunge cu manifestațiile! 
Este timpul să se treacă la mun
ca de zi • ...
derea și 
partidul, 
toare și 
tonia pe 
lism.

Trăiască legătura indestructi
bilă a partidului cu clasa munci
toare și toți oamenii muncii I

Trăiască socialismul 1 Trăiască 
Polonia populară !

cu zi, pătrunsă de încre- 
conștiința faptului că 
legat de clasa munci- 
de popor, va duce Po- 
o cale nouă, spre socia-

Reacții în lumea arabă provocate 
de evenimentele din Africa de Nord

Tratativele sovieto-belgiene

BEIRUT 25 (Agenpres). — 
După cum anunță presa libaneză, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Iordaniei Abdel-Hadi a invitat la 
24 octombrie pe ambasadorii 
Franței, Angliei și S.U.A. și a 
protestat în mod oficial împotriva 
arestării de către autoritățile fran
ceze a conducătorilor mișcării de 
eliberare națională din Algeria.

că 
au 
te-

Ș‘

Presa arată de asemenea 
partidele politice din Iordania 
trimis în legătură cu aceasta 
legrame de protest la O.N.U.

La 24 octombrie, studenții
tineretul din Amman au organi
zat o demonstrație de protest îm
potriva arestării ilegale a con
ducătorilor mișcării de eliberare 
națională din Algeria.

O declarație a guvernului egiptean
CAIRO 25 (Agerpres). — Pos

tul de radio Cairo a transmis ur
mătoarea declarație a guvernului 
egiptean în legătură cu arestarea 
celor cinci conducători ai mișcării 
de eliberare națională din Algeria.

„Acțiunile de violență ale auto
rităților franceze față de liderii 
algerieni au fost întîmpinate de 
guvernul egiptean cu un regret 
profund. Această măsură repre
zintă nu numai o încălcare a ba
zelor moralei și corectitudinii, 
dar și un act de perfidie atît de 
caracteristic imperialismului. Ac-

ționind in felul acesta Franța a 
încălcat normele elementare ale 
dreptului international, precum și 
convenția internațională aeriană 
semnată de ea însăși.

Guvernul egiptean, pornind de 
la drepturile tuturor popoarelor la 
o existentă liberă și la autodeter
minare, precum și de la drepturile 
poporului algerian la eliberare și 
independență, declară că condam
nă cu hotărîre asemenea metode 
nedemne de luptă împotriva nă
zuințelor și aspirațiilor popoare
lor".

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 25 octom
brie, la Kremlin au continuat tra
tativele dintre delegațiile guver
namentale ale U.R.S.S. și Bel
giei.

Din partea sovietică la tratati
ve participă N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., D. T. Șepilov, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Din partea Belgiei participă 
Achille Van Acker, primul 
nistru al Belgiei, Paul 
Spaak, ministrul Afacerilor 
terne al Belgiei și ceilalți mem
bri ai delegației.

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: In după-amiaza 
zilei de 25 octombrie la Kremlin 
a avut loc solemnitatea semnării 
acordului de colaborare culturală 
între Uniunea Sovietică și Belgia.

Acordul a fost semnat de D. T. 
Șepilov, ministrul 
terne al U.R.S.S., 
Spaak, ministrul 
terne al Belgiei.

mi- 
Henri 

Ex-

Afacerilor Ex- 
și Paul Henri 

Afacerilor Ex-

(Urmare din pag. l-a) 

romîn și iugoslav construiesc îm
preună socialismul, ele iubesc 
pacea și libertatea pe care le-au 
cîștigat cu prețul a multe jertfe. 
Cu cît prietenia romîno-îugoslavă 
va fi mai mare, cu atît cele două 
țări vor fi mai puternice, cu atît 
rezultatele practice în activitatea 
de construcție socialistă vor fi 
mai bune și mai frumoase. Vor
bind apoi despre superioritatea 
orînduirii socialiste și despre uni
tatea țărilor socialiste, tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a subliniat că 
statele socialiste constituie o for
ță uriașă, numărînd sute de mi
lioane de oameni. Țăriie so
cialiste au mari perspective, 
ele exercită o puternică in
fluență mondială. Astăzi soarta 
popoarelor nu mai poate fi 
hotărîtă de acele puteri care 
înainte împărțeau lumea. Factorii 
care le împiedică să mai săvîr- 
șească asemenea acțiuni sînt 
forța mereu crescîndă a țărilor 
socialiste, mișcarea muncitorească 
Internațională, forțele unite ale 
partizanilor păcii, elemente care 
slăbesc capitalismul și întăresc 
socialismul. Conducătorul delega
ției romine a toastat pentru eroi
cul popor al Sloveniei socialiste 
și guvernul său, pentru guvernul 
R.P.F. Iugoslavia și președintele 
Iosip Broz-Tito, pentru prietenia 
de nezdruncinat dintre popoarele 
Iugoslaviei și Rominiei socialiste.

Depunerea unei 
coroane la monu
mentul de pe înăl

țimea Urh
(de la trimișiiLIUBLIANA 25 

speciali Agerpres).
In ziua de 25 octombrie, mem

brii delegației guvernului R.P.R. 
și a Partidului Muncitoresc Ro
mîn au depus o coroană de flori 
ta Monumentul de pe înălțimea 
Urh din apropierea Liublianei, 
ridicat în memoria fiilor poporu
lui sloven 
eliberarea 
fascist.

Membrii
vizitat apoi biserica Sf. Urh, din 
imediata apropiere a monumen
tului, unde în timpul ocupației 
fasciste, fasciștii sloveni au mal-

căzuti în lupta pentru 
patriei de sub jugul

delegației romine au

tratat și ucis sute de partizani 
fii ai poporului Ier.

Vizitarea grotei 
Postojna și sosirea 

la Opatije
OPATIJE 25 (de la trimișii 

speciali Agerpres).
In după amiaza de joi, 25 oc

tombrie, membrii delegației ro- 
mîne au părăsit orașul Liubliana, 
plecînd cu mașinile spre Opatije.

Pe parcurs, oaspeții s-au oprit 
lingă orașul Postojna, situat la 
jumătatea drumului dintre Liu
bliana și Triest. unde au vizitat 
celebra grotă Postojna, cunoscu
tă in lumea întreagă, care consti
tuie una din mindriile turistice 
ale Iugoslaviei. Minunatele sta
lactite și stalagmite, coloanele 
enorme și perdelele de piatră 
transparente aflate aci constituie o 
adevărată lume subterană, fan
tastică, a cristalelor. Un mic tren 
subteran duce în adîncurile gro
tei, splendid luminată. La intrarea 
în grotă urmele de funingine ș£ 
de foc ce se pot observa încă și 
în prezent amintesc lupta eroică 
din timpul războiului a partizani
lor iugoslavi care, reușind să pă
trundă într-o intrare nepăzită, au 
incendiat aci un depozit al arma
telor fasciste.

La o distantă de mai bine de 
1.500 m. în interiorul grotei, în 
uriașa „sală de concerte" în cins
tea inalților oaspeți romîni, corul 
partizanilor invalizi din Liublia
na, care a fost recent în turneu 
la București, a prezentat un pro
gram de cîntece ale partizani
lor iugoslavi, precum și marșul 
Partizanilor Păcii, de compozito
rul romîn Ion Chirescu.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej. 
Chivu Stoica și ceilalți membri ai 
delegației au felicitat călduros 
formația corală a grupului de 
foști partizani.

După vizitarea grotei Postojna, 
membrii delegației romine și-au 
continuat drumul cu mașinile spre 
orașul Opatije.

La sosirea în Opatije, membrii 
delegației au fost salutați de pre
ședintele Comitetului Popuiar 
districtual din Ryjeka, Edo Jar- 
das, de reprezentanți ai autorită
ților locale și ai organizațiilor 
sociale, precum și de deputați ai 
poporului din această regiune. 
Tinere îmbrăcate în costume na
ționale au oferit buchete de flori 
oamenilor de stat romîni și soții
lor lor.

In cursul dimineții de 2b 
tombrie, delegația romînă 
vizita orașul Ryjeka.

oc-
va

Vizitele delegației 
parlamentare indoneziene

După ce a vizitat Casa de Cul
tură din Sinaia, delegația parla
mentară indoneziana, care se află 
în țara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., a 
plecat joi dimineață la Orașul 
Stalin. Delegația a fost însoțită 
de prof. univ. Nicolae Sălăgeanu 
membru în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale.

La Sfatul Popular al Orașului 
Stalin delegația parlamentară in. 
doneziană, condusă de dl. Hardi 
a fost întîmpinată de Nicolae lor. 
ga, președintele Comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional, 
de Alexandru Cadar, președintele 
Comitetului execuiiv'al sfatului 
popular orășenesc, de deputați și 
de numeroși cetățeni ai orașului. 
Un grup de pionieri au oferit 
oaspeților flori și cravate roșii de 
pionier. In numele locuitorilor re
giunii și orașului, tov. N. Iorga, 
a rostit un cuvînt de bun sosit.

A răspuns d-nul Hardi care a 
mulțumit pentru primirea priete
nească făcută delegației și a urat 
în numele parlamentului și al în
tregului popor din Republica In
donezia, noi succese în construi-

porea unei vieți îmbelșugate 
porului romîn.

La Sfatul popular orășenesc a 
avut loc o convorbire prietenească 
în cadrul căreia parlamentarii in
donezieni s-au interesat de bogă
țiile și frumusețile regiunii Stalin 
și de perspectivele ei de dezvol
tare.

După vizitarea Bisericii Negre 
din oraș, deputății indonezieni 
s-au împărțit în două grupe: pri
mul grup condus de d-nul Hardi 
a vizitat uzinele de autocamioane 
„Steagul Roșu", grupul școlar 
profesional și noul oraș munci
toresc. Al doilea grup al delega
ției in frunte cu dl. Cicvan. prim 
vicepreședinte al delegației a vi
zitat uzinele de tractoare „Ernst 
Thâlmann".

Apoi oaspeții au plecat la cres
cătoria de păstrăvi din Prejmer 
și la gospodăria agricolă colec
tivă din Hărman.

La amiază, comitetul 
al sfatului popular al 
Stalin, a oferit o masă
nească în cinstea delegației parla
mentare indoneziene.

executiv 
regiunii 

priete-

Luton Town 4 —C. A
25 (Agerpres). prin 
Continuindu-și tur-

LUTTON 
telefon : — 
neul în Anglia echipa de fotbal 
Casa Centrală a Armatei din 
București a repurtat joi seara o 
splendidă victorie învlngînd cu
4— 3 (1—3) formația profesio
nistă Luton Town, din prima ligă 
a campionatului englez, pe care 
o intrecuse și în primăvara aces
tui an ta București cu scorul de
5— 1. De data aceasta jocul s-a 
desfășurat în alte condiții pentru 
fotbaliștii noștri, pe un timp rece, 
cețos și împotriva unei echipe re
maniată cu mulți jucători noi de
cisă să-și ia revanșa. După 25 de 
minute de joc gazdele conduceau 
cu 3—0 și se părea că nu le mai 
poate scăpa victoria, dar formația 
noastră a știut să refacă acest 
serios handicap și pină la urmă 
să cîștige o partidă care a entu
ziasmat pe spectatorii englezi. In
comodați in prima parte a jocului 
de timpul neprielnic și de terenul 
alunecos, fotbaliștii romini șl-au 
regăsit cadența din minutul 28 
cind Constantin cu o magistrală 
lovitură de cap a înscris primul 
punct pentru echipa C.C.A. După 
pauză jucătorii bucureșteni pun 
total stăpînire pe joc și chiar In 
minutul 50, Alexandrescu, pri

mind o pasă de la Cacoveanu, 
înscrie cu n lovitură plasată. 
Poarta echipei engleze este su
pusă la un adevărat asalt din 
partea jucătorilor romîni. în mi
nutul 57 atac pe aripa dreaptă. 
V. Moldovan, demarează pe tușe, 
trece mingea lui Zavoda, acesta 
pasează lui Alexandrescu care 
egalează cu un șut extraordinar 
care a rupt plasa. Ofensiva echi
pei C.C.A. nu contenește nici o 
clipă. Prin pase de o precizie ma
tematică, jucătorii romini ișî fac 
drum spre poarta lui Streton. Go
lul victoriei nu întirzie mult timp, 
în minutul 59, Onlsie intercep
tează balonul |a centrul terenu
lui, îl deschide în adîncime p« 
Alexandrescu, acesta prelungește 
mai departe spre 
din nou cu capul, 
terul dreapta al 
înscrie imparabil.
de joc găsește în atac echipa en
gleză. Gregory șutează fulgeră
tor dar Toma apără cu siguranță 
iar după citeva 
fluieră sfirșitul 
pentru C.C.A.

Echipa C.C.A.
neul în Anglia susținind luni o 
dificilă partidă cu renumita for
mație Wolverhampton Wanderers.

Constantin și 
de la 7 m-, in- 
echipel C.C A. 
Ultimul minut

secunde arbitrul 
meciului: 4—3

lși incheic tur-
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