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Deschiderea sesiuniie • •Marii Adunări NațOale a RtPsR
siunii «prezentat în numele Consiliului imputerni 
cililor de deputata Aritina Momuleț din etreum 
scripția electorali Gilort, regiunea Craiova, minis
trul Justiției. Gh. Diaconescu a prezentat Raportul 
asupra Proiectului de lege privind modificarea 
Legii pentru alegerea deputaților in Marea Adu
nare Națională.

La discuțiile asupra primului punct de pe or
dinea de zi au luat cuvintul deputății Gh. lo- 
nescu, din circumscripția electorală Foișor, ora
șul București, Dumitru Ion, din circumscripția 
electorală Fălticeni, regiunea Suceava și Ladis. 
Iau Banyai din circumscripția electorală Tileagd 
regiunea Oradea.

După ce deputatul Nicolae Vasu a prezentat 
coraportul Comisiei de propuneri legislative, Marea 
Adunare Națională a votat Legea pentru modifi
carea Legii nr. 9/1952 pentru alegerea deputaților 
tn Marea Adunare Națională.

Apoi Marea Adunare Națională a votat Legea 
pentru ratificarea decretelor emise de Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. In intervalul 
dintra sesiuni.

In cursul după amiezii s.a intrunit in ședință 
Comisia pentru Afaceri Externe a Marii Adunări 
Naționale.

Viitoarea ședință a Marii Adunări Naționale are 
loc miercuri dimineața.

, Marți dimineața la palatul Marii Adunări Na
ționale a R P.R. s-au deschis lucrările celei de a 
9_a sesiuni a celei de a 2-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

La deschiderea sesiunii au luat parte numeroși 
invitați — fruntași in muncă din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, reprezentanți ai organiza
țiilor de partid și obștești, ziariști romini și 
străini. In tribune se aflau membri ai corpului 
diplomatic.

In loja din stingă incintei au luat loc tovarășii: 
dr. Petru Groza, acad. Mihail Sadoveanu. Minai 
Mujic și membrii Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a R.P.R.

In loja din dreapta au luat loc tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Ni- 
colac Ceaușescu, losif Chișinevschi, Miron Con. 
stantinescu, Alexandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș. Dumitru Coliu, general-colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Simion Bughici, Gheorghe 
Hossu.

Lucrările sesiunii au fost deschise de tov. C. 
Pirvulescu, președintele Marii Adunări Naționale.

Marea Adunare Națională a adoptat următoarea 
ordine de zi:

1. Proiectul de lege pentru modificarea Legii 
nr. 9/1952 pentru alegerea deputațltor In Marea 
Adunare Națională.

2. Proiectul de lege pentru ratificarea decretelor 
emise de Prezidiul Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. în intervalul dintre sesiuni.

3. Declarația guvernului R.P.R. cu privire la 
propunerile guvernului Uniunii Sovietice In pro
blema dezarmării șl micșorării Încordării interna
ționale.

După adoptarea regulamentului de lucru al se-
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Citiți în pag, lll-a :
Lucrările sesiunii 

Marii Adunări Naționale

In întimninarea zilei de 30 Decembrie
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Proletari din toate țările

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Se extinde inițiativa de la „Progresul"
I
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In preajma zilei de 7 Noiembrie, ti
neretul din întreprinderi și-a totalizat 
roadele obținute, In prima etapă a intre-

cu prețul de cost al unor importante 
produse finite. O simplă adunare arăta 
atunci că numai în 16 întreprinderi au 
fast obținute economii in valoare de 
3.060.712 lei.

Potrivit unei instrucțiuni speciale a 
M.I.M.C.M. și Comitetului central al sin
dicatului muncitorilor din industria me
talurgică și construcțiilor de mașini, au 
fost stimulați material, numeroși tineri 
care au obținut cele mai mari succese. In 
afară de premii, s-au dat și alte stimu
lente. De exemplu, 80 de tineri frunlași 
de la uzinele de tractoare „Ernst Thăl- 
mann" din Orașul Stalin au fost trimiși 
in excursie la București.

Acum Inițiativa tinerilor de la „Progre- 
sul"-Brăila se extinde tn tot mai multe 
întreprinderi. Tinerii iși iau angajamente 
in cinstea zilei de 30 Decembrie — ani
versarea Republicii noastre populare. In 
conturile de economii au șl fost Înscrise 

, primele sume. Unele comitete regionale 
( raionale și orășenești U.T.M. — Comite- 
(tul regional U.T.M.-Stalin. de exemplu — 
I nu sprijină insă suficient extinderea aces. 
( tei Inițiative patriotice.
! Trebuie acordată toată atenția acestei 
1 inițiative, studiate posibilitățile ca ea să 
j devină un element principal în întrecere. 
} De asemenea se face simțită necesitatea 
( unei contabilizări exacte a economiilor 
f tineretului.

J

mai departe pentru 
extinderea inițiativei 
de la uzinele „Pro
gresul". Angajamentul 
total de a realiza pină 
la 30 Decembrie e- 
conomii echivalente 
cu prețul de cost a 
4806 metri pătrați țe
sături finite, poate fi 
realizat înainte de 
termen.

C. ANDREESCU 
corespondentul „Sein- 

teii tineretului" 
pentru regiunea 

Bacău

In schimb 
de experiență

CRAIOVA (de la 
corespondentul nos
tru). — In dorința 
de a cunoaște cit 
mai concret in ce 
constă inițiativa tine
rilor de la uzinele 
„Progresul" . Brăila, 
precum și căile pe 
care le-au folosit ti. 
nerii de aici in vede
rea realizării de eco
nomii egale cu prețul 
de cost al unor im
portante produse fini- 
nite. Comitetul regio
nal U.T.M.-Craiova,

egale cu prețul de cost al unor 
importante produse finite" a rost 
îmbrățișată și de tinerii muncitori 
romini șl maghiari de la între
prinderea „Unio“ — Satu Mare. 

Angajamentul luat de tinerii de 
aici de a realiza in cursul ace
stei luni economii egale cu 
prețul de cost al unui vagon 
de 12 tone al unul transportor 
cu racleți de 70 m. și al unei 
prese cu excentric de 50 tone a 
lost deja îndeplinit. Pe fiecare 
din cele trei agregate, alături de 
marca întreprinderii „Unio" 
a fost prinsă o plăcuță distinc
tivă. In lupta pentru reali
zarea economiilor s-au eviden
țiat In mod deosebit echipele de 
sudori conduse de maistrul A- 
dalbert Paku. colectivul secției 
de debitare in frunte cu Geza 
Jebocs și membrii brigăzii de e- 
conomii condusă de Mihai Pop, 
inginerul Gruia Enesoiu și alții.

(Agerpres)

Tinerii siderurgiști 
în întrecere
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Succesele oțelarilor 
Reșiței...

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru). — In întrecerea 
tinerilor oțelari reșițeni continuă 
să se obțină rezultate tot mai 
îmbucurătoare. In fruntea luptei 
pentru a da patriei cit mai mult 
oțel de bună calitate se menține 
cuptorul nr. 6, al tineretului. 
Brigăzile de tineret conduse de 
prim-topitorii Vasile Mocea, Con
stantin Moraru, Vasile Bucateci, 
aplicind cu succes metoda Ma- 
tulineț de scurtare a duratei de 
elaborare a șarjei, au reușit să 
dea peste plan in acest an peste 
200 tone de oțel.

In primele 15 zile ale acestei 
luni, cele mai frumoase realizări 
în cadrul oțelăriei Siemens Mar
tin din Combinatul Metalurgic 
Reșița, le-au obținut brigăzile de 
la cuptorul nr. 3, cuptor al tine 
retului.

...fi ale lamînorițtîlor 
gâ'ăteni

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru). — Colectivul uzinei 
„Cristea Nicolae" din Galați a 
dat peste plan în ultimele 4 luni 
725.8 tone de laminate. De ase
menea în primele 15 zile ale lu
nii noiembrie el a dat peste plan 
151 tone de produse laminate.

Printre laminorișiii fruntași în 
întrecerea socialistă sînt și tine 
rii Ionel Gherman, Ion Oancea 
și alții, care depășesc zilnic pla
nul cu cite 20—25 la sută.

In lupta pentru îndeplinirea 
planului muncitorii laminortșfi 
s-au ocupat cu grijă și de cali
ficarea muncitorilor cu care sint 
dublați, crescind astfel noi cadre 
pentru laminorul ce va fi pus în 
curînd în funcțiune.

îndrumare clară și competentă
în problemele producției agricolei

Tratativele dintre delegațiile 
guvernamentale ale R. P. R.

și U.R.S.S

O belea nu vine 
niciodată 
singură

Guvernul francez începe 
să-și dea seama de adevărul 
acestei zicale. Agresiunea 
împotriva Egiptului la care 
fără cinste a participat și 
Franța, a deschis robinetul 
belelelor. La faptul că închi
derea Suezului a creat o su
medenie de dificultăți eco
nomiei franceze in ce pri
vește aprovizionarea cu pe
trol, cauciuc, mangan etc. se 
adaugă și o accentuată criză 
de cereale. Calamitățile su
ferite de agricultura france
ză in anul acesta au făcut 
ca Franța să aibă un deficit 
de 40 milioane chintale de 
griu. Franța a devenit im
portatoare de cereale și are 
neapărată nevoie de griu. 
Statele Unite. Argentina și 
Canada au excedențe și le 
oferă contra dolari. Cum 
Franța n-are dolari și Sta
tele Unite nu mai vor să 
dea, s-a creat o situație 
deosebit de delicată. Așa că 
perspectivele iernii sint sum. 
bre ca și nopțile viitoare ale 
d-lui Mollet. Cine știe ce 
lipsuri va mai rezerva viito
rul. Guvernul francez și-a 
făcut rost după cum se vede, 
de o ascuțită sabie a lui 
Damocles care-l tremură a- 
menințătoare deasupra capu-

întoarcere 
la matcă

î
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Bilanț 
șl noi angajamente
La fabrica „Proletarul" din 

Bacău. începutul folosirii iniția
tivei tinerilor de la „Progresui"- 
Brăila l-au făcut tinerii din sec
torul țesătorie. Ei au realizat pînă 
la 7 Noiembrie economii echiva
lențe cu prețul de cost a 2.482 
metri pătrați de țesături finite.

Văzînd realizările acestora, ti
nerii din sectorul filatură s-au a- 
dresat comitetului U.T.M.

— Și la noi se țol obține 
nomii.

Comitetul U.T.M., sprijinit 
conducerea întreprinderii, a
tărit să ajute tinerii să-și înde
plinească dorința. Pentru aceasta 
s-a ținut în sala cabinetului teh
nic o consfătuire cu tinerii din 
întreaga întreprindere. Au fost 
invitați ingineri și tehnicieni din 
toate «ectoarele. Cu acest prilej, 
tinerii au ascultat referatul pre
zentat de inginerul Pruteanu, șe- 
ful sectorului țesătorie.

înainte — a arătat printre al
tele inginerul Pruteanu — prin 
secții întilneai aproape la fiecare 
pas grămezi de deșeuri. Azi a- 
cestea aproape că au dispărut. 
Acum, tinerii din sectorul țesăto
rie și-au propus ca pînă Ia 30 
Decembrie să obțină economii e- 
gale cu prețul de cost a 2.500 
metri pătrați țesături finite.

în numele tinerilor filatori a 
luat cuvîntul inginerul C. 
Bercovici, care a arătat: „Noi am 
și trecut la luarea unor măsuri 
practice. Așa. de .pildă, filatoa
rele noastre prelucrează acum va
lurile pină la maximum. Aceasta 
înseamnă că din aceeași cantita
te de materie primă obținem mai 
multe fire, lucru care ne ajută să 
îmbunătățim randamentul cu 1 la 
sută față de cel planificat. Sor
tind mai atent zdrențele de lînă 
și bumbac pe culori, vom obține 
de asemene) importante economii 
de coloranțl. Economiile pe care 
tinerii din sectorul filatură s-au 
angajat să le facă pină la 30 De
cembrie sînt echivalente cu pre
țul de cost a 2 303' metri pătrați 
de țesături finite".

Consfătuirea s-a încheiat cu 
angajamentul tinerilor de a lupta

a organizăt, nu de 
mult, o vizită la Brăila, la care 
au participat secretarii comitete
lor organizațiilor de bază U.T.M. 
din cele mai mari întreprinderi 
craiovene.

Cu acest prilej,,' tov. Iacob 
Gheorghe, secretarpl comitetului 
U.T.M. de la „Progresul", a expus 
pe larg vizitatorilor modul cum a 
fost organizată munca Jn vederea 
reluării acestei inițiative patrio
tice.

Din cele auzite vizitatorii au 
învățat că pentru a realiza eco
nomii cît mai importante este ne
cesar ca întreaga muncă a orga
nizației U.T.M. să fie axată 
pe îndeplinirea planului, reparfi- 
zindu-se sarcini specifice fiecărui 
loc de muncă. Pentru a stimula 
tinerii în realizarea de economii 
este necesar să existe preocupa
re deosebită pentru popularizarea 
tinerilor sau brigăzilor care ob
țin economii precum și a meto
delor lor de muncă.

Acest lucru fără îndoială că nu 
se poate face fără o strictă evi
dentă a economiilor.

Prin carnetele de economii ale 
brigăzilor, prin fișele-tip, prin 
bonurile cu dungă roșie sau al
bastră care indică proveniența e 
conomiilor, serviciul de contabi
litate sprijinit de comitetul 
U.T.M. a reușit să organizeze 
contabilizarea evidenței econo
miilor și să evidențieze fruntașii 
in această întrecere.

Ceea ce a părut interesant și 
demn de urmat fiecărui partici
pant la schimbul de experiență 
este faptul că la reluarea iniția
tivei de ta „Progresul" a existat 
o colaborare strFnsă între maiș
tri, șefi de secție, Ingineri, comi
tetul sindical și colectivul de 
conducere, sub îndrumarea orga
nizației de partid.

Participanții la schimbul 
experiență au avut multe de 
vățat. Ei s-au întors în fabrici 
tuziasmați de cele văzute și 
tărîți să aplice cît mai grabnic 
cele învățate.

în numeroase întreprinderi cra
iovene tinerii, și au luat angaja
mente și s-a trecut la organizarea 
contabilizării economiilor.
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Realizări din economii
Inițiativa ' tinerilor metalur- 

giști de la uzinele „Progresul" 
din Brăila de a realiza „economii

Organizațiile U.T M. din raionul Hîrjova trebuie 
să sporească contribujia lor la consolidarea 

fi dezvoltarea gospodăriilor colective

Sosirea delegației guvernamentale

MOSCOVA 27 (Agerpres).
La 27 noiembrie a avut loc la Kremlin prima 

ședință in cadrul tratativelor dintre delegațiile 
guvernamentale ale Republicii Populare Romine 
și U.R.S.S. La tratative din partea romînă parti
cipă : Chivu Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romine, Alexan
dru Birlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gaston Marin, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, Manea 
nanțelor al R.P.R., Marcel 
merțului Exterior.

Din partea sovietică la 
A. Bulganin, președintele 
al U.R.S.S., A. I. Mikoian . 
vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri al U.R.S.S 
Din partea romină la tratative au fost de față 
Mihail Dalea, ambasadorul R.P.R. in U.R.S.S., Si
mion Zeiger, vicepreședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării.

Mănescu. ministrul Fi- 
Popescu, ministrul Co-

tratative participă : N 
Consiliului de Miniștri 
și M. Z. Saburov, prim

a R.P.R. In gara Kiev din Moscova
Din partea sovietică la tratative au fost de față 

N. K. Ba'bakov, președintele Comisiei de Stat de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. pentru 
planificarea de perspectivă a economiei naționale. 
A. G Zverev, I. G. Kabanov, miniștri, K. I. Ko
val, șeful Direcției centrale de relații economice, 
N. S. Patolicev, locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., A. A. Epișev, ambasadorul 
U.R.S.S in R.P.R., K. D. Levicikin și M. A. Har
lamov, șefi de serviciu adjuncți în Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

Tratativele s-au desfășurat intr.o atmosferă de 
prietenie cordială și deplină înțelegere reciprocă. 
Au fost examinate probleme care interesează cele 
două țări. Experții au fost însărcinați să întoc
mească documentele necesare in legătură cu pro
punerile părților, care urmează să fie discutate la 
viitoarele ședințe ale delegațiilor.

Tratativele vor continua.
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Expoziție de artă
Sub auspiciile Un'unil artiști, 

lor plastici din R.P.R. și Sfatu- 
lui Popular al regiunii Stalin, de 
cîteva zile s-a deschis ia Sibiu 
expoziția regională de artă plas
tică. Aceasta este prima expozi
ție regională organizată de filia
la din Sibiu a Uniunii artiștilor 
plastici.

plastică la Sibiu
Cele aproape 150 de picturi, 

lucrări de grafică și sculpturi, 
sînt semnate de 23 de artiști 
plastici din orașul Sibiu. Dintre 
aceștia 6 sînt tineri care nu fi
gurează încă printre membrii fi
lialei Uniunii artiștilor plastici 
din localitate.

(Agerpres)

Peste 92 la sută reprezint? sec
torul socialist în agricultura ra
ionului Hîrșdva I Această^ciVă a- 
rată, destul de convingător, în
crederea cu care masele de țărani 
muncitori din acest raion pășesc 
pe calea tharii gospodării socia
liste.

Rezultatele bune obținute în 
producția agricolă de către gos
podăriile colective — In special de 
cele fruntașe — sprijinul tehnico- 
material acordat de către stat 
gospodăriilor colective și întovă
rășirilor. îmbunătățirea conținu
tului muncii politice desfășurate 
in rindul țărănimii muncitoare, 
au determinat creșterea puternică 
a ritmului de transformare socia
listă a agriculturii în raion — în 
special după Congresul al II-lca 
al P.M.R. In gospodăria colectivă 
„Pămînt .............. ..
Ciobanu, 
liilor de 
perioada ianuarie-aprilie 1956 de 
la 93 la 447. Cele 44 de gospodă
rii colective care există în raion 
Sînt rezultatul unei îndelungate și 
răbdătoare munci politice desfășu
rate de către cel mai buni agi
tatori în frunte cu comuniștii, de 
către sfaturile populare, organi
zațiile de masă, sub conducerea 
comitetului raional de partid și 
a organizațiilor de bază P.M.R.

Utemistul Bercea Vasile din 
comuna Casimcea a lămurit 
împreună cu echipa de agita
tori pe care a condus-o, 25 de 
familii să intre în gospodă
ria colectivă. Păsat Nico

lae din comuna Ciobanu șl-a con
vins toate rudele (destul de multe 
la număr) să intre în gospodă
ria. colectivă. U.n prețios aport au 
adus acestei munci organizațiile 
U.T.M. din comunele Casimcea, 
Runcu, Topalu, Ciobanu. Horia 
etc. Mulți tineri mecanizatori, pe 
lîngă străduința depusă de a exe
cuta lucrări de bună calitate, în 
gospodăriile colective și întovără
șirile agricole, au organizat în 
mod regulat discuții cu țăranii 
muncitori despre foloasele muncii 
jn comun, despre posibilitățile de 
a spori producția în condițiile 
mecanizării muncilor agricole. 
Procedînd astfel, tractoriștii bri
găzii a 3-a de la S-M.T.-Horia, 
condusă de G. Bîrjoveanu, au fă
cut ca toate familiile țăranilor 
muncitori din satul Siriu să intre 
în gospodăria colectivă.

14 organizații U.T.M., printre 
care cele din satele Războieni, 
Călugăreni, Pantelimon, Calfa 
etc. au intrat în întregime în gos
podării colective.

Principalul învățămînt ce se 
desprinde din munca dusă de că
tre organizațiile U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii — este că numai n 
muncă concretă de la om la om,

desțelenit" din comuna 
de pildă, numărul fami- 
colectiviști a crescut în

numai atragerea în această mun
că a unui număr cit mai mare de 
oameni competenți și cu presti
giu în fața țăranilor muncitori, 
poate da roade bune.

★
Ne vom opri în articolul de 

față asupra cîtorva probleme ale 
activității organizațiilor U.T.M. 
din gospodăriile colective ale ra
ionului. Principala lor sarcină în 
momentul de față este lupta pen
tru întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor colective. 
Lupta pentru ridicarea producției 
la hectar și scăderea prețului dc 
cost pe unitatea de produs ocupă 
un loc de frunte. Chiar și în con
dițiile cînd în raipn predomina 
mica gospodărie țărănească și 
cînd, in mod obiectiv, ridicarea 
producției agricole era în bună 
măsură o treabă a producătorilor 
indivjduali, munca desfășurată de 
către organizațiile U.T.M. în rîn- 
duriie tinerilor țărani muncitori, 
a avut o influență pozitivă asu
pra ridicării producției agricole. 
In viața raionului s-au petrecut 
însă schimbări importante. For
marea de mari unități agricole 
socialiste a creat o puternică bază 
de ridicare a producției agricole. 
Majoritatea tinerilor din raion 
lucrează în gospodăriile agricole 
colective.

In aceste condiții, este firesc 
ca și răspunderea organizațiilor 
U.T.M. pentru ridicarea producției 
agricole, pentru rezolvarea multi
plelor probleme economice din a- 
gricultură să sporească în mod 
simțitor.

1 ★
Izvorul creșterii permanente a 

avuției obștești a gospodăriilor
A. PARASCHIV

A. CONSTANTINESCU

întreprinderi cu planul îndeplinit înainte de termen
Din întreaga tacă continuă să 

sosească vești despre îndeplinirea 
înainte de termen a planului a- 
nual în diferite întreprinderi.

Sondorii oficiului de foraj Mo- 
reni au forat pînă acum aproape 
4.600 m. în contul anului viitor.
In ultimul timp ei au mărit vf- ‘pentru celuloză. Productivitatea 
teza, mecanică da sondele forate muncii a crescut pe întregul trust 
in regim rapid cu mai mult de cu 5,2 la sută. De asemenea s-a

30 la sută, iar la sondele forate 
cu turboburul cu 80 la sută.

La 23 noiembrie. Trustul de in
dustrializare a lemnului din 
Cîmpulung a raportat îndepli
nirea planului anual., Peste pre
vederile planului a fost produsă 
o cantitate de 2.837 m.c. lemn

economisit o cantitate de bușteni 
în valoare de aproape 1.400.000 
iei.

Colectivele a 20 de întreprin
deri din Regiunea Autonomă Ma
ghiară au început să lucreze in 
contul anului viitor. Primii .pe re
giune care au terminat planul a- 
nual sînt minerii de la salina 
Praid.

(Agerpres)

Vi zi tin d muzeul
relui savant. O vitrină și un pa
nou înfățișează viața și activita
tea lui Vichenție Babeș. tatăl lui 
Victor Babeș, ale cărui idei pro
gresiste au avut o înrîurire pu
ternică asupra marelui savant.

' începînd cu

18 octombrie 1926. La locuința 
lui Victor Babeș aflată în Insli- 
țuțuL de patologie și bacteriolo
gic care-i poartă numele, ș-.a a- 
dunit un gr»p de medici savănți. 
Victor Babeș. marele deschizător _ _ _
de drumuri în domeniul medici- .Vitrinele se succed 
mii, e,bolnav. La un consult corni- copilăria lui Victor Babeș și ter- 
sia Ji interzice să mai privească minind cu documente care ne în. 

■la microscop. Babeș încuviințează fățișează ultima zi din. «!•♦? 
din cap zîmbind. Rămas însă sin- marelui savant. . ..
gut își reia din nou activitatea

„ Victor
zi din viata

gur își reia din nou activitatea l.a 14 ani avem de a face cu 
cu verva-i caracteristică. Ziua ur- Babeș-poetul. Intr-o vitrină sint 
mătoare aveam să pierdem una expuse peste 50 de poezii scrise 
din cele mai proeminente figuri ’ " ' ‘ — — —
ale trecutului nostru în domeniul 
medicinii. *

Acum cînd au trecut 30 de ani 
de la moartea marelui savant, 
inițiativa Ministerului Culturii și 
a Sfatului Popular al Capitalei 
de a crea Muzeul „Victor Babeș" 
merită salutată cu căldură. Mu
zeul a fost deschis în casa fiu
lui său. doctor Mircea Babeș, din 
strada Andrei Mureșanu nr. 14 A. 
Bogăția de documenie, tablouri, 
scrisori, acte, cu care e înzestrat 
muzeul se datoresc.în cea 
mare .parte fiului său, care 
strîns cu sîrguință. Vizitînd 
zeul parcurgi pagini întregi 
viața și lupta înflăcărată a

(Continuare în pag. 2-a)

Foto: DUMITRU F. DUMITRUUn aspect din muzeu.

de Babeș. Cum se explică tț>- 
tuși că Babeș, o fire poetică, 
s a dedicat științpi medicale"? 
Marele savant a declarat singur 
că din dragostea sa pentru lu
crările lui Darwin asupra originii 
speciilor, s-a devotat științei me
dicale, căutînd adevărul în me
tode noi. Astfel. în anul 1885 a-. 
pare la Paris semnat de tînărpl 
Victor Babeș și A. V. Cornii, pro
fesor la Facultatea de medicină 
din Paris, primul tratat de bacte- 
riologie din lume, de sine stătă
toare. Cît privește aportul lui 
A. V. Cornii la elaborarea acestui 
tratat reiese cît sp poate de plas
tic din scrisoarea De care acesta, 

o scrie prietenului 
său la București <... 
Nicolae Kalinderu. Tn 
scrisoare.se spune: 
„Nu Babeș a învățat 
ceva de la mine, ci 
eu am cîștigat mai 
mult de la dînsul. El 
este foarte abil și cu 
multă erudiție.' Dacă 
am pus numele meu 
alături de al său. pe 
cartea ce-o edităm 
acum, nu am făcut a- 
ceasta pentru că aș 
fi contribuit mult cu 
știința mea, dar mai 
mult pentru că nume
le meu este mai . cu
noscut ca al său și 
vroiesc a-1 îndatora".

In urma acestei lu
crări epocale Victor 
Babeș e numit prof 
universitar. Venirea

lui Babeș in țară în 1887 consti
tuie un moment important, pen
tru știința noastră medicală.

Tot în anul 1887 Academia 
Franceză a premiat tratatul cu 
marele premiu „Montyon". Comi
sia Academiei pentru acordarea 
premiului a fost prezidată de în
suși Pasteur.

Babeș a trecut la analize pe 
baze științifice. Astfel, în vechiul 
palat al domnitorului Constantin 
Brîncoveanu, Babeș a creat pri
mul Institut model de patologie 
și bacterio'ogie din țară. Aici a 
pus bazele seroterapiei aplicînd o 
la om. a descoperit babesiile și a 
dus cu succes lupta împotriva 
turbării. Babeș produce pe scară 
largă serul antidifteric pe care-l 
împărțea gratuit populației. In a- 
nul 1900 Blanchard Raphael înte
meietorul parazitologiei ca disci- 

dr. plină, a cerut la Congresul Inter
național de nomenclatură în pa- 
râzitc'ogie de la Londra ca în
treaga Clasă de paraziți endpg'o- 
bulari la animale, primul de acest 
fel fiind descoperit de Babeș. să 
poarte numele de babesii. după 
numele marelui savant. împreună 
cu alți profesori Victor Babeș a 
adus în Facultatea de medicină 
din București un curent renova
tor, motiv pentru care a fost 
dușmănit de colegii reacționari.

Credincios misiunii sale, Babeș 
a făcut 
nătății 
ni se 
rătat.
vat viața a 62.000 
mvșcați de animale turbale, mii

totul pentru apărarea să. 
poporului. Cîteva cifre 
par grăitoare de a- 

Victor Babeș a sal- 
de oameni

i

!

Senatorul Walter, faimosul 
șef al nu mai puțin faimoa
sei comisii de cercetarea a 
lealității americane, a tras o 
goană pină la granița aus- 
tro-ungară. întors acasă, se
natorul s-a arătat pus pe 
fapte mari. El a cerut ca nu
mărul „refugiaților" unguri 
pe care urmează să-i găzdu
iască Statele Unite să fie 
triplat. Vigilentul gardian 
al „patriotismului" american 
a avut timp să constate că 
toți acești „refugiați" vor fi 
vajnici apărători ai modu
lui de viață american. Și e 
și normal. Doar marea ma
joritate au încercat, prin 
asasinate și Jafuri, să aducă 
in Ungaria modul de viață 
al cărui reprezentant este 
și senatorul Walter. Și chit 
«ă afacerea n-a reușit, băie
ții trebuie să capete un a- 
dăpost. De fapt e o reveni
re la matcă. Iar senatorul 
face tot posibilul să dea a- 
cestor ttlhari aureola de 
sfinți și martiri.

Revoltă
Presa engleză e supărată 

foc. Auzi domnule; popu
lația Port Said-ului tși per
mite să aibă preferințe 1 In 
loc să primească cu pline și 
sare pe mielușeii angîo-fran. 
cezi care din milostenie 
n-au ucis decit 3.000 de ce
tățeni, populația Port Said- 
ului acceptă deocamdată tru
pele O.N.U. Cită nerecunoș
tința din partea egiptenilor I 
Nu numai că nu fraternizea
ză cu ocupanții dar cer aces
tora să șl plece repede de 
acolo de unde au adus moar
te și ruină. Ei, să nu aibă 
presa engleză motiv de su
părare I

î

î

Iată microscopul la care profe
sorul Victor Babeș a lucrat toată 
viața sa.

de copii difterici au fost redați 
vieții? In timpul holerei din 1913 
V. Babeș a apărat viața a zeci de 
mii de oameni, prin producerea a 
2 milioane cm. cuhi de vaccin 
antiholeric. Baheș a luptat cu 
succes împotriva leprei, tuber
culozei și a pelagrei.

Muzeul „Victor Babeș" recent 
deschis, evocă prin bogăția docu. 
mentelor. figura unuia dintre cel 
mai mari reprezentanți ai ș'.iințel 
romîneștî.

CH. CIRSTEA

scrisoare.se


Chipul luminos al ZOIEI , 9? .‘««ți??

Zoia a venit pe lume la 13 sep
tembrie 1923. Mama sa, Liubov 
Kosmodemianskaia, pe care am 
avut bucuria s-o avem anul aces
ta in mijlocul nostru, povesteș
te astfel despre fetița ei :

„Eram convinsă că aș fi recu- 
noscut-o pe fetița mea dintre 
mii de noi născuți, că fetița mea 
are expresia feței și a ochilor 
deosebită, proprie numai ei. că 
glasul ei nu se aseamănă cu al 
nici unui alt copil".

Anii treceam iar Zoia își «fir
ma tot mai mult calitățile șal». 
Urmează cursurile la „Școala 
201" din Moscova învățînd cu 
pasiune. Pe băncile acestei școli 
și-a petrecut de altfel cea mai 
mare parte a vieții. Era o fată 
foarte perseverentă, nu dădea 
niciodată înapoi de la ceea ce 
credea ea că e drept, era exi
gentă eu toți, mai aies cu ea 
însăți, cerea mult de la fiecar», 
dar șl de ia e». Era o fire foar
te dreaptă, cinstită, spunea tot
deauna adevărul in fată.

Zoia era nu numai o elevă ex
celentă (primea la toate materii
le calificativul „foarte bine") 
dar șl o bună colegă. Se oferea 
totdeauna să.și ajute colegele 
mai ’slabe, pentru ca profesorii 
să fie. mulțumiți de întreaga 
clasă. Niciodată pentru ea nu 
era ceva prea greu, fi plăcea să 
citească foarte mult. Avea un 
talent deosebit la povestit; ori 
de cite ori viziona o piesă o po
vestea cu atîta înflăcărare șt 
expresivitate incit aveai impre
sia că vezi piesa aevea. Era o

frontului. Aceste fapte i se 
par totuși prea mici pentru 
ea, prea neînsemnate. De aceea 
susține să plece pe front. De 
data aceasta reușește; acum în
cepe adevărata ei viață.

Perseverentă, reușește să se în
roleze intr-o companie de parti
zani care acționa in spatele 
frontului. Zoia duce la bun sfîr- 
șit fără ezitare și totdeauna cu 
voie bună orice misiune căpăta
tă. Ultima ei misiune și-o înde
plinește In satul Petriscev. Ea 
cere stăruitor să fie trimisă In 
acest sat pentru a distruge de
pozitele de muniții și explozibile. 
Zoia n-a izbutit insă să-și ducă 
pină la capăt această misiune.

Mai tirziu s-a aflat 
că „Partizanul Tania" nu 
era alta decît comsomo- 
lista Zoia, fata plină de 
energie și dragoste față 
de patrie.

La 29 noiembrie se îm
plinesc ÎS ani de Cind 
Zoia a fost sptnzurată. 
Asasinii hitleriști au lă
sat-o atirnată clteva zile 
de spinzurătoare pentru a 
intimida și pe ceilalți pa- 
trioți. Pilda Zoiei i-a Îm
bărbătat pe luptătorii so
vietici care au jurat s-o 
răzbune.

Și, Zoia a fost răzbu-, 
nată.

Cotropitorii hitleriști au 
fost zdrobiți chiar în bîr- 
logul lor. Pentru erois
mul de care a dat 

dovadă, Zoiei 1 s-a acordat titlul 
de „Erou al Uniunii Sovietice" 
post-mortem.

Evocînd viața luminoasă a 
Zoiei nu putem să nu redăm a- 
cele cuvinte ale lui Ostrovski 
îndrăgite de însăși eroină : „Lu
crul eel mai de preț pentru om e 
viața. Viața îți este dată o sin
gură dată și trebuie s-o trăiești 
în așa fel încît murind, să poți 
spune: toată viața și toate for
țele mi le-am dăruit celui mai 
minunat lucru dih lume — lup
tei pentru eliberarea omenirii".

Și Zoia a îndeplinit Intr-ade
văr acest crez al vieții.

pentru fondul de locuințe
din raionul „V. L Lenin*

Zăpada Căzută zilele acestea 
și gerul care de cttva timp, 
se face tot mai simțit, parcă l-ar 
întreba pe fiecare:

— Ce-ai făcut toată vara? 
Te-ai pregătit ?

Să ne imaginăm că această 
întrebare a fost pusă conducerii 
întreprinderii de Locuințe șt 
Localuri din raionul „V. /. Le
nin" din București și locatarilor 
respectivi. Răspunsurile pe care 
le vom primi sint destul de grăi
toare.

Astăzi I.L.L.-ul raional „V. I. 
Lenin" are In administrare a- 
proape 2000 de imobile cu o su
prafață locativă de peste 700.000 
metri patrați. Administrarea a- 
cestor imobile se face prin Cele 
șase sectoare ale întreprinderii 
raionale, sectoare încadrate cU 
personalul tehnic necesar, șeful 
fiecărui sector fiind un tehni
cian. De asemenea inceplnd din 
această toamnă I.L.L.-ul a pri
mit sarcina de a se ocupa și de 
reparațiile școlilor și spitalelor.

Cîfeva cifre
iulie șl
490 de 

_____ ______ . diverse 
construcții, 115 instalații sani
tare, 102 acoperișuri și . altele.

ani, mai mult 
ca sobă, ce- 

. Nu i s-a dat

ceasta întreprindere de construc
ții Ifl îndeplinește lucrările 
planificate. Conducerea între
prinderii nu asigură o asisten
ță tehnică a șantierelor, șefii de 
șantier treclnd rar pe la puncte
le de lucru. De altfel întregul

O CARTEde mare actualitate*’

fată veselă și vioaie.
...Primăvara anului 1941. Zoia 

intra in clasa X. Încă un an o 
mai despărțea de universitate. 
Visurile înaripate ale Zoiei sint 
deodată puse la grea încer
care ; izbucnește războiul. Chiar 
din primele zile ale războiu
lui ea îți exprimă dorin
ța de a pleca pe front. 
Fiind prea tinără nu este insă 
primită In rindul combatanților. 
Totuși nu dezarmează. Muncește 
cu înflăcărare pentru a ajuta 
țara ; coase ranițe pentru soldați, 
in timpul alarmelor aeriene face 
de pază, ajută la aprovizionarea

A fost prinsă de fiara fascistă. A 
fost schingiuită, torturată, pentru 
a trăda pe tovarășii săi. Cite n-a 
îndurat ea I A fost bătută la 
tălpi cu curele ude, descălțată Și 
dezbrăcată, a fost plimbată pe 
zăpadă, pe geruri mari.

Totuși nu și-a trădat tovarășii. 
Dragostea față de patrie a însu
flețit-o, i-a dat curaj să îndure 
totul cu fruntea sus.

Ea a știut să tacă, să infrun 
te astfel pe călăi, incit nici nu
mele ei adevărat n-a putut fi a- 
flat de aceștia. „Partizana Ta- 
nia" — iată numele sub care a 
fost cunoscută Zoia.

Zilele filmului din R. D. Germanâ“
După cum s-a mai anunțat, Mi

nisterul Culturii și Institutul ro- 
mîn pentru relațiile culturale Cu 
străinătatea organizează cu înce
pere de la 29 noiembrie în Capi
tală și în alte orașe din țară, 
„Zilele filmului din R. D. Ger
mană".

Cu acest prilej la cinematogra
ful Magheru vor fi prezentate fil
mele „Mi-e sete" în ziua de 29 
noiembrie și „Țar și dulgher" în
tre 30 noiembrie și 9 decembrie. 
Filmul „Țar și dulgher" va mal 
rula între 3 și 9 decembrie la Ci

nematograful Libertății. La cine
matograful I. C. Frimu va fi pre
zentat intre 29 noiembrie și 5 de
cembrie filmul „Suflete tari". A- 
celași film va rula Intre 3 și 9 
decembrie la cinematograful Mi- 
hall Eminescu. Filmul „Corabia 
viselor", o altă realizare a cine
matografiei din R.D. Germană, 
va fi prezentat între 3 și 9 de
cembrie la cinematografele Mio
rița și Olga Bancic. Același film 
va rula la cinematograful Lumi
na între 29 noiembrie și 5 decem
brie.

Reuniune consacrată celei da a 
a proclamării

Uniunea Ziariștilor din R.P.R. 
a organizat marți seara, la Casa 
Ziariștilor din Bucarești, o reu
niune consacrată celei de-a 11-a 
aniversări a proclamării R.P.F- 
Iugoslavia.

Au participat numeroși ziariști 
romini și corespondenți ai pre
sei străine, reprezentanți ai Ins
titutului romin pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și al 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost de față Milutin Po- 
povici, prim secretar al Ambasa
dei R.P.F. Iugoslavia la Bucu-

11-a aniversări 
R.P.F.Iugoslave
rești și alți membri ai Ambasa
dei, reprezentanți ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

CuvîntUl de deschidere a fost 
rostit de Alexandru Cornescu, 
secretar general al Uniunii Zia
riștilor din R.P.R.

Despre cea de-a 11-a aniversa
re a R.P.F. Iugoslavia a vorbit 
Milan Zupan, secretar al Amba- 
sadei R.P.F. Iugoslavia la Bucu 
rești.

A fost prezentat tn avanpre
mieră filmul iugoslav „Primă
vara".

Tratative comerciale 
între R.P.R.

și R. indonezia
Intre 19 și 27 noiembrie au a- 

vut loc la București tratative co
merciale între delegația economi
că a Republicii Populare Romine 
și delegația economică a Republi
cii Indonezia.

Tratativele s-au încheiat prin 
semnarea unui nou acord comer
cial și de plăți între Republică 
Populară Romînă și Republica 
Indonezia.

Noul acord prevede o lărgire 
a schimburilor de mărfuri între 
cele două țâri. Republica Popu
lară Romînă va livra Indoneziei 
instalații complecte pentru fabri
cat ciment și cărămizi, vase flu
viale și maritime, mașini pentru 
construcții, diverse utilaje indus
triale. echipament petrolifer și 
minier, echipament de cale ferată, 
chimicale, hirtie. geamuri etc și 
va importa din Republica Indo
nezia cauciuc, cafea, ceai, condi
mente, sizal și fibre vegetale, co
sitor, piei și blănuri și diverse 
produse coloniale.

Din partea romînă aCOrdul â 
fost semnat de L. Cogan, direc
tor în Ministerul Comerțului Ex
terior al Republicii Populare Ro
mine "și din partea Indoneziană 
de H. R. Saleh, director adjunct 
în Ministerul de Externe ai Re
publicii Indonezia.

Tratativele au decurs intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

tn perioada de la 1 
pină • acum s-au început 
lucrări dintre care 152 • 
construcții,

__ rr -r-.- ----- 
Pini acum au fost terminate 344 
de lucrări. 146 fiind in curs de 
execuție. In afară de acestea au 
fost executate toate lucrările pla
nificate pentru amenajarea școli
lor șl spitalelor. In aceeași peri
oadă s-au mai executat 39 lu
crări de amenajare și 25 lucrări 
de instalații. Au fost date In fo
losință 32 de apartamente.

Aceste cifre dovedesc că tn ul
timele luni s-au depus străduin
țe pentru o activitate mai in
tensă. Dar trebuie totuși preci
zat că s-a făcut foarte puțin. 
Cerințele față de această între
prindere sint mari șl ea nu reu
șește încă să satisfacă toate ce
rerile locatarilor însăși faptul 
că in acest an chiriașii respec
tivi au făcut 2859 diverse șezi- 
sări de reparații și că din ele nu 
au fost rezolvate dectt 880. este 
destul de grăitor. Un indiciu că 
mulți locatari sint nemulțumiți 
de felul In care tși desfășoară 
I.L.L. din raionul Lenin activita
tea este și acela că biroul de 
sezisări a primit pe lingă alte 
cereri 322 sezisări de la organele 
de presă, semnale critice ale co
respondenților.

O cerere și răspunsul el
De fapt e greșit spus „o ce

rere" Tovarășa Teodora Hbiban 
din strada Puțul cu Apă Rece 
nr 26 a adresat l.L.L.-ului. ince- 
pind din anul 1954 și pină as
tăzi. vreo 7 cereri, in afara fap
tului că atit ea cit și fratele el 
au venit de zeci de ori la sector 
și la

struită acum 20 de 
ca mobilier decît 
rlnd să fie refăcută._______....
tnsă nici un răspuns. De cite ori 
venea la t.L.L. 1 m răspundea:

— Mal fdcețl o cerere de re
venire I

Din reveniri In reveniri, a a- volum al lucrării a fost 
juns in 1956. tn sflrșit In luna tat'' 
septembrie șeful de Șantier Dan 
Rauscher i-a răspuns și promis:

— Peste trei zile, soborul va fi 
la d-ta !

Au trecut aproape trei buni și 
tn loc de sobar a venit iarna, 
fără a fine cânt de planificarea 
l.L.L.-ului. Din nou cereri și in
tervenții și iată că după doi ani 
tovarășa Teodora Holban pri
mește un răspuns semnat de di
rectorul A. toma șt de ingine
rul șef V. Tăslăoanu: Jntrucît 
ne aflăm la sftrșltul anului șl 
cerințele stnt multe vă facem cu
noscut că nu vă putem executa 
lucrarea solicitată urmtnd ca a- 
Ceasta să fie încadrată tn planul 
pe anul 1957".

Mai este Oare nevoie de vreun 
comentariu ?

Cazul acesta de birocrație no
torie din păcate nu este unic. 
Iată, intr-un dosar de pe masa 
directorului l.L.L.-ului raional 
„V. L Lenin", tovarășul A. Toma, 
se odihnește de clteva săptă- 
mini o sezisare făcută de loca
tarii blocului din strada Dobro- 
geanu Gherea nr. 2. tn acest 
bloc locuiesc 190 de persoane 
printre care 32 de copii. Și aici 
a venit iarnă, făctnd o primă 
vizită mecanicului de calorifer 
pe care l-a găsit Insă stind cu 
miinile încrucișate. Ce sd facă 
omul? Cazonele s-au spart șl 
s-a cerut l.L.L.-ului să le repare, 
cu materialul procurat de către 
locatari. Dtir 
fost aminate 
Pompele de

zile, 
ori la secția de Injectoare a în
treprinderii „Ascensorul", loca
tarii plătind 4000 de lei pentru 
turnarea altor palete. Cum s-a 
întlmplat, nu se știe. Fapt este 
că paletele au fost turnate greșit 
și nici astăzi nu au fost retur- 
nate. lată deci că acum locatarii 
n-au nici căldură, nici apă sufi
cientă. tn sezisare se mai arată 
de asemenea, că deși s-a promis 
—un vechi obicei al l.L.L.-ului— 
nu s-a trecut nici acum la repa
rarea CremalOrului care este dă- 
rimat, flăcările merglnd direct 
in plafonul subsolului, unde este 
instalat.

Locaiării din Stradă Dobrogea
na Gherea nr. 2 cer să se ia mă
suri.

• - ■■ . ' • ■ ' 1-^ Țt ('4
Lucrare., „execufaiă"

lucrările au 
la nesfirșit. 

htdrofare sini 
ele defecte de ani de 

Una a fost dată de două

Informații
In cadrul acordului cultural din

tre R.P.R. și R. Cehoslovacă du
minică a sosit în Capitală Alois 
Baba, muzicolog din R. Ceho
slovacă.

In timpul șederii sale în țară 
oaspetele va face un schimb de 
experiență cu muzicologi romîni.

(Agerpres)

intreprinderea raională ce-

rlnd să i se refacă o sobă, lucra
re ce intră tn Atribuțiile I.L.L.- 
ului. De doi arii, tovarășa Hol- 
ban arată că are tn camera pe 
care o locuiește o sobă con

Cu bucurie au primit locatarii 
clădirii din E-dul 6 Martie nr. 
34 pe trimișii întreprinderii de 
construcții J.R.B 2" ce aveau 
să facă reparația capitală promi
să de multă vreme Familiile 
Eftimie Nicolae. Stănculescu 
C-tln s-au oferit chiar să le dea 
tot sprijinul necesar, Era și 
normal. De mult timp ceruseră 
sectorului 2 al l.L.L.-ului să fie 
reparat. In special, acoperișul 
deoarece toamna și primăvara 
stăteau tot timpul cu tavanele 
ude. Inginerul Nicolae Stănclu- 
lescu, șeful grupului de lucrări 
din raionul „Lenin" șl șeful de 
șantier Ion Dabrescu au venit, 
au văzut și,..

Nu mică a fost surprinderea 
locatarilor tnsă, cind după pri
ma ploaie tavanele nu numai 
că s-au udat dar au început să 
curgă.

Iar LR.B. a anunțat că repa
rația a fost executată. Acest lu
cru dovedește modul In care a-

„txecu- 
acest mod. Din 50 de 
începute In acest an, 

au fost terminate. Unele 
sint tergiversate Insă 
zile. In B-dul 6 Martie

1" tn 
șantiere 
doar 16 
lucrări 
luni de _ _  ...____ _ ____
nr. 10, Calea Rahovei 410, strada 
Mihai Viteazul 19, Apolodor 10- 
12 și 14 au fost terminate lu
crările mari de clteva luni, iar 
finisările nu au fost făcute nici 
acum. Fondurile pe care statul 
le-a pus la dispoziția acestei în
treprinderi n-au fost cheltuite 
in acest an decti pe jumătate. 
O parte din vină o are fi t.L.L.- 
ul raionului „V. I. Lenin" care 
nu a dat la timp documentația 
lucrărilor de executat, sau au 
fost prezentate proiecte greșite 
fiind necesare In multe cazuri 
devizuri suplimentare.

Și la I.R.B. ca și la I.L.L. sint 
numeroase dovezi de birocratism, 
de lucru făcut de mtntuială tn 
dauna locatarilor care așteapta 
de la ei lucrări de buri ti calitate.

★
Nu se poate spune că LL.L.-ul 

raionului „V.l.Lenin" nu a făcut 
nimic. Activitate a fost, dar nu 
tn măsura cerințelor.

Se impune de urgență o revi
zuire a muncii in această insti
tuție. Comitetul executiv al sfa
tului popular raional amină 
mereu analiza muncii I.L.L.-uiui 
pe care li tutelează. Cum acea
sta se va ține totuși foarte su
rind este necesar să se ia hotă- 
rirl corespunzătoare pentru îm
bunătățirea muncii. Sintem tn 
iarnă și mai sint multe de făcut. 
Nu este admisibil ca in decurs de 
patru luni I.L.L.-ul să facă doar 
26 de sobe cind sint sute de ase
menea cereri, destul de îndrep
tățite. Tovarășul A, Toma, direc
torul l.L.L.-ului din raionul „V 
I. Lenin", spune cu mlndrie că 
din septembrie lucrează din eco
nomiile de materiale realizate. 
Dacă aceste economii au fost 
insă făcute in dauna calității lu
crărilor — și acest lucru 
fi adevărat — atunci ele 
pot constitui o mlndrie 
intreprindere,

Statul nostru a alocat 
destul de mari pentru repararea 
locuințelor, pentru crearea unor 
condiții Ctt mai confortabile de 
locuit oamenilor muncii. Nu este 
admisibil și nimic nu-i îndreptă
țește pe ca de la l.L.L. »i de ta

pare a 
nu mai 
pentru

fonduri

pi „I. ™
J.R.B 2" să rtu folosească din 
plin fi cu folos, aceste fonduri. 
Locatarii Așteaptă de la ei solu
ționarea cerințelor I6r legitime 
și aceste cerințe pot și trebuie 
să fie îndeplinite.

GH. ANGELE6CU

Despre frumusețea sufletească 
oamenilor, despre iubire, s-au 

scris de mii de ani, mii de pa
gini. Și niciodată această po
veste veche rtu s-a învechit și de
sigur nu se va învechi. Oamenii 
au creat minuni aie culturii, oa
menii au frăft sentimente înălță
toare, oamenii, prin opere de artă 
neasemuit de frumoase, au adus 
bucurii oamenilor. Și alții, alți oa
meni au distrus, au prădat, au 
ucis. Așa cum se va găsi întot
deauna cerneală pentru a serie 
despre Iubire, așa amintirea și 
reamintirea urii de care au fost 
in stare dușmanii cei mai sălba
tici ai omenirii, fasciștii', va fi 
mereu actuală. Unei atari actua
lități ti răspunde cartea recent 
apărută a lui Ludo „Soluția a 
patra”. .

Deși pină 
bestialitatea 
«cris multe, 
abordează ....
într-o modalitate, proprii 
e nici roman, nicî studiy 
Mai degrabă un 
Lam «putea spune. .
refmwte de Ludo încep în octom
brie 1925 -»- odată cu conferința 

' de lâ bsdaftio — și se sfîrșesc tn 
septembrie 1939 — data invadării 
Poloniei de către hoardele fascis
te germane. Ludo trasează astfel 
«U multă v»rvă de pamfletișt is
toria fascismului german, istoria 
nenorocirii pe care acesta a p- 
du» o piipvartlor Euripei.

AutOtl/1 fofofepte In 6*r<e» la 
o documentație bogată, nume
roase citate din documente con
temporane evenimentelor de care 
se ocupă, aceste documente dau 
cărții — pe lingă forța ei de
mascatoare — o autenticitate 
care convinge și mai mult. Sini 
folosite, pentru reconstituirea is
toriei fascismului, discursurile 
dictatorilor fasciști, declarații ale 
oamenilor politici contemporani, 
mărturii ale presei vremii, statis
tici. documente diplomatice, pro
cese verbala ale diferitelor ședin
țe publice sau secrete. Ludo folo
sește aceste materiale documert 
tare extrăgind esențialul din ele, 
le compară, le pttne față în față, 
completează pe unele cu altele. 
Momentele importante dih istoria 
acelor ani, asupra cărora nu exis
tă mărturii nemijlocite, le recon
stitui». E limpede că autorul e 
stăpîn pe materialul cu care fu- 
crează, că știe «ă-i mtnuiască. 
că-1 folosește pentru demonstra
rea unor idei ce-i stnt limpezi și 
pe care le urmărește cu siguran
ță da-a lungul întregii cărți.

Departe de a expune sec fap
tele. autorul ni 1» împărtășește 
adoptînd d» la Început un ton po
lemic, Ironic, tonul pamfletarului. 
Poziția militantă a iui Ludo a-

a

ta prezent despre 
fascismului s-au 
cartea lui Ludo 

aceeași I problemă 
îrie. fiu 

___ Iți politic, 
eseu-pamflet, 
întîmplările

•) I. Ludo: „Soluția a patra". 
Edituri Tineretului 1956.

pare limpede din fiecare pagină. 
Ludo nu se mulțumește cu ale
gerea, selecționarea șl reproduce
rea documentelor. El îe caută la 
tot pasul miezul, Ie dezvăluie 
subtextul, semnificația. Au
torul ăre poziția unui duș
man neîmpăcat al fasciștilor, 
care lovește tn ei cu mijloacele

?i 
lui
cu 
de 

___________„ , ei 
totodată și Cu un șir de carica
turi de mare putere de convin
gere prin satira lor nimicitoare.

Citind cartea lui I. Ludo 
asistăm (sau, dacă vreți, reasis- 
tăm) nu doar la Istoricul aventu
rii fasciste, cf și la Interpretarea, 
la explicarea acțiunilor lor cri
minale. Roiul puterilor im'peria- 
liste care au deschis drum liber 
fascismului este relevat tn mod 
clar. Chiar și titlul Cărții lui 
Ludo conține această idee. După 
agresiunea lui Mussolini Împotri
va Abisiniei și a Iul Hitler îm
potriva Renaniei, se discuta a- 
ceasta problemă In Liga Națiu
nilor. Aci, din cele patru soluții 
prezentate, puterile imperialiste 
adoptară pe cea de a patra: ad
miterea acestor agresiuni ca fap
te împlinite și continuarea activi
tății diMomatice în spiritul con
cilierii. Șoluția aceasta a patra, 
trădarea, iață ie țoale popoafel» 

i europeh». a fost soluția pratont- 
zată și adoptată tot timpul de 
puterile imperialiste față de fas
cism.

Actualitatea cărții fui Ludo nu 
are nevoie de argumente. în pri
mul rind ea e menită să țină 
trează ura cititorului împotriva 
fascismului, îl învață încă odată 
să urască fascismul ca pe duș
manul său de moarte. In al doi
lea rînd cartea ne atrage luarea 
aminte asupra necesității Întări
rii vigilenței, ne amintește Încă 
odată că trebuie să veghem, să ne 
păzim de fascism, că oricînd for
țele reacționare ale imperialismu
lui stnt gata Să arunce popoare
le în ghearele fascismului. încer
cările recente ale Cercurilor reac
ționare de a restaura tn Ungaria 
capitalismul și fascismul stnt tn 
acest sens edificatoare. Cartea ne 
ajută ca în lumina Istoriei dece
niilor din urmă, să înțelegem ma
nevrele de' azi ale rescțiunif im
perialiste, să știm a desluși de
desubturile unor declarații apa
rent nevinovate făcute de cel care 
in urmă eu 30 de ani au netezit 
calea fascismului.

„Soluția a patra" este 0 carte 
Interesantă și utifă. O urmă
rești cu interfes, căci e scrisă cu 
o anume cursivitate și ironie prd- 
prie autorului, șl o iași din mină 
îndemnat să fii apărător mal ho- 
tărft al poporului.

MIRCEA ANDREI

demascării’acțiunilor lor, dar 
cu ascuțimea ironiei caustice 
necruțătoare. De aceea, cartea 
I. Ludo corespunde nu numai 
eeea ce ar Însemna o galerie 
fotodocumente demasoatoare,

Un remarcabil medalion cinematografic 
despre TH. AMAN

(Urmare din pag. I-a) 

colective și implicit a veniturilor 
personale ale colectiviștilor este 
participarea activă la muncă a tu
turor colectiviștilor. In multe 
locuri, cum e, de pildă, la gospo
dăriile colective „Izbînda", „Oțe
lul Roșu", „Pămînt desțelenit" etc. 
organizațiile 'U.T.M. se ocupă cu 
multă grijă de atragerea tirterilor 
la muncă.

Sint insă unefe gospodării co
lective.unde participarea la mun
că a colectiviștilor tn general și 
in special a tineretului este sla
bă In gospodăria colectivă din 
comuna Saraiu lipsesc tn mod re
gulat de la lucru aproximativ 100 
membri printre cafe și un mare 
număr de tineri. Lipsurile de la 
muncă au creat multe greutăți 
gospodăriei în îndeplinirea planu
lui de producție. In vreme ce gos
podăria abia începuse culesul ce
lor peste 300 hectare porumb, nu
mai într-o singură zi au lipsit din 
brigada a Il-a de cîmp 15 tineri 
din cei 40. Mulți tineri nu trec 
cu lunile pe la gospodărie. Timp 
de aproape un an. utemistul Mun- 
teânu Gheorghe n-a făcut nici o 
zi-muncă în gospodărie.

ChiaT și într-o serie de gospo
dării colective unde participarea 
tineretului la muncă este în ge
neral bună, sînt perioade în care 
lipsesc de la lucru mulți tineri. 
In perioada 16—30 iunie ax. ute- 
miștii Dinu Matei, Gheorghișan 
Ion, Paraschiv Gheorghe și 
Toma Alexandru din gospodăria 
colectivă Tichilești, nu au făcut 
nici o zi în gospodărie. Sînt chiar 
utemiști din conducerea organiza
țiilor LJ.T.M. care prin atitudinea 
lor de chiul , dșu un prost exem
plu tineretului. Ion 1. Pavel, se
cretar al organizației U.T.M. din

..Scînteia tineretului
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îndrumare clară și competentă
în problemele producției agricole!

gospodăria colectivă „Donca 
Simo”, comuna Crucea, a lipsit 
de la lucru 10 zile în perioada 
cînd muncile campaniei de toamnă 
erau în toi. Pot fi date și alte 
exemple care dovedesc că parti
ciparea tineretului la muncă în
tr-un număr de gospodării colec
tive este nesatisfăcătoare.

★
O condiție hotărîtoare a întări

rii economice a gospodăriilor co- 
iective este ridicarea nivelului 
cultural și tehnic al colectiviștilor. 
Stnt organizații U.T.M. care dau 
multă atenție acestui -lucru, Or
ganizația U.T.M. din gospodăria 
colectivă „Izbînda" a organizat 
numeroase manifestări culturale, 
prelegeri cu privire Ia problemele 
producției din gospodăria lor etc. 
Tovarășul Dumitru Năstăsoiu, se
cretar al organizației U.T.M. și 
inginer al gospodăriei, a creat un 
laborator înzestrat cu mulaje, 
tablouri, scheme, un microscop 
etc.

Posibilitățile de ridicare a ca
lificării tineretului sint însă slab 
folosite de către organizațiile de 
bază U.TM. In unele gospodării 
colective învățămîntul profesional 
rămîne mult în urma nevoilor 
producției.

Deși tn acest an, în raionul 
Hîrșova s-au ținut multe confe
rințe menite să contribuie la ri
dicarea calificării tinerilor meca
nizatori, colectiviști etc., partici
parea tineretului la aceste confe. 
rințe a fost slabă. In co
muna Ciobanu, inginerul de la 
gospodăria colectivă a ținut în 
cursul acestui an 6 conferințe la 
căminul cultural Tinerii care au 
participat la aceste conferințe pu

teau fi însă numărați pe degete. 
Nici chiar atunci cind organiza, 
ția U.T.M. a fost sezisată de că
tre consiliul de conducere, ea nu 
a luat măsuri pentru antrena
rea tineretului.

Sîht organizații U.T.M. care 
nu se interesează cum își înde
plinesc tinerii sarcinile de pro
ducție. în brigada a 6-a de cîmp 
din gospodăria colectivă „Pămînt 
desțelenit" există o echipă de ti
neret. tn repetate rînduri această 
echipă a executat lucrați de slabă 
calitate, dar organizația de bâză 
U.T.M. n-a luat măsuri pentru 
combaterea neglijenței și întări
rea răspunderii membrilor ei.

★
Principala cauză a acestor slă

biciuni — și a altora — constă tn 
aceea că există încă multe orga
nizații U.T.M. din gospodării co
lective care nu pun în centrul ac
tivității lor problemele concrete 
ale producției In toate gospodă
riile există rezerve însemnate, 
pentru ridicarea producției agrico
le, crearea unor ramuri anexe, 
dezvoltarea creșterii animalelor 
etc.

Sînt, de pildă, gospodării în 
câre. deși există posibilități, creș
terea păsărilor este foarte slab 
dezvoltată. Gospodăria colectivă 
din satul Tichilești are doar 33 
păsări, în timp ce mulți membri 
au, în gospodăria lor personală, 
fiecare în parte încă odată pe â- 
titea păsări.

Ce mari foloase poate aduce 
dezvoltarea acestui sector, atît 
pentru aprovizionarea pieții cit 
și pentru creșterea veniturilor bă
nești ale gospodăriilor colective, 
ne dovedește următorul exemplu : 
prin vinderea ouălelor de la cele

450 păsări (număr destul de mic 
de altfel, față de posibilități), 
gospodăria colectivă din comuna 
Horia a încasat în acest an pest» 
13.000 lei.

★
Pentru îmbunătățirea activității 

organizațiilor U.T.M. din gospo
dăriile colective este nevoie —in 
primul rînd, ca activiștii comite
tului raional să stea mal mult tn 
organizațiile de bază și să le a- 
jute. Deși activiștii comitetului 
raional sînt aproape tot timpul pa 
teren, unii dintre ei — ca tov. 
Roșu DrăghițS — în loc să folo
sească acest timp pentru a sta 
într-o organizație de bază atîta 
timp cît este nevoie pentru a-l da 
un ajutor substanțial, îl irosesc 
pentru deplasări dintr-un sat în 
altul, pentru tot felul de date In
formative. Mulți secretari și mem
bri ai comitetului U.T.M. sînt su
praaglomerați cu tot felul de sar
cini ceea ce îngreunează îndepli
nirea, sarcinilor principale, în ac
tivitatea U.T.M. Aurelia Popescu, 
secretata comitetului U.T.M. din 
comuna Spraiu este și instruc
toare superioară de pionieri. De 
6 luni, de cînd a fost aleasă in 
această muntă, 3 luni a fost ple
cată în tabără cu pionierii. In ul
tima Vreme â fost numită și pro
pagandistă la un cerc politic al 
U.T.M: Tovarășul Gheorghe Roș
ea, membru în comitetul organi
zației U.T.M. din comuna Horia, 
în afară de sarcina șa profesio
nală (socotitor tn gospodăria co
lectivă) mai are și trei sarcini ob
ștești. Iată de asemenea lista 
funtțiutiiior pe care le deține to
varășa Elena Coja din comun» 
Crucea : membră In comisia re
gională de revizie a U.T.M., mem

bră a Comitetului raional U.T.M. 
Hîrșova, responsabil organizato
ric în comitetul U.T.M. pe comu
nă, secretată a organizației de 
bază U.T.M. din sat, membră în 
comitetul de redacție al gazetei 
de stradă, membră tn Comisia de 
femei a cooperativei. Cînd unii 
dintre acești tovarăși au cerut să 
îndeplinească numai o sarcină, cel 
mult două, li s-a răspuns că vor 
să ducă o Viață liniștită. Noi cre
dem că nu acești tovarăși, ci unii 
membri ai biroului raional U.T.M. 
și activiști ai comitetului raional 
U.T.M. vor să ducă o viață liniș
tită. Ei nu se străduiesc suficient 
să ridice noi cadre — chiar Cu 
puțină experiență, dar de a căror 
pregătire să se ocupe cu răbdare 
și cu dragoste.

Este necesar — în al doilea 
rînd — ca înșiși activiștii comi
tetului raional U.T.M. să dea mai 
multă atenție problemelor de pro
ducție. Unii activiști ai comitetu
lui raional nu pătrund în proble
mele concrete ale producției din 
gospodării, nu sezisează iniția
tivele bune și neajunsurile, din 
munca acestora. In sfaturile pe 
care ei le dau organizațiilor de 
bază se opresc la lucruri formale 
și nu orientează activitatea aces
tora în primul rînd spre proble
mele economice. Desigur, pentrp 
a înlătura acest neajuns este ne
cesar ca activiștii comitetului ra
ional U.T.M, să-și însușească o 
calificare cît mai înaltă în dome
niul producției agricole.

Sînt deosebit de mari posibili
tățile tineretului din raionul Hîf- 
șova de a contribui la întărire» 
economică a gospodăriilor colec
tive. Pentru aceasta se cere îhsă 
din partea comitetului, raional să 
orienteze activitatea organizații
lor U.T.M. spre problemele con
crete ale producției, să analiieze 
temeinic posibilitățile și modul îh 
care poat# contribui tineretul la 
Întărirea economică a fiecărei 
gospodării colective în parte.

Nu tncipe îndoială că acei care 
se dedică valorificării tradiției 
noastre culturale lac un real ser
viciu atît educării maselor popu
lare de la noi ctt șl cauzei Îmbo
gățirii patrimoniului cultural-uni
versal, cauzei prieteniei șl bunei 
înțelegeri între popoare. In acest 
din urmă sens stnt elocvente a- 
precierile de care s-au bucurat în 
străinătate expozițiile noastre de 
artă populară, filmul „Cioctrlla" 
și mal ales filmul „Grigorescu“. 
Iată de ce nu putem decît saluta 
noul film închinat popularizării 
înaintașilor artei noastre plasti
ce, prezentarea în medalion cine
matografic a vieții șl creației ma
relui nostru pictor Theodor 
Aman.

Probabil că datorită lipsei de 
documente, creatorii filmului (sce
narist și regizor I. Bostan, con
sultant Radu Bogdan, operator 
IHe Cornea) au fost nevoițf să 
apeleze aproape In exclusivitate 
la opera pictorului. Departe 
de a provoca neăjunsufi, â- 
cest procedeu a introdus pe 
spectatori tn lumea artistului, a- 
vîndu-l drept călăuză chiar pe el, 
privind realitățile din timpul â- 
cestuia cu ochii lui, înțe- 
legtndu-l astfel mal bine, pri- 
ceptnd deopotrivă concepția iui 
despre artă și mediul său. Se 
poate spune că regia a folosit tn 
mod inspirat bogata moștanire 
artistică lăsată de Aman pentru 
a-l creiona personalitatea.

Astfel, in linii generale s-au 
Încrucișat două planuri; Înșirui
rea de lucrări ale lui Aman care 
servesc drept jaloane ale evolu
ției artei sale în timp șl prezen
tarea unor opere categorisite pe 
domenii de preocupări ale artis
tului, ceea ce, într-un fel. a con
stituit O străbatere în lung șl lat 
a creației sale

Iată de pildă drumul parcurs 
d« Aman de la acuarela înfăți- 
șînd bunica băiatului de 12 ani 
pe catafalc și care — prin cali
tățile ei de desen și coloristice —* 
anunțau un veritabil talent, pînă 
la autoportretul vădind o adîncă 
cunoaștere a psihologiei umane, 
o rafinată știință a exteriorizării 
lumii sufletești a subiectului. 
Toată măiestria pe care Aman a 
altoit-o Însușirilor sale naturala 
printr-un studiu atent, printr-o

muncă perseverentă, toată forța 
sa artistică, pictorul le-a pus th 
slujba Idealurilor sale patriotice 
cîntînd poporul și frumusețile ță
rii sale, Istoria lui glorioasă. 
Plimbîndu-se de la o pînză la 
alta, Obiectivul cinematografic ne 
face cunoscută insistența cu care 
s-a ocupat Aman de redarea ele
mentelor vieții sal» de toate zi
lele pe care le Îndrăgea atît de 
mult (aspecte din grădina sa. 
înfățișarea luxuriantă a casei și 
atelierului lui) sau de reînvierea 
plastică a unor pagini glorioase 
din trecutul nostru cum ar fl de 
pildă faptele de arme al» lui Mi
hai 
lui 
au 
din 
nată aparent arta 
dinamizeze accentuat mișcarea 
lor, făctnd-o accesibilă Șl celor 
mai puțm inițiați

După ce oferă o 
vedere de ansam
blu a unui tablou, 
obiectivul reține 
cîteVa elemente 
principale, scoate 
în evidență detalii 
contrastante, izo
lează și pune față 
în față participanții 
la conflict (de pil
dă, de mai multe ori 
cite doi luptători în 
învălmășeala bătă
liei romîhllbr cu 
turcii pe insula 9f. 
Gheorghe) 
ca mărturii 
a da mai 
consistență 
ferei generale, 
mănunte oarecum 
disparate, dar (har
țe eidcvehfe. Intr- 
un cuvînt șe poate 
spune că. ei' au gă
sit mijlocul de a 
recompune astfel 
cinematografic su
flul unul tablou. 
Păcat «ă acest in
genios procedeu a 
fost folosit uneori 
abuziv, cu succe
siuni de imagini 
prea sacadate, ceea 
ce obosește pe 
spectator, nu-i dă 
răgaz să se des
curce în noiartuf
de figuri.

credem că o asemenea 
ar fi bine venită. Am 
sugerăm In acest sens 

ca subiect pentru un e-

Viteazul. Realizatorii filmu- 
au urmărit — și de multe ori 
reușit •“ să scoată tablourile 
muțenia la care este condam- 

plastică. să

Nu știm dacă este tn intenția 
lui Ion Bostan și a colaboratori
lor săi de a face O serie de filme 
asupra marilor noștri artiști plas
tici, dar 
inițiativă 
putea să 
folosirea
ventual documentar a comorilor 
minunatei noastre arte decorative 
populare, pe baza unui scenariu 
inteligent. O asemenea serie de 
filme realizate la 
artistic va avea 
mos, contribuind 
la dezvoltarea
noastre prin cultivarea simțului 
estetic șl gustului publicului, prin 
îmbogățirea experienței Cineaș
tilor, mai ales tn domeniul teh- 
nicolorului, destul de tînăr la noi.

un tnalt nivel 
un succes frU- 
fn mod direct 
cinematografiei

aduce 
pentru 
multă 

atmos.
a-

B. DUMITRESCUspectatori.

TH. AMAN:

Țăran cu căciula tn mină
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MARII ADUNARI NAȚIONALE A R.P.R.
tile democratice, iar fasciștii 
intensifică activitatea, în timp 
guvernele Angliei, Franței și 
raelului au dezlănțuit mirșava 
gresiune împotriva poporului

Raportul ministrului Justiției 
Gh. Dlaconescu

în raport se arată că „dato
rită importantelor succese obți
nute în anii regimului democrat- 
popular în «instruirea socialis
mului, a crescut nivelul de con
știință al oamenilor muncii, s-a 
dezvoltat și ș-a întărit unitatea 
lor moral-politică în jurul parti
dului și’ guvernului. Masele largi 
ale poporului nostru sprijină cu 
hotărire politica Partidului Mun
citoresc Romîn, care, îmbinînd 
interesele, personale ale oameni
lor muncii cu interesele genera
le ale poporului, asigură mersul 
nostru înainte pe calea construi
rii .socialismului, a ridicării ni
velului de trai al tuturor celor 
ce muncesc.

Th prinduirea noastră demo- 
crat-populară, poporul este stă- 
pîn pe destinul său. El participă 
activ la conducerea de stat, .în 
primul rând prin deputății pe 
care îi alege în organele puterii 
de stat.

Legea, nr. 9 din 27 septembrie 
1952 pentru alegerea deputaților 
în Marea Adunare Națională, a 
cărei modificare o propunem —- 
a arătat apoi raportorul—prevede 
în articolul 5 cazurile de nedem- 
nitate electorală, cind anumite 
categorii de persoane nu pot a- 
lege și nici nu pot fi alese.

finind seama de succesele ob
ținute în construirea socialismu
lui, în întărirea regimului demo
crat-popular, apreciem că este 
cazul să fie înlăturate exceptă
rile prevăzute de artfcolui 5 (fin 
legea, nr. 9/1952, în ce privește 
dreptul de a afege și a fi afes 
în organul suprem al paterii de 
stat. mocratice, iar puterea popu

Profwen .astfel, abrogare, asfjptf lacgirea cor.:inuă a de- 
articolului 5 al legii nr. 9 din mocrației socialiste.

27 septembrie 
mea sa.

Dat fiind că 
lege, în partea __ ____
țjonează că cei declarați 
demni prin lege nu» au drepturi 
electorale și deoarece prin abro
garea articolului 5, nedemni-tatea 
nu va mai constitui o cauză de 
înlăturare de la exercițiul drep
turilor electorale, devine necesa
ră și modificarea1 articolului 2 
din lege și anume prin suprima
rea mențiunii de exceptare de Ia 
drepturile electorale a celor de
clarați prin lege nedemni.

In acest fel, sistemul nostru 
electoral nu va mai cuprinde ca
tegorii de persoane care 
excluse de la, drepturile 
rale, iar universalitatea 
va fi desăvîrșită.

Socotim, de asemenea, 
cazul să fie abrogat și articolul 
4 din lege, ca inutil.

In continuare, raportorul s-a 
ocupat de prevederile proiectului 
supus aprobării deputaților, 
se referă la simplificarea 
operațiuni tehnice.

Tn momentul de față a 
raportorul, tn țările capitaliste 
masele muncitoare luptă eroic 
pentru a bara calea fascismului 
pentru a zădărnici uneltirile re- 
acțiunii, îndreptate împotriva 
forțelor progresiste și iubitoare 
de pace împotriva drepturilor și 
libertăților cetățenești.

Irr țara noastră — a spus fn 
încheiere tov. Gh. Diaconescu, 
oamenii muncii se bucură de «ie 
mai largi drepturi și libertăți de
mocratice, iar puterea populară

1952, în întregî-

articolul 2 din 
sa finală, men- 

ne-

să fie 
electo 
votului

că este

care 
unor

spus

Coraportul Comisiei de propuneri 
legislative prezentat de deputatul 

Nicolae Vasu
Comisia de, propuneri legisla

tive întrunită in ziua de 26 no
iembrie 1956, a arătat raporto
rul. luînd in studiu proiectul de 
lege pentru modificarea unor 
dispoziții din Legea nr. 9/1952. 
pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională, cons
tată că proiectul supus aprobării 
Marii Adunări Naționale cores
punde actualei faze de dezvolta-

re a statului nostru democrat- 
popular. Modificările propuse îm
bunătățesc și simplifică unete 
prevederi ce reglementează teh
nica alegerilor:

Comisia propune adoptarea 
proiectului așa cum a fost pre
zentat Totodată socotește nece
sară republicarea legii, spre a o 
pune la indemîna tuturor cetățe
nilor.

Cuvîntul deputatului Gh. lonescu,
din circ, eieei. Foițar, orașul București

Mp^ificărife aduse Ieri; pentru jpaeitatea. de a conduce treburile 
aleig’srea în A- ‘Steitftof.* Sdb coaduoer eaf tlasei
dunăre Națională, votată in 1952 
— a spus voJbitorul — sînt o 
puternică mărturie a consolidării 
unitățiii de nezdruncinat dintre 
partid, guvern și popor, izvorul 
forței regimului nostru de demo
crație populară.

Dezvoltarea democrației socia
liste în viața internă a statalul 
nostru a fost posibilă datorită în
tăririi continue a sectorului so
cialist în toate ramurile econo
miei naționale/ creșterii conștiin
ței {Sătrtotfcd a cetățenilor țarii 
noastre, participării tot mai lar
gi a mașetor muncitoare la con
ducerea statului. tu anii regimu
lui democrat popular din rindu- 
rile Oamenilor muncii s-au ridicat 
conducători încercați, slujitori 
devotați ai intereselor poporului 
care și-au dovedit pe deplin ca-

muncitoare, prin munca sa crea
toare. poporal nostru a întărit și 
Întărește neîncetat statul săi de
mocrat popular. Ca urmare a de
venit posibil în prezent să se a- 
corde dreptul de a tua parte la 
alegeri și unor categorii de cetă
țeni care în trecut erau lipsiți de 
acest drept.

Aceste modificări fac să reiasă 
și mai puternic profundul demo
cratism al orînduirii noastre, 
deosebirea sa fundamentală față 
de priSfibfa .xlemocratre" burghe
ză, în care majoritatea populației 
este într-o formă sau alta lipsită 
de dreptul de vot.

Lărgirea dreptului de vot con
stituie o nouă dovadă a tăriei re
gimului nostru.

Irr timp ce fn țările capitaliste 
se restrâng drepturile și libertă-

Egiptului CfllAIORinO
își 
ce 

Is- 
a- 

„___ _____ r__  _ ___  e-
giptean, în țara noastră are Ioc 
o lărgire a libertăților democra
tice.

Poporul nostru muncitor iubi
tor de pace și stăp.’n pe cuceriri
le sale revoluționare, mi v» per
mite niciodată dușmanilor interni 
și externi ai patriei noastre să fo
losească libertățile cucerite cu 
multe jertfe, pentru a tulbura

construcția pașnică în Republica 
Populară Romînă.

Oamenii muncii de la orașe și 
sate stnt in totul de acord cu po
litica statului nostru democrat 
popular și vor menține trează vi
gilența lor revoluționară, pentru 
a demasca in orice moment ac
țiunile provocatoare ale dușmani
lor regimului nostru democrat 
popular.

Convins că aplicarea legii pe 
care o discutăm astăzi constituie 
o contribuție la Întărirea orindui- 
rii noastre democrat-popuiare, vo
tez cu încredere acest proiect.

Cuvîntul deputatului Dumitru Ion, 
din circ. «teci. Fălticeni, regiunea Suceava 
In interveni»» sa vorbitorul 

s-a ocupat de propunerile care 
privesc unele lucrări tehnîco-or- 
ganizatorice. El a dat citeva 
exemple din care rezsliă avanta
jele ce le prezintă modificările 
propuse atît pentru alegători cit 
și pentru operativitatea lucrărilor 
de pregăti»e a atogerSor. Vorbi
torul a arătat că in vechea lege 
articolul 52 eu prririre la delimi
tarea sectiilcr de votare pe baza 
rmmânriu: de alegători, și artfco- 
tete 17 și 27 n privire la alcătui
rea listelor d» ilegătw . ngren- 
nan operațiur.ile de pregătire a 
alegerilor.

Proiectai de modificare a legii 
electorale prevede -.etfficarea 
arricoariui 52 tn sensul că deteni- 
tarea secrii or de votare să se 
iacă pe oaza critecndui munăru- 
lui de tocători șa nu pe xzmâral 
de alegători ișurir.iz-se munca 
de delimitare a secțiilor. De ase-

care n 
iuta

menea reglementarea propusă dă 
poaibsiîtatea ca operațiunile de 
înscriere in listele de alegători 
să se iacă cu mai multă ușurință 
și operativitate, direct pe secții 
de votare, evitindu se lucrări du- 
ble și realizindu-se totodată eco
nomii. Pe de altă parte întocmi
rea listelor de alegători pe sec
țiile de votare dă posibiliratea 
cetățenilor ca odată cu afișarea 
și verHicarea înscrierii lor în li
ste. să cunoască șt secția de vo
tare.

Țmind seama de faptul că sis
temul propus a lost experimentat 
și a dat bune rexaltate in două 
alegeri pentru deputata in sfatu
rile populare și avfnd m vedere 
că aceste modificări aduc o ușu
rare și o srtBpîificare a lucrărilor 
pregătitoare alegerilor și econo
mii. susțin și votez cu toată con
vingerea proiectul de lege pro
pus.

în^ 
împi

LONDRA ă7 (Ager,prea). ’-
Datoriță lîpsei de benzina auto
ritățile' britanice stnt nevoite să 
ia noi măsuri restrictive privind 
circulația-' autovehiculelor. Agen
ția United Press anunță că lo
cuitorii Londrei au fost averti
zați că în timpul nopții și în 
cursul zilei de duminică numărpl 
autoto&eloc cate deservesc cir
culați» mefropotei engleze v’â fi 
Joarte mult redus". In provincie 
măsurile vor fi mai drastice. 
Serviciul de autobuze în ziua de 
duminică fn majoritatea orSșelor 
țării va fi drastic redus. Agenția 
United Press adaugă că autobu
zele suplimentare care duminică 
transportau pe amatorii de spor
turi către stadioane „au fost a- 
proape suspendate".

Associated Press anunță că da
torită lipsei de benzină în urma 
închiderii traficului pe Canalul 
de Suez parizienii sînt nevoiți 
să-și jietreacă duminica în capi
tală. Astfel duminica trecută nu
mai 6800 de turisme au părăsit 
Parisul față de peste 22.000 în 
duminica anterioară.

★
PARIS 27 (Agerpres). — După 

cum rezultă dinir-o anchelă e- 
fectuată de publicația „Agende 
Economique et Financiere", rutele 
maritime ocolite, pierderile de 
tonaj și majorarea prețului de 
cost ca urmare a închiderii Ca
nalului de Suez, provoacă pierderi 
cercurilor comerciale occidentale 
care se ridică la milioane de do
lari. Deși nu există încă cifre 
precise, un- purtător de cuvânt al 
unor linii maritime operîhd în O- 
rientul Mijlociu, a declarat că 
cheltuielile suplimentare vor a- 
tinge proporții „uriașe", dacă 
Canalul de Suez va mai rămîne 
închis un oarecare timp.

P o poarele iugoslaviei săr
bătoresc a 11-a aniversare ă 
proclamării Republicii : Popu? 

\ lare Federative Iugoslave. In 
urma victorioasei lupte im-1 

'1 pbfriva fascismului, oamenii, 
I muncii au instaurat puterea < 
1 popular^ și au, pornit să \ f 

’ construiască socialismul.. Ia , 
cei It ani de la proclamarea 

| Republtcii, popoarele Lugosla- ' 
' viei au dolnndk succese im- 
i portante în. toate domertiile 
\ t vieții economice și culturale. 
] Oamerăi muncii constlltLează' 
i in prezekt. aceste succese și 
' duc mai departe victoriile ob

ținute in construirea socia-1 

i lismului în țara lor.
Cu prilejul sărbătorii națio- , 

I nale a popoarelor frățești ale 
> Iugoslaviei, poporul romîn, ' 

i constructor activ al socialis-' 
i mului în patria noastră, do- i 

i rește oamenilor muncii din 
! Republica vecină și prietenă, 
i noi succese pentru întărirea 
1 R.P.F.I., pentru victoria de- 
\ plină a socialismului.

K; fflELEAfiBfflLE
pod construit din materiale, fra- ...Și drugtui'ne duce mai depai» 
gile, în.grabă, _și distrus apoi tot te; La? numai cîțiva kilometri de 

valurile marii, plutim pe valurile 
de piatră ale munților» .Siiinj, 
suim mereu™ Și iată sus, acolo 
unde nici nu gîndim, ne întâlnim 
cu. neașteptatul: cîțiva stupi de 
albine, mai departe eîteva stive 

fost plantat un pom — o rodie? de îemne de- fag,. apoNcițiva oa
meni care în această împărăție de 
' ’ ” 11 ■ ” • ■ fără să se

grăbească. Privim uițpiU î% ihW-

. atît de în. grabă. - ,
Aproape de Dubrovnik1.1 Munții 

— îngrămădiri fantastice de pia
tră. Casele se înșiră de-a lungul 
șoselei ca niște fortărețe. Fiecare 
loc posibil -pentru plantat a fost 

, folosit. Dacă au fost doar cfțiva 
centimetri pătrați tie pămîrtt a

un smochin, un i^lim Dacă au tn a.cesstă
fost cițiva mefci patrați, au fost -; Z.Tța v, fplantate legume sau 5—-6 pomi pwi®3- wțfel3 degajpt fai.

........................  ' grăbească. Rrivim șțimiti. «x șhwj» 
Piatră, piatră luștruțtă Șe pfob’șjf 
de vînturi' pe care nu crește nia 
măcar un firicel de mușchi..» 
Ajungem pe culme cuprindem 
cu ochii 
dioașă și 
rîm. De odată peisajul se schim» 
bă brusc. Munții se acoperă din» 
tr-odată de păduri, auzim cum ci- '• 
ripesc păsărele. A plouat, și aburi ’ 
ușori învelesc ca niște eșarfe di a- , 
fane copacii atinși de rugina 
toamnei... ’ h

Călătorim spre Belgrad. Au ră- ; 
mas în urmă munții, orașele ca 
de basm, marea cu farmecul el / 
negrăit. In față se întfnde pan-, .1 
glica lucioasă a autostrăzii. Pie» ■" 
trele kilometrice se succed cu re- 
pezfciune și iată o placards t ’ 
„Bine ați venit la Belgrad". Ca- 
pîtala Iugoslaviei își primește cu ■ 
drag oaspeții.;

Acum aici e liniște. Dar în 
timpul războiului drumurile din” 
jurul Belgradului vuiau de lupte. 
Omul de lingă noi a fost partizan , - 
și a luptat aici pe drumurile care ’ 
înconjoară Belgradul, tn octom- . 
brie . 1944. El î$i amintește bine 
de acele zile în care armatele iu- t 
goslave și sovietice cot la cot,- au, * 
eliberat orașul care astăzi te pri- „ 
mește atît de prietenos. De aceea . 
intrînd în Belgrad pe oricare din ‘ 
drumuri, un popas de o clipă în ? 
amintirea celor căzuți pentru eli- ■; 
berarea Iui e o datorie pentru -? 
oricine™.

RADU ȚIULESCU C

unul lingă altul. De-a lungul ge
nerațiilor. oamenii au smuls- rta- 
tarii vitrege tot ce se putea smul
ge. Au săpat terase în . piatra 
munților și au adus nu se știe de 
unde pămînt. Acum pomii cresc 
în etaje. Pe alocuri în goana ma
șinii umbra stâlpului de telegraf 
apare frîntă — n-are loc să se 
întindă în întregime.

...Și drumul duce mai departe 
spre locuri legate de civilizații de 
mult apuse, spre Splitul în ale 
cărui ziduri poți citi istoria așa 
cum cițești vîrsta copacilor în 
cercurile concentrice ale lemnului. 
Din Split un drum lăturalnic te 
duce spre un muzeu. E casa în 
care a trăit și a lucrat celebrai 
sculptor Mestrovici. Camere înal
te și spațioase în care pătrunde 
lumina prin ferestre mari. Spațiul 
și lumina pun în evidență monu
mentalitatea sculpturilor: A- 
dam-uriaș plin de forțe primare, 
naive, care de abia așteaptă să 
se dezlănțuie, Eva — subtil a- 
mestec de senzualitate și putere 
creatoare ; apoi chipuri de mame 
cu trăsături aspre, dar cu privi
rea blîndă și viguroasă în același 
timp, autoportrete. în care zbu
ciumul interior se oglindește în 
fiecare cută a feții, copile ale că
ror trupuri sînt de o frăgezime 
nespusă deși sînt cioplite in pia
tra cea mai dură. Mestrovici te 
copleșește prin monumental, te 
zguduie prin dramatism și te far
mecă prin poezie. Nu departe de 
casa-muzeu, în conacul unui ve
chi poet al acestor locuri, chiar pe 
malul mărfi, e o capelă ai cărei 
pereți sînt acoperiți cu panouri 
sculptate în lemn. Mestrovici po
vestește cu dalta viața lui Cris
tos. Dar Isus e atît de uman, pe

o panoramă., gran- 
începem să cobo-

Drumurile Iugoslaviei, se ca
țără uneori pe munții de piatră, 
la înălțimi amețitoare. Altă dată 
șoseaua se 
în mare și 
catorui de drumuri arătînd spre 
apă : Biograd 70 km.; făcînd un 
intrînd marea a întrerupt șo
seaua de piatră pe care -îți poți 
continua nestingherit drumul 
după ce ai străbătut cu ferriboa- 
tul intermezzoul de apă...

Drumurile iugoslave trec prin
tre lanurile de -porumb de lingă 
Belgrad și printre plantațiile de 
măslini de tîngă Dubrovnik, prin 
pădurile slovace și printre mina
retele din Mostar, prin desișul de 
străzi al Liublian-ei și prin unica 
stradă a satelor croate de la mun
te. Adesea in Bosnia sau în Croa
ția, șoseaua este atît de îngustă 
îneît dacă două mașini se întît- 
nesc, una din ele trebuie să se 
oprească lipită de piatra ■ munte
lui, pentru ca cealaltă să poată 
manevra cu atenție pe marginea 
prăpastiei. In același timp pe au
tostrada modernă Zagreb-Bek __ ___ _ __ _  _______
grad, autobusul -poate prinde fără față .Mariei~Magdaienă se“citește 

atît de bine simțămîntul curat al 
dragostei, fariseii sînt atît de vi
cleni și dezgustători, calvarul e 
într-atît de dramatic și de miș
cător îneît atmos
fera mistică nu se 
statornicește în capelă. 
E în schimb aci o înăl
țătoare atmosferă ar
tistică, o revărsare de 
aspirații și pasiuni o- 
menești, de zbucium și 
de sete de viață, de i- 
dealuri și de gînduri 
profunde, care sapă în 
sufletul privitorilor I- 
magini tot atît de du
rabile pe cît sînt de 
durabile cele săpate de 
Mestrovici în lemnul 
panourilor care acope
ră, pereții. Trăind de
parte de țară, ajuns la 
o vîrstă venerabilă, 
Mestrovici a trimis 
în ultimii ani la Split 
cele câteva panouri 
care mai lipseau 
tru complectarea 
numentalei opere, 
n-a văzut însă 
arată această operă în 
întregul ei.

terjnină literalmente 
ți se pare curios indi

Cuvînful deputatului Ladisjau Banyai,
dl» C4K. «iad- TUaaftdș hugiunao Oradea

____  _____ ii a regimului 
nostru de oenrxrarie .jraoizri, 
umtatej dr nezdrmrfcat dfntre 
partid, guvern șî popor, adinei- 
rea prieteniei frățești între po
poral romîn și rrațtona'ritățile 
contocmtoare. integrarea in pro
cesul de cocstraire r socranstntt- 
lai a mror păreri sociale tot mai 
largi, ra făcut posibilă lărgirea 
dreptului de vot în țarj noastră 
așa Incit acesta să devină un bun 
de preț al întregii populații a 
țării.

Extinderea dreptului electoral la 
toți cetățenii țării fără nfc: o dis
tincție este posibilă datorită uni
tății de năzuințe spre pace, de
mocrație și socialism a majorită
ții covârșitoare a populației țării 
noastre. Tuturor cetățenilor pa
triei noastre ti se va acorda în
crederea de a contribui după pro
pria Tor judecată la formarea 
organului suprem de stat. Marea 
Adunare Națională, care va ex- 
firima astfel voința întregii popu- 
ațir a țării.

Ne amintim foarte bine — a 
subliniat în continuare vorbitorul 
— de timpurile trecute crud mase 
întregi de muncitori și țărani 
muncitori, majoritatea oamenilor 
muncii aparținînd minorităților 
naționale er3 omisă din listele 
electorale, cind candidații lor e- 
rau arestați, iar alegătorii care 
îi sprijineau erau alungați de la 
urne de către jandarmi și de bă
tăușii partidelor reacționare.

Constituția noastră prevede că 
cetățenii se bucură de dreptul 
electoral indiferent de rasă sau 
naționalitate. Egalitatea reală în 
drepturi a poporului romîn și a 
naționalităților conlocuitoare se 
afirmă și in compoziția naționa
lă a Marii Adunări Naționale care 
oglindește politica justă a parti
dului și guvernului nostru în 
problema națională.

Noi știm că discriminarea na- 
țională rasială există pînă și în

lauri rea acele țări burgheze care se pre
tind foarte avansate. Legile vo
tate în Marea Britanic sau fn 
Franța, de piMă, sînt fcnna! obli
gatori: șt pentru colonn. fn rea
litate însă zeci de mf:ioane de 
oameni de culoare din Afnca sau 
di.-T Asia nu srnt corisultași la ale
geri, iar mișcările tor pentra 
drepturi democratice și Tndeper.- 
deriță națională sint reprimate cu 
cruzime.

Am făcut parte nu de mult din- 
tr-o delegație invitați de piver- 
nul american să studieze alegeri
le care au avut loc în S.U-A. in 
luna aceasta. Am constatat cu 
acest prilej voința de pace a ma
selor largi ale populației ameri
cane. Am văzut însă totodată 
cum cercurile monopoliste reac
ționare caută să împiedice orga
nizarea oamenilor muncii pentru 
scopuri politice proprii, cum în
cearcă presa reacționară să în
tunece gîndirea politică a mase
lor. Chiar dacă est» forma! ad
misă candidatura unor oameni a: 
muncii, cheltuielile enorme ale 
campaniei electorale o fac aproa
pe imposibilă. Tipografiile, hir- 
ia. dMHH-XJbitKJ ’4MU4-

Lideri ai Federației 
Internaționale 

a sindicatelor arabe, 
în vizită la Ploeșfl

!l

privind modificarea Legii nr. 91952 pentru alegerea 
deputaților tn Marea Adunare Națională

In cadrul secțiilor de votareMarea Adunare Națională a I U
Republicii Populare Romine hotă- alegătorii vor fi înscriși ia listele 
răște:

Art. I. - Articolele 2, 16, 17,
27, 52, 53 și 55 din Legea nr.

de alegători in ordine alfabetică 
întocmindu-se la comune liste se
parate pe sate, iar la orașe și ra-

9/!952 pențru^legerea d«Butat|lor ioanele de oraș pe strâzi"^^ 
în Marea Adunare Națională se 4. Art. 27, va avea wwwwrti

iz***.,» .«*
1. T- Art. 2 va avea următorul tive ale sfaturilor populare vor

cuprins: preda comisittor electorale al»
„Art. 2.— In baza art. 94 din 

Constituția Republicii Populare 
Ronrine, toți cetățenii Republicii 
Populare Romine care au îm
plinit vîrsta de 18 ani, fără 
deosebire de rasă sau na
ționalitate, sex, religie, grad 
de cultură^ profesie sau durata 
domiCilierii, aa dreptul de a lua 
parte la alegerea deputaților, cu 
excepția celor lipsiți de facultă
țile mintale și a persoanelor con
damnate prin hotărire 
rească la pierderea 
electoral".

2. — Art. 16 va avea 
Cuprins;

„Art. t6 — Listele ..... 
tori se întocmesc de către comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare din comune, raioane de 
oraș și orașe, după Un formular 
aprobat de Prezidiu! Marii Adu
nări NățioAăle.

fiitoertrirea listelor se vă termi
na ce! mai tîrziu cu 30 zile Îna
inte de data alegerilor".

3. —- Art, 17 vă avea următo
rul cuprins:

„Art. 17.^ Listele de alegători 
se Întocmesc pe fiecare secție de 
votare în ordine alfabetică, indi- 
cîndu-se numele și pronumele, 
vîrsta și domiciliul alegătorului.

secțiilor de votare cel mai tîr- 
Ziu cu 5 zife înainte de data ale
gerilor un exemplar al listelor 
de alegători”.

5. Ari. 52 va avea următorul 
cuprins :

„Art. 2. — Pehtru efectuarea 
alegerilor în cadrai circumscrip
țiilor electorale se vor delimita 
secțiile de votare după cam ur
mează :

—» în orașe și comune cu popu
lație peste 2.000 locuitori, se for
mează Cite o secție de votare la 
1.500—3.000 locuitori;

— tn comune cu populație sub 
2.000 locuitori se formează o sin
gură secție de votare.

Se pot forma secții de votare 
și în satele sau grupele de sate 
din aceeași circumscripție electo
rală, dacă ău o populație între 
300—500 locuitori și dacă distan
ta dintre aceste sate și localul 
secției de votare este mai mare 
de 5 km.

Se vor putea înființa secții de 
votare pe lingă unități militare, 
întreprinderi, instituții, șantiere, 
spitale, maternități, sanatorii, 
case de odihnă, case de invalizi, 
stații de cale ferată, porturi sau 
pe vapoare”.

Președintele Prezidiului Marii

judecăto- 
dreptului

următorul

(te alegă-

Locțiitorul

6. Art 53 va avea următorul 
cuprins:

„Art 53. — In termen d« 7 zile 
de Ia apariția Decretului p»ntru 
stabilirea datei alegerilor, comite
tele executive ale sfaturilor 
populare regionale și al Capita
lei, fiecare pe teritoriul respec
tiv, vor stabili:

a) Numărul secțbler de votare;
b) Limitele secțiilor de votare, 

precum și sediul unde va funcțio
na comisia electorală a secției 
respective de votare;

c) Numărul membrilor comi
siilor electorale ale fiecărei sec
ții de votare care nu va fi mai 
mic de 5 și mai mare de 7.

Comisiile electorale ale secțtHor 
de votare se 
art. 31.

Prin decizia 
va arăta care 
fi președintele, vicepreședintele și 
secretara! comisiei".

7. Art. 55 va avea următorul 
cuprins:

„Art. 55. — Comitetele executi
ve ale sfaturilor populare regio
nale și al Capitalei vor aduce Ia 
cunoștința alegătorilor, prin pu
blicații, delimitarea secțiilor de 
votare indicind adresa exactă a 
localului in care va avea loc vo
tarea".

Art. II.— Articolele 4 și 5 din 
Legea nr. 9/1952 pentru alegerea 
deputaților in Marea Adunate NB» 
tronată se abrogă.

Art. III. — Legea nr. 9/1952 
pentru alegerea deputaților in 
Marea Adunare Națională s« va 
republica cu modificările aduse 
prin prezenta lege, dîndu-se ar
ticolelor o nouă numerotare”,
secretarului

alcătuiesc potrivit

de confirmare se 
dintre membri va

Adunări Naționala,
Dr. PETRU GROZA

Preztdtalut Marți Adunări 
Naționale,

GH. MARUSSI

unea, 
capital 
ruenilor muncii, cu toate efortu
rile făcute, nu pot să dispună de 
mijloacele materiale necesare 
pentru susținerea eandidați’.or 
lor.

In orașul Toledo, am asistat la 
un miting electoral al negrilor, 
unde oratorul a descris situația 
deplorabilă în statele de sud. 
care mai aplică legi și dispozi
ții discriminatorii, iar puțini ne 
gri care se bucură în teorie, 
acolo, de dreptul de vot, nu-și 
pot exercita acest drept, în rea
litate, din cauza teroarei organi
zate de reacțiune.

Cele constatate de npi n-au fă
cut dedt să Tătărească convinge
rea în superioritatea democrației 
noastre socialiste asupra demo
crației burgheze.

Modificările propuse a fi făcute 
legii electorale — a spus în în
cheiere vorbitorul — sînt o do
vadă în plus a forței regimului 
democrat-popular, a faptului că el 
exprimă interesele tuturor cetățe
nilor patriei noastre, de orice 
naționalitate ar fi ei, care doresc 
pacea și binele poporului mun
citor.

Voi vota cu încredere modifi
carea legii electorale.

PLOEȘT1 27 (de la trimisul 
special Agerpres).

Muhamed AI Djabari și Amad 
' Aziz. lideri ai Federației Inter
naționale i sindicatelor arabe, 
au v.zitat in cursul zilei de 

: marți orașul Ploești.
t Dimineața, ei au fost oaspeții 
; muncrtcrilor de la rafinăria nr.

1. După ce au fost salutați de 
i tov. Manea lonescu, directorul 
I rafinăriei, fruntașii sindicali a- 
I rabi au ascultat im scurt istoric 
: al intreprmderii și au vizitat ra
finăria. creșa. căminul de zi și 
caotica

’ După-amuză, oaspeții s-au in- 
: tilait ia sala clubului rafinăriei 
: nr. I cu reprezentanți ai muncito- 
' ritoe și activiști sindicali din în- 
trepriiuferile petrolifere ale ora-

i șuiai Ptoești.
' Oaspeții au fost salutați de 
tor. Gfteorghe Ștefan, președin
tele comitetului sindical orășe
nesc al muncitorilor din indus- 

' InTe petrol, chimie, gaz metan. 
.Amad Aziz a Inf^ișal-apoi ta- 

ȚU 4- tra0< ăl urițărifor agre 
. șiumi anglprirahctfrlsraeljene im- 
' rririVn Egtotutoi. dlnd glas sen- 
„meatului de revoltă care a ri
dicai toate popoarele arabe la 
aptă Împotriva imperialismului.

Cuvîntarea a găsit un puter- 
i nic ecou In rîndu! parttcipanților 
la miting, care au subliniat-o în 

\ dese rindun prin puternice a- 
piauze.

frică 100 km. pe oră...
Intre Sarajevo și Mostar dru

mul trece peste hidrocentrala în 
construcție la lablanița. (Spun 
„peste" pentru că instalațiile hi
drocentralei sînt subterane). Pre
zența hidrocentralei se anunță 
însă cu mult mai de vreme, de 
pe locul în care, în dreapta șose
lei începe zona satelor inundate. 
Prilejul de a vedea casele cu zi
durile mincate de apă, sau mos- 
cheele pe care apa a depus stra
turi verzui de mucegai este cu 
totul întîmplător: marele lac de 
acumulare, lung de 30 km. a fost 
secat temporar pentru necesități
le construcției și astfel fostele a- 
șezări inundate au apărut, puțin 
fantomatice, vederii noastre.

Drumul șerpuie mai departe și 
iată, în locul in care defileul Ne- 
retvei e atît de îngust îneît împie
dică pătrunderea luminii soarelui, 
răsună solemn evocarea unor epi
soade de luptă și bărbăție. Tn 
timpul războiului partizanii ră
niți, de pe celălalt mal al defi
leului erau tn pericol de a cădea 
în infinite fasciștilor. Atunci a 
fost organizată trecerea lor peste 
rful vijelios, peste stinci, pe un Vedere din Opatija

Jocurile Olimpiadei de la Melbourne
care a executat loviturile^ Echip,aj.|il $-e 4 .pluș.hi al Italiei 

romîn, care a obținut a obținut victoria- în finala pro-
Atletism

Deși la Cricket Ground au fost 
spectatori mai puțini ca deobicei, 
cete patru îinale s-au situat 
la înălțime, aduclnd noi modifi
cări în tabela recordurilor olim- 
■pieri

In finala probei de săritură în 
lungime femei tri lipsa sovieticei 
Galina Popova accidentată Ia an
trenament recordmana mondială 
Elisabeta Krzeszinszka mergea 
fâră emoții ia titlu. Chiar din ca
lificări ea arătase o formă ex
celentă sărind 6,13 m. pentru 
ca tn finală din cea de a treia 
Încercare să reușească 6.35
performanță cu care tși egala re
cordul mondial și întrecea cu 11 
cm. recordul olimpic.

Clasamentul final: 1. Elisabeta

m.

Krzeszinszka-Dunska (R. P. Po
lonă) 635 m.; 2. White (S.U.A.) 
6.09 m.; 3. Dvalișvili (U.R.S.S) 
6.07 m.

La triplu salt numai unul din
tre favoriți a confirmat pronosti
curile : brazilianul da Silva, căre 
este al doilea atlet după Richard's 
ce-și apără cu succes titlul la ac
tualele jocuri.

Iată clasamentul: 1. Ferreira 
da Silva (Brazilia) 16,35 m.; 
Einarsson (Islanda) 16.26 m.; 
Kreer (U.R.S.S.) 16,02 m.

Americanul Bobby Morrow 
confirmat că este cel mai rapid 
om al acestor jocuri olimpice. în
vingător în cursa de 100 m. el 
a câștigat-o și pe cea de 200 m. 
cu un timp excelent de data a- 
ceasta 20”6/10 care bate recordul 
olimpic stabilit de celebrul ~ 
wens în 1936 (20”7/10).

In proba de aruncarea discu
lui, primul s-a clasat Alfred 
Oerter (S.U.A.) cu 56,36 m.

In eliminatorii la 80 m. garduri 
femei nu au fost surprize, abun- 
dînd în schimb rezultatele valo
roase. Australiana Strickland și 
compatrioata sa Trower, cîștigă- 
toare în seriile respective, au bă
tut recordul olimpic tn 10”8/10, 
iar Bîstrova (U.R.S.S.), Lambert 
(Franța) șt în deosebi Centa 
Gastl, recordmana mondială, 
toate cu timpul de 10’’9/10 se a- 
nunțau candidate serioase la lo
cul de frunte.

Și seriile la 3.000 obstacole, au 
fost marcate de eliminarea unor 
mari favoriți. Dintre aceștia no
tăm pe campionul olimpic Ashen- 
felter (S.U.A.), finlandezul Rin. 
tenpaa și maghiarul Jeszenszki.

Box

2.
3.

O-

In reuniunea de Marți seara a 
turneului olimpic de box de la 
„West Melbourne Stadium", cam
pionul romîn la categoria ușoa
ră, C. DUMITRESCU, a obținut 
o admirabilă victorie la puncte 
în fața danezului Hans Petersen. 
Dumitrescu a ciștigat acest meci 
după ce a făcut o adevărată de-

eu
Boxerul , .
astfel a doua victorie, are șanse bei întrecînd cu o lungime echi. 
serioase de a se califica In semi- pajul suedez și cu 3 lungimi
finalele competiției, mai ales, că echipa Finlandei, campioană eu- 
unul din pretendenți! la titlul la-nAoană 
olimpic, campionul european L. 
Drogosz (R.P. Polonă), a pier
dut marți la puncte in fața ta
lentatului pugilist sovietic Enghi- 
barian. Printre favoriții catego
riei mai sînt cotați Nenci (Ita
lia), învingătorul lui RoȚh (Ger
mania) și argentinianul Marcilla, 
care l-a dominat categoric pe L- 
Potesil (Austria).

ropeană, ' :
O nouă medalie de aur au cu

cerit reprezentanții Uniunii So. 
vietice în finala probei de dublu 
scul.. Ca și Ja proba de simplu 
echipajul U.R.S.S.. alcătuit: 'din

V

•f

M

Baschet

Marți s-au deslășurat primele 
jocuri din cadrul semifinalelor 
turneului de baschet.

Echipa Uniunii Sovietice a în. 
tîlnit reprezentativa Braziliei. 
Baschetbalist» sovietici au im
presionat în mod deosebit prin 
precizia loviturilor la coș, obți. 
nînd victoria cu scorul de 87— 
68 (37—28). In celelalte meciuri 
s-au înregistrat următoarele. re
zultate : S.U.A. (campioană olim
pică) — R.P. Bulgaria 85 — 44 
(48—19) ; Uruguay — Filipine 
79—70 (32—29) ; Franța — Chile 
71—60.

echipajul U.R.S.S.. alcătuit: ‘din .» 
Alexander Berkutov și Turf Tiui.’ 
kalov a luat un’ștârt. tare,'ajun- J 
gînd la sosire cu un avans' ds's‘ 
peste 8 secunde față de cei dor •» 
membri ai echipajului S.U.Ai' Ș;

Finala probei de dublu fără 
cîrmact’ a revenit echipajului ■?; 
S.U.A., iar proba de schif 4, fără J 
cirmaci, echipajului Canadei. Pro. A 
bele de schif 2 plus 1, ca șt ,pro. -ț 
ba de 8 plus 1, a revenit canoio- - A 
rilor americani. J

Pentatlon modern------------------------------------ «j
■ ......... . ... .-j

Pentatlon modern

Canotaj academic

Peste 20.000 de spectatori au 
aeistaț marți la finalele Con
cursului olimpic de'canotaj acar 
demic. Un frumos succes au ob-’ 
ținut reprezentanții Uniunii Spu 
vietice care au cucerit două me
dalii de aur, una de argint și’ 
una de bronz.

Din cei patru finaliști care au 
luat- startul în proba de schif 
Sîmpju excelent pregătit s-a do
vedit canotorul sovietic Viaceslav 
Ivanov, student în virstă de 19 
ani. De 1? început el s-a insta
lat în frunte și nu a mai putut 
fi ajuns pină la sosire cîștigînd 
medalia de aur și titlul olimpic 
într-un timp Toarte bun:

Marți s-a disputat penultima 
probă a competiției de pentatlon 
modern: înotul. Sportivul -șo-> 
vietic I. Derlughin a cucerit ' o 
categorică victorie. El a înotat 
distanța de 300 m. în timpul, de 
3’46” totalizând 1070 puncte. Re
prezentanții noștri au ocupat ur
mătoarele locuri: 22. Țintea ca 
815 puncte (4’37”): 30, C. Vena 
cu 750 puncte (4’50”); 34. V. 
Teodorescu cu 630 puncte (S’Î4”)« 

■ După 4 -probe în clasamentul- 
general -individual i conducerea a . 
fost preluaiă de suedezul Hal! 
cu 3674 puncte. In clasamentul “< 
pe țări conduce .S.U.A. cu' 10.368.■ <•» 
puncte. Pentatloniștii sovietici 2 
ocupă locul doi cu 10.111,5 pune- *• 
te și au astăzi-mari șanse fiind ~ 
principalii pretendenți la victoria 
în proba de cros (4000 m.)« ” 
Echipa R.P.R. este clasată pe lo- \ 
cui 6, cu 7709,6 puncte înaintea -« ’ 
Australiei 6584,7 puncte și An- , 
gliei (5809,5 puncte).

Competiția de pentatlon mo- 5 
dern se' încheie astăzi, concu- - 
renții întreeîndu-se în proba de ri 
cros. v ■

fi?

4*.

,v:5> s

ot

'A
4*

monstrație, impresionînd prin ți- 8’02**5/10. Locul doi a 'revenit 
nuta sa exemplară și rapiditatea australianului Stuart Mackenzie.

„Seîntefa tîiieretuîiiî**
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Lucrările Adunării Generale a O.N.LI
SA FIE RETRASE IMEDIAT 

TRUPELE AGRESORILOR DIN EGIPT
■ NEW YORK 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: In ședințele 
plenare din dimineața și după 
amiaza zilei de 26 noiembrie a 
continuat discutarea problemei 
agresiunii împotriva Egiptului 

Reprezentanții Libanului. Ceho. 
slovaciei, Albaniei. Indoneziei, 
Indiei, Uniunii Sovietice și ai 
altor țări au sprijinit cu hotărî- 
re Egiptul — victimă a agresiu
nii colonialiștilor.

Reprezentantul Libanului A. 
Rizk a subliniat că au trecut 24 
de zile de la adoptarea de către 
Adunarea Generală a primei re
zoluții care cerea ca Anglia, 
Franța și Israelul să-și retragă 
trupele din Egipt După aceasta 
âu fost adoptate mai multe hotă- 
riri cerind de asemenea retrage
rea trupelor. Totuși felul cum 
reacționează guvernele celor trei 
țări arată că ele nesocotesc hotă- 
ririle Adunării Generale.

Cerem din nou a spus în în
cheiere Rizk. ca absolut toate 
trupele agresorilor să fie re
trase imediat din Egipt.

V. David, ministrul Afaceri
lor Externe al Republicii Ceho
slovace, a declarat că delegația 
sa a votat pentru rezoluția țări
lor Asiei și Africii în primul 
rind pentru că consideră retra- 

a trupe- 
teritoriul 
cea mai

deblocare a Canalului nu trebuie 
tărăgănate, dar totodată prin a- 
ceasta nu trebuie știrbită suve
ranitatea Egiptului In ce priveș
te problema cheltuielilor, ele nu 
trebuie suportate de O.N U In 
caz contrar aceasta ar însemna 
intr-o anumită măsură aproba
rea agresiunii

Reprezentantul indoneziei Ha- 
nifah a subliniat că situația in 
regiunea Orientului Mijlociu 
continuă să comporte mari pri
mejdii. Iii legătură cu aceasta, 
el a cerut retragerea imediată a 
trupelor Angliei, Franței și is
raelului din Egipt,

A luat apoi cuvîntul V. V. 
Kuznețov, reprezentantul Uniunii 
Sovietice. El a făcut o declarație 
în legătură cu proiectul de rezo
luție referitor la funcțiile forțe
lor armate extraordinare ale 
O.N.U în Egipt și cu deblocarea 
Canalului de Suez.

Delegația Uniunii Sovietice a 
spus V. V. Kuznețov nu poate fi 
de acord ca în acest moment 
larmant pentru Egipt, cînd 
teritoriul său mai continuă 
staționeze trupele agresorilor 
asupra Egiptului se exercită

Cuvînta rea radiodifuzată a tov Janos Kadar

gerea imediată și totală 
lor agresorilor de pe 
egiptean drept sarcina 
urgentă.

B. Shtyila, ministrul 
lor Externe al Republicii Popu- 
lare Albania, a subliniat că in 
urma refuzului agresorilor de a 
îndeplini recomandarea Adu
nării Generale cu privire la re
tragerea imediată a trupelor lor 
din Egipt, situația din zona Ca
nalului și din Orientul Apro
piat se înrăutățește.

Reprezentantul Indiei, K. Me
non a rostit o amplă cuvîntare. 
El a condamnat încercările unor 
delegați de a termina cît mal 
repede examinarea problemei a- 
gresiunii împotriva Egiptului sub 
pretextul că în această problemă 
au și fost adoptate rezoluții

Reprezentantul Indiei a vorbit 
In continuare despre manevrele 
agresorilor care încearcă să 
creeze impresia că au și început 
să retragă contingente destul de 
importante de trupe din Egipt.

Vorbind despre deblocarea Ca
nalului de Suez, Menon și-a ex
primat părerea

Afaceri-

că lucrările de

Scupșcinei 
Federative

Sesiunea
Populare 
a R. P. F. Iugoslavia
BELGRAD 27 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Tan
iug, la 26 noiembrie și-a început 
lucrările sesiunea Scupșcinei 
Populare Federative a Iugosla
viei.

Sesiunea va discuta printre al
tele raportul lui S. Vukmanovici, 
vicepreședinte al Veceî Federative 
Executive, cu privire la dezvolta
rea economiei Iugoslaviei în anul 
curent și la bazele politicii eco
nomice pe anul 1957.
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fapt o presiune militară, această 
problemă principală și 
re să fie înlocuită cu 
bleme.

Uniunea Sovietică, 
maritimă, este serios 
în funcționarea normală a Ca
nalului de Suez.

Delegația Uniunii Sovietice se

hotărîtoa- 
a’.te pro-

ca putere 
interesată

opune cu hotărire ca cheltuielile 
pentru deblocarea Canalului să 
fie suportate de ONU și nu se 
va considera legată prin vreo 
obligație financiară decurgînd 
din rezoluția prezentată de se 
cretarul general.

Delegația sovietică consideră 
necesar să declare că un aseme 
nea procedeu de finanțare con
travine vădit principiilor drep
tului international și practicii 
internaționale.

în încheierea ședinței, a luat 
cuvîntul Hammarskjoeld, secre
tarul general al O N U El a pre
zentat proiectul său de rezoluție 
cu privire la măsurile financiare 
referitoare la întreținerea „for
țelor armate internaționale" ale 
O N U Suma inițială a contu
lui special se stabilește la 
10 000 000 dolari Conform pro
iectului de rezoluție, secretarul 
general este împuternicit ca 
înainte de încasarea banilor des
tinați contului special, să avan
seze suma necesară pentru în
treținerea „forțelor armate in
ternaționale" din fondul O.N.U 
destinat apărării

Proiectul de rezoluție al secre
tarului general a fost pus la vot 
șl adoptat cu 52 voturi. Impotri 
va acestui proiect de rezoluție 
au votat nouă delegații, printre 
care delegația U.R S S . 
gații s-au abținut de la 
cinci delegații nici nu 
de față la vot.

Congresul U.T.M. din 
Albania și-a încheiat 
lucrările.

TIRANA 27 (Agerpres). — 
A.T.A. transmite: Cel de al 
treilea Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitor din Al
bania și-a încheiat lucrările 
Delegații la Congres au dis
cutat și au aprobat rapoar
tele de activitate ale Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Muncitor din Albania 
și a Comisiei Centrale de 
Validare, au adoptat noul 
statut al Uniunii Tineretului 
Muncitor și au ales noul Co
mitet Central al Uniunii Par- 
ticipanții la Congres au adop
tat cu o mare însuflețire te
legrame de salut adresate 
Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Albania. 
Comitetului Central al UTCL 
șl Federației Mondiale a Ti- 
neretului Democrat.

BUDAPESTA 27 (Agerpres).— 
Postul de radio Budapesta a 
transmis la 26 noiembrie o cuvîn
tare radiodifuzată, președintelui 
guvernului ungar revoluționar 
muncitoresc-țărănesc, Janos Ka- 
dar.

Referindu-se la problema resta
bilirii ordinii legale, tov. Janos 
Kadar a arătat că tn momentul 
de față sarcina menținerii ordi
nei în capitală revine tn tot mai 
mare măsură armatei revoluțio
nare maghiare și organelor de 
poliție. El a arătat că guvernițl 
consideră că este necesar să se 
acționeze fără șovăială pentru a 
descoperi. a face inofensivi, și a 
aduce tn fața justiției pe toți con

ta 
de 

încă

Ședința din dimineața zilei 
de 27 noiembrie

f

!
Noi măsuri samavolnice 
împotriva patrioților 
cipriofi.

13 dele- 
vot. Iar 
au fost

NEW YORK 27 (Agernres). — a citat fapte care arată că 
In cadru! ședinței din dimineața fost distruse cartiere întregi 

locuințe, au fost omorîte femei șl 
copii.

In încheiere, delegatul egip
tean a atras încă odată atenția 
Adunării asupra faptului că 
eventualitatea reluării operațiu
nilor militare va exista atît timp 
cît trupele agresorilor rămîn în 
Egipt.

La sfîrșitul dezbaterilor a făcut 
o scurtă declarație conducătorul 
delegației Indiei, Krishna Menon.

După aceea Adunarea generală 
a reluat discuția generală care a 
fost întreruptă în timpul discu
tării problemei agresiunii împo
triva Egiptului.

de 27 noiembrie a Adunării Ge
nerale s-au încheiat discuțiFe în 
problema agresiunii împotriva E- 
giptului, în cadrul cărora delega
ții și-au motivat votul asupra ci- 
torva rezoluții adoptate in ulti
mele zile.

Primul în ședința din 27 noiem
brie a luat cuvîntul K. V Kiselev, 
conducătorul delegației R. S. S. 
Bieloruse.

Apoi a luat cuvîntul conducăto
rul delegației Egiptului, Favzi.

Favzi a citat date care dezmint 
afirmațiile guvernelor Franței, 
Angliei și Israelului că forțele 
lor armate ar fi acționat numai 
împotriva obiectivelor militare. El

au 
de

, NICOSIA 27 (Agerpres) - 
I După cum transmit agențiile 
! de presă occidentale, autori- 
| tdțile militare de ocupație 
( britanice din Cipru, tn Incer- 
I cările lor de a înăbuși lupta 
( pentru independență a po- 
I porului cipriot pronunță 
| condamnări samavolnice 
( potriva patrioților ciprioți.
[ Agenția Reuter anunță că 
( un tribunal special din Ni- 
l cosia a condamnat la 26 no- 
{ iembrie trei studenți ciprioți 
I la 7 ani închisoare, sub acu- 
j zația că ar fi deținut arme 
) In luna august a c. De ase- 
( menea, au mai fost condam-
I 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l bișnuite" cu conducătorii gu- 
( vernului britanic. Potrivit 
j relatărilor agențiilor de presă. 
( aceste consultări vor dura In- 
lire 7 și 10 zile.

noi 
Im-

menea, au mai fost condam
nați la închisoare pentru că 
au dat sprijin mișcării de re
zistență a poporului cipriot 
preotul din satul, Polystripos 
(Nicosia) împreună cu alti 
cinci locuitori

Pe de altă1 parte, din Ni
cosia s-a anunțat că guver
natorul insulei Cipru. Har- 

, ding, a plecat cu avionul la 
I Londra pentru „consultări o-

I 
J 
I 
I 
I 
I
J

aduce în fața justiției pe toți 
trarevoluționarii, ațițătorii 
contrarevoluție șl criminalii 
drept comun care nu au fost 
prinși.

In această problemă — a . 
Janos Kadar — nu vom face nici 
o concesie, fiindcă orice concesie 
ar constitui o crimă față de po
porul și; de statul nostru'.

Vorbitorul a arătat că o altă 
problemă legată de restabilirea 
ordinii legale este respectarea le
galității in întreprinderi și Insti
tuții. Deși în majoritatea fabrici
lor, uzinelor, instituțiilor și auto
rităților activitatea se desfășoară 
tot mai mult în cadrul legal, in 
unele cazuri mai există anomalii 
sau abuzuri grave care trebuie li
chidate nein-tirziat. Slăbirea ordi
nii legale în țară — a spus Ja
nos Kadar — servește totdeauna 
și mai ales în condițiile actuale 
nu democrației, c| dimpotrivă 
dușmanilor poporului. Este încă 
un fenomen destul de frecvent 
oameni cinstiți care reprezintă in
teresele muncii și ale ordinei să 
fie ținuți sub teroare morală de 
niște elemente apărute la supra
față In perioada tulbure și care 
se ‘ -

spus

ca

dau drept democrat!. Dacă

cercetați mai îndeaproape veți ve
dea că in realitate aceștia nu au 
fost înainte nici muncitori, nici 
democrați, ci proprietari de fa
brici și mori, poate chiar ofițeri 
de carieră în armata horthystă și 
pe lingă toate acestea horthyști. 
Această situație care mai dăinuie 
pe alocuri trebuie îndreptată. Toa
tă lumea trebuie să înțeleagă că 
regimul de democrație populară 
înseamnă democrație pentru mun
citori, pentru țărani și pentru in
telectualitatea muncitoare, 
dictatură pentru exploatatori, 
mocrație pentru democrați 
dictatură față de fasciști și 
contrarevoluționari.

In continuare. Janos Kadar 
ocupat de prob'ema reluării mun
cii. El a subliniat că tn momen
tul de față munca a fost reluată 
în aproape toate unitățile de pro
ducție din țară. In legătură cu 
această chestiune — a spus pri
mul ministru — trebuie să amin
tim în mod special și cu recu
noștință de oamenii muncii din 
satele maghiare.

Muncitorii gospodăriilor de 
stat, membrii cooperativelor de 
producție și țăranii cu gospodărie 
individuală și-au îndeplinit deo
potrivă cu cinste datoria față de 
patrie, muncind cu hărnicie In 
timpul acestor săptămini îurtu- 
noase. Trebuie să recunoaștem in 
mod deschis că ei au efectuat 
80—90 la sută din muncile de 
toamnă fără nici o îndrumare 
centrală și continuă să lucreze șt 
acum cu sîrg. Tov. Kadar a sub
liniat că țărănimea muncitoare nu 
a dat ascultare celor care s-au 
străduit să o determine să nu are 
și să nu însămlnțeze.

Deși munca a fost reluată tn 
întreaga industrie, tn comerț și în 
transporturi — a spus Janos Ka
dar — nu putem încă afirma că 
producția se desfășoară într-ade-

dar 
de

și 
de

s-a

In tot mai multe întreprinderi 
din R. P. Ungară 

munca se desfășoară normal
BUDAPESTA 27 (Agerpres).— 

In aproape toate întreprinderile 
industriale din Ungaria lucru! a 
fost reluat. In întreprinderile din 
Kispest s.au prezentat la lucru 
7.900 muncitori. întreprinderile 
din industria bumbacului, unde 
s-au prezentat 95 la sulă din 
muncitori, lucrează ' în două 
schimburi, iar pentru asigurarea 
curentului electric, comandamen
tul sovietic a pus la dispoziție 
camioane oentru transportul căr
bunelui. La întreprinderile d!n 
industria optică s-au prezentat 
la lucru 2.50rt muncitori care au 
dat pină acum produse In va
loare de 1.200.000 forinți. La 
filatura Lorinci din Budapesta 
s-au prezentat la lucru 80 la 
sută din muncitori.

Fabrica de mașini-unelte din 
Budapesta a pornit și ea produc, 
tia. Sint încă mari greutăți din pri
cina lipsei de energie. Munca a fost 
în așa fel organizată incît lucră
rile care necesită mai mult curent

Iordania a abrogat tratatul militar 
anglo-ior daman

AMMAN 27 (Agerpres).— In rece „situația din lume s-a schlm. 
seara zilei de marți, primul mi- bat foarte mult de Ia semnarea 
nistru iordanian, Suleiman Na" tratatului anglo-iordanian", a so- 
bulsi, a declarat in cadrul unei sit timpul ca „Influența britani- 
ședințe extraordinare a parlamen- ............................................. -
tului că guvernul Iordaniei a 
hotărît să abroge tratatul militar 
anglo-iordănian și’ va cere retra
gerea tuturor trupelor engleze 
staționate pe teritoriul acestei 
țări.

In declarația sa de politică ex
ternă, Nabulsi a arătat că deoa-

Noi amănunte în legătură cu complotul 
imperialist urzit împotriva Siriei

irTrmrmnnnrmnnnrmnnr

n Rheinischer Merkur"

NOTE EXTERNE

dâ semnalul...
a

Pe atunci, dl. Ollenhauer se 
afla tn concediu. Nu părăsise 
planeta noastră, nici continen
tul nostru și nici măcar Ger
mania. Dar se odihnea. Și ca 
atare n-a găsit timp să se 
pronunțe in privința represiu
nilor anticomuniste dezlănțui
te de Adenauer.

Concediul nu ține insă o 
veșnicie. Odată terminate zi
lele de vacanță, dl. Olenhauer 
s-a luat din nou cu treaba și 
a uitat să rostească cuvinte 
de înfierare la adresa celor ce 
persecută Partidul Comunist 
din Germania. Și s-a făcut că 
a uitat de Karlsruhe.

Viața este însă încăpățîna
tă. In urmă cu 23 de ani, in 
ianuarie au început loviturile 
impotriva comuniștilor ger
mani, iar in iunie a venit 
și rindul Partidului Social De
mocrat să cunoască amarul 
dizolvării. Dl. Ollenhauer a 
rămas insă corijent la istorie.

Vacanța, amnezia, corijenta 
la istorie... Dar nici una din 
ele și nici măcar toate la un 
loc nu oferă lui Ollenhauer și 
partidului său siguranța viito
rului. Că așa stau lucrurile 
o dovedește recentul articol 
publicat de ziarul „Rheinischer 
Merkur". Ziarul acesta este 
organ al partidului lui Ade
nauer. Ca atare cele scrise in 
acest ziar reflectă un punct de 
vedere oficial. Și iată că a- 
cum citeva zile „Rheinischer 
Merkur" cere intentarea unui 
proces de înaltă trădare Par
tidului Social Democrat din 
Germania. Iar ca să nu existe 
nici un dubiu propunerea o in-

soțește cu recomandarea de a 
se proceda la fel ca șl cu Par
tidul Comunist din Germania. 
Motivul: unele cercuri social- 
democrate nu s-au declarat de 
acord cu teroarea albă din Un
garia. Acest gest timid al unor 
social-democrați vest-germanl 
a fost suficient pentru a fi 
taxat de ziarul lui Adenauer 
drept „un proces alarmant". 
Iar acest proces este conside
rat ca făcind posibilă o de
plasare a P.S.D. „din ce in ce 
mai mult spre stingă". Acest 
singur fapt — orientarea spre 
stingă — este socotit suficient 
pentru a justifica interzicerea 
P.S.D.

In viața politică vest-germa- 
nă domnește fățiș arbitrariut. 
Normele elementare democra
tice sint încălcate cu un ci
nism uimitor. Și acum le-a ve
nit rindul conducătorilor so- 
cial-democraților vest-germani 
să culeagă roadele a ceea ce 
au semănat, sau mai bine zis a 
ceea ce au permis, prin indi
ferența lor, să se semene.

In urmă cu cîteva luni, pre
ședintele unei organizații so- 
cial-democrate din Weiden
berg, 
„Cine 
calea 
pornit 
exista 
interzicere a P.S D.G.

Pe atunci dl. Ollenhauer 
afla ' în concediu. Dar acum 
după articolul simptomatic din 
„Rheinischer Merkur" va per
severa tn absență ?

E. O.

Weiden- 
un om lucid, spunea: 

ne poate garanta că 
periculoasă pe care 
guvernul federal nu 
intr-o zi și un ordin
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că din Iordania să fie lichidată". 
Nabulsi a condamnat cu asprime 
agresiunea anglo-franceză impo
triva Egiptului și a subliniat că 
prin acest act „Anglia a violat 
însuși spiritul alianței sale mili
tare cu Iordania".

Nabulsi a declarat de asemenea 
că guvernul său va căuta să u- 
nifice șl mai mult in viitor poli
tica sa externă cu cea a Egiptu
lui, Siriei și Arabiei Saudite, gu
vernul iordanian va studia posibi
litatea stabilirii de relații diplo
matice, culturale și economice cu 
Uniunea Sovietică.

Agențiile de presă care relatea
ză despre hotărirea guvernului 
Iordaniei de a abroga alianța sa 
militară cu Anglia, subliniază că 
cuvintarea premierului iordanian 
a fost primită cu vii aplauze de 
către toți deputății in parlament.

CAIRO 27 (Agerpres). — TASS 
transmite: Referindu-se la știri
le din Damasc ziarul „Aș-Saab“ 
dă noi amănunte în legătură cu 
complotul urzit împotriva Siriei 
cu participarea primului ministru 
a1 Irakului. Nuri Said. Complo
tul a fost conceput în trei etape, 
în prima etapă urmau să fie pro
vocate în Siria dezordini, acte 
diversioniste de provocare și ur
mau să fie arestați conducătorii 
sirieni. Această acțiune urma să 
fie întreprinsă de bande armate 
în momentul cînd trupele anglo- 
franco-israeliene au atacat Egip
tul. Apoi Nuri Said urma să a- 
nun(e intrarea trupelor irakiene

în Siria sub pretextul „asigurării 
securității" și „apărării interese
lor petrolifere" ale Irakului în 
Siria' Paralel cu aceasta trupele 
israeiiene urmau să atace Siria.

Jn caz de succes, scrie ziarul, 
prfnful moștenitor al Irakului 
urma să fie numit vice regele Si
riei. Israelului urmau să-i fie 
predate Gaza și Ierusalim și 
urma să fie autorizată înfăptui
rea proiectului de abatere a al
biei fluviului Iordan.

Ziarul anunță că • autoritățile 
siriene au arestat In țară com
plotiști și au capturat o mar? can
titate de armament de provenien
ță britanică.

electric, ca de exemplu așchierea 
metalelor, să fie efectuate noaptea. 
La fabrica de textile „Goldberger" 
care lucrează deja de o săptamî- 
nă s-au prezentat la lucru peste 
2.400 de muncitori Consiliul 
muncitoresc se îngrijește de lo
cuințe pentru familiile muncitori, 
lor rămase fără adăpost. Cămi
nul de copii este deschis.

La Nyiregyhaza. fabrica de 
mașini lucrează cu 80 la sută 
din efectivul total. La 26 noiem
brie în minele și la exploatările 
din țară au lucrat aproximativ 
14.000 de mineri. Ei au extras 
pentru industrie și nevoile popu. 
lației 1000 vagoane de cărbune. 
In bazinul Dorog. lucrul a fost 
reluat deja la 11 mine. O parte 
din cărounele extras in acest ba
zin este trimiș la Budapesta. In 
curind o serie de mari mine vor 
începe să lucreze în două șl trei 
schimburi.

Incepind de marți, minele din 
Nograd lucrează cu Întregul lor 
efectiv.

La fabricile de conserve din 
Kecskemet se lucrează continuu 
ziua și noaptea. Se produc zil
nic 10—15 vagoane de conserve, 
in ciuda lipsei de cărbune.

In general, aprovizionarea Bu
dapestei s-a îmbunătățit. Maga
zinele alimentare pun la dispozi
ția cumpărătorilor alimentele cele 
mai necesare. S-a îmbunătățit de 
asemenea simțitor distribuirea 
pîinii. Sint greutăți și Jipsurl in 
aprovizionarea populației cu măr
furi industriale.

Viața pe străzile Budapestei 
se normalizează pe zi ce trece. 
Se îndepărtează molozul, se refac 
casete avariate. In unele circum
scripții funcționează comitete per
manente însărcinate cti rezolva
rea problemelor locale de refa-

întrevederile lui D. T. Șepiiov 
la New York

BUTLER
VORBEȘTE DESCHIS...

NEW YORK 27 (Agerpres).- 
Butler, lordul sigiliului privat, 
care îl înlocuiește pe Anthony 
Eden în funcția de prim-ministru 
al Angliei, a acordat un interviu 
unui corespondent al revistei a- 
mericane „Newsweek". El s-a 
ocupat în special de atitudinea 
Angliei față de rezoluțiile O.N.U. 
care prevăd retragerea trupelor 
anglo.franceze din Egipt. în le
gătură cu aceasta. Butler a spus: 
„Voi vorbi deschis : oricine crede 
că de-acum înainte trupele en
gleze 6e vor retrage complect din 
Egipt, se înșeală",

Răspunzind unei întrebări a 
corespondentului. Butler a criti. 
cat poziția adoptată de Statele 
Unite în problema intervenției 
armate anglo-franceze în Egipt. 
„Manevrei? Statelor Unite, a de. 
clărat Butler, ar putea să ducă la 
pierderea încrederii pe care An. 
glia o are față de Statele Unite".

NEW YORK 27 (Agerpres). - 
La 26 noiembrie a avut loc o în
trevedere între D. T. Șepiiov, mi
nistrul Afacerilor Externe zal 
U.R S.S, și dl. Dag Hammarsk. 
joeld, secretarul general al O.N.U. 
în timpul întrevederii au fost 
discutate unele probleme legate 
de viitoarele lucrări ale celei 
de.a II-a sesiuni a Adunării Ge- 
nerale a O N.U La intrevedere 
au asistat V. V. Kuznețov, A. 
A- Sobolev, membrii delegației 
U.R.S.S. precum și N. S Cerni- 
șev, secretar adjunct al O.N.U;

Iti ultima parte a cuvîntărif 
sale, toy. Janos Kadar, 6-a ocu. 
pat de discuțiile care au loc la 
O.N.U. In legătură cu evenimen
tele din Ungaria. După părerea 
noastră, a spus el, toate eveni. 
mentele dureroare legate de in
surecția din 23 octombrie și de 
contrarevoluție constituie chesti
uni interne ale Republicii Popu
lare Ungare și nimeni nu are că- 
derea să 6e amestece. In ceea ce 
privește problema trupelor sovie
tice. ea este de asemenea o ches
tiune internă ungară, care din 
punct de vedere juridic este in
discutabilă și limpede. Pe baza 
unui tratat multilateral între mai 
multe țări, trupele sovietice se 
aflau In mod legal pe teritoriul 
Ungariei și au intervenit In luptă 
la cererea guvernului legal al 
Ungariei.

în ceea ce privește latura na
țională a chestiunii, părerea una
nimă a mișcării muncitorești in. 
ternaționale și a oamenilor pro
gresiști din țările capitaliste și 
coloniale este că pri-n ajutorul a- 
cordat, Uniunea Sovietică nu 
numai că a sprijinit poporul un
gar ajutlndu-1 să se salveze de

văr tn mod normal, deoarece mal 
există pe alocuri și din timp în 
timp di.: 7L./ -
aceasta se datorește în primul 
rind faptului că forțele contrare
voluționare care acționează din 
culise caută în lipsa altor arme 
ca prin răspîndirea unor zvonuri 
din cele mai mincinoase și prin 
revendicări absurde să provoace 
cele mai mari daune economiei 
țării pentru ca apoi, profitind de 
greutățile economice, să poată 
dezlănțui noi atacuri împotriva 
regimului de democrație popu
lară.

In legătură cu problema unor 
modificări în componența guver
nului, tov. Kadar a declarat că 
deocamdată nu se vor efectua nici 
un fel de modificări.

Aceasta, a declarat J. Kadar. 
nu o vom face nici sub presiu
nea contrarevoluției, nici sub a- 
ceea a oamenilor muncii bine in
tenționați, dar induși tn eroare, 
împotriva contrarevoluției tre
buie să luptăm nu pe calea con
cesiilor, ci pe calea nimicirii ei.

Janos Kadar a explicat că in 
ceea ce privește revendicările e- 
conomice juste ale oamenilor o_. ______  _  ____ ___
muncii este necesar să creeze ..tirania contrarevoluționară, dar a 
în primul rind baza economia împiedicat în fond crearea unui 
necesară pentru satisfacerea lor. focar je război. Este limpede so. 
' Referindu-se la cazul lui Imre . coteala reacțiunii internaționale 
Nagy. tov. Kadar a spus: care urmărea ca după Sarajevo,

Este îndeobște cunoscut ' că . care a fost focarul primului răz. 
în perioada pină la 4 noiembrie, boi mondial și după Danzig, 
contrarevoluția a împins zi de zi ----- " ‘-------’ J~ "*
spre dreapta guvernul în fruntea 
căruia se afla el. Nu încape nici 
o Îndoială că contrarevoluția ar fi 
înlăturat definitiv acest guvern. 
In aceste zile guvernul Intre 
Nagy a făcut o greșeală de ne. 
iertat față de poporul ungar. Prin 
inactivitatea sa, el a mascat te
roarea albă. Imre Nagy a acțio- 
nat într-un mod de neiertat și in 
Calitate de comunist; dacă a văzut 
că nu este capabil să facă față 
situației trebuia să demisioneze 
din funcția pe care o deținea. In 
loc să facă aceasta, tocmai el a 
Camuflat contrarevoluția. In si
tuația actuală pentru el era cel 
mal bine să părăsească teritoriul 
Ungariei.

pe alocuri și din timp în 
ări înapoi. El a arătat că

care a fost focarul celui de-al 
Ii-lea război mondial, să înscrie 
cu litere de singe in istorie și 
Budapesta ca focarul unul nou 
război. Astăzi, forța armată or
ganizată a contrarevoluției a fost 
zdrobită pe teriloriul Ungariei. 
Focarul de război a fost înăbu
șit. Acum depinde in primul rind 
de muncitorii unguri, de țăranii 
și intelectualii unguri, de hotărî- 
rea și voința lor ca munca să 
pornească cu toată forța in pa. 
tria noastră, ca ordinea legală 
să fie restabilită, ca puterea 
populară să se consolideze ți 
viața pașnică a poporului să 
asigurată.

ca 
fie

Noi dovezi care demască reacțiunea
BERLIN 27 (Agerpres). - 

Ziarele continuă 6ă publice măr
turii asupra activității bandelor 
contrarevoluționare horthyste în 
timpul recentelor evenimente din 
Ungaria, precum și asupra legă; 
turilor dintre aceste bande și 
sprijinitorii lor din străinătate.

In majoritatea localităților pe 
care le-am vizitat în timpul con
trarevoluției ungare, relatează 
corespondenții ziarului „Neues 
Deutschland", la putere se aflau 
dușmanii inveterațit ai socialis
mului — chiaburi, foști ofițeri 
horthyști, elemente criminale, 
foști patroni, agenți ai fostei si
guranțe horthyste. Unii din a- 
ceștia erau aprovizionați cu mu. 
niții de fabricație americană, en
gleză sau vest-germană. Un rol 
însemnat în pulch.ul contrarcvo-

Ministrul Indiei 
va face o vizită

BUDAPESTA 27 (Agerpres). 
— împuternicitul special al pri
mului ministru al Indiei. J. Neh
ru, ministrul extraordinar și ple
nipotențiar al Indiei în Cehoslo
vacia. dr. Djagan Nath Khosla. 
l-a vizitat la 26 noiembrie pe Ioc-

NEW YORK 27 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 26 noiem
brie, D. T. Șepiiov, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S.. a 
avut o întrevedere cu Krishna 
Menon, șeful delegației Indiei la 
Adunarea Generală a O.N.U. In 
cursul Întrevederii el au avut o 
îndelungată convorbire cu privire 
la lucrările celei de a Xl-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. La convorbire a luat par
te V. V. Kuzpețov.

Fasciștii spanioli la lucru...

cu care a avut o
R.D 
con

PENH. - La 27 
avut loc semnarea de- 
comune a premierului

no

a-luționar din Ungaria — arată 
cești corespondenți — l-au avut 
in special foștii fasciști germani, 
membri ai trupelor S.S., Gestapo.
viștl rămași după 1945 in Unga
ria și care aveau legături strin- 
se cu unele organe germane. La 
Viena, în hole.ul „Regina", se 
afla statul major- al teroriștilor 
format din emigranți unguri. In 
fruntea acestui comitet de emi. 
granți se afla Ferenc Pole, care 
fusese în conducerea partidului 
fascist din Ungaria. Tot acolo se 
afla Zoltan Kovacs, redactor șef 
al secției ungare a postului de 
radio american „Europa liberă",

De altfel, la putch-ul contrarei 
voluționar din Ungaria au partu 
cipat din plin organizațiile de 
emigranți unguri din străinătate.

în Cehoslovacia 
lui Janos Kadar 

țiitoru! ministrului Afacerilor Ex
terne al R.P. Ungare Karoly 
Szarke. In viitorul cel mai apro
piat Djagan Nath Khosla va face 
o vizită lui Janos Kadar. preșe
dintele guvernului revoluțioltar 
muncitoresc-țărănesc ungar.

Succesul artiștilor romi ni la Dresda
BERLIN 27 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite: La 24 noiem
brie, la Teatrul de Operetă din 
Dresda a avut loc premiera tn 
Germania o operetei „Lăsați-mă

rioară a parlamentului japonez 
au anrobat cu 182 . voturi contra 
58 declarația comună sovieto. 
japoneză cu privire la stabilirea 
de relații diplomatice între cele 
două țări, precum și 
acorduri încheiate între 
și Uniunea Sovietică.

celelalte 
Japonia

să cint" a compozitorului romin 
Gherase Dendrino, prim-dirijor 
al Teatrului de Stat de operetă 
din București A dirijat compo
zitorul. Rolurile principale au 
fost interpretate de artiștii ro- 
minl Ion Dacian .artist emerit al 
R.P.R., și Sily Popescu. La spec
tacol au asistat dr. Johannes 
Dieckmann, președintele Camerei 
Populare, șl dr. Lothar Bolz, 
ministrul de Externe al R.D. Ger
mane. După spectacol JosH Pu- 
vak. ambasadorul R.P Romîhe 
in R.D. Germană, a oferit o re
cepție la care au participat per
sonalități de frunte ale vieții 
politice șl culturale din R.D. Ger
mană.

HHMIBMMMBmntKMBSaMBnBSESXSSSES:

| CONSTANTIN POPOVICI

PARIS 27 (Agerpres). — TASS 
transmite: Organizația progre
sistă franceză — societatea de 
ajutor popular a anunțat că la 19 
noiembrie în Spania a fost exe
cutat comunistul Richardo Benei- 
to Arestat în 1947 pentru activi
tate antifascistă Beneito a fost 
condamnat de un tribunal militar 
franchisl la 30 de ani închisoare. 
După nouă ani, insă, această sen
tință a fost revizuită șl Richardo 
Beneito a fost condamnat fără

Burns despre staționarea forțelor de poliție O.N.U. in Egipt
CAIRO 27 (Agerpres). — In- 

tr.o declarație tăcută presei, ge
neralul Edison Burns cprțwndan- 
tUl șef al forțelor de poliție O N.U., 
staționate in Egipt, a declarat 
că va stabili cartierul general al 
acestor forțe intr-un punct situat 
in zona Canalului de Suez între 
orașele Ismailia și El Kanlara. 
Burna a declarat că în prezent 
au loc negocieri cu autoritățile

nici un fel de temei juridic ta 
moarte prin împușcare șl a fost 
executat.

Societatea de ajutor popular a- 
preciază acest 
spanioli drept 
sinat politic".

Societatea a 
mocrațil francezi îngrijorați 
activitatea organizațiilor fasciste 
din Franța, și din alte țări 
protesteze pe lingă legația 
niolă din Paris.

act al fasciștilor 
„un adevărat asa-

chemat pe toți de-
de

să 
spa-

egiptene pentru a permite forțe, 
lor de poliție internaționale ale 
O.N.U să utilizeze unele tabere 
militare din zona Canalului de 
Suez EI a precizat că la 29 
noiembrie trupele iugoslave care 
fac parte din forțele de poliție 
O.N.U.'voi' debarca ta Port Said, 
deoarece taberele' necesare pen. 
tru cazarea acestor trupe sint 
incă în .curs de construcție.

Turcia |i-a rechemat 
ambasadorul din Israel

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA! Bacnrtftt PIa|a ^SctnteU"4 TH, TJ0.XX Sae|la aariiorL TeL TSBJU TIPARUL: Combtaatol Potir«Rl Caia ScTatafl tX Static

PARIS 27 (Agerpres) — După 
cum anunță corespondentul din 
Ankara al agenției France Pres- 
se, la 26 noiembrie s-a anunțat 
oficial că guvernul Turciei a ho- 
tărîț să-și recheme trimisul din 
Israel. ■ z ■ i .

........

BELGRAD. Pupă cum anunță 
agenția Taniug la 26 noiembrie 
au început la Belgrad tratative 
iugoslavo-albaneze în problema 
exploatării rîurilor și lacurilor 
care prezintă interes pentru cele 
două țări.

MOSCOVA. La 27 noiembrie 
K E. Vorcșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., l-a primit pe Nguen 
Long Bang, ambasadorul extra, 
ordinar și plenipotențiar al 
Vietnam, 
vorbire.

PNOM 
iembrie a 
clara(iei
Consiliului de stat al R P. Chi
neze, Ciu En lai. și primului mi
nistru al Cambodgiei, San Yun

NEW YORK, După cum anuri 
ță corespondentul agenției A- 
ssocialed Press, în Peru a 
luat sfîrșit greva muncitorilor de 
la societatea „Sero de Pasco 
Cooper Corporation", care a țfnul 
28 de zile. Muncitorii au obținut 
sporirea salariilor cu 16 la sută.

HANOI. Recent s-a lncM$ la 
Hanoi (R.D. Vietnam) expoziția 
de artă populară rominească. In 
cursul unei luni, cît a fost des 
chlsă expoziția, ea a fost vizi
tată de peste 170.000 persoane.

DELHI. La Delhi au 
festivitățile în legătură 
de a 2.500-a aniversări 
rii lui Budha.

PEKIN. — Potrivit 
transmise din Tokio la
iembrie deputății partidului li
beral-democrat din Camera infe.

începu', 
cu cea 
a naște-

știrilor
26 no-

In ziua de 26 noiembrie 1956 
s-a stins din viață acad. prof. 
Constantin Popovici.

Prin moartea acad. prof. Con
stantin Popovici. astronomia și 
matematica din țara noastră, A- 
cademia R.P.R. și învățămîntul 
superior au suferit o grea și du
reroasă pierdere.

Născut la 12 martie 1878 la 
lași. Constantin Popovici și-a fă
cut studiile universitare tn orașul 
său natal, unde și-a luat licența in 
matematici în 1900. Pleacă apoi 
pentru continuarea studiilor la 
Paris unde. în 1908 și-a trecut 
doctoratul în științele matemati
ce la Sorboha.

La înapoierea sa în țară, tină- 
rul doctor în matematici a func
ționat mai intii ca profesor supli
nitor la Școala de poduri și șosele 
din București șl conferențiar la 
Universitatea din lași. După 
1910 a fost numit profesor de 
astronomie ta Universitatea din 
Iași, unde a predat pină în 1938 
cînd a fost transferat la Bucu. 
rești ca profesor de astronpmie 
și director al Observatorului as
tronomic.

A fost membru ai societăților: 
de Matematică din Franța, Cir- 
colo Matemalico di Palermo, So-

cietatea de Geografie. Gazeta 
Matematică. Societatea Adamachi 
etc

A fost ales academician în 
1948. la înființarea Academiei 
R.P.R

Acad. Constantin Popovici a pu
blicat peste 100 de comunicări 
științifice, ocupindu-se |n special 
de teoria ecuațiilor diferențiale, 
funcționale și integrofuncționale, 
precum și numeroase lucrări de 
astronomie, geodezie și mecanică 
cerească.

Foarte cunoscut șl peste hota
re. în lumea specialiștilor, acad. 
Constantin Popovici a fost un 
muncitor neobosit pe tărîmul cer
cetării științifice.

Numele său se înscrie pentru 
totdeauna în marea carte a ce
lor care și-au închinat viata pen
tru progresul științei și Învăță- 
mîntului nostru superior

Prezidiul Academiei 
și Secjia de Matematică 
fizică a Academiei R. P. 
Institutul de Matematică 
Observatorul Astronomic 
Academiei. Facultatea 
Matematică și Fizică a Uni

versității „C. I. Parhon" 
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