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CURAJOSUL
La comitetul UT.M. al uzine

lor „Ernst Thâlmann” din Ora
șul Stalin, tovarășul ion Chiș. 
secretarul comitetului, mi-a po
vestit unele fapte și intîmplări 
din munca tinerilor constructori 
de tractoare.

— Tinerii din uzină — îmi 
spunea el — n-au încetat lupta 
pentru economii odată cu reali
zarea, în cinstea zilei de 7 No
iembrie. a angajamentului luat, 
egal cu costul a 5 tractoare 
UTOS-2.

Un nou 
cunoscut 
propus să 
Decembrie 
tul a 8 tractoare.

Imediat ce oțelarii au rupt 
ultima filă a calendarului 
pe 1956 întrecerea s-a întărit 
și mai mult. Topitorii muncesc 
pentru a da cit mai multe tone 
de otel lichid peste plan. Acest 
lucru este imposibil fără reduce
rea timpilor morti și scurtarea 
timpului de elaborare a șarjelor. 
Oamenii care deservesc cuptoa
rele au găsit metode bune pen
tru atingerea acestor obiective.

Echipa comunistului Petre ’Stoi
ca este echipă fruntașă în schim
bul fruntaș pe sector De la în
ceputul lunii , pe graficul ei au 
fost trecute aproape 13 tone de 
oțel lichid realizate peste plan 
In intrecerea socialistă, echipa 
tov. Stoica este urmată de cea a 
utemistului Ion Stancu.

Inițiativa tinerilor de la „Pro- 
gresul"-Brăiia a adus p-eocupări 
de seamă oțelarilor. Lucrul În
grijit la zgura care acoperă oțe
lul lichid în timpul topirii, cu
rățirea bolții de praful care în
greunează trecerea căldurii, sint 
sarcini cărora li s-a dat in ul
tima perioadă mai multă atentie.

Drept rezultat n a inai fost ne
voie ca bolțile cuptoarelor să fie 
schimbate atit de des. Astfel. în 
numai 14 zile lucrătoare, schim
bul fruntaș pe oțelărie a realizat 
economii la bolți de peste 8000 
lei.

In ședințele comitetului U.T.M. 
sau în adunările generale care 
se țin în sectoarele de fabrica
ție, se discută tot mai mult pro
blema economiilor Pînă nu de 
mult insă, tinerii de la sectorul 
energetic și de la bancul de pro
bă (unde se face rodajul motoa
relor) spuneau că la ei nu sînt

Tinerelul uzinei .Ernst 
Thâlmann" va realiza 
pînă la 30 Decembrie 

economii egale cu preful 
de cost a 8 tractoare

tori acestea nu sînt așezate cu 
grijă, iar in ceea ce privește tă
vile de șpa.i. ele sînt mai toate 
găurite. Aceste probleme s-au dis
cutat de mai multe ori și la cons
fătuirile de grupe sindicale, 
suri concrete însă nu s-au

Tn biroul inginerului ion

CONSTANTIN DESPA

angajament a 
tuturor.Tinerii 

realizeze ptnă 
economii egale

devenit 
și-au 

30 
cos-

la 
cu

posibilități de a se face econo
mii.

După vii discuții s au găsit to
tuși posibilități chiar acolo unde 
se spunea că nu se pot face eco
nomii. Analiza a dovedit că atit 
la energetic cit și la bancurile de 
probă, tinerii pot lupta împotriva 
risipei. Ei au și venit cu angaja
mente concrete.

In acest timp, la „administra
tiv", problema economiilor se 
dezbate în continuare. Tinerii de 
aci vor să aducă ceva nou în 
lupta pentru economii: „briga
da de economii a tehnicienilor".

Ei s-au gindit la ceva mai de 
preț. La masa constructorului, 
acolo unde se naște profilul trac
torului modern, se pot naște 
multe inovații și raționalizări, 
care pot aduce mari economii. De 
altfel acest lucru îl dovedesc și 
propunerile făcute și înregistrate 
la cabinetul tehnic al uzinei de 
către Cornel Bonta. Dumitru 
Ureche, loachim Fabritius și Teo
dor Petrișor, tineri, ingineri ai 
sectorului.

Tinărul inginer Cornel Bonta 
de la pregătirea siderurgică, a 
propus ca în această brigadă să 
se țină cdnferințe și să se ci
tească organizat literatură teh
nică.

In secția automate, Ia strungu
rile care lucrează cu răcire de 
ulei, au existat și mai există și 
in prezent mari pierderi de lu- 
brefianți. Motivele: la unele 
mașini lipsesc apărătorile, ia al
tele, din neglijența unor munci-

Mă- 
luat.

... ____  ...„______ ... Sin-
geozean, Aecanicul șef pe sec
tor, a avut loc nu de mult o in
teresantă discuție.

— De ce să persistăm în a- 
ceastă situație, tovarășe inginer?
— spuse comunistul Gheorghe 
Bica ?

Fără prea multă vorbă, el luă 
o bucată de hîrtie și începu să 
facă o schiță. In citeva minute 
se contura pe ea o tavă dublă, 
care poate fi minuită relativ ușor 
și permite scurgerea uleiului din 
șpan. Cu ajutorul acestei tăvi va 
putea fi evitată pierderea unei 
cantități mari de ulei.

— Bună idee — zise inginerul
— uite, la asta nu m-am gtndit.

Peste citeva minute s-a și luat 
o hotărîre. Sectorul va construi 
tăvi pentru fiecare strung auto
mat.

încă tn aceeași zi, din inițiati
va organizației U.T.M. de sector, 
în secție a apărut o lozincă scri
să cu litere mari:

„Tovarăși strungari, în prezent 
la mașinile automate din atelie
rul nostru se pierd zilnic 10-12 
kg. de ulei de răcire, prin risipi
rea lui în jurul mașinii. Econo
misind acest ulei putem aduce 
uzinei economii în valoare de 
peste 18.000 lei anual. Folosiți 
cu grijă uleiul!“.

In lupta pentru economii mă
surile se dovedesc a fi eficace.

Contabilizarea insă lasă de do
rit.

Dar despre aceasta, intr-un ar
ticol viitor.

CAROL SZABO 
corespondentul „Scinteii tine

retului** pentru regiunea Stalin

Cimentiștii de la Fieni mi-au 
vorbit despre nenumărate fapte 
interesante din viața și munca 
lor. Și cu acest prilej am aflat 
un fapt care merită să fie cu
noscut de toți tinerii patriei 
noastre. Este vorba. In cele ce 
voi relata mai jos. de un ti- 
năr cimentist, un om nou ul 
zilelor noastre.

F.ste vorba de utemistul 
Constantin Despa — care du- 
toriiă curajului și spiritului său 
de sacrificiu a devenit un a- 
devărat erou al cimentiștilor 
de la Fieni.

„.Era o dimineață obișnui
tă de toamnă. Noiembrie. 
Norii se ridicaseră ceva mai 
sus ca de obicei, iar crestele 
dealurilor încă mai fumegau. 
De sus. de la cariera de cal
car. se încarcă In vagoneie 
purtate de funicular materie 
primă pentru fabrica de ci
ment de la Fieni. Acești „călă
tori" ai funicularului trans
portă mii de vagoane de cal
car. Ați 
tabloul 
nicular ? 
desprins 
gros, un 
purtat in drumul său de un 
vagonet. Intr-o asemenea si
tuație se formează un ghem 
care, la un moment dat, nu 
mai permite alunecarea liberă 
a vagonetelor. In ziua aceea 
s-a intimplat ca din pricina 
unui astfel de ghem, la locul 
ce-i spune „Balansul Mare", 
să cadă vreo 10 vagonete în
cărcate cu calcar. Dacă nu se 
dădea alarma pe întreaga li
nie a funicularului. erau tn pe
ricol să cadă toate vagonetele 
și să se întrerupă astfel pen
tru mult timp funcționarea

privit vreodată la 
pitoresc al unui fu- 
tnchipuiți-vă că s-a 
din cablul destul de 
fir subțire, care este

Cu planul anual 
îndeplinit

In ziua de 28 noiembrie colecti
vul Combinatului chimic „I. V. 
Stalin4* a îndeplinit planul de pro
ducție pe anul 1956 realizînd o 
producție cu 33 la sută mai mare 
decît anul trecut. Muncitorii de 
aici, au sporit anul acesta produc
tivitatea muncii cu 11,4 la sută 
fată de plan și au realizat eco
nomii, prin reducerea prețului de 
cost, în valoare de peste 
3.500.000 ' *

în valoare de 
lei.

★
rodnică desfășurată de 

Combinatului chimic
Munca 

colectivul 
nr. 1 a dus la realizarea cu 35 
de zile înainte de termen a pla
nului de producție pe anul 1956.- 
In mai puțin de 11 luni e! a rea
lizat o producție cu 8,9 la 
mai mare decît anul trecut, 
ductivitatea muncii a sporit 
la sută, ceea ce dovedește 
bună parte din surplusul de pro
ducție a fost realizat datorită ri
dicării acestui important indice 
economic.

sută 
Pro- 
cu 3 
că o

Remorcherul „Haladaș" pe 
care se află elevii piloți ai Ad
ministrației Porților de Fier 
va mai intlrzia citeva ore. Ve
nind de la Moldova-Veche, el a 
intllnit ceață in cale și s-a 
oprit la Drencova. In localul 
A.P.F.-ului—Orșova, situat la 
cițiva pași de fluviu, zbirnlie te
lefoanele, se aud mugind si
renele vapoarelor care așteaptă 
în port plecarea, intră și ies 
funcționari grăbiți. Un panou 
se întinde pe un perete întreg: 
„Evidența piloților". 36 de ro
mini și iugoslavi Iși au înscrise 
aci numele și locul precis tn 
care se află de-a lungul celor 
126 de kilometri. In lunile de 
navigație oamenii aceștia mun
cesc enorm, tntr-o tensiune ex
traordinară. O jumătate de cir- 
mă In dreapta sau tn stingă 
mai mult dectt trebuie se poate 
solda cu pagube de zeci de mi
lioane. Două luni pe an cind 
Dunărea încremenește, 
odihnesc.

Flota de pe Dunăre 
aci o mulțime de vase: 
chere și șlepuri, mereu 
și flămtnde după încărcături. 
Un șlep e tn stare să înghită 
mai bine de 100 de vagoane de 
marjă, iar zveltele remorchere 
care au ceva din vioiciunea șl 
obrăznicia unui bondar fac un

Note de drum (III*)

ei se

strtnge 
remor- 
grăbite

*) Veri ..Sctnteia tineretului' 
nr. 2322 (I) și nr. 2325 (II).

tărăboi cumplit, flutură și fac 
rondouri cerind intiietate la in
trarea tn canal.

.....Haladaș" se lasă așteptat. 
Profit de acest timp pentru a 
cunoaște orașul. Dunărea insă 
cu furnicarul ei colorat mă li
pește de țărm ca un fir de înal
tă tensiune.

Tn jos spre Tur nu-Sever in 
sau tn sus spre Moldova-Veche 
se scurg mereu remorchere și 
șlepuri. Sini sovietice, ceho
slovace, maghiare, romtnești, 
iugoslave, bulgărești, auslriace...

Oraș liniștit, destul de curat, 
Orșova e așezată in apropiere 
de Cerna. Tn față ți se arată fru
moșii munți ai Serbiei la poa
lele cărora s-a cuibărit satul 
Techia. In timpul romanilor Or
șova era o cetate denumită 
„Colonia Zernensis", zidită de 
Traian pe postamentul unor 
ruine dacice. Și aici s-au găsit 
cu ocazia zidirii clădirilor por
tului o mulțime de obiecte de 
origină romană, medalii, mone
de. sicriuri de metal, sarcofage 
de piatră. Un muzeu bogat a- 
dăpostește la școala medie din 
localitate multe din aceste lu
crări. Poți vedea aci de aseme
nea faimoasa colecție de 2.000 
fluturi, ca și o mulțime de vase, 
monede și arme dacice și ro
mane. Istoria iți precizează

date asupra luptei pe care a 
dus-o In 1595 Mihai Viteazul 
sub zidurile acestei așezări 
pentru a o elibera de tătari. 

Sirena unui vas m-a trezit 
din visare. Am alergat îndată 
in port unde intr-adevăr anco
rase „Haladaș". E un remor
cher destul de vechi, cu aburi, 
dar care mai face treabă bună 
pe Dunăre. Comandantul vasu
lui, un bărbat robust, cu o mus
tață care poate sttrni invidia 
oricui, domină puntea. Apoi fac 
cunoștință cu instructorul pilo
ților. Toate așteptările mele au 
fost dezmințite. E un om calm, 
înalt, albit înainte de vreme, 
înzestrat cu o cumplită răbdare. 
Costumul albastru marinăresc, 
ca și paltonul cu 'însemnele 
funcției ti dau o înfățișare ex
trem de oficială. Cascheta poar
tă semne romtnești și iugo
slave.

înainte de a lua niște șle
puri cu care va pleca la vale 
spre Turnu-Severin, „Haladaș" 
traversează Dunărea pentru a 
lăsa pe celălalt mal pe Gaici 
Zdravko, un tinăr pilot iugo
slav. Fața-i frumoasă, aproape 
ca de copil, e dominată de ochi 
mari care parcă te sfredelesc. 
Pare un școlar grozav. Dar și 
cind ride, apoi o face din toată 
inima. Pe mal ti așteaptă

MARCEL ZONIS

liniei. Asemenea evenimente 
sint rare in viața celor de la 
funicular. Alarmă la funicular 
nu se dă oricind și oricum. 
Și totuși, de data aceasta 
alarma era transmisă pe în
treaga linie. S-au strins multi 
oameni. Zeci, apoi sute. Vtrst- 
nici, femei și copii. Nea 
Gheorghe Stratuleț care se 
îngrijește, printre alții, de 
buna funcționare a funicula
rului. era tare necăjit. înjura 
de mama focului și nu știa 
ce să mai facă. Gtndea: „cind 
va li pus din nou in funcțiune 
funicularul ? Cum să se taie 
ghemul ?" Normal, trebuia să 
se dea jos cablul, să fie „cu
rățat" de firul rupt și apoi 
întins din nou. Dar asta 'în
semna o zi. poate două... Alt
fel ? Și tocmai acum mecani
cul era plecat. In lipsa lui 
cine ar fi putut să repare 
cablul ? Ar fi trebuit să fie un 
om prea îndrăzneț să se suie 
tocmai acolo și să taie ghe
mul I

înălțimea funicularului este 
de peste 150 de metri. Balan
sul mare are aproape 1000 de 
metri, iar pe această porțiune 
nu-i nici un stilp de postură. 
De la primul stilp și plnă la 
ghem sint aproape două sute 
de metri. Cine să se suie ? 
Nu-i nimeni atit de curajos 
ca să se cațere I Din mulțimea 
adunată, care purta discuții, 
dindu-și fiecare cu părerea 
cam ce ar fi necesar să se 
întreprindă, se desprinse deo
dată utemistul Constantin 
Despa. Vorbi:

— Ce facem ? — tăiem ghe
mul și dăm drumul la funi
cular. Eu zic că-i treabă sim
plă!

— Simplă pe dracul Da' 
cine taie 
pădure?

Costică 
reluă:

— De
Oamenii I

— Oamenii? 
ghe se înfurie 
oare se va încumeta ?

— Iaca eu !
Nea Gheorghe se uită la el

MOSCOVA 1 (A-
gerpres). — La 1 
decembrie au conți, 
nuat la Kremlin, tra
tativele între delega
țiile guvernamentale 
ale Uniunii Sovietice 
și Republicii Populare 
Romine. Ca și pînă 
in prezent tratativele 
au decurs intr-o at
mosferă activă și 
cordială și in condiții
le linei depline încre
deri reciproce.

Din partea sovietică 
la tratative a luat 
parte delegația guver
namentală compusă 
din : N. A. Bulganin, 
președintele Consiliu
lui de Miniștri al 
U.R.S.S., A. I. Mikoian 
și M. Z. Saburov, prim 
vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Au luat de- 
asemenea parte N. K- 
Baibakov, președinte
le Comisiei de Stat de 
pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. 
pentru planificarea de 
perspectivă a econo
miei naționale a 
Uniunii Sovietice, mi
niștrii A. G. Zverev și 
1. G. Kabanov, K. N. 
Covai, șeful Direcției 
Generale pentru pro
blemele legăturilor e- 
conomice, N. S. Pato- 
licev, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., A. 
A. Epișev, ambasado
rul U.R.S.S. în Repu
blica Populară Romir 
nă, M. A. Harlamov, 
șef ad interim ai de
partamentului de pre
să din Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.RS.S., K. D. Levîcikin, 
locțiitorul șefului secției a V-a 
pentru Europa din Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Din partea romînă la tra
tative a luat parte 
guvernamentală a 
Populare Romine,

11 ■ 1
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ghemul ? Urșii din

rise

ce

cu hohote și

tocmai urșii ?

Și nea Gheor- 
mai rău. Cine

GABRIEL IONESCU

(Continuare tn pag. 3-a)

Ajutor poporului 
frate maghiar

De la începutul acțiunii de aju
torare a poporului frate maghiar 
de către guvernul R.P.R. au tre
cut frontiera în țara vecină și 
prietenă 1.768 de vagoane încăr
cate cu 28.168 tone de diverse 
mărfuri.

In această perioadă feroviarii 
maghiari au preluat la graniță 
239 vagoane cu produse petroli
fere, 141 de vagoane cu lignit su
perior, 234 de vagoane încărcate cu 
lemne de foc, 194 de vagoane 
cu ciment, 145 de vagoane cu che
restea, 277 de vagoane încărcate 
cu lemn pentru construcții ru
rale, 72 de vagoane cu var, 25 
de vagoane cu ipsos, 26 de va
goane cu geamuri etc.

Totodată în ultimele șapte zile 
au fost expediate și alte însem
nate cantități de produse livra
te în' cadrul acordului comercial 
și de plăți existent între țara noa
stră și R.P. Ungară. In acest timp 
au trecut frontiera 120 de vagoa
ne cu astfel de mărfuri.

delegația 
Republicii 

compusă

La recepția oferită de ambasadorul R.P.R, la Moscova 

din: Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., Alexandru Birlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romine, Gaston 
Marin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Manea 
Mănescu și Marcel Popescu, mi
niștri ai Republicii Populare Ro
mine ; a luat parte de asemenea

o-------------------

S. Zeigher, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării al 
R.P.R.

Delegațiile au examinat propu
nerile experților cu privire la 
problemele care interesează gu
vernele U.R.S.S. și R.P.R. și au 
constatat existența unei depline 
înțelegeri în ce privește proble
mele examinate.

Spre gloria sportivă a Patriei

Ieri, la Melbourne, sportivii romini 
au ciștigat 3 medalii de aur

(L. Rotman, Alexe-Ismailciuc, Nicolae Linca)

2 medalii de argint (MirGha S°greaou’)
1 decembrie 1956 se va 
litere de aur în istoria 
rominesc. Reprezen-

Ziua de 
înscrie cu 
sportului 
tanții culorilor noastre au repur-

două victorii individuale. Leon 
Rotman a fost una din marile re
velații ale acestei olimpiade și pe 
drept cuvint poate fi considerat 
ca unul dintre cei mai glorioși 
campioni în istoria canotajului. 
La strălucitele sale victorii se a- 
daugă marele succes obținut de 
Dumitru Alexe și Simîon 
ciuc, învingători în proba

dă în urma lui se clasează 1st* 
van Hernek (R.P. Ungară) cro
nometrat cu 5’06 ”2/10.

Un echipaj fericit: Alexe 
și Ismai'ciuc, campioni 

Olimpici
încă in serii la canoe dublu 

(canadian) echipajul R.P.R. al-
Ismail- 
de ca-

ISMAILCIUC—ALEXE

L. ROTMAN
tat victorii de mare răsunet, cîș- 
tigind trei medalii de aur și două 
medalii de argint în întrecerile 
de canoe și box. Tinărul canoist 
Leon Rotman, învingător ieri in 
proba de fond a urcat pentru a
doua oară pe podiumul învingăto
rilor, cucerind a doua medalie de 
aur la fel cu celebrii sportivi 
Vladimir Kuț (U.R.S.S ). Bobby 
Morrow (S.U.A.) și Betty Cuth
bert (Australia), singurii la 
aceste jocuri care au obținut cite

cătuit din Alexe și Ismailciuc, 
cîștigătorul seriei l-a, înregistra
se cel mai bun timp — 4'48”l/10. 
Canoiștii romini, alături de cei 
sovietici au fost de altfel singu
rii care obținuseră în serii un re
zultat sub 5 minute. Finala pro
bei a aparținut tn întregime re
prezentanților țării noastre deși 
pe ultimii 200 de metri au tre
buit să răspundă unui puternic 
atac al echipajului sovietic, 
finiș, 
și au

noe dublu (1.000 m.). Nu exa
gerăm de loc dacă spunem că 
probele de canoe au fost domi
nate categoric de sportivii 
romini care s-au dovedit cei 
mai buni din lume, cucerind trei 
din cele patru titluri olimpice 
puse în joc.

Pe ringul de la West Mel
bourne Stadium, Nicolae Linca a 
primit sîmbătă cununa de cam
pion olimpic, iar Mircea Dobres- 
cu și Gheorghe Negrea, medaliile 
de argint.

Odată cu terminarea întreceri
lor olimpice de atletism, box și 
canotaj prima parte a olimpiadei 
s-a încheit simbătă cu un bilanț 
excelent pentru sportivii romini: 
4 medalii de aur — Leon Rotman 
(2), Nicolae Linca, Dumitru 
Alexe și Simion Ismailciuc, 3 me
dalii de argint — Olga Orban, 
Mircea Dobrescu, Gheorghe Ne
grea, 1 medalie de bronz — Con
stantin Dumitrescu.

(Continuare tn pag. 3-a)

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

L Rotman — din nou 
încununat cu lauri

Dunărea la Porțile de tier *

La startul finalei probei de ca
noe simplu (1.000 m.) s-au ali
niat nouă concurenți. Rotman a 
pornit tare și încă după prima 
sută de metri și-a asigurat un 
mic avans față de sovieticul Bu
harin și maghiarul Hernek. Rit
mul loviturilor de vîslă ale lui Rot
man, care se afla într-o excelentă 
dispoziție se accelerează neînce
tat. După prima jumătate a 
cursei în urma lui se menține nu
mai Hernek in timp ce Buharin 
pierde teren. Canoistul maghiar 
depune eforturi mari pentru a-1 
ajunge pe reprezentantul nostru, 
dar Rotman se îndreaptă de unul 
singur spre linia de sosire pe 
care o trece în timpul de 
5’05”3/10. La 9 zecimi de secun-

.____  ____ In
rominii au fost irezistibili 
trecut primii linia de sosire

N. LINCA
realizînd un timp excelent — 
4’47”4/10. Pe locurile următoare 
s-au clasat: 2. U.R.S.S. (Harin, 
Botev) 4”48”6/10, 3. R.P. Ungară 
(Vieland, Mohacs) 4’54”3/IO,

Rezultatele tehnice ale probei 
de caiac dublu: I. Germania (A- 
cheuer, Miltenberger) 3’49"6/10, 
2. U.R.S.S. (Kaaleste, Demitkov) 
3’51”4/10, 3. Austria (Milian,
Widerman) 3’55”8/10, 4. R.P.R.(A- 
nastasescu, Todorov) 3’56”I/10,

(Continuare in pag. 4-a)



Cibernetica — 
un adolescent al științei 

de Conf. univ. !on N. Bâlănetcu
Director adjunct al Institutului de Psihologic 

al Academiei RP.R.

De la Începuturile societății omenești, unealta de muncă a 
constituit o prelungire a miinii omului, a forței sale muscu
lare. De la piatra cioplită șl focul folosite de omul primitiv 
și pînă la mașinile moderne șl formele de energie descoperite 
in vremea noastră s-a dezvoltat neîncetat această posibilita
te de a continua și de a Înlocui munca fizică a oamenilor. 
Dar, tn zilele noastre, sînt folosite tot mai mult și astfel de 
mașini care reprezintă o continuare a creierului omului, care 
pot Înlocui intr-o anumită măsură și munca sa intelectuală, 
unele dintre procesele sale psihice.

Un muncitor, de exemplu, care lucrezză la o mașină tre
buie nu numai să facă anumite mișcări cu miinile sau corpul 
său, să cheltuiască o anumită forță fizică, ci. totodată, să 
folosească și activitatea sa psihică, să observe diversele sem
nale vizuale, auditive etc. ale mașinii, să-și concentreze aten
ția asupra felului cum funcționează mașina. Dacă el lucrea
ză la o mașină cu aburi și trebuie să regleze viteza mașinii, 
atenția sa va urmări oscilațiile vitezei pentru a tnchide supapa 
de admisie a aburului în cilindrul mașinii cînd viteza e prea 
mare, sau pentru a deschide supapa cînd viteza e prea mică. 
Iată, Insă, că această activitate psihică a muncitorului, aten
ția sa poate fi tnlocuită de către un mecanism care reglează 
automat viteza mașinii. Mașina poate să funcționeze singură, 
fără intervenția omului, cu ajutorul unui mecanism de auto
reglare sau a unui servomecanlsm.

Un pilot care" conduce un aparat de zbor pe un traseu anu
mit trebuie să observe în permanență devierile avionului, să 
fie atent dacă nu se abate la stingă sau la dreapta, dacă nu 
se înclină într-o parte sau în alta, dacă nu o ia tn sus sau în 
jos etc, și să aleagă de fiecare dată comenzile corespunză
toare. Și această activitate psihică a omului care pilotează un 
avion poale fi înlocuită de către mașină, de către un pilot 
automat: un giroscop înregistrează oscilațiile și devierile a- 
vionului și transmite impulsuri electrice care acționează asu
pra mecanismelor de reglare.

Dar nu numai percepțiile san atenția omului, ei și anumite 
laturi ale limbajului sau gtndirll sale au putut fi reproduse 
intr-o anumită măsură prin mașini încă în secolul trecut au 
fost construite aritmometrele. care efectuiază o serie de calcu
le aritmetice. Mașinile de calculat moderne pot rezolva pro-

1

Știința romînească 
peste hotare

bleme matematice mult mai grele și mai complicate. Cu o re
peziciune uimitoare aceste mașini rezolvă probleme vaste din 
domeniul algebrei, al calculului diferențial și integral și al altor 
ramuri ale matematicii superioare.

Dezvoltarea mașinilor automate, a servomecanismelor, _ a 
mașinilor electronice de calculat, a ridicat în fața științei în
trebarea : nu se pot stabili oare anumite analogii între opera
țiile mașinii și unele funcții ale organismelor vii, în special 
ale sistemului nervos și creierului ? Nu se pot oare găsi legi 
comune în ceea ce privește felul cum se realizează comanda, 
comunicația și controlul proceselor, care se produc atît în di
verse tipuri de mașini automate ctt și tn organismele vii, 
inclusiv omul ? Astfel s-a născut o nouă disciplină care — 
după cuvîntul grecesc „KYBERNOS" — cîrmaci, timonier — 
a fost denumită CIBERNETICA.

Cibernetica este una dintre cele mai noi discipline știin
țifice existente astăzi în lume. Ea n-a împlinit încă nici mă
car vîrsta unui tînăr adolescent. Cu toate acestea, cibernetica 
a și dobîndit realizări practice de mare însemnătate economi
că, tehnică și științifică.

Zorii unei uriașe revolujii tehnice
Mașinile matematice moderne pot rezolva într-un timp re

cord probleme dificile din diferite ramuri ale matematicii. înlo
cuind munca a zeci și sute de oameni, economisind luni și ani 
de zile de muncă. Putem să ne dăm lesne seama de marea 
însemnătate teoretică și practică a acestor mașini, dacă ne 
glndim doar la faptul că o serie întreagă de științe și de dis
cipline tehnice folosesc calculul matematic. în fizica modernă, 
de exemplu, datele experimentale obținute necesită o prelucra
re matematică atît de voluminoasă îneît. adesea, era nevoie să 
se rotunjească sau să se renunțe la unele date; mașinile elec
tronice de calculat nu numai că vor ușura această muncă, dar 
vor asigura și un grad de precizie mai îna’t. Cu ajutorul ma
șinilor matematice ultra-rapide va fi posibil ca tn lucrările 
de proiectare și de construcție care se execută tn diferite ra
muri ale tehnicii, să se folosească coeficienți de siguranță mai 
mici, să se realizeze economii de material etc. Stabilirea prog
nozelor meteorologice pentru următoarele 24 de ore necesită 
calcule matematice care durează în mod obișnuit două săptă- 
mini, deci soluția își pierde rostul practic; mașinile de calcu
lat furnizează însă soluția tn decurs de numai două ore.

Dirijarea proceselor tehnologice din diferite Întreprinderi 
șl ramuri Industriale, reglarea mecanismelor și mașinilor, 
transmisia semnalelor și a comenzilor tn procesele de produc
ție automatizate se realizează pe baza unor calcule materna- 
tice complicate De aceea, mașinile electronice de calculat pot 
fi folosite pentru automatizarea întreprinderilor industriale și 
pentru crearea unei serii de dispozitive automate care pot fi 
folosite în diferite ramuri ale industriei Se înțelege ce mare 
însemnătate economică au mașinile electronice automate.

Mașinile matematice moderne pot fi folosite pentru planifi-
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La Congresul internațional 
de medicina do la Madrid

Acad. prof, 
dr. N. Gh. lupu 

Directorul Institutului 
de terapeutică 

al Academiei R.P.R
Madridul a găzduit de curtnd 

Congresul international de medi
cină Internă. Delegația țării 
noastre, compusă din acad. prof, 
dr. Șt. Milcu și semnatarul aces
tor rlnduri, a putut stabili cu pri
lejul acestui Congres legături cu 
Societatea internațională de me
dicină internă. Țara noastră a 
fost cooptată printre membrii a- 
cestei societăți, avlnd un repre
zentant permanent (Acad. prof, 
dr. N. Gh. Lupu — N.R.).

Tematica Congresului a fost cit 
se poate de variată și complectă. 
Nu a lipsit nici un aspect din 
medicina internă. Astfel am putut 
audia rapoarte, comunicări și 
discufii tratind despre: noutăți 
in terapeutica tumorilor, apara
tul respirator, aparatul circulator, 
metabolism și nutriție, bolile sin- 
gelui, endocrinologie și neurolo
gie, boli infecțioase șl altele. La 
Congres au participat savanți cu 
renume mondial ca: Roskam, Van 
Cauwerberge. Andre Cournand, 
J. Goren și alțiL

Am putut constata că lucrările 
acad. C. I. Parhon s-au bucurat 
de o apreciabilă atenție in lumea 
medicală spaniolă. De asemenea, 
in discuțiile purtate cu prof. Ji
menez Diaz, președintele Congre
sului, am avut fericita ocazie să 
aflu de strlnsa prietenie dintre 
acesta și regretatul nostru acad. 
D Danielopolu.

Cu ocazia Congresului, delega
ția noastră a avut prilejul să vi
ziteze diferite clinici și spitale 
printre care clin'ca de medicină 
internă a prof. Diaz, clinica de 
patologie medicală condusă de 
prof. Maranon, institutul de far
macologie etc. Am avut de ase
menea prilejul ca In cadrul ex
poziției deschise cu prilejul Con 
greșului să admirăm o serie de 
lucrări științifice valoroase.

Congresul international de me
dicină internă de la Madrid a 
unit Intr-o strlnsă prietenie pe 
medicii din lumea întreagă, in 
scopul propășirii cunoștințelor 
medicale tn folosul sănătății oa
menilor.

PUNCTE
CARDINALE
OPT ORE PESTE ATLANTIC

In foarte scurt timp una din 
uzinele de avioane din R. Ceho
slovacă va tncepe construcția u- 
nui avion cu reacție destinat zbo
rului peste Atlantic. Se știe că 
unui vapor modern ti trebuie 6—7 
zile pentru traversarea Atlanticu
lui tn vreme ce noului tip de a- 
vion cehoslovac ti vor fi deaiuns 
numai 8 ore, fiind astfel de două 
ori mai rapid decît avioanele cu 
elice folosite astăzi in același 
scop.

rezistența șl gradul de stabilitate. 
Avantajul noii metode constă tn 
reducerea la jumătate a prețului 
de cost.
mare tn 
Chineză.

Metoda ia o extindere 
construcțiile din R. P.

!

î
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UN LABORATOR IN...

SPAȚIILE INTERPLANETARE.

UN MAGAZIN DIN STICLA

Răsfoind
«

„Comptes Rendus"
Ultimul număr al revistei 

„Comptes Rendus", publicație 
oficială a Academiei de Științe 
Franceze, informează oamenii 
de știință francezi despre o 
serie de lucrări științifice apă
rute nu de mult în țara noa
stră. Astfel, în facsimilul pe 
care-l reproducem alăturat pot 
fi citite titlurile a o serie de 
lucrări ale matematicienilor • 
romîni ca: D. Barbilian, • 
C. T. lonescu-Tulcea, G, Mi- 
hoc și alții.

o

•
e
e

Același număr publică și » 
lucrarea matematicianului Vie- • 
tor Vîlcovici de la Universi- ® 
tatea „C. 1. Parhon" din ®
București, comunicată în sesi- • 
unea Academiei de Științe ®
Franceze din 8 octombrie 1956 • 
de matematicianul francez • 
H. Villat. •

...................................... ............................................ ...
t

INTIMPINAM
Anul Geofizic Internațional

Pămîntul pe care trăim ne In
cintă prin frumusețile sale și ne 
pune la îndemînă atîtea șl atîtea 
bogății. Culegerea și folosirea 
acestor bogății cere însă mare 
pricepere și multă muncă. Știința 
e cea care ne dă priceperea, cea 
care îndrumează munca noastră 
pe călea cea bună, cea mai rod
nică.

Pămîntul e al tuturor locuito
rilor săi, al tuturor popoarelor. 
Toate popoarele sînt datoare a 
contribui la strînsa colaborare 
internațională pentru studiul Pă
mîntului și folosirea bogățiilor 
sale. învățații au înțeles întot
deauna lucrul acesta. De aceea au 
întemeiat mari asociații și Uniuni 
Internaționale cu scopul de a se 
ajuta unii pe alții în munca lor 
comună.

Un mic istoric
Cea dintîi colaborare interna

țională pentru studiul Pămintului 
a fost organizată acum 74 ani, tn 
1882—1883 sub numele de Primul 
An Polar Internațional. A doua 
colaborare de acest fel a fost or- 
ganizată 50 ani mai tîrziu, în 
1932—1933, sub numele de Al 
doilea An Polar Internațional. 
Atunci țara noastră a adus o con
tribuție de seamă la lucrul co
mun. Observatorul din București 
și Institutul Geografic Militar au 
luat parte, alături de alte 69 
observatoare, la marea Operație 
Mondială de Longitudini.

Ce înseamnă A.G.I.?

de Acad. prof.
Gh. Demefrescu

directorul Observatorului Astro
nomic al Academiei R.P.R.

țifice cad, tn primul rînd, tn sar
cina Uniunilor Internaționale de 
Geodezie-Geofizlcă, Astronomie, 
Radio-Știlnță, ajutate și de un 
Comitet Special al A.G.I.

Programul întocmit de organi
zatorii acestei vaste colaborări in
ternaționale prevede căutarea și 
experimentarea celor mai bune 
metode de cercetare științifică, 
punerea la cale și repartizarea tu
turor lucrărilor, continuarea ace
lor lucrări și după încheierea 
A.G.I., pînă cînd, peste alte cîteva 
zeci de ani, alt An Geofizic In
ternațional va stabili alte metode 
de lucru, va crea alte aparate 
studiu și mai perfecționate.

vreo 34.000 kilometri pe oră, in
cit vor ocoli de mai multe ori 
planeta noastră fără a cădea pe 
ea. Primul satelit va avea un 
diametru de vreo 65 cm„ o greu
tate de vreo 10 kgr. și va ocoli 
Pămîntul cam în o oră și jumă
tate. Va atinge înălțimi cuprinsa 
între vreo 400 și 1.300 km. Unii 
sateliți vor fi prevăzuți cu apa
rate radfoelectrice care vor emite 
anumite semnale cu ajutorul că
rora se vor putea întreprinde 
multe cercetări de astronomie, 
geodezie și fizică.

de

^ceastă construcție a fost rea
lizată de un colectiv de arhitecți 
polonezi la Poznan. Este vorba de 
un magazin universal. Clădirea 
noului magazin universal are 
nouă etaje, o construcție simplă 
din beton și... sticlă. Forma clă
dirii este cilindrică iar circulația 
de la un etaj la altul se reali
zează prin ascensoare moderne.

IZOTOPII TN SLUJBA

METEOROLOGIEI

De curtnd a fost creată tn 
U.R.S.S. „Comisia pentru călăto
riile interplanetare". Sarcina dată 
acestei comisii de către Academia 
de Știinfe a U.R.S.S. constă tn 
organizarea unui laborator auto
matizat care va fi trimis pe un 
satelit artificial în spafiile in
terplanetare. Odată scăpat de 
influența atmosferei pămintului. 
laboratorul automatizat se va 
mișca o lungă perioadă de timp, 
împreună cu satelitul artificial, tn 
jurul pămlntutui, făctnd o serie de 
înregistrări necesare cercetărilor 
astronomice.

Din 1933 au trecut 23 de ani 
Tn acest timp știința a făcut 
pași uriași. Se simțea nevoie de 
o nouă muncă de colaborare in
ternațională pentru studiul Pă- 
mîntului. Rezultatele obținute tn 
primii doi ani polari internațio
nali au fost atît de frumoase, atît 
de rodnice, îneît învățații lumii 
au hotărît să organizeze o vastă 
colaborare internațională, o cam
panie de lucru în comun de pro
porții necunoscute pînă acum, 
„Anul Geofizic Internațional", sau, 
cu numele său prescurtat, A.G.I.

Lucrările A.G.I. vor tncepe la 
1 iulie 1957 și vor dura pînă la 
31 decembrie 1958. întocmirea 
programelor de lucru, îndrumarea 
și coordonarea cercetărilor știin-

Determinarea gradului de 
miditate pe vlrfurile munților 
și stabilirea cu exactitate a unui 
pronostic al vremii era o treabă 
nu tocmai ușoară. Astăzi deter- 
minarea cu exactitate a vremii se 
poate face cu precizie și mai ales 
cu rapiditate. In acest scop, sa- 
vanții cehoslovaci au construit tn 
munți o stație meteorologică per
manentă. Tn cercetările lor el fo
losesc aparate bazate pe izotopi 
radioactivi, outindu-se stabili tn 
felul acesta cu exactitate varia
țiile atmosferei, posibilitățile de 
inundație datorită zăpezilor,
miditatea atmosferei etc. Tn cu
rtnd vor fi instalate dispozitive 
automate care vor transmite sem
nalele din . Înălțimile munților, 
prin radio, direct stațiilor meteo
rologice centralizatoare.

u- 
ca

u-

BETON CU BAMBUS

La Facultatea de construcfii a 
universității din Tinhua. un colec
tiv de ingineri chinezi au studiat 
și realizat construcții unde in lo
cul armăturilor obișnuite de fier 
au folosit be(e de bambus. Ei au 
demonstrat că betonul obținui co
respunde pe deplin cerințelor 
construcțiilor tn ceea ce privește

--------------- - Note bibliografice .—— 

„Avîntul industriei chimice
Fabrica de an- de MIHAIL FLORESCU" treagă de fapte 

— care tți arată
modul In care imperialiștii 
străini tn clrdășie cu burghe
zia autohtonă au împiedicat 
valorificarea pe cale chimică 
a bogățiilor naturale ale țării, 
pentru a le putea scoate din 
țară, la prețuri derizorii, sub 
formă de materii prime.

După ce analizează pe larg 
lupta dusă de puterea popu
lară pentru crearea de cadre 
de chimiști, pentru asigurarea 
energiei electrice necesare 
dezvoltării industriei chimice, 
lucrarea face o amplă prezen- 
tare a realizărilor obținute în 
anii din urmă

Scrisă pe înțelesul maselor 
largi de cititori, bogat ilustra
tă cu fotografii, grafice, sche
me. lucrarea tovarășului Mi
hail Floresou reprezintă pen
tru tineretul nostru un nou 
prilej de a cunoaște marile 
perspective care se deschid tn 
fața industriei chimice din 
țara noastră, industrie care pe 
an ce trece cere noi șl noi ca
dre de tineri specialiști.

tibiptice de la —
Tuși, uzinele „Carbochim" din 
Cluj, fabrica de tananți vege- 

............. Pitești.
V. Sta- 
marile 

noastre 
făuririi

tali „Argeșul" din 
combinatul chimic .,/. 
lin", iată clteva din 
realizări ale puterii 
populare pe drumul 
unei puternice industrii chi
mice najionale — ramură im
portantă a industriei grele. 
Problemelor esențiale ale dez
voltării industriei chimice In 
țara noastră — industrie a 
cărei caracteristică principală 
e valorificarea bogățiilor na
turale ale țării, transformin' 
du-le lntr-un număr foarte 
mare de produse necesare ce
lorlalte sectoare ale economiei 
ctt și produse utile vieții o- 
mului — le e închinată lucra
rea tovarășului Mihail Flore- 
seu. ..AVTNTUL INDUSTRIEI 
CHIMICE". apărută de curtnd 
tn Editura de stai pentru li
teratura politică.

Răsfoind capitolul „Jalnica 
situație a industriei chimice în 
timpul orînduirii burghezo- 
moșierești" găsești o serie tn-
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Științele la lucru
Toate științele sînt chemate 

aducă contribuțiile lor.
Astronomia și geodezia vor exe

cuta măsuri de o preciziune ne
bănuită pină acum spre a deter
mina și mai bine forma și dimen
siunile Pămîntului.

Gravimetria va adăuga și ea 
o parte importantă la aceste cer
cetări și va aduce date noi cu 
privire la constituția internă a 
Pămintului.

Seismologia va aduce datele 
cele mai precise asupra constitu
ției interne a globului terestru.

Studiile de magnetism terestru 
vor aduce utile complectări la a- 
ceste date.

Meteorologia va 
observațiile sale și le va com
plecta prin cercetări cu totul noi 
asupra atmosferei pînă la mari 
înălțimi.

Fizica va avea multe lucruri de 
studiat, în primul rînd cu pri
vire la ionosferă. Va întreprinde 
cercetări speciale asupra radia
țiilor de tot felul. Mult folos va 
trage fizica din observarea sate
liților artificiali ce vor fi lansați 
de astronomi șl din cercetarea 
rachetelor ce vor fi aruncate pînă 
la mari înălțimi.

Nu trebuie să uităm studiile 
pe care savanți din multe țări le 
vor întreprinde tn regiunile po
lare.

să

Intensifica

34.000 km. pe oră
Vorbeam de sateliții artificiali 

ce vor fi lansați tn cursul A.G.I. 
Acești sateliți vor fi' aruncați de 
pe Pămtnt cu viteze atît de mari.

Ce vom afla despre 
soare și alți aștri

Cu ajutorul sateliților artifi
ciali, ca și cu cel al rachetelor, 
ne putem înălța pînă la mari al
titudini. Dar mai sus, pînă Ia 
depărtări de Ia care însăși lumina 
aștrilor ne vine în mii, zeci și 
sute de mii, în milioane și sute 
de milioane de ani ? Aci ne gă
sim în domeniul exclusiv al As
tronomiei.

Dar să ne avîntăm treptat spre 
aceste uluitoare depărtări. Să 
ne oprim mai întîi pe la vreo 150 
milioane de kilometri sau, cum 
zic astronomii, pe la vreo 8,3 mi- 
nute-lumină. La această distanță 
se găsește Soarele, astrul măreț 
care ne luminează și ne încăl
zește. Multe cercetări slntem da
tori a face asupra acestui astru: 
petele sale, protuberantele și erup
țiile sale, coroana sa sînt studiate 
cu aparate de o extremă delica
tețe și sensibilitate. Multe și im
portante foloase practice vor 
aduce observațiile acestor feno
mene în dificila problemă a pre
vederii timpului. Cu ajutorul sa
teliților artificiali și ai rachetelor 
se vor face de asemenea numeroa
se cercetări asupra razelor de tot 
felul ale Soarelui.

Noul capitol al astronomiei — 
radio-aatronomia — va aduce cu
noștințe cu totul noi, nebănuite 
pînă acum.

Mai departe, la mii șl zeci de 
mii ani-lumină, radio-astronomia 
va studia diverse surse de ener
gie cosmică, despre care abia de 
cîțiva ani am început să luăm 
cunoștință.

Și mai departe, la distanțe de 
cel puțin 10 milioane de ani-lumi
nă vom studia nebuloasele extra, 
galactice, care sînt imense sis
teme stelare de zeci și sute mi
liarde de stele, de care ne ser
vim ca repere fixe într-o altă 
mare problemă, aceea a determi
nării timpului cu scurgere uni
formă. \

fată ce se poate spune, tn pu
ține cuvinte, despre această vastă 
colaborare internațională aproape 
a tuturor statelor din lume.

Cu asemenea 

lunete se vor 

face cercetă
rile in cadrul 

Anului Geofi

zic Interna.

țional.

carea și conducerea comunicațiilor feroviare șl aeriene, pen
tru crearea unor automate de reglare a circulației urbane etc. 
Aceste mașini au și o deosebită Importanță din punct de ve
dere militar, cu ajutorul lor putîndu-se realiza scheme de co
menzi automate pentru tragerile din avion asupra unor ținte 
mobile, pentru dirijarea proiectilelor cu reacție etc.

De asemenea pot fi construite mașini bibliografice auto
mate. Astfel de mașini pot înregistra în cîteva secunde toate 
lucrările apărute, pot furniza fișele tuturor publicațiilor în le
gătură cu o anumită temă, publicate într-o anumită țară, în
tr-un anumit an etc. Tn prezent există mașini de tra
dus dlntr-o limbă în alta, mașini care traduc un anumit text 
nu numai din punct de vedere al vocabularului, ci și al struc
turii gramaticale a celor două limbi. A fost proiectată o ma
șină de citit pentru orbi, citirea rea!izindu-se Independent de 
mărimea variabilă a literelor textului care este introdus în 
mașină.

Mașinile electronice de calculat, mașinile automate — și 
există perspectiva perfecționării lor neîncetate în viitor — vor 
aduce o nouă și uriașă revoluție tehnică, care va asigura creș
terea considerabilă a productivității muncii, ușurarea muncii 
și vieții oamenilor.

Omul — stăpînul mașinii
Succesele răsunătoare dobîndite prin construirea mașinilor 

cibernetice a fost un teren prielnic pentru răspîndirea în 
țările occidentale a tot felul de teorii idealiste și mecaniciste. 
Se propovăduiește teoria omului-mașină, a robotului. Se 
susține că mașinile de calculat sînt niște „creieri" care gîn- 
desc, Iar creierul omului nu este nimic altceva decît o mașină 
electronică.

Unii cercetători din Occident au realizat diverse aparate 
denumite „animale sintetice", care reproduc comportamentul 
animalelor. Au fost construite broaște țestoase care se în
dreaptă spre anumite semnale sau se îndepărtează de altele, 
care ocolesc anumite obstacole în mersul lor. S-a putut repro
duce chiar, la o astfel de broască electronică, mecanismul re
flexului condiționat. S au construit „vulpi" automate care 
imită mișcările animalelor. Unii autori nu văd deosebirile ca
litative dintre astfel de mașini automate și organismele vii.

Realizările practice ale ciberneticii au o mare însemnătate 
științifică, dar interpretările Idealiste și mecaniciste ale unor 
ciberneticieni n-au nimfe de-a face cu știința. Procesele care se 
desfășoară în așa numitele „animale sintetice" oricît de spec
taculos ar imita acestea comportamentul animalelor, nu sînt 
procese nervoase, biologice, ci doar procese fizice-electrice, 
electromecanice, electronice etc. Oricît de dificile și complexe 
ar ff problemele matematice pe care le rezolvă o mașină elec
tronică de calculat, această mașină nu are și nu va putea 
avea niciodată procese de aceeași natură cu acelea ale creie
rului, nu are procese fiziologice, nu are activitate nervoasă.
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Mașina electrică poate rezolva unele probleme de gîndire — 
de matematică, de logică etc. — dar ea nu are și nu va putea 
avea vreodată procese de gîndire, de conștiință.

Există o deosebire calitativă, radicală tntre creierul omului 
și mașina electronică. Desigur, și în creier se produc procese 
electronice, dar acestea sînt subordonate proceselor fiziolo
gice, de natură deosebită. Procesele de gtndire ale creierului 
uman sînt produsul materiei vii. al materiei superior organi
zate, proprii emisferelor cerebrale.

Amatorii și comentatorii cibernetici, care consideră mași
nile electronice drept „creieri sintetici" merg chiar atît de 
departe în elucubrațiile lor, îneît susțin că astfel de mașini 
vor ajunge să fie mai puternice decît omul, să învingă oa
menii. Se prevestește chiar că o astfel 'de mașină electronică 
va ajunge să stăpînească și să guverneze lumea. Din fericire, 
legile obiective ale dezvoltării naturii și societății sînt mai 
puternice decît utopiile sumbre ale unor astfel de teoreticieni.

In realitate, construirea mașinilor electronice moderne arată 
odată mai mult marea forță a omului, a activității sale cre
atoare. Făuritorul celor mai perfecționate mașini electronice 
este doar omul. Dacă mașina de calculat poate să funcționeze 
automat, fără intervenția omului, omul este acela care a pro
iectat și a construit mașina în așa fel îneît să funcționeze în 
acest mod. Dacă mașina singură poate să rezolve probleme 
vaste de matematică cu mult mai rapid decît oamenii, omul 
este acela care introduce inițial în mașină un program, con
form căruia se desfășoară operațiile mașinii astfel îneît să 
ducă la rezolvarea problemelor respective.

Cum rezolvă mașina problemele de gîndire?
Dacă mașina electronică nu are gîndire și nici conștiință, 

nu se poate contesta faptul real, practic, că mașina rezolvă 
probleme de gîndire. Deși mașina nu are proprietățile proprii 
creierului, poate soluționa probleme de matematici superioare 
pe care nu le pot rezolva nu numai creierul cîinelui sau mai
muței, sau creierul copilului, dar nici măcar creierul unui om 
matur care nu are o pregătire științifică corespunzătoare. 
Cum este posibil acest lucru ?

Tocmai aici se relevă însemnătatea ciberneticii care trebuie 
să studieze nu numai deosebirile ci și însușirile comune ale 
proceselor care se produc în mașini și organismele vii. 
Procesele fizice ale mașinii și Cele fiziologice ale creierului 
sînt procese de natură diferită, calitativ deosebite și ireducti
bile unele la celelalte. Dar, în același timp, aceste procese au 
și unele însușiri comune — tot astfel cum sînt comune însu
șirile cantitative ale unor fenomene calitativ deosebite 
(tot astfel cum, de exemplu, cifra 72 poate reprezenta cos
tul în lei al unei mărfi, bătăile inimii într-un minut, sau su
prafața în metri pătrați ai unei săli). Aceste însușiri comune 
proceselor fizice ale mașinii și proceselor fiziologice ale creie
rului se manifestă în special în ceea ce privește mecanismul
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acestor procese. Unele mecanisme ale activității sistemului 
nervos și creierului, ale gindirii orrienești pot fi reproduse de 
către mașinile automate, mașinile de calculat etc. Conținutul 
proceselor creierului și mașinii este de natură diferită, dar 
forma lor de mișcare, mecanismul lor, pot fi, într-o anumită 
măsură, aceleași.

Găsim un mecanism simplu de autoreglare In cazul re
gulatorului centrifug al lui Watt, sau al pilotului automat. 
Mecanismul de autoreglare al organismelor vii are unele în
sușiri asemănătoare. Atît în cazul mașinii, cit și în cazul 
organismului, autoreglarea se realizează pe baza informa
țiilor, pe baza unor semnale care sînt percepute de anumite or
gane sensibile și transmise la organul reglator. Pilotul auto
mat, de exemplu are un giroscop care primește în permanență 
informații în legătură cu poziția avionului, direcția sa etc. In 
cazul mașinilor, informațiile pot fi percepute de celule foto- 
electrice, benzi de magnetofon, giroscoape etc. și pot fi 
transmise prin relee electrice, electromagnetice, electronice 
etc. in cazul animalelor și omului informațiile sînt percepute 
de către organele de simț — ochii, urechile, pielea etc. și 
transmise prin nervi la sistemul nervos central, care este or
ganul reglator. Dar și într-un caz și in celălalt autoreglarea 
se realizează pe baza informațiilor, a semnalelor și depinde 
de cantitatea și de calitatea acestor informații. Există astfel 
posibilitatea de a studia cantitatea de informații, gradul lor 
de probabilitate, coeficientul lor de eroare etc. pe bază unor 
calcule matematice. Această prelucrare matematică a infor
mațiilor este aceeași pentru mașini și pentru organismele vii. 
Pe această bază s-a dezvoltat, ca unul din domeniile funda
mentale ale ciberneticii, teoria informațiilor.

In cazul mașinilor automate, organul reglator trimite sem
nale de comandă la organul de execuție al mașinii, iar aceasta 
la rîndul său, în funcție de starea în care se alia intr-un a- 
numit moment, trimite înapoi semnale de reacție la organul 
reglator. Acesta este un mecanism de „reacție inversă" sau de 
circuit invers — denumire consacrată în disciplinele tehnice 
Același mecanism de circuit invers se întilnește și în orga
nismele vii. De exemplu, pe baza circuitului invers se rea
lizează in organismul animal și uman reglarea tempera
turii, compoziției chimice, presiunii sanguine etc. O deosebită 
însemnătate are circuitul invers în reglarea raporturilor dintre 
organismul animal și uman și lumea înconjurătoare. Cercetă
rile fiziologului sovietic Anohin au arătat că există un sistem 
de afeentație inversă de la organele motorii periferice la 
emisferele cerebrale. De exemplu, atunci cînd omul execută 
anumite mișcări cu mîna — să zicem că lucrează cu o unealtă 
— creierul trimite anumite semnale de comandă mușchilor 
miinii, mîna se mișcă și o serie de semnale ; reacție sînt 
transmise inapoi la creier; dacă mîna întîlnește un obstacol, 
semnalele de reacție corespunzătoare ajung la creier și de aci 
se transmit înapoi semnale de comandă modificate astfel ca 
mîna să poată ocoli obstacolul. Acest mecanism este asemă-

5 

nător cu acela al servomecanismelor și diferitelor tipuri de 
mașini automate.

în funcționarea mașinilor electronice de calculat, o deose
bită însemnătate are așa numita „memorie a mașinii". Aceas
ta rezultă atît din faptul că mașina funcționează pe baza pro
gramului inițial introdus de om în mașină — corespunzător 
schemei ei logice — cit și din acumularea rezultatelor calcu
lelor intermediare care sînt transportate dintr-o parte a ma- 
șinii în alta datorită dispozitivelor ei de memorie (care pot fi 
registre electronice, lămpi cu mercur, bande magnetice etc.) 
In cazul mașinii electronice B.E.S.M. construită în U.R.S.S. 
sub conducerea acad. S. A. Lebedev, dispozitivul operativ de 
memorizare poate păstra simultan 1.023 de numere, „memoria" 
intermediară — 5.120 de numere, iar dispozitivul memorizării 
îndelungate poate păstra concomitent 120.000 de numere. Fi
rește dispozitivele de memorizare ale mașinii se deosebesc de 
procesele de memorie ale creierului omenesc, dar din punctul 
de vedere al mecanismului există unele însușiri asemănătoare.

Dar mașinile electronice de calculat pot rezolva probleme de 
gîndire în special pentru că ele reproduc mecanisme specifice 
creierului omenesc. Se știe că la om, spre deosebire de ani
male, s-a dezvoltat o activitate nouă a creierului în legătură 
cu limba, care a fost denumită de I. P. Pavlov al doilea sis
tem de semnalizare.

Din păcate, cercetările întreprinse pînă în prezent de ci
berneticieni pentru a stabili asemănările dintre creier și ma
șină au ignorat tocmai această activitate proprie emisferelor 
cerebrale ale omului — al doilea sistem de semnalizare. Or. 
analiza felului cum funcționează mașinile matematice moderne 
arată că acestea reproduc o serie de mecanisme specifice ale 
celui de al doilea sistem de semnalizare al creierului omenesc 
De exemplu, la nivelul celui de al doilea sistem de semnalizare 
se formează sistematizări complexe ale proceselor cerebrale, 
care ajung la un anumit grad de automatizare, care pot fi a- 
plicate tn mod stereotip. Astfel se explică faptul că în pro
cesele de gîndire ale omului există posibilitatea elaborării 
unor generalizări, unor formule generale — de pildă, formu
lele matematicii —care pot fi ulterior aplicate de-a gata, în
tr-un mod mai mult sau mai puțin automat, stereotip. Tocmai 
pe această bază pot fi construite mașini electronice care func
ționează pe baza unor scheme și formule generale, rezolvind 
tn acest fel probleme de gîndire, de matematică, într-un mod 
automat, stereotip.

Reiese că cibernetica are nu numai tnsemnate aplicații 
practice, ci și o deosebită însemnătate teoretică. Pe de o 
parte, studiul mecanismelor mașinilor electronice automate 
reprezintă un izvor de ipoteze pentru cercetarea creierului 
uman. Pe de altă parte, cunoașterea principiilor și mecanisme
lor activității creierului poate contribui la proiectarea și cons
truirea unor mașini tot mai perfecționate. Aceasta impune rea
lizarea unei colaborări între matematicieni, fizicieni, construc
tori de mașini electronice și fiziologi și psihologi.
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Propagandistul 7 zile la cataracte
prietenul tineretului

—Azi avem cerc politic.
— Da, știu, răspunse tînărul 

de lingă strung.
Și propagandistul trece mai de

parte la ceilalți tineri. De fapt, 
nici n-ar fi nevoie să meargă pe 
la fiecare cursant în parte. Ute- 
miștli vin și fără să li se spună, 
pentru că învățămintul politic îi 
interesează. Dar, obișnuința este 
obișnuință...

Sirena a sunat ieșirea schim. 
bului la uzina „1. C. Fri-mu" din 
Sinaia. După citeva minute, un 
grup de tineri care studiază is
toria P.M.R., retrași într-un colț 
liniștit al uzinei, ascultă atenți 
expunerea propagandistului lor 
— comunistul Traian Burtea,

Astăzi propagandistul le vor
bește despre dezvoltarea mișcă
rii muncitorești în Rorfiinia.

Cursanții 
care nu le 
muncea în 
ctte 14—15 
ciuntite de . . . _____  ...
Tăriile muncitorilor și așa mici; 
cum tinerii și femeile primeau 
pentru aceeași muncă salarii mai 
mici decît ale vîrstnicilor; despre 
accidentele ce se țineau lanț pen
tru că lipseau cele mai elemen
tare măsuri de protecție a mun
cii.

Majoritatea tinerilor din cerc 
tncă n-au împlinit 20 de ani 
și foarte mulți lucrează în pri-

află lucruri noi pe 
cunoșteau : cum se 
fabrică la capitaliști 
ore pe zi; cum erau 
rețineri și amenzi sa-

mul an ca muncitori tn uzină. Ei 
au terminat de-abia școala pro
fesională unde au avut îngrijire, 
au învățat meseria cu profesori 
buni, înțelegători. Condițiile 
de azi lor li se par toate firești. 
Ei văd cum sub ochii lor fabri
ca crește. Nu peste mult timp va 
fi terminată noua hală a sculă- 
riei, au ciub, orchestră, ansam
blu artistic, cantină, dispensar, 
școală serală etc. Dar ca să ajun
gă să le aibă au trebuit mulți 
ani de muncă și luptă și în acea
stă luptă, întotdeauna a stat în 
frunte partidul nostru, a cărui 
istorie o studiază acum.

...La început cursanții iau greu 
cuvîntul, unii sînt timizi, alții se 
cred mai slab pregătiți și le e 
rușine să vorbească. încetul cu 
încetul însă, discuțiile devin tot 
mai vii și interesante. Manola- 
che Gheorghe, de exemplu, vor
bește despre războaiele drepte și 
nedrepte. Tn exemplele sale el 
vorbește despre agresiunea im
perialiștilor englezi și francezi în 
Egipt;

Lecția s-a terminat. Cursanții 
au plecat, dar propagandistul 
Traian Burtea socotește că mai 
are încă datorii de împlinit. Sar
cina lui e să lupte pentru lărgi
rea orizontului politic și cultural 
al tineretului și aceasta nu se 
realizează numai în orele de cerc 
politic. De aceea el este'întotdea-

una gata să răspundă la întrebă 
rile care i se pun de către cursan- 
ți în problemele de politică in
ternă sau internațională sau le
gate de producție.

Lectura, vizionarea spectacole
lor, participarea Ia diferite con
ferințe, sînt mijloace de destin
dere, dar în același timp de îm
bogățire a cunoștințelor. De a- 
ceea propagandistul Traian Bur
tea are grijă să-și îndrume 
cursanții.

— Vine un ansamblu de tea
tru cu piesa „Viață nouă" după 
cartea lui Makarenko, „Poemul 
pedagogic". Este o piesă despre 
tineret. Să mergem s-o vedem.

Altă dată au fost la „Clinele 
grădinarului" de Lope de Vega 
uneori se duc discuții pe margi
nea filmelor, a eroilor din cărțile 
preferate.

Pe pieptul propagandistului 
strălucește insigna „Prieten al 
cărții". De aceea nu-i întîmplă- 
tor faptul că exemplul său i-a de
terminat pe toți cursanții să se 
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CURAJOSUL
CONSTANTIN DESPA

(Urmare din pag. l-a)

cu niște ochi mari, mai mult 
' speriat decît mirat de un așa 
' răspuns.

— Da, daI Ce mă privești 
' așa? Nu-s urs, slnt om. nea 

Gheorghe!
' Costică se îndreptă către 
' stllpul de postură pentru ca 
' să facă pregătirile necesare 
: pentru „ascensiunea" pe cablu. 
. Mulfl , nu erau de 
l Unii vroiră chiar să-l
, dice. Spuneau: 
i. — E o prostiei
t — Calci regulile de
k tate a muncii l 
k — Ești nebun ?
i. Dar unii, car»-l știau
k bine pe Costică, ziseră:
l — Lăsați-l. Știe el ce face!... 
k ...După ce l-au legat virtos 
k cu o centură de siguranță. 
k Constantin Despa s-a suit pe 
k sttlp către cablu. Aci cu 
k aceeași fringhie și-a . făcut 
. citeva noduri, in așa fel Incit 
l putea să lunece liber fără să 
l fie tn pericol să cadă. Pină la 
i ghem mai erau citeva vago- 
, nete staționate pe cablu, oprite 
! din pricina alarmei. Trebuia 
. si străbată hceastă distanță 
. tn mtini, fără ca să aibă spri- 
. jin in picioare. Totul, doar tn 
. puterea mușchiulară a mlini- 
k lor. La primul vagonet, se 
k odihni pufin. Apoi iarăși la 
k drum tot In mlini, făcindu-și 
) vlnt doar cu picioarele. La 
k cel de al doilea vagonet se 
) opri, din nou. Șl iarăși la 
) drum, la fel. In mtini. Obo- 
l seala ti cuprinsese nu numai 
k mlinile dar și întreg corpul 
) Broboane de sudoare înflori- 
/ seră pe frunte, pe față. Ulti- 
. mii tO metri au fost parcurși 
) cu multă precauție. Se simțea 
) istovit. Nici miinile nu și le 
? mai simțea. Palmele căpăta-

acord, 
impie*

securi-

seră bătături. Degetele ii erau 
mai mult vinete de încordarea 
cu care strlngeau cablul. In 
sftrșit. ajunse la ghem. Ținîn- 
du-se doar tntr-o singură 
mină de cablu, tăie ghemul cu 
cealaltă. Luă firul desprins cu 
el tntorcindu-se la fel în nui- 
nl pină la primul vagonet Aci 
răsuflă citeva clipe și iarăși 
la drum’.

Uratele celor de jos nu mai 
conteneau Dar. Despa nu le 
auzea. Vru să privească in 
jos. Simți insă că totul se 
invlrtește In jurul lui. Ctnd 
ajunse la un alt vagonet își 
frecă ochii, iși azvlrll haina 
și șapca Făcu un gest cu 
mina in semn de' victorie. 
Abia cind ajunse jos Iși dădu 
seama că nici pe picioare nu 
se mai putea ține. Nu era în 
stare să rostească nici un cu- 
vlnt. ci ztmbea doar. Nea 
Gheorghe îl luă în brațe și-l 

. sărută. După citeva clipe. 
Despa Iși reveni puțin. Mulți
mea ll privea cu uimire. Se 
auzeau voci:

— Bravo măi Costică!
Nea Gheorghe după ce-l 

mai sărută de citeva ori ti 
zise cu lacrămi de fericire tn 
ochi: „Feciorule. m-al făcut 
să tremur și să mă îngrozesc, 
nu altceva. Ești un adevărat 
erou I"

De atunci, utemistul Con
stantin Despa este privit de 
către cimentiștil de la Fieni 
cu o deosebită stimă. Dacă 
însă îi spui lui Despa că fapta 
lui a fost pe cit de uimitoare 
pe atit de primejdioasă, el îți 
va răspunde:

— Se exagerează, tovarășe l 
Cu toată modestia lui, ute- 

mistubai Constantin Despa l 
se cuvin toate laudele cimen- 
tiștilor de la Fieni.

terminat pe toți cursanții : 
înscrie la concursul „Iubiți 
tea".

Tntr-o zl In fabrică s-a 
pîndit ca fulgerul o veste :

— Vine Maresiev I Utemiștii 
știu că pilotul Maresiev este e- 
roul care l-a inspirat pe Boris 
Polevoi să scrie cartea sa „Po
vestea unui om adevărat" atît de 
dragă tineretului. Firește că de 
la un asemenea eveniment ca în- 
tîlnirea cu Maresiev nu puteau 
lipsi propagandistul și cursanții 
lui.

Se mai poate vorbi despre 
multe alte acțiuni, care vădesc 
grija propagandistului 
cursanții săi. In egală măsură 
se preocupă și de problemele 
materiale ale cursanților. De pil
dă, Duică Nicolae nu realiza un 
ciștig prea mare. El nu avea 
forța și priceperea necesară pen
tru a munci la locul unde a fost 
repartizat. Propagandisiul, cu a- 
jutorul organizațiilor de partid și 
de U.T.M. a rezolvat problema 
lui Duică, creîndu-i-se posibilita
tea să cîștige mai mult, 
transferarea la un alt loc 
muncă mai corespunzător.

Munca propagandistului 
multă răspundere. C.,....... 
Traian Burtea a înțeles acest 
lucru. Ei nu precupețește nici 
timp, nici eforturi, pentru a fi la 
curent cu tot ce poate trezi in
teresul cursanților săi.

KUHTA DARIA

răs-

pentru

prin 
de

1 cere
Comunistul 

înțeles

I

It

o tlnără cu un buchet 
flori roșii.

„Haladaș" a luat șlepurile 
aleargă acum în jos.

Alexandru Damaschin e
23 de ani in marină. Cunoaște 
Dunărea ca buzunarele sale. 
De aceea a fost numit instruc
tor al școlii de piloți. Elevii — 
6 romini și 6 cetățeni iugoslavi 
— se pregăteau pentru examene 
după 4 arii de școală. Băieții 
noștri făceau ultima cursă îna
intea examenului.

— Ce vor face după exame
ne ?

Instructorul, cu ochii ațintiți 
asupra cirmei la care a trecut 
unul dintre viitorii piloți, zlm- 
hind binevoitor, mă lămurește 
pe mine, novice in asemenea 
lucruri:

— Dacă vor reuși la examen 
înseamnă că vor fi piloți...

— Deci vor conduce remor
cherele in cataracte mă gră
besc. naiv.

— Da de undei Vor trece si 
conducă măi intii șlepurile.iar 
peste ani, după un anumit sta
giu, vor primi cîrma remorche
rului.

— E oare atit de greu 2 (din 
nou fac o prostiei).

Instructorul se face că 
observat.

— Uneori da, e greu, 
a

a

I

| 
I
!

t

0

i
t

cum este acum cind apa 
zut...

îndrăznesc din nou:
— E mai dificil ca la
— Poate 'că este mai

așa 
scă-

căderea întunericului nu se mai! 
circulă prin canal.

Pilotul de linie a predat va-* 
sul pilotului de cataracte. Aicil 
el răspunde de remorcher.

între timp, atit mie cit și foto-‘, 
reporterului gazetei, ni se facet 
o „surpriză" Sintem udați pe* 
neașteptate cu o găleată de apăl 
conform obiceiului marlnăresc.l 
N-avem ce obiecta. Așa-i ctnd-. 
treci iniția oară canalul. •

Dunărea clocotește ca un sa-ț 
movar. Anafoarele vljiie asurzi-^ 
tor. Valurile ca niște păsări 
rănite izbesc din aripile lor, * 
marile stinci. Vijelia crește. * 
Sub apele care par niște fiare 
turbate scăpate din cuști, trece 
puntea dintre Carpați și Bal
cani Munții aceștia se mai țin 
de mină doar sub valurile flu
viului. Apoi deodată tăcere. 
Oglinda apei te poate face să 
crezi că ești pe un lac pito
resc.

A rămas
„Vaskapu" __ .
un vas puternic care ajută re- * 
morcherelor să treacă prin ca- ? 
nai. invingtnd curentul iute, șt ” 
locomotiva de la SIP, care are ț 
aceeași misiune.

Ieșim ' din canal. Glndurile ! 
tmi zboară cu 60 de ani tn ur- ? 
mă, la ziua aceea de septem- ? 
brie, cind a fost inaugurat a- * 
cest canal. 2200 metri au costat ! 
85 de vieți care au pierit în ! 
valuri și explozii. Era totuși, in * 
ciuda jertfelor, o mare vic
torie, nu erau departe timpurile 
ctnd tn locul tuerului șl al lo
comotivei citeva perechi de boi 
trăgeau pe mal, tn chiotele ră
gușite ale „vizitiilor" improvi
zați, cablul de care era legat 
remorcherul. Și totuși, visul de 
sute de ani al navigatorilor 
care descărcau la Baziaș ca să 
încarce din nou la Turnu-Seve- 
rin era doar tn parte realizat. 
Slnt 60 de ani de atunci din 
ziua aceea de septembrie și tn 
mințile noastre se află un plan 
uriaș care prin munca celor 
două popoare prietene, romtn și 
iugoslav va deveni realitate. 
Atunci, pe Dunăre va funcționa 
o mlndră hidrocentrală a cărei 
putere va fi de trei ori cit este ț 
consumul electric al țării. De la * 
Baziaș la Turnu-Severin. in loc ț 
de 52 de ore, se va ajunge, că- • 
lătorind pe Dunăre, tn 17 ore. ! 
Vor intra și vase maritime aci, ‘ 
iar traficul va putea crește de 
6 ori. Barajul uzinei va umfla 
apele fluviului care vor acoperi 
stlncile, anafoarele și toate pri
mejdiile care mai amenință va-

în urmă și tuerul : 
(Perfile de Fier),*

Un mesaj de răspuns al lui N. A. Bulganin 
adresat lui Louis Saint-Laurent

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 13 noiem
brie, Louis Saint-Laurent, primul 
ministru al Canadei, a Inmlnat 
lui D. S. Ciuvahin, ambasadorul 
U.R.S.S. tn Canada, un mesaj 
adresat lui N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
a! U.R.S.S. în mesaj este vorba 
despre evenimentele din Ungaria 
și despre poziția guvernului ca
nadian față de acestea. Totodată

se face încercarea de a arunca 
asupra Uniunii Sovietice răspun
derea pentru situația creată in 
Ungaria și de a prezenta acțiu
nile complotiștilor contrarevolu
ționari drept luptă pentru demo
crație.

în mesaj se cere de asemenea 
guvernului sovietic să folosească 
influența sa pentru a se da agen
țiilor și organizațiilor internațio
nale posibilitatea de a acorda po

porului ungar ajutor tn aliment» 
și medical.

La 24 noiembrie, A. V. Zaha
rov, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a tn- 
minat lui J. M. Johnson, amba
sadorul Canadei la Moscova, ur
mătorul mesaj de răspuns adresat 
de N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., primului ministru al 
Canadei, Louis Saint-Laurent.

MOSCOVA. Kremlin 24.XI.1956

Stimate Domn
Am primit scrisoarea dvs. din 

13 noiembrie. Conținutul scrisorii 
dv„ precum și ai recentei dv. 
declarații șl al declarațiilor făcute 
de persoane oficiale din Canada 
cu privire la situația din Ungaria, 
dovedește că guvernul canadian 
dispune, pe cit se pare, de infor
mații unilaterale tendențioase și 
neobiective despre evenimentele 
din Ungaria și despre poziția 
adoptată de Uniunea Sovietică în 
această problemă.

Aș vrea să subliniez că în de
clarațiile sale, guvernul revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc al Un
gariei a arătat că forțele reacțio
nare din Ungaria, sprijinite activ 
de anumite cercuri din afară, au

ile prim ministru, 
încercat să răstoarne orînduirea 
democrat-populară din țară și să 
instaureze un regim horthyst.fas- 
cist

Forțele patriotice interne ale 
Ungariei s-au ridicat în apărarea 
orinduirii democrat-poputare, che- 
mînd în ajutor trupele sovietice 
aliate în Ungaria, în conformitate 
cu Tratatul de Ia Varșovia.

In ceea ce privește poziția gu
vernului sovietic in problema re
lațiilor Uniunii Sovietice cu Un
garia, ea a fost expusă în modul 
cel mai complet în „Declarația 
guvernului U.R.S.S. cu privire la 
bazele prieteniei și colaborării 
dintre Uniunea Sovietică și cele, 
lalte state socialiste", publicată la 
31 octombrie 1956.

In scrisoarea dv. domnule 
prim.ministru, ridicați problema 
ca guvernul sovietic să sprijine 
organizațiile internaționale tn ob
ținerea posibilității de a acorda 
poporului ungar ajutor in ali
mente și medical. Această pro
blemă este in întregime de com
petența guvernului ungar. După 
cite știm, guvernul Republicii 
Populare Ungare a rezolvat deja 
această problemă in mod favo. 
rabil, fapt pe care guvernul un
gar l-a adus oficial la cunoștința 
secretarului general al Organiza, 
țfei Națiunilor Unite.

Cu sinceră stimă,
N. BULGANIN

Pentru prietenia veșnică 
și indestructibilă dintre popoarele 

sovietic și chinez
x•
o
I
•

Suez? 
greu I 

De ce? E simplu. Aici, veți ve
dea îndată ctnd vom sosi la 
Vodița. vasul mai are sub el 
pină la fund doar 15—20 cm. 
Să te izbești de un banc, de o 
stlncă, e o jucărie. O să ve
deți...

Iată și Vodița... Trecerea prin 
canal e oprită ; balonul e sus. 
Stația semaforică de pe malul 
romînesc semnalizează ce se 
tntîmplă pe canal după semna
lele pe care le transmite sta
ția SIP aflată chiar pe canal, 
ne malul iugoslav.

Se lucrează cu baloane. Balo
nul ridicat pe un catarg arată 
poziția vaselor care străbat ca
nalul. In fața noastră stau tn 
„stație" numeroase nave. Se 
vede că vine ceva de jos. „Ha- 
ladaș" fluieră nervos și face 
rondouri. Balonul a dispărut. 
Drumul e liber. La cîteva sute 
de metri de noi urcă „Oituz" 
spre Orșova. Trebuie să ne gră
bim. Circulația pe canal e per- , 
misă numai pină se întunecă. La poarele la Porțile de Fier.

t

BUCURIILE MICILOR NATURALIȘTI

mai

Neglijențe de-ale constructorilor

.7

Mii’'

necazuri pentru unii locatari
tn bugetul statului nostru slnt 

alocate sume mari pentru con
strucția de locuințe Sarcinile ce
lui de al doilea plan cincinal 
prevăd construirea a cel puțin 
2.500.000 metri pătrați supra
față locuibilă pentru oamenii 
muncii. E necesar ca sumele des
tinate de partid și guvern in 
scopul ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii să fie folo
site cu spirit gospodăresc.

La Bucureștii Noi, in jurul ci
nematografului ..înfrățirea In
tre popoare", se înalță noile 
blocuri muncitorești. E o plăcere 
să- locuiești aici — 
desea trecătorii.

în aceste blocuri, 
oameni al muncii — au găsit con
fort pentru o viață mai plăcută.

Cum este viață aici? Venit de 
la serviciu, omul se spală Intr-o 
baie modernă și apoi măntncă. 
Soția i-a pregătit în bucătăria în
zestrată cu instalație de gaz me
tan. o mâncare gustoasă. Copiii se 
joacă în camere mari, luminoase. 
Afară este iarnă, dar în încăperi 
caloriferele mențin o temperatu
ri plăcută.

Din păcate insă nu toți loca
tarii din noul cartier sînt la fel 
de mulțumiți. La unele blocuri, 
datorită unor neglijențe, s-au is
cat neajunsuri.

Apa și căldura distribuite u- 
neori la voia intimplării, uși și 
ferestre defecte, ore de întuneric 
din pricina unui scurt circuit, pe
reți umeziți de zăpada și apa din 
poduri — iată citeva lucruri care 
nu se potrivesc cu ansamblul lo
cuințelor trainice șl încăpătoare 
din Bucureștii Noi.

Să le luăm pe rlnd. E dumini
că dimineața. Unii așteaptă apă 
caldă la baie iar gospodinele se

iși spun a-

locatarii

sterpe, 
de di- 

oră de 
sticle.

uită speriate la robinetele 
Carnea trebuie doar pusă 
mineață la fiert. După o 
așteptare cu căni, găleți, 
locatarii etajelor superioare emi
grează la etajul I. Spre seară me
canicul Popescu Alexandru a fost 
adus la lucru.

— Bine, omule, de ce n-ai dat 
drumul astăzi la electropompe ?

— Azi e duminică, nu se lu
crează.

Alteori nu-i duminică, mecani
cii din ture slnt prezenți și to
tuși apa se oprește. Ce s-a in- 
timplat ? Jos, la centrala 13, au
tomatele s-au defectat, oprind mo
toarele. întreprinderea 211 insta
lații (delegat tov. inginer Iuraș- 
cu) face experiențe. In centrala 
13 au fost montate mal multe ti
puri de automate electrice și rlnd 
De rlnd, acestea sînt puse la pro
bă. Automatele insă, lipsite de 
bună cuviinfă se defectează me
reu.

Uneori se produc și alte defec
te : se rup paletele unei pompe, 
se blochează un injector. între
prinderea de Instalații n-are de 
unde aduce altă pompă, „că doar 
nu face întreținere", l.L.L. „Gri- 
vița Roșie" face întreținerea, dar 
încă n-are luată tn primire ins
talația. Așa că...

l.L.L. (director tov. Geamăn 
Gh.) are unele circumstanțe ate
nuante : de citeva ori a cerut să 
i se predea instalațiile centrale
lor. La 28 februarie 1956 întreprin
derea 211 se angajează să pre
dea instalațiile pină la 10 mar
tie. încă nu au fost predate. în
că puțin timp și se va împlini 
o mică Intlrziere de... un an.

Deci tn privința instalațiilor. în
treprinderea 211 are cea mai 
mare parte din vină, dar de opri

rea apei mal este vinovat și 
l.L.L. La început n-au existat 
destui mecanici. Acum l.L.L. a 
angajat oameni, dar nu-i contro
lează (vezi tntimplarea cu tov. 
Popescu) l.L.L. nu știe de ase
menea cum lucrează electricienii 
de întreținere. Ctnd se produce 
un scurt circuit locatarii aleargă 
să cumpere petrol pentru lămpi, 
căci niciodată bușonul siguran
ței nu este înlocuit imediat.

Cu ferestrele și ușile care nu 
se închid perfect, locatarii s-au 
obișnuit. Au făcut ei înșiși unele 
reparații, o șipcă, un ivăr etc. A- 
ceasta tnsă nu constituie o laudă 
la adresa șantierului „Grivița 
Roșie" al trustului 3 construcții. 
Șantierul construiește mai depar
te și are posibilitatea să evite pe 
viitor aceste mici neglijențe.

Unul din locatarii blocului 6. 
inginerul Pap, a plecat in dele
gație tn provincie. Cind s-a îna
poiat, a găsit proiectele unor lu
crări distruse de apă. Ce se tn- 
tîmplase ? Acoperișurile blocurilor 
din Bucureștii Noi sînt făcute din 
plăci de asbociment. Oricît de 
bine ar fi așezate plăcile, păs
trează între ele un mic spațiu, și. 
nefiind izolate tn spate, lasă să 
pătrundă cu ușurință tn pod ploa
ia sau zăpada șfichiuită de vlnt.

In iarna trecută locatarii de la 
etajul III al blocului 3 au orga
nizat o adevărată campanie. Tot 
timpul liber era dedicat îndepăr
tării zăpezii din pod.

Deci, chestiunea acoperișurilor 
este cea mai neplăcută. Cum, să 
ai locuință nouă și să-ți plouă tn 
casă? Cum, să fii nevoit să pui 
ligheane și căni tn pod? Toate a- 
coperișurile au grinzi, șipci și pe 
ele, tn solzi, plăci de asbociment. 
Cind vlntul suflă puternic pătrun
de odată cu apa și zăpada prin-

tre plăci. în general, clădirile care 
slnt acoperite cu asbociment. tre
buie să aibă sub stratul de plăci, 
carton. Proiectul blocurilor din 
Bucureștii Noi nu prevede însă 
așa ceva. El spune clar: econo
mie, sub asbociment nu punem 
nimic. Economie ? / Cîți bani se 
vor cheltui cu repararea tavane
lor și a zidurilor stricate ? Și la 
cit se ridică pagubele pricinuite 
locatarilor ?

Nimeni nu se ridică împotriva 
folosirii plăcilor de asbociment. 
Dimpotrivă, folosirea lor este 
salutată ca ceva nou și bun din 
punct de vedere constructiv. Dar 
modul tn care slnt folosite ?

Este de necrezut că „Proiect 
București" și tovarășul Iotzu, ar
hitect autor al proiectelor pentru 
Bucureștii Noi, să nu fi remarcat 
că soluția pentru acoperișuri nu 
este corespunzătoare. In fața a- 
cestei situații. Comitetul de Stat 
pentru Arhitectură și Construcții 
poate — și este necesar să inter
vină tn proiectele de blocuri mun
citorești pentru ca viitoarele clă
diri să fie acoperite trainic.

Pe de altă parte trebuiesc lua
te măsuri pentru acoperișurile 
existente, tntr-un proces verbal 
din 2 august a.c. s-a consemnat 
că se va face „schimbarea înveli- 
toril de la blocuri, tn sensul de 
a se pune astereală și carton sub 
plăcile de asbo-ciment la porțiu
nile de acoperișuri expuse către 
nord, beneficiarul și proiectantul 
urmind a da deslegarea respec
tivă" (fonduri).

Iată Insă că a venit iarna, iar 
ceea ce s-a consemnat în 2 au
gust a rămas ca act de dosar. 
Locatarii vîrstnici privesc cu în
grijorare la tavane. Doar copiii 
se bucură. își vor lua săniuțele 
și se vor urca tn poduri...

V. CONSTANTINESCU

S-au dus zilele călduroase 
și însorite ale verii. Pajiștile 
altădată înflorite sînt acope
rite acum de zăpadă. Dar 
micuții iubitori ai flori
lor, ai păsărilor, ai plantelor 
diferite găsesc un locșor plă- 

< cut, de unde vara nu pleacă 
N niciodată. La „colțul viu“ al 
> școlii mi^te de 7 ani nr. 1 
/ din Făgăraș, „botaniștii și 
>\ zoologii44 au o îndeletnicire 
>> plăcută, instructivă și folosi- 
J< toare. Ei îngrijesc de plante 
>\ și viețuitoare ce vor petrece 
>> acolo anotimpul 
X Pioniera 
>$ în grija 
>> peștișori.

acesta îi 
>) drag.

friguros. 
Nameș Aurelia are 
sa acvariumul cu 
Se pare că lucrul 
place și-l face cu

Deschiderea expoziției 
de arfă plastică 
mexicană

Sub auspiciile Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, sîmbătă la amiază i 
s-a deschis în pavilionul IRRCS 
din B-dul Magheru Expoziția de 
artă plastică mexicană.

La deschidere au participat re
prezentanți ai Ministerului Cui. 
turii, ai I.R.R.C.S., ai Ministerului 
de Externe, ai Uniunii Artiștilor 
Plastici din R.P.R., cadre didac
tice și studenți de la Institutul 
de arte plastice „N. Grigorescu", 
precum și un numeros public.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de pictorul Jules Perahim, 
secretar al Uniunii Artiștilor 
Plastici, artist emerit al R.P.R.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția care cuprinde aproape 100 
de lucrări: gravuri, ilustrații de 
carte, afișe și litografii, realizate 
de cunoscuți artiști mexicani gru
pați în jurul Atelierului de grafică 
populară.

Lucrările acestor renumiți gra
ficieni ca Leopolde Mendez, Al
berto Beltram, Ignacio Aguirre, 
Angel Bracho și alții, prin bogata 1 
și variata lor tematică, reflectă 5 
însăși viața poporului mexican, I 
lupta lui pentru libertate, bună-« 
stare și pace, I

MOSCOVA 1 (Agerpres). - 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat la 29 noiembrie Liu 
Siao, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Chineze in U.R.S.S. a oferit

o recepție tn cinstea delegației 
Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină 
(A.R.P.C.) și a delegației Comi
tetului popular al orașului Pekin 
care vizitează Uniunea Sovietică.

în cadrul recepției au luat cu
vîntul: N. S. Hrușciov și Pin 
Cijen, vicepreședinte al Comite
tului permanent al adunării re
prezentanților populari din în
treaga Chină.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
Dragi tovarăși, prieteni I

Permiteți-mi și mie să spun cî
teva cuvinte. Sintem foarte bucu
roși că în țara noastră au sosit 
delegația Adunării reprezentanți
lor popuiari din întreaga Chină 
și delegația Comitetului Popular 
al orașului Pekin. Ne bucură de 
asemenea întîlnirea cu scumpii 
noștri oaspeți aici, la recepția 
oferită de ambasada Republicii 
Populare Chineze, cu prilejul vizi
tei acestor delegații în U.R.S.S.

Oamenii sovietici admiră suc
cesele poporului chinez, victoriile 
gloriosului Partid Comunist Chi
nez frățesc sub conducerea că
ruia poporul chinez construiește 
cu succes socialismul. Experiența 
construirii socialismului în China 
este o experiență prețioasă și in
teresantă.

Delegația Adunării reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină este formată din solii di
feritelor pături ale societății chi
neze. Ea cuprinde comuniști, re
prezentanți ai altor partide și 
organizații obștești din China, 
membri ai Asociației comercianți- 
lor și industriașilor din întreaga 
Chină, și reprezentanți ai inte
lectualității. Din delegații fac 
parte de asemenea — reprezen
tanți de seamă ai Gomindanului, 
care ocupau posturi înalte pe 
vremea Iui Cian Kai-și. Delegația 
dv. este foarte eterogenă ca com
ponență, dar unită în năzuința de 
a construi o Chină nouă.

Nu mai sînt tînăr. In trecut am 
lucrat și eu în întreprinderi ca
pitaliste. Am avut prilejul să par
ticip la greve, să fac parte din 
delegații muncitorești și să duc 
tratative cu capitaliștii. Dar pe 
atunci noi nu stăteam alături, ci 
ne înfruntam, iar interesele noa. 
stre erau de neîmpăcat.

Astăzi am stat de vorbă priete
nește cu delegațiile dv. din care 
fac parte și capitaliști — repre
zentanți ai cercurilor comerciale 
și industriale din China. Am dis
cutat cu ei probleme de ordin ge
neral care ne interesează atît pe 
noi cit și pe prietenii noștri chi
nezi : cum să construim mai bine 
o viață nouă la noi și în China, 
folosind reciproc experiența po
porului sovietic și experiența po
porului chinez, experiența parti
dului nostru comunist și a Par
tidului Comunist Chinez.

In China revoluția se dezvoltă 
în forme specifice. Acolo, partea

națională a burgheziei însuflețită 
de sentimente patriotice, partici
pă împreună cu muncitorii, ță
ranii și intelectualii la construi
rea noii societăți. Cercurile co
merciale și industriale și puterea 
populară se înțeleg bine în mod 
reciproc. In condițiile Republicii 
Populare Chineze comercianții și 
industriașii își aduc contribuția 
la cauza întregului popor.

Revoluția noastră s-a desfășu
rat în alte condiții. La noi rolul 
cercurilor comerciale și . indus
triale a fost altul, inirucît majo
ritatea lor au luptat activ împo
triva revoluției socialiste, împo
triva poporului. China a trecut 
prinfr-un război național și so
cial îndelungat în cursul căruia 
partea națională a burgheziei s-a 
alăturat oamenilor muncii, lup- 
tînd împotriva imperialiștilor 
străini și a agenturii lor reacțio
nare din țară. Poporui chinez a 
zdrobit pe dușmanii săi externi 
și interni, a cucerit și a întărit 
dictatura democratică a poporului, 
a asigurat dezvoltarea Chinei pe 
baze socialiste. Aceasta este rea
litatea. Ne bucură acest lucru și 
salutăm realizările istorice ale 
marii Chine, întrucît ele exprimă 
înțelepciunea, suplețea, înțelege
rea profundă a condițiilor speci
fice ale țării, de care a dat do
vadă Partidul Comunist Chinez 
frățesc.

In prezent toți văd cu cît suc
ces rezolvă tovarășii chinezi o sar
cină atit de complicată a revo
luției cum este transformarea a- 
griculturii pe baze cooperatiste . 
Aceasta este o victorie extrem'de 
importantă a poporului chinez.

In. cursul revoluției chineze, 
Partidul Comunist Chinez folo
sește bogata experiență a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, experiența Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și a tu
turor partidelor comuniste și 
muncitorești frățești. Dar comu. 
niștii chinezi nu folosesc această 
experiență în mod mecanic în 
țara lor ci o aplică creator, în 
conformitate cu condițiile națio
nale chineze și o folosesc bine, 
în interesul revoluției, în intere
sul poporului chinez. Partidul 
Comunist Chinez ca un partid cu 
adevărat revoluționar al clasei 
muncitoare duce o politică price
pută care ține seama de condi
țiile naționale și sociale ale țării 
sale, unește pe oameni, unește

strîns popoarele Chinei pentru a 
înainta mai repede spre socia
lism. înfăptuind lucruri mărețe 
care pot fi un exemplu pentru 
multe popoare, tovarășii chinezi 
nu se îngîmfează cu aceasta, stu
diază neobosit experiența folosi
toare a altor țări mari și mici, 
manifestă o modestie deosebită 
de la care se poate învăța.

Aplicînd metodele construc
ției socialiste care corespund con
dițiilor din țara lor, tovarășii 
chinezi afirmă mereu că sînt 
marx'.ș’.i-leniniști, că au aplicat și 
aplică experiența Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. Dar 
ei înșiși au adus o contribuție 
importantă la elaborarea teoriei 
marxist-leniniste, la practica lup
tei revoluționare și a construcției 
socialiste. Tovarășii chinezi spun: 
Sintem legați printr-o prietenie 
indestructibilă cu Uniunea So
vietică. sîntem înfrățiți cu Par
tidul Comunist al Uniunii Sovie
tice și cu celelalte partide comu
niste și muncitorești, folosim și 
vom folosi experiența prietenilor 
sovietici, a întregii mișcări mun
citorești internaționale. Acest lu
cru dovedește că Partidul Comu
nist Chinez acordă o înaltă pre
țuire solidarității internaționale a 
oamenilor muncii, solidarității 
frățești a partidelor comuniste și 
muncitorești, aplică consecvent 
principiile internaționalismului 
proletar.

S-ar putea spune multe despre 
Partidul Comunist Chinez, des
pre poporul chinez, despre revo'u- 
ția chineză. Dar într-o cuvîntare 
scurtă nu se poate spune totul.

Permiteți-mi să toastez în cin
stea delegației Adunării reprezen. 
tanțiior populari din întreaga 
Chină și a delegației Comitetu
lui Popular al orașului Pekin, 
pentru succesele Republicii Popu
lare Chineze în construcția socia
listă, pentru prietenia veșnică și 
indestructibilă dintre popoare'e 
sovietic și chinez, pentru condu
cerea rnarxisi-leninistă a Parti
dului Comunist Chinez, pentru 
eroicul popor chinez, pentru con
ducătorii și îndrumătorii Partidu
lui Comunist Chinez, pentru să
nătatea tovarășilor Mao Țze-dun, 
Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De. 
Cen Iun, Den Siao-pin, Pin De- 
huai, Pin Cijen și a altor tova
răși care au străbătut o ca'.e re
voluționară glorioasă de luptă și 
care conduc cu fermitate poporul 
lor pe calea socialismului.

Cuvîntarea rostită de Pin Cijen
Tovarăși, prieteni!

Mulțumesc tovarășului Hruș
ciov pentru înalta prețuire pe 
care a acordat-o activității, po
porului chinez și Partidului Co
munist Chinez. Acest lucru ne în
suflețește foarte mult.

Da, noi spunem întotdeauna că 
revoluția noastră chineză merge 
pe calea Revoluției Socialiste din 
Octombrie. Aceasta nicidecum 
din modestie, ci pentru- că acest 
lucru este un fapt de netăgăduit. 
Noi considerăm că Revoluția din 
Octombrie a deschis calea elibe. 
rării nu numai popoarelor Ru
siei, ci și poporului chinez, pre
cum și oamenilor muncii din în
treaga lume. Noi, chinezii, nu ur- 
măm orbește această cale și nu 
ne-a fost ușor să o găsim.

Noi am găsit această cale nu. 
mai după numeroase privațiuni 
și în urma luptei dîrze a îna
intașilor noștri în cursul ultimi
lor 100 de ani, și în sfîrșit, nu
mai după ce salvele Revoluției 
din Octombrie au adus la noi 
marxism-leni-niscnul. Urmind toc
mai această cale noi am obținut 
victoria în revoluția chineză și 
succesele noastre actuale.

Tovarășul Hrușciov a spus aci 
că poporul chinez, Partidul Co
munist Chinez nu copiază pur și 
simplu experiența străină, ci o 
aplică în mod creator ținînd sea
mă de specificul Chinei. Este ade
vărat că ne străduim să facem 
așa. In munca noastră căutăm să 
pornim de la situația reală de la

noi, să folosim experiența revo
luționară și creatoare a Uniunii 
Sovietice, precum și experiența 
altor țări, Ia rezolvarea proble
melor Chinei, căutăm întotdeau
na să urmăm principiu! abordării 
chestiunii in fond. Dar acest lu
cru nu este decît o metodă 
care se învață din adevărul uni
versal al marxism-leninismului, 
din experiența Uniunii Sovietice, 
din lupta proletariatului din toa
te țările, precum și din învăță
mintele propriei noastre expe
riențe istorice.

Tovarășul Hrușciov a spus că 
în experiența ei China are multe 
lucruri noi. Este adevărat, noi 
avem o oarecare experiență nouă. 
Dar sîntem profund conștienți că 
nu trebuie in nici un caz să exa
gerăm experiența noastră. Sîntem 
profund conștienți că tot ceea ce 
am creat, și experiența noastră 
— toate acestea nu sînt decîț o 
mică părticică dacă vorbim des
pre întreaga experiență a mar
xism-leninismului, dacă vorbim 
despre experiența revoluționară și 
constructivă a Uniunii Sovietice, 
dacă vorbim despre experiența 
luptei proletariatului mondial. 
Voi face o comparație; iată în 
fața mea se află un buchet de 
flori. Experiența noastră ar fi 
frunzele și florile, iar marxism, 
leninismul în ansamblu, experien
ța luptei proletariatului mondial 
în ansamblu, sînt rădăcinile și 
tulpinile. Florile și frunzele care 
cresc din rădăcini și tulpini al- 
cătuiesc un tot intreg.

Tovarășul Hrușciov a spus că 
chinezii sini ozmeni foarte mo- 
deș'i. Da, Comitetul Centra! al 
partidului nostru și tovarășul 
Mao Țze-dun învață în permanen
ță pe membrii noștri de partid că 
in nici un caz nu trebuie să fio 
îngîmfați. înfumurați, ne învață 
să fim modești și prudenți, intru, 
cil modestia contribuie la progre
sul omului, iar îngimfarea îl tra
ge înapoi. Dar modestia și pru
dența nu sînt decît recunoașterea 
a ceea ce există în realitate și 
abordarea chestiunilor în fon
dul lor. Tocmai spre acea
sta tindem noi. Tocmai de 
aceea noi subliniem mereu im
portanța hotăritoare a adevăruiui 
universal al marxism.leninismu
lui, al Revoluției din Octombrie 
și al experienței sovietice, întru
cît Revoluția din Octombrie ne-a 
deschis cu adevărat calea și ade- 
vărul universal al marxism-leni
nismului ne-a arătat direcția, 
ne.a înarmat. Numai datorită a- 
cestui tapt am obținut victoria 
revoluției și succesele de astăzi.

Ridic paharul pentru drumul 
victorios al Revoluției din Octom. 
brie. în cinstea pionerilor care au 
deschis cale spre socialism. 
(Cuvîntările tovarășilor N. S. 
Hrușciov și Pin Cijen au fost sub
liniate tn repetate rinduri de a- 
plauze prelungite).
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Să înceteze complotul
colonialiștilor împotriva păcii!

Tovarășul G. K. Jukov

EGIPT
Agresorii încalcă 
hotârîrea de încetare 
a focu ui

CAIRO 1 (Agerpres). — TASS 
transmite: Un reprezentant ofi
cial al centrului de informații al 
O.N.U. de la Cairo a comunicat 
că guvernul egiptean a adresat 
o plîngere comandamentului, tor
țelor internaționale extraordinare 
ale O.N.U. în legătură cu o nouă 
încălcare de către forțele armate 
anglo-franceze a hotărîrii O.N.U. 
privind încetarea focului.

Autoritățile egiptene au comu
nicat că In dimineața zilei de 29 
no'embrie două avioane de vînă- 
toare au atacat o unitate de apă
rare antiaeriană situată la vest de 
Ismailia. Avioanele au atacat de 
asemenea autocamioane militare 
egiptene. In aceeași dimineață un 
helicopter al- inamicului a între
prins un zbor asupra pozițiilor e- 
giptene, la vest de Canalul de 
Suez, intr-un alt sector două a- 
vioane de vînătoare tip „Mistere" 
care au apărut la nord-est de Is
mailia, au fost silite de focul ar
tileriei antiaeriene egiptene să se 
îndepărteze in direcția sud-est.

Manevrele continuă
LONDRA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: La terminarea 
tratativelor pe care ministrul A- 
facerilor Externe al Franței, Pi- 
neau, le-a dus la 30 noiembrie la 
Londra cu reprezentanții guvernu
lui englez s-a dat publicității un 
comunicat oficial în care se spu- 

\ ne că în timpul tratativelor a 
fost discutată „situația din Egipt*4 

■ și că „s-a ajuns la o deplină u- 
nitate de păreri cu privire la mă
surile ce urmează să fie între- 

' prinse".I înainte de a pleca la Paris Pi- 
neau a făcut o declarație repre
zentanților presei. In primul rînd 
el s-a grăbit să dezmintă zvo
nurile după care guvernul fran- 

Tez ar intenționa „să. evacueze 
necondiționat Port Saidul". Pi- 
neau a dat de înțeles în mod lim
pede că retragerea trupelor din 
Egipt este condiționată de o serie 
de revendicări din partea Fran
ței și Angliei, printre care „re
glementarea unor probleme poli
tice” și „luarea unor măsuri mi
litare de precauție". Așa dar după 
cum reiese din cele spuse de Pi- 
neau, guvernele francez și englez 
continuă să saboteze repetatele 
hotărîri ale Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la imediata re
tragere a trupelor interventioniș- 
ti’.Or din Egipt.

★

LONDRA 1 (Agerpres). — A- 
miralitatea britanică a dat publi
cității :un comunicat in care ara
tă că la operațiile de la Suez au 
participat in total 105 nave de 
ră2hoi engleze și 14 escadrile de 
avioane cu baza de nave porta
vion. Echipajul acestei flote s-a 
ridicat la 20.500 de oameni. Prin
tre altele la ofensiva împotriva 
Egiptului au participat 5 nave 
portavion, 3 crucișătoare, un pui
tor de mine. 6 super distrugătoare, 
7 distrugătoare, 6 fregate și 5 
submarine, precum și vase de

, altă categorie.

SIRIA

Siria va respinge 
orice atac 
al agresorilor

DAMASC 1 (Agerpres). — La 
1 decembrie, ministrul de Ex

terne al Siriei, Salah el Bittar a 
adresai secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite, Dag 

' Hammarskjoeld, o telegramă în 
care ii atrage atenția asupra fap
tului că Siria este supusă primej
diei unui atac armat din partea 
Angliei, Franței, Israelului și 
Turciei.

In telegramă, ministrul sirian 
subliniază că securitatea și inde
pendența Siriei sint amenințate 
de concentrările de trupe israe- 
liene de-a lungul liniei de de
marcație dintre Siria, Iordania și 
Israel. De asemenea stîrnesc 
neliniște declarațiile agresive ale 
unor oameni de siat turci.

Biliar atrage de asemenea a- 
tentia Organizației Națiunilor U- 
nite asupra tratativelor de la 
Londra dintre ministrul de Ex
terne al Turciei Menderes și 
ni nistrui de Externe al An
gliei. Din telegramele agen
țiilor de presă, subliniază 
Bittar, reiese că „oficialități 
din Anglia, Franța, Israel, Turcia 
și din alte țări pregătesc un a- 
tac armat împotriva Siriei, atac 
camuflat printr-o manevră pro
pagandistică bazată pe născociri 
și știri tendențioase”.

Bittar subliniază de asemenea 
în telegrama sa că Siria respec
tă Carta Națiunilor Unite și vrea 
pace, dar va respinge orice atac 
indiferent de unde ar veni el. 
Ministrul de Externe al Siriei a- 
rată în încheierea telegramei sale 
că situația creată la frontierele

„Scînteia tineretului'*
Pag. 4-a 2 decembrie 1956

Siriei prin concentrările de trupe 
străine constituie „o amenințare 
directă împotriva păcii” și cere 
Organizației Națiunilor Unite să 
examineze imediat această pro
blemă.

ALGERIA și TUNIS
Colon a'ițtii francezi 
continuă teroarea 
împotriva patrioților 
algerieni

PARIS 1 (Agerpres). — Presa 
pariziană publică știri care arată 
că mișcarea de eliberare națio
nală a poporului algerian nu 
scade din intensitate. Populația 
din Algeria sprijină unitățile ar
matei de eliberare națională și pe 
partizanii care luptă pentru liber
tatea țării lor. La 29 noiembrie 
în diferite regiuni din Algeria au 
avut loc noi ciocniri între tru
pele franceze și patrioții algerieni. 
După cum a declarat purtătorul 
de cuvînt al autorităților mili
tare franceze, în timpul a trei 
ciocniri mai importante au fost 
uciși 89 de algerieni.

Lupte grele se dau în regiu
nea muntoasă Tlemcen, la nord 
de Sebou. împotriva algerienilor 
au fost aruncate unități ale regi
mentului 12 infanterie francez. 
Ambele părți au avut pierderi 
grele.

O luptă crîncenă a avut loc la 
sud-est de Batna ; după cum de
clară francezii 15 soldați ai ar
matei de eliberare națională a Al
geriei au fost uciși. Nu se anunță 
nimic despre pierderile suferite 
de francezi. .0 altă ciocn're a 
avut loc în regiunea Fort.Natio
nal (departamentul Alger).

★

PARIS 1 (Agerpres). După cum 
relatează presa, militarii francezi 
își continuă nelegiuirile și repre
siunile bestiale împotriva popu
lației Tunisiei. După cum a de
clarat în cadrul unei conferințe 
de presă Masmudi. ministru fără 
portofoliu al Tunisiei, la 30 no
iembrie la frontiera dintre Alge
ria și Tunisia, în apropiere de 
localitatea Bu-Sebka a fost folo
sită din nou aviația militară fran
ceză împotriva populației civile.

In legătură cu nelegiuirile mi- 
litariștilor francezi Biroul Poli[
: ÎN CULISELE

NOTE EXTERNE

LONDONEZE

raportezi 
din cu’.i-
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Se pregătesc oare ultimele 
detalii ale înscenării după 
care actorii vor apare la ram
pă ? întrebarea își are de
plin temei cînd o ’
la febrila activitate 
sele londoneze.

In liniștea cabinetelor, fe
rite de ochii și urechile gaze
tarilor, se desfășoară în mare 
grabă tratative turco-britanice. 
Personal, ministrul de externe 
ad-interim al Turciei, Mende
res, s-a deplasat la Londra. 
Vizita neașteptată a lui Men
deres poate fi socotită mai 
mult decît suspectă, născind 
multe semne de întrebare. No
roc că — după cum anunță 
agenția „Press Association"— 
o privire tot a putut fi azvîr- 
lită în culise, grație unui gu
raliv reprezentant al ambasa
dei turce care a mărturisit că 
„Siria este principala temă a 
tratativelor".

Zilele acestea, Siria este țin
ta focului concentrat al propa
gandei occidentale Temele a- 
duse in discuție în coloanele 
presei din apus nu interesează. 
Sînt variațiuni minore pe a- 
ceeași temă arhicunoscută a 
pericolului comunist". Nimeni 
nu poate fi învinuit de origi
nalitate.

Tratativele turco-britanice se 
desfășoară 
tam-tamul presei
Existența unei noi înscenări 
în acel teatru de intrigi poli
tice care este Orientul Mijlo
ciu și Apropiat este in a .’ară 
de îndoială. Datele existente 
pînă in prezent in legătură cu 
complotul împotriva Siriei sînt 
concludente. In picioare rănii- 
ne numai întrebarea dacă pro
iectul înscenării șe află în 
formă definitivă sau dacă ro
lurile urmează să fie abia dis
tribuite. Graba cu care se ac
ționează reiese îndeajuns de 
limpede din îndemnurile unor 
ziare britanice de a se ataca 
Siria „înainte de a fi prea 
tîrziu". Dar numai după un 
singur iepure aleargă diplo
mația britanică ? Nu !

Tratativele turco-britanice 
sînt menite să stabilească un 
punct de vedere comun și în 
ceea ce privește Ciprul. Desi
gur nu este vorba de a se 
atribui populației insulei drep
tul la autodeterminare. Diplo
mația britanică încearcă însă 
să cîștige sprijinul politicieni
lor turci într-un joc menit să 
amine pe o perioadă nedefinită 
restabilirea independenței Ci

acompaniate de 
burgheze.

tic al Partidului „Neo-Destur" — 
cel mai mare partid din Tunisia 
— a dat publicității o declarație 
în care condamnă cu asprime sa
mavolnicia autorităților milita
re franceze. „Acțiunile dușmănoa
se ale trupelor franceze, se spu
ne în declarație, reprezintă un a- 
tentat la suveranitatea țării și o 
primejdie pentru securitatea po
porului tunisian".

CIPRU
Englezii iau 
noi mături draconice

LONDRA 1 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarele, in 
ultimele zile autoritățile engleze 
au intensificat măsurile represive 
în Cipru, căutînd să înăbușe miș 
carea poporului din această co
lonie pentru dreptul la autodeter
minare. A fost prelungită pe încă 
un an legea cu privire la inter
zicerea „partidului progresist al 
oamenilor muncii din Cipru", 
(A.K.L.) și a trei organizații afi
liate acestui partid, precum și le
gea privind interzicerea apariției 
a patru ziare de stingă.

Autoritățile aplică , regulamen
tele extraordinare" introduse re
cent, referitoare la presă. în baza 
acestor regulamente draconice a 
fost dat în judecată Charles Fo- 
let, redactor al ziarului „Times of 
Cyprus Press" pe motivul că a 
publicat un articol în care era re
produsă o știre a corespondentu
lui special al ,unui ziar londonez 
cu privire la situația din Cipru 

★

NEW YORK 1 (Agerpres). - 
TASS transmite: La secretariatul 
Organizației Națiunilor Unite au 
sosit din Grecia documente în 
care se protestează împotriva te
rorii autorităților engleze din 
Cipru.

Consiliile executive ale organi
zațiilor pentru protecția copilului, 
reprezentanții organizațiilor gu
vernamentale, obștești, bisericești 
atrag atenția că aceste măsuri te 
roriste sint îndreptate împotriva 
populației Ciprului care cere re
cunoașterea dreptului său firesc și 
inalienabil la libertate. Autorii 
scrisorii adresate O.N.U. își ex
primă indignarea față de torturile 
medievale la care sint supuși ele
vii nevîrstnici numai pentru că 
sînt animali de năzuința fierbin
te spre libertate.

prului. Cu alte cuvinte, sub 
pretextul încordării existente 
în regiunea Orientului Arab se 
caută a se „legaliza" actualul 
rol al Ciprului de cazarmă mi
litară. Ziarul londonez „News 
Chronicle" arăta că „în sfîrșit 
există șanse că se va formula 
din nou ideea transformării a- 
cestei insule într-o bază inter
națională". E ușor de înțeles că 
aceasta ar însemna perpetua
rea actualei stări de lucruri. O 
asemenea soluție ar fi deose
bit de favorabilă guvernanți
lor britanici, jenați de perspec
tivele viitoarei dezbateri de la 
O.N.U. în problema Ciprului. 
De altfel, guvernul britanic 
speră că apropiata reuniune a 
Consiliului Atlantic va sili Gre 
cia să accepte punctul de ve
dere al Angliei. Pretextul fo o- 
sit în acest scop este limpede: 
criza din Orientul Apropiat și 
Mijlociu. Iată dece o interven
ție in Siria — pe lingă că ar 
„justifica" rămînerea trupelor 
britanice în Suez — ar fi a- 
vantajoasă și în privința ami- 
nării reglementării prob emei 
Ciprului, salvînd astfel ultima 
poziție britanică din regiune.

Cum vor evolua lucrurile, e 
greu de prevăzut. A devenit 
clar că complotul împotriva 
Siriei se bucură de sprijinul 
american (vezi mărturisirea 
fățișă a Departamer^ului de 
Stat al S.U.A.), Sprijinul fran
cez este de mult asigurat. Se 
afirmă că în acest sens s au 
și purtat tratative turco.fran- 
ceze la Paris și se știe de a- 
semenea că Pineau a fost la 
Londra Există unele dificul
tăți în ceea ce privește atitu
dinea celor patru membri ai 
pactului de ia Bagdad care 
s-au reunit recent într-o con 
ferință. După afirmația lui 
,,Daiiy Express", Iranul și 
Pakistanul au o atitudine mii 
rezervată în privința interven
ției împotriva Siriei. Cît pri
vește rolul provocator al Tur
ciei și Irakului, documente pu
blicate în ultimele zile au fost 
bogate în amănunte. întreba
rea este dacă Turcia sau Ira
kul își vor asuma răspunde
rea agresiunii directe. Pînă la 
aflarea răspunsului, trebuie să 
consemnăm prezența unor 
concentrări de trupe turce și 
irakiene la frontierele siriene.

La Londra discuțiile din 
lise continuă. Amănunte 
se cunosc. înscenarea care 
pregătește este însă extrem 
primejdioasă

1

I

cu- 
nu 
se 
de

E. O.

a împlinit
MOSCOVA 1 (Agerpres}. — 

TASS transmite telegrama adre
sată lui G. K- Jukov ministrul 
Apărării al U.R.S.S. de către C.C. 
al P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.:

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. vă salută in mod căl
duros pe dumneavoastră eminent 
comandant de oști, activist de 
seamă al partidului comunist și 
al statului sovietic, cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani.

Partidul comunist și poporul 
sovietic acordă o înaltă apreciere 
meritelor dv. in organizarea For
țelor Armate, in apărarea patriei 
socialiste. In anii grei ai Mare
lui Război pentru Apărarea Pa
triei ați condus cu pricepere și 
curaj trupele sovietice în luptele 
hotăritoare pentru libertatea și 
independenta patriei noastre. In

Vizita ptemierului Ciu En-lai în India
DELHI ! (Agerpres). — TASS 

transmite : La 30 noiembrie a a- 
vut Ioc la Delhi un mare miting 
în c'nstea lui Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze. Tn nume
le cetățenilor orașului, lui Ciu En. 
lai i-a fost prezentat un mesaj de 
salut căruia i-a dat citire prima
rul orașului Delhi, Agarval.

In cadrul mitingului au luat 
cuvîntul Ciu En-lai și primul mi
nistru al Indiei, Nehru.

In cuvîntarea sa Ciu En-lai a 
subliniat printre altele necesitatea 
întăririi prieteniei dintre India și 
China, a respectării celor cinci 
principii „Pancea Sila” și a spi
ritului Bandungului, precum și a

O dezmințire a agenției TASS
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In ultimul timp in presa stră

ină și în primul rThd, în presa 
franceză și engleză au apărut 
știri în care se pretinde că orga
nizațiile comerciale sovietice ar 
duce in prezent tratative cu pri
vire la livrarea de petrol sovietic 
către Franța și Anglia.

Agenția TASS este împuternici

MOSCOVA. — La 1 decembrie 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. a 
prim t pe A. A. Maramis, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Indonezia cu 
care a avut o convorbire.

MOSCOVA. — La I decembrie 
A. A. Gromîko, prim locțiitor al 
Ministrului Afacerilo, Externe al 
U.R.S.S.. a oferit un dejun în 
cinstea lui Ngu-n Long Bang, 
ambasadorul R.D. Vietnam în

Conferința UNESCO 
de la Delhi și-a încheiat
lucrările

NEW DELHI I (Ager, 
pres).. .Corespondentă specială : 
Tn cadrul lucrărilor conferiți,ei 
U.N.E.S.C.O., în Comisia progra
mului au avut loc ample discuții 
refer.tor la programul U.N.E.S.CO. 
în domeniul folosirii pașnice a 
energiei atomice. Delegatul en
glez și alți delegați și-au expri- 
mat părerea că în urma înfiin
țării Agenției Atomice din New 
York nu mai văd posibilitatea 
unei activități în acest sens pen
tru U.N.E.S.C.O. în intervenția 
sa delegatul R.P.R., Pavel Silard, 
și-a exprimat regretul că pînă In 
prezent nu s-a ajuns la un acord 
international pentru interzicerea 
producției și folosirii armei ato
mice. Deci este esențial pentru 
U.N.E.S.C.O să adopte o poziție 
fermă în această problemă și a- 
ceasta pentru că nu se poate vorbi 
despre dezvoltarea culturală pe 
de o parte și a rămîne pasiv în 
problema interzicerii arrnci ato
mice.

Delegatul romîn a vorbit apoi 
despre bogatele resurse de uraniu 
ale R.P.R. și vastul program al 
guvernului romîn privitor la con
struirea unui reactor atomic de 
2.000 k.W. ciclotroni și alte con
strucții ce urmează a fi curînd 
terminate. In concluzie delegatul 
romîn a arătat că dat fiind vas
titatea cîmpului de aplicare a 
energiei atomice, activitatea 
U.N.E.S.C.O. trebuie lărgită co
respunzător.

Punctul de vedere al delega
ției romîne a fost susținut de 
delegația sovietică și de alte de
legații. precum și de directorul 
respectivului departament al 
U.N.E.S.C.O

în cadrul Comisiei Programu
lui la discuțiile asupra capitolu
lui informații din proiectul de 
program și buget U.N.E.S.C.O 
pe anii 1957—1958, vii dezbateri 
a stîrnit problema conținutului 
informațiilor transmise prin ra
dio. televiziune și presă.

Delegația sovietică a propus o 
rezoluție de condamnare hotărîtă 
a ut.lizării mijloacelor de infor
mație ca instrumente de propa
gandă în favoarea agresiunii sau 
în favoarea practicării forței în 
relațiile internaționale.

Delegația americană s-a pro
nunțat împotriva termenilor în 
care a fost formulată propunerea 
de rezoluție sovietică.

Combătînd afirmațiile delegatu
lui S.U.A., delegatul romîn 
George Ivașcu a arătat că dato

60 de ani
anii muncii pașnice vă consacrați 
neobosit toate forțele și cunoștin
țele întăririi continue a statului 
sovietic, cauzei întăririi capacită
ții de apărare a țării.

Vă dorim din suflet iubite 
Gheorghi Konstantinovici prieten 
și tovarăș al nostru, sănătate, 
ani mulți și activitate rodnică 
spre binele poporului sovietic, în 
numele triumfului comunismului.

’A’
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Cu prilejul împlinirii a 60 de 

ani, ministrul Apărării al U.R.S S 
G. K. Jukov, Erou al Uniunii So
vietice, mareșal al Uniunii So
vietice a fost decorat printr-un 
decret al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. cu ordinul 
,.Lenin" și cu cea de a patra 
medalie ..Steaua de Aur" pentru 
meritele sale însemnate în fata 
partidului comunist și a poporu
lui sovietic.

întăririi solidarității dintre țările 
Asiei și Africii.

Referindu-se în cuvîntarea sa 
la marea importanță a celor cinci 
principii ale coexistenței, Jawa
harlal Nehru a spus că aceste 
principii nu sînt întotdeauna res
pectate. fapt confirmat de eveni
mentele din Egipt.

Nehru s-a referit îndeosebi la 
campania de amenințări care se 
duce în prezent în Pakistan îm
potriva Indiei și a cerut lui Ciu 
En-lai să transmită Pakistanului 
un mesaj de prietenie din partea 
indiei. El a subliniat că India nu 
poartă dușmănie Pakistanului și 
este pentru prietenie cu această 
țară.

tă să declare că toate aceste știri 
reprezintă o născocire răuvoitoare 
menită in mod vădit să inducă in 
eroare opinia publică mondială, 
care cere îndeplinirea hotăririlor 
Adunării Generale a O.N.U. cu 
privire la retragerea imediată a 
trupelor engleze, franceze și is- 
raeliene de pe teritoriul Egiptu
lui.

U.R.S.S., cu prilejul plecării sale 
din Moscova, in legătură cu noua 
sa numire.

PEKIN. Slmbătă a început în 
R.P. Chineză decada cărții romi- 
neșli. Prin intermediul librăriei 
internaționale și al Pbrăifei Sin- 
hua în orașele Pekin, Șanhai, Caiț^ 
ton. Uhan, Mukden, au fost puse 
în vinzare cărți ș'iințifice. lite
rare c'asice și moderne, albume 
de artă și discuri de muzică 
populară romînească.

ria U.N.E.S.C.O. este de a lua 
poziție fermă și deschisă, căci 
numai astfel membrii ei își vor 
afirma desolidarizarea și orice fel 
de contingență cu agresiunea.

Este un fapt notoriu — a spus 
delegatul romîn — că știri false, 
reportaje bombastice, comentarii 
mincinoase sînt răspîndite fără 
scrupul. Bombele lansate din a- 
vioane și gloanțele mitralierelor 
adesea au fost însoțite, preceda
te sau urmate de adevărate ofen
sive ale minciunii, urei și cinis
mului, pentru a forța imaginația, 
a ascunde adevărul și dreptatea, 
a viola rațiunea și a semăna fri
ca și teroarea, pentru a susține 
agresiunea.

De aceea se impune condam
narea deschisă și unanimă a fo
losirii mijloacelor de informație 
ca instrument al forței și al răz
boiului — a încheiat delegatul 
romîn.

După dezbateri lungi problema 
a fost deferită unui grup de lu
cru.

In ședința din 30 noiembrie a 
conferinței U.N.E.S.C.O. s-a dis
cutat proiectul de rezoluție cu 
privire la apărarea valorilor cul
turale din Orientul Mijlociu în 
legătură cu agresiunea din aceas
tă regiune. Proiectul de rezolu
ție a fost prezentat de delegația 
Egiptului. Delegația U.R.S S. a 
sprijinit acest proiect și a propus 
să se indice nominal vinovății 
de distrugerea valorilor culturale 
din Egipt.

Reprezentanții Belgiei, Brazi
liei, Ecuadorului, Franței și ita
liei, precum și Israelului su în
cercat însă să abată atenția par- 
ticipanților la conferință de la 
evenimentele din Orientul Mij
lociu și au propus chiar să se 
excludă din rezoluție cuvintele 
„Orientul Mijlociu".

In sprijinul proiectului de re
zoluție al Egiptului s-au pronun
țat delegațiile U.R.S.S., Indiei, 
Romîniei, Bulgariei, R.S.S. Bielo
ruse. Ceylonului și Sudanului.

Proiectul de rezoluție al Egip
tului cu privire la apărarea va
lorilor culturale în Orientul Mij
lociu a fost adoptat cu unele a- 
menda mente neînsemnate prin 
majoritate de voturi. Trecîndu-se 
la vot amendamentul sovietic a 
fost respins.

Conferința a hotărlt ca urmă
toarea sesiune — a Xl-a — a 
conferinței generale U.N.E.S.CO. 
să aibă loc în noiembrie 1958 la 
Paris.

situația din ungaria yjața începe din nou
' BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 
Știrile publicate de ziarele un
gare oglindesc efortul oamenilor 
muncii de a reface economia ță
rii, de a reorganiza partidul cla
sei muncitoare, de a pune ordine 
în întreaga viață a țării.

Ziarul „Nep Szabadsag” subli
niază într-un articol de fond pu
blicat la 1 decembrie ci în Un
garia „viața pornește din nou”.

Ziarul „Nep Szabadsag” arată 
în continuare că zilele acestea în 
centrele muncitorești și în întrea
ga Ungarie se desfășoară o vie 
activitate de refacere a organiza
țiilor de partid. Se aleg comite
tele provizorii pe circumscripții 
ale Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, se constituie organi
zațiile de partid în fabrici și uzi
ne . Membrii de partid, ca de 
exemplu cei din Angyaifold, cu
noscutul cartier industrial al Bu
dapestei, sprijină activ politica

Importante inițiat ve ale tineretului muncitor maghiar
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 

Trimisul special Agerpres trans
mite : Reprezentanții Comitetului 
provizoriu de conducere al Uniu
nii tineretului muncitor revoluțio
nar din Ungaria au avut vineri o 
întrevedere cu un grup de cores
pondenți străini aflați la Buda
pesta.

în cadrul convorbirii, printre 
multiplele probleme ridicate, Pe- 
trak Ferenc, conducătorul acestei 
Uniuni, precum și alți membri ai 
comitetului provizoriu, au vorbit 
despre cele două mari acțiuni i- 
nițiate de tineretul muncitor din 
Ungaria.

Astfel, ei au arătat că lozinca 
„Budapesta va fi din nou frumoa
să” sub care se organizează bri
găzile de șoc a'.e tineretului, în 
vederea refacerii capitalei ma
ghiare, a fost primită și sprijini
tă cu entuziasm de tinerii munci
tori din Budapesta.

La această acțiune participă de 
asemenea elevi și studenți care 
lucrează în mai multe puncte a'.e 
Budapestei.

In cursul zilei de vineri la Bu
dapesta au sosit știri anunțind că 
tineretul muncitor și studios din

O noua dovada a amestecului S.U.A. în organizarea 
contrarevoluției din Ungaria

WASHINGTON 1 (Agerpres).— 
Presa americană publică știri in 
care se vorbește despre activita
tea suspectă a generalului Dono- 
wan. fostul șef al Biroului de in
formații strategice din S.U.A. Du
pă cum se știe Biroul de infor
mații strategice a fost organul 
principal de spionaj ai S.U.A. în 
cel de-al doilea război mondial. 
Ulterior acest birou a fost trans
format în serviciul central de 
spionaj, condus de Allan Dulles. 
Ziarele arată că în timpul eve
nimentelor din Ungaria, Dono- 
wan se afla în Austria, unde con. 
ducea activitatea așa-zisulut „Co
mitet internațional de salvare”, 
care se îndeletnicea cu acordarea

Comunicatul Procuraturii Generale a R.P. Ungare
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 

Ziarele ungare au publicat la 1 
decembrie, comunicatul Procura, 
turii Generale a Republicii Popu
lare Ungare. In comunicat se 
spune :

Organele procuraturii consideră 
ca o sarcină importantă să con
tribuie, în colaborare cu organele 
de menținere a ordinei, la crearea 
ordine! și disciplinei necesare asi
gurării producției. Organele pro

Jocurile Olimpiadei de la Melbourne
(Urmare din pag. l-a)

Un rezultat valoros au obținut 
sportivii romîni sîmbătă și în 
concursul olimpic de tir. In între
cere cu trăgători de frunte din 
U.R.S.S., Finlanda, Suedia,
S.U.A., R.P. Ungară și din alte 
țări, Constantin Antonescu a 
reușit să ocupe locul cinci în pro. 
ba de armă militară (300 m).

N. Linca — 
campion olimpic

Nicolae Linca a cucerit meda
lia olimpică de aur, ca recom
pensă a prodigioasei sale cariere 
sportive, a talentului și dîrzeniei 
sale. Boxerul romin a înfrînt 
unul după altul pugiliști puter
nici în frunte cu campionul eu
ropean al categoriei, englezul 
Nick Gargano.

In finală N. Linca a avut ca 
adversar pe irlandezul Tiedt.

Mircea Dobrescu și Gh. Negrea 
au Intrat in posesia medaliilor 
de argint, pierzind discutabil in- 
tilnirile cu T. Spinks (Anglia) și 
J. Boyd (S.U.A.).

După disputarea turneului olim
pic de box și decernarea medalii
lor de aur, argint și bronz, a 
fost alcătuit clasamentul pe punc
te al țărilor participante ia acest 
turneu în care primul loc a re
venit echipei U.R.S.S. cu 42 de 
puncte. De remarcat că R.P R. o- 
cupă locul 4 cu 23’/2 puncte. Per
formanța boxerilor romîni este 
excepțională, luînd în considera
re că majoritatea țărilor au par
ticipat cu 8 sau 10» pugiliști. iar 
echipa R.P.R. a prezentat nu
mai 4.

Afetiam
Clasamentul probei de 1.500 

m.: 1. Ron Delaney (Ir
landa) 3'41 2110. Nou record o- 
limpic, vechiul record 3’45"2H0. 
2. Richtzenhaim (Germania) 
3’42", 3. Landy (Australia) 3.42”, 

Așteptată cu mult interes, pro
ba de săritură In înălțime adu

guvernului și acționează cu per
severență pentru restabilirea cit 
mai rapidă a producției.

Agenția M.T.I. transmite nu
meroase știri cu privire la desfă. 
șurarea muncii în întreprinderile 
ungare.

La Budapesta, unde este con
centrată majoritatea industriei 
munca se desfășoară în toate ma
rile întreprinderi. Vineri, relatea. 
ză M.T.I. au funcționat toate în
treprinderile de construcții de 
vehicule. 7.300 de muncitori de 
la uzinele „Mavag”, adică marea 
majoritate, au reluat munca. La 
fabrica de vagoane „Ganz” s-au 
prezentat la lucru 5.000 de mun
citori.

La Dunapentele. furnalul înalt 
a fost pus vineri în funcțiune, 
funcționează de asemenea termo. 
centrala, fabrica de confecții și 
atelierele de construcții mecanice 
din acest oraș.

orașele de provincie a început de 
asemenea organizarea unor bri
găzi de tineret pe care le vor 
trimite în cel mai scurt timp la 
Budapesta pentru a ajuta la re
facerea capitalei ungare,

A doua acțiune întreprinsă în 
aceste zile de Uniunea tineretu
lui muncitor revoluționar urmă
rește normalizarea totală a pro
ducției de cărbune. Sub lozinca : 
„Vrem să trăim, dați-ne cărbu
ne”, ei au început, după cum s-a 
arătat în cursul convorbirii, o 
largă muncă de mobilizare a ti
nerilor mineri. în această pri
vință s a subliniat că una din 
principalele proble.me care tre
buie rezolvate în centrele carbo
nifere este demascarea și îndepăr
tarea elementelor contrarevoluțio
nare care în ultimele zile, pără
sind Budapesta, și-au concentrat 
forțele în aceste puncte de im
portanță hotăritoare pentru in
dustria maghiară unde își conti
nuă activitatea de dezorganizare, 
dezinformare și provocări dema
gogice.

O altă problemă care s-a ri
dicat a fost aceea a tinerilor care, 

de ajutor participanților la 
putchul fascist, care au fugit în 
Austria. în prezent ziarele anun
ță că Donowan a lost numit con
silier special al lui Woorhces, 
șeful comisiei pentru aplicarea 
programului guvernamental pri
vind refugiații ungari.

După cum relatează ziarul 
„Washington Daily News”, Dono. 
wan s-a înapoiat recent la Wa
shington din Ungaria ale cărei 
frontiere, potrivit spuselor ziaru
lui. le-a trecut în repetate rin- 
duri în timpul șederii sale în 
Austria.

Ziarul scrie că răspunzind la 
Washington întrebărilor reprezen
tanților presei, Donowan a decla

curaturii anchetează cazurile per
soanelor arestate.

Au fost luate măsuri pentru an
chetarea cit mai grabnică a ca
zurilor acestora, astfel incit să fie 
cit mai repede eliberați acei a 
căror detențiune nu este necesară. 
Comandamentul militar sovietic 
sprijină Procuratura Generală in 
această activitate. In conformitate 
cu dispoziția guvernului sint eli
berate toate persoanele care nu au 

cea tn fata ștachetei cele mai re
numite specialiste ale probei tn 
frunte cu recordmana mondială 
lolanda Balaș, (1.75). Hopkins 
(Anglia), Pisareva (U.R.S.S.), 
Mc Daniel (S.U.A.). Dintre toate 
aceste favorite numai ultima a 
confirmat așteptările, ciștigind de 
o manieră categorică in fafa unor 
adversare prea emotive și ieșite 
din formă care nu au reușit să 
treacă nici 1,70 m. oprindu-se la 
modesta înălțime de 1,67 m. Mai 
mult dectt attt Daniel a dobortt 
și recordul mondial sărind 1,76 m.

Ștafetele au dat loc la dis
pute foarte spectaculoase, înche
iate cu rezultate excepționale. In 
finala 4X100m. bărbați a ci ști gat
5. U.A. cu 39"5/10, bătind cu trei 
zecimi de secundă recordul mon
dial și olimpic care data din 
1936 și aparfinea aceleiași țări. 
Excelent s-a comportat și ștafeta 
U.R.S.S. care a obținut un timp 
egal vechiului record mondial.

In ștafeta feminină de 4X100 m. 
cvartetul sprinterelor australiene 
s-a întrecut pe sine, realiztnd tim
pul de 44"5/l0 care corectează cu 
7 zecimi de secundă vechiul re
cord mondial oficial definut de 
echipa U.R.S.S. (45"2/10). ■

Pe o arșifă înăbușitoare 46 de 
concurenti au luat startul In cla
sica probă de maraton pe distan
ta de 42,195 km. Pe străzile ora- 
lui Melbourne peste 200.000 de 
persoane au asistat la lupta at- 
lefilor.

Clasamentul final: 1. Alain Mi- 
moun (Franfa) 2h.25', 2. Mihalic 
(R.P.F. Iugoslavia) 2h.26’32’’, 3. 
Karvonen (Finlanda) 2h.27’47”, 4. 
Lee (Coreea de sud) 2h.28’45", 5. 
Kawașuma (Japonia) 2h.29’19",
6. Zatopek (R. Cehoslovacă) 
2h.29’34",

Baschet
în sala palatului Expoziției din 

Melbourne a luat sfîrșit sîmbătă 
turneul olimpic de baschet. Pen
tru locurile 1 și 2 s-au întîlnit 
echipele reprezentative ale S.U.A. 
și U.R.S.S Baschetba!iștii ame
ricani au obținut victoria cu sco
rul de 89—55 (56—27) cucerind

Elementele contrarevoluționar» 
din ce In ce mai izolate recurg 
acum la cele mai murdare mij-' 
loace în încercările lor de a se
măna derută în rîndurile oameni
lor muncii și de a îngreuna nor
malizarea vieții economice. Astfel, 
sîmbătă au apărut la Budapesta 
niște manifeste chemind la o gre. 
vă de cinci sau zece zile. Mani- 
lestele purtau semănătura falsi
ficată a Consiliului Muncitoresc 
Central din Budapesta. După cunt 
transmite postul de radio Buda
pesta. Consiliul Muncitoresc Cen
tral a dat publicității un comu
nicat In care demască această 
mîrșavă înșelătorie și protestează 
cu hotărire Împotriva unor ase
menea acțiuni, arătînd că ele 
sînt potrivnice intereselor po
porului maghiar. Consiliul Mun. 
ciioresc Central cheamă pe toți 
oamenii muncii să combată cu 
fermitate orice asemenea încer
cări.

induși în eroare, constrînși, sau 
pur și simplu din spirit de aven
tură, au părăsit Ungaria trecînd 
pe teritoriul Austriei.

„Noi vom face tot ce ne va sta 
In putință pentru ca toți tinerii 
cinstiți care au părăsit în aceste 
zile Ungaria să se reîntoarcă în 
patrie, făcindu-i să Înțeleagă că 
locul lor este aici, unde prin e- 
forturi comune vom construi so
cialismul”.

Ziarele acordă o atenție deose
bită acestei probleme, arătînd în 
știri și reportaje situația grea a 
celor care au părăsit Ungaria, 
Astfel, în mai multe informații se 
menționează că in punctele unde 
au fost adunați cei care au pă
răsit Ungaria au și apărut repre
zentanți a diferite „case” din ță
rile occidentale care caută să 
angajeze „fete frumoase” ca dan
satoare și cîntărețe de bar și pen
tru alte „îndeletniciri”, care nu 
sînt precizate. Paralel cu aceșt’a 
au apărut și reprezentanți ai „Le
giunii franceze” care caută să 
pună mîna pe cît mai mulți ti
neri maghiari, momindu-l cu di
ferite promisiuni.

rat, că cea mai bună cale pent-u 
„acordarea de ajutor” forțelor 
contrarevoluționare din Ungaria 
este „aprovizionarea cu arma, 
ment a acelora care continuă să 
lupte”.

Răspunzind la întrebarea dacă 
Statele Unite ar trebui „să ajute 
ca luptele să conlinuie”, Donowan 
a spus; „Desigur că trebuie”. 
Donowan a criticat Statele Unite 
pentru faptul că ele, potrivit spu
selor lui, n-au sprijinit tndeajuns 
pe participants la putchul fascist 
din Ungaria în domeniul militar, 
și a propus „să se livreze arma
ment” mișcării clandestine fas
ciste din Ungaria.

săvirșit crime sau acțiuni tero
riste.

în prezent, se spune în conti
nuare in comunicat, este deosebit 
de important ca toate organele $1 
toți cetățenii să contribuie la ies- 
tabilirea ordinei interne și a dis
ciplinei, |a restabilirea și Întări
rea continuă a legalității șl să c°* 
laboreze cu organele procuraturii 
și cu organele însărcinate cu men
ținerea ordinei.

titlul de campioni olimpici. Me
dalia de argint a revenit echipei 
baschetba liștiior sovietici.

Notați»

în piscina olimpică au conti
nuat tn cursul zilei de simbâtă 
întrecerile de natație. Finala pro
bei de 200 m fluture bărbați a 
fost ciștigată de recordmanul lu
mii la această probă, Yorzyk 
(S.U.A.) cu timpul de 2’I9”3/10. 
Reprezentantul nostru Alexandru 
Popescu a terminat pe locul 8 
cu un timp inferior celui realizat 
ieri în serii.

Fotbal
Sîmbătă au luat sfirșit sfertu

rile de finală ale turneului olim
pic de fotbal. în cursul dimine
ții echipa Uniunii Sovietice a în
tîlnit din nou formația Indone
ziei, deoarece, primul meci dintre 
cele două echipe s-a terminat cu 
un rezultat egal: 0—0. Fotbaliș
tii sovietici au jucat de data a- 
ceasta mult mai bine, reușind să 
obțină o victorie clară cu scorul 
de 4—0 (3—0).

în ultimul meci al sferturilor 
de finală echipa Indiei a învins 
reprezentativa Australiei cu sco
rul de 4—2 (2—2).

★
In clasamentul pe puncte, potri

vit tabelei calculate după sistemul 
european (7—5—4—3—2—1) Re
publica Populară Romină ocupă 
locul 10 din 67 țări participante, 
cu 57'Js puncte, urmată de R.P. 
Polonă — 53 puncte, Iran — 39 
puncte. Japonia — 35 puncte, R. 
Cehoslovacă — 29 puncte. Pe pri
mul loc se află S U.A. cu 379 
puncte urmată de U R S S. cu 
358 puncte. După cum se vede 
lupta pentru primul loc se dă în
tre ceie mai puternice reprezenta
tive : U.R.S.S. șl S U.A. Echipa 
S.U.A. conduce cu 21 de puncte, 
dar în competițiile de gimnastică, 
lupte clasice și fotbal, care vor 
urma, sportivii sovietici au șanse 
mari de a ocupa locul de frunte.
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