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NOI ÎNTREPRINDERI
PE ÎNTINSUL PATRIEI

O fabrică 
de silico-calcare
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In urmă cu aproape doi ani 
puțini oameni din împrejurimi 
puteau să creadă că în această 
cimpie se vor Înălța în curind 
clădiri ce vor semăna cu un a- 
devărat orășel. în halta Doaga, 
regiunea Galați, pe locul curățat 
de buruieni, au început să fie 
transportate cantități de balastru, 
cărămizi, ciment, stive de seîn- 
duri și alte materiale de cons
trucție. După puțin timp au 
nit aici ingineri, tehnicieni, 
dări, betoniști, fierari etc. 
doi ani, pe acest loc pustiu 
înălțat construcția unei noi 
brici de silico-calcare, cea 
mare din țara noastră. Corpul 
industrial, centrala termică, a- 
telierul mecanic sînt terminate. 
Constructorii muncesc de zor la 
terminarea construcției depozi
tului de var și nisip și a celor 
patru blocuri destinate pentru 
locuințe.

Pînă la efîrșitul acestui an 
construcția fabricii va fi termi
nată. In hala mare, in corpul in
dustrial, a început instalarea ma
șinilor și a utilajului Echipa de 
montori condusă de Ion Ristici 
execută ultime'e lucrări la mon
tarea autoclavelor și a ventilații
lor, De asemenea. in centrala 
termică a început montarea caza-

Ce mi-a povestit secretarul

noastre de pină acum, 
că comitetul U.T.M. — 
de către organizația de 
sprijinit de instructorul 

- U.T.M.-Olte-

„...Tinerii din comuna noastră 
și tn special utemiștii, au îndru
mat — alături de - comuniști — 
pe țăranii muncitori să pășească 
pe calea agriculturii socialiste. 
Margareta Zaharia, Tudor Gln- 
dilă, Stanciu Tudor — iată ute- 
miști care au muncit cu strguință, 
zi de zi, pentru cooperativizarea 
tntregii comune. Azi ne mtndrim 
că in Șoldanu nu mai există nici 
un utemist — din cei peste 140 — 
care să nu fie membru al uneia 
din cele trei întovărășiri agricole, 
ori al colectivei „Flacăra Roșie". 
Succesele 
dovedesc 
îndrumat 
partid și 
comitetului raional 
nița — a desfășurat o largă mun
că politică de masă..."

Rindurile de mai sus. le-am ex
tras dintr-o scrisoare pe care am 
primit-o de curind de la tovară
șul Marin Constantin, secretarul 
comitetului U.T.M. din comuna 
Șoldanu. raionul Oltenița. Cu cit- 
va timp tn urmă, am colindat îm
preună ogoarele comunei și ne
am împrietenit. Tlnărul tmi vor
bea că însuflețire despre fel de 
fel de probleme, dar mai ales 
despre străduința tinerilor de a a- 
trage pe țărani tn sectorul socia
list. Și iată că acum s-a grăbit 
să-mi scrie despre prefacerile din 
comuna Șoldanu, Despre ele am 
să vi povestesc și eu tn cele ce 
urmează

ARIPI
Mergeam alături, pe potecuța 

bătută de-a latul ogoarelor co
lectivei „Flacăra Roșie". Cerul 
era posomorit. Un pui de vint re
ce sufla peste întinderi. Mi se 
înroșiseră urechile de frig, dar 
lui M<arin nu-i păsa. T și înfunda
se căciula neagră peste urechi șl 
pășea tnainte cu fruntea sus. Din 
cînd in etnd se oprea, se răsucea 
către mine și îmi gră’a despre 
ce-și mai aducea aminte. Odată 
însă, a stat locului și a propus 
să ne așezăm.

ee-

S-a numit și... 
8 s-a acceptat
” Magloire era un simplu
X nsral. Ocupația aceasta, pare- 
7 se, nu-i oferea suficiente sa- 
x tisfacții. S-ar putea să fi avut 
X dreptate. A fi general în sta- 
>> tul Haiti nu înseamnă mare 
x scofală. Și cum s-a plictisit cu 
X milităria, Magloire a dat o Io- 
7 vitură de stat, iar în 1950 a 
x devenit președinte al statului 
X Haiti.
7 Magloire și-a împlinit visul: 
x stăpinea țara O stăpinea cu 
X atita cruzime incit a ump.ut 
7 pușcăriile cu oameni nev no- 
x vați, iar buzunarele stăp niior 
X trusturilor americane le-a um- 
7 plut cu aur
X Dar — fenomen pe deplin 
>> justificat — ceea ce-i place lui 
7 Magloire, nu-i place poporului- 
a Și poporul din Haiti luptă 
X nentru a lichida dictatura lui 
7 Magloire încordarea din țară 
X a ajuns atît de mare incit a- 
X cesta a hotărit să demisioneze. 
7 Hotărîrea a aplicat-o imediat: 
X de la 6 decembrie nu mai esle 
A președinte 

ne'or S-a montat scheletul, s-au 
ridicat cazanele și acum urmea
ză să se facă proba la rece.

Pe întreg șantierul de construc
ție se duce o adevărată bătălie 
pentru executarea lucrărilor. 
Constructorii vor ca pînă la 30 
Decembrie să termine in întregi
me lucrările, iar la începutul a- 
nului 1957 noua fabrică să intre 
în funcțiune.

O fabrică metalurgică

Tn partea dinspre deal a o- 
rașului Galați, incă din primă
vara acestui an a apărut sche
letul unei no! construcții. Acum, 
halele celor trei 6ecții principale 
sînt terminate In noua între
prindere din orașul Galați se va 
produce sîrmâ, cuie și lanțuri in
dustriale și navale de diferite di
mensiuni. întregul proces de 
producție va fi semi-automat.

Noua întreprindere de produse 
siderurgice fine este înzestrată 
cu mașini moderne fabricate în 
țara noastră, iar o parte impor
tată din țările prietene. De exem
plu în secția „trăgătorie-sîr- 
mă“ vor funcționa mașini cons
truite la uzinele „Unirea" din 
Cluj, iar o parte din echipamen
tul electric este produs de „E- 
l»ctroputere“-Craiova. Alte secții 
sint utilate cu mașini sosite din 
Uniunea Sovietică și Republica 
Democrată Germană.

TOȚI UTEMIȘTII
DIN COMUNA ȘOLDANU 

FAC PARTE DIN SECTORUL 
SOCIALIST AGRICOL

— Vrei să notezi ceva? — m-a 
întrebat el, după ce ne-am așe
zat pe bulgării brazdelor răstur
nate. Am in carnetul meu citeva 
cifre...

— Spune-mi-le I
— Ășaaa. Seriei Înainte de 

cel de al doilea Congres al par
tidului, în întovărășirea „Grivița 
Roșie" din Șoldanu intraseră doar 
112 familii, cu o suprafață de 378 
hectare. In momentul de față tn 
întovărășirea aceasta sint 220 de 
familii cu 700 de hectare. Ai 
scris ?

— Un bob zăbavă.
— Buun. Mai departe... Tn în

tovărășirea „6 Martie" din satul 
Negoiești, comuna Șoldanu, avem 
in prezent 143 de familii, cu 387 
de hectare. Deci, cu aproape 100 
de familii mai mult decit înainte 
de Congres. Și subliniază: aici 
avem acum 26 de utemiști.

— Am notat!
— De curind a luat ființă în

că o întovărășire. „8 Martie" se 
cheamă. Numele l l-au dat ute- 
mistele noastre. Încă 23 de fami
lii și-au unit cele 56 de hectare. 
Altceva mai vrei ?

— Dacă tmi mai spui... — am 
exclamat, surizind.

— Plnă la Congres — aveam 
In colectivă și tn întovărășiri, 
doar 40 la sută din familiile co
munei. Astăzi avem 98 la sută.

— Fain. Am notat și asta.
— Ei. acum fă o mică compa

rație șl spune-mi ce ai de zis I ?
Ce era să spun ? Faptele mă 

copleșeau și am tăcut. Glndurile 
insă mă răscoleau.

— Apoi, tovarășe reporter, eu 
una am de zis, dar bună. Con
gresul partidului ne-a dai aripi. 
Da, asta-i 1 E adevărat că nici 
noi n-am stat cu mtinile In sin.

A rămas șomer Magloire ? 
Nici gînd! A scos de la naf
talină uniforma de general și 
a devenit comandantul supregt 
al armatei.

Ultimele telegrame sosite 
din Haiti anunță că Magloire 
a fost „numit și acceptat ca 
președinte provizoriu". Numit 
de cine ? De armată. Acceptat 
de cine ? Tot de armată. Dar 
cine comanda armata?... Ma
gloire 1

Deci Magloire ..a numit și 
acceptat ca președinte provi
zoriu" pe... Magloire

E. O

Moda de iarnă 
la Bonn

Fiecare anotimp cu moda 
lui. Este un lucru știut că 
ceea ce „se poartă'' vara „nu 
merge" toamna. Dar iată că 
moda a început să țină sea
ma nu numai de meteorologie, 
ci și de climatul internațional. 
Acum. în pragul iernii. în 
Germania occidental a înce-

Proletari din toata țările, uniți-vă! Cuvîntarea rostită la radio 
de tovarășul Chivu Stoica,

președintele Consiliului de Miniștri, cu privire
la rezultatele tratativelor romîno-sovietice

Munca se desfășoară intens. In 
secția lanjuri, electricienii Ște
fan Burcea, Grigore Munteanu și 
alții muncesc cu hărnicie la in
stalațiile electrice Lucrările sint 
îndeaproape supravegheate de 
maistrul electrician Ion Buliga, 
șef de echipă.

O fabrică de acid sulfuric
In cadrul uzinelor chimice 

„21 Decembrie" din regiunea 
Stalin, în vara anului ace
sta s-au ridicat mari construcții. 
Este vorba despre una din cele 
mai mari fabrici de acid sulfuric 
din țară. Ea ocupă o suprafață 
de 60 km. pătrați. Sînt termina
te lucrările de construcție și in
stalare a utilajului. Construcțiile 
au fost realizate de trustul nr. 8 
construcții. Montajul instalației 
s-a făcut de către tehnicienii u- 
zinelor chimice ,,21 Decembrie" 
care au fost sprijiniți de 16 ingi
neri chimiști din RD. Germană

Zilele acestea s-a început încăr
carea uriașului rezervor din sala 
de concentrare a secției cuptoa
relor de prăjire a piritei.

Utilajul modern permite ca 
procesul tehnologic să fie a- 
proape complect mecanizat

La începutul anului viitor 
fabrică va produce primele 
tități de acid sulfuric.

Aceste știri au fost primite 
la corespondenții noștri.

noua 
can-

de

Dar aripile, partidul ni le-a dat. 
Asta s-o știi de la minei

NU, N-A FOST UȘOR!
Cu toate că cifrele au darul 

și spună energic cuvtntul, 
neinteresante cînd ele nu 
îmbrăcate tn .' 
faptelor. Ca atare, voi nota aci 
citeva evenimente mai esențiale 
din drumul străbătut pină acum 
de către țăranii muncitori din 
Șoldanu. Și, pentru că tinerii au 
participat la ele cu pasiune, voi 
vorbi mai cu seamă despre ei.

Cu toate că doar de doi ani 
încoace a prins să se facă tot 
mai simțit avtntul tineretului din

NICOLAE BARBU 
corespondentul „Scînteii 
tineretului" pentru re

giunea București

sd- 
par 
sînt 

veșmintele vii ale

(Continuare tn pag. 2-a)

I AZI RĂSUNĂ VALEA
S-au împlinit 8 ani de cînd 

defileul Jiului a fost străbătut, 
de la un capăt la celălalt, de 
șuieratul primelor locomotive 
puse în fruntea eșaloanelor în
cărcate cu cărbune. 8 ani de 
cînd bazinul carbonifer al Văii 
Jiului s-a legat prin vine de 
fier și granit de centrele in
dustriale ale țării, pe cel mai 
scurt drum. 8 ani de cînd locui
torii de pe malurile Jiului fur
tunos, străbătînd defileul, re- 
înnoadă firul amintirilor legate 
de această grandioasă construc
ție, care s-a înălțat, ca în basm 
sub ochii lor, în epopeea eroi
că a anului 1948.

Trecînd prin defileu, urmărind 
peisajul sălbatic, lucrările arhi
tectonice de o neasemuită fru-

put să se facă reclamă unor 
veșminte inspirate nu de co- 
borirea mercurului in termo
metru. ci de creșterea tensiu
nii pe plan mondial. Este 
vorba de hainele anti-atomice 
confecționate dintr-un mate
rial plastic special, acoperit 
cu un strat de lină de sticlă. 
Țesătura anti-atomică — se 
spune tn afișele țipătoare — 
este impermeabilă la radiații 
atomice, bacterii, viruși și ga
ze. apărtnd in același timp 
corpul de temperaturile prea 
ridicate sau excesiv de scăzu
te. Tot anunțurile publicitare 
informează că aceste țesături 
sint „garantate împotriva 
bombelor cu fosfor și a na- 
palmului".

Interesantă 
Numai că ni se 
publicitate ce i

descoperire I 
pare că larga 

,_____.. . se face por
nește nu atît din grija față 
de populația vest-germană cit 
din tendința de a ațița spiri
tele. Sau, mai bine zis, 
da isteriei războinice o 
ială de... „cochetărie".

Lucrează în contul 
anului 1957

Ieri a sosit la redacție o tele
gramă cu următorul cuprins:

„Muncitorii, inginerii, tehnicie
nii și funcționarii întreprinderii 
metalurgice de utilaje Medgidia 
conștienți de sarcinile ce le revin 
din cel de-al doilea pian cincinal, 
raportează partidului și guvernu
lui că la 30 noiembrie 1956 a 
fost îndeplinit planul la producția 
globală în proporție de 103,37 la 
sută și la producția marfă cu 
102,55 la sută“.

—**—

In ajutorul 
poporului maghiar
In cursul zilelor următoare 

vor fi încărcate și expediate spre 
(ara vecină și prietenă — R_P- 
Ungară ultimele cantități de măr
furi prevăzute în cadrul ajutoru
lui acordat de guvernul R. P. Ro
mine poporului frate maghiar.

De Ia Începutul acțiunii de a- 
jutorare au trecut frontiera în 
R. P. Ungară 2.448 vagoane în
cărcate cu aproape 40.000 de tone 
de diverse produse Printre aces
tea se numără 5.000 tone de ciment, 
5.000 tone de produse petrolifere, 
aproape 2.600 tone de lignit, 
100.000 m.p. de geamuri și 
100.000 m.p. de carton asfaltat, 
40 tone de medicamente în va
loare de circa 2.000.000 lei, 
10.000 tone de sare și alte pro
duse.

In această perioadă au mai 
fost expediate însemnate canti
tăți de mărfuri contractale în 
cadrul acordului comercial și de 
plăți existent între țara noastră 
și R. P. Ungară.

(Agerpres)

Cocktail în cinstea 
Ansamblului .Ciocîrlia"

Ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze la București, Ke 
Bo-nian a oferit simbătă un 
cocktail în cinstea Ansamblului 
de cîntece și dansuri „Ciocîrlia" 
care a întreprins recent un tur
neu în R.P. Chineză.

Au participat tovarășii: C 
Prisnea, prim locțiitor al minis
trului Culturii, general maior 1. 
Serb, locțiitor al ministrului A- 
facerilor Interne, Al. Buica.n, 
vicepreședinte și Petre Belle, se
cretar general al I.R.R.C.S., I 
Moruzi, director în Ministerul 
Afacerilor de Externe, N. lani, 
conducătorul Ansamblului de cîn
tece și dansuri „Ciocîrlia", pre
cum și membri ai Ansamblului.

Au participat membri ai Amba
sadei R. P. Chineze la București.

Cocktailul s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

W

responsabilul
Pavel Constantinescu 

comandamentului brigăzilor de tineret 
din Ministerul Construcțiilor

in inima Pa- 
încearcă un

musefe, încrustate 
ringului, călătorii 
sentiment de mîndrie patriotică 
pentru capacitatea creatoare a 
poporului nostru, pentru erois
mul celor aproape 80.000 briga
dieri, aJ muncitorilor și tehnicie
nilor, care în urmă cu 8 ani, 
într-un iureș neasemuit, au dat 
tn exploatare linia ferată Bum
bești-Livezeni. La acea dată, oe 
harta țării a apărut o nouă ar
teră de comunicație, iar în is
toria patriei s-a adăugat o pa
gină eroică scrisă de tineret in 
perioada anilor de reconstruc
ts

Zilele și nopțile înfrigurate de 
muncă pe șantier din preajmu 
inaugurării, ca și întreaga epo
pee a construcției liniei ferate 
Bumbești-Livezeni, răscolesc in 
inimile noastre, a celor ce au 
participat direct la realizarea 
acestei lucrări, amintirile unei 
epoci, cînd energia clocotitoare a 
tineretului, trezit la viață liberă 
de partidul clasei muncitoare, a 
răbufnit ca un torent uriaș în 
bătălia nobilă de reconstrucție 
șl înflorire a patriei libere.

Sint 8 ani de cînd acordurile 
roților de tren in valea acope
rită de cer, ca o cupolă uriașă, 
se înfrățesc cu murmurul neas- 
timpărat al Jiului, evocînd cin- 
tecul brigadierilor care în 1948 
domina ca un stindard desfășu
rat întregul defileu;

„Nu ne înspăimîntă nimic 
ne noi

Noi făurim țării drumuri 
noi" 

se spunea în cîntecul brigadie
rilor.

Refrenul :
Răsună valea, răsună valea 
De la Bumb ești la Livezeni— 

te însoțește ca un leit motiv 
prin zecile de tunele, poduri și 
viaducte aruncate peste prăpăs
tiile munților de granit.

Trenul țîșnește din defileu tn 
lumea largă a țării și acum, 
după 8 ani, la fel ca tn 1948,

Vă sînt cunoscute, prin presă 
și radio, problemele care au for
mat obiectul discuțiilor de la 
Moscova dintre delegațiile guver
namentale romînă și sovietică și 
cuprinse in Declarația comună 
din 3 decembrie. Ne-am duș la 
Moscova la invitația guvernului 
sovietic pentru a avea un schimb 
lărg de vederi și a examina îm- împotriva Egiptului este cea mai 
prebnă problemele cele mai iin- 
poftâhte ale situației internațio
nale actuale care rețin atenția 
opiniei ptlb'.icel precum și proble
mele dezvoltării continue a cola
borării polilKe. economice și cul
turale între țările noastre.

Delegația guvernamentală ro
mînă a fost primită cu deosebită 
căldură de către conducătorii de 
stat și de partid din Uniunea So
vietică, de către oamenii muncii 
sovietici. încă de la frontieră și 
tot timpul cit am stat în Uniunea 
Sovietică am simțit prietenia 
caldă și simpatia pe care o arată 
marele popor sovietic țării noas
tre și poporului romin.

Convorbirile care au avut loc 
între delegațiile celor două gu
verne s-au desfășurat în spiritul 
de colaborare și solidaritate care 
animă cele două popoare ale 
noastre; Declarația comună ex
primă relațiile de sinceră priete
nie, înțelegere reciprocă, cola
borare și într ajutorare frățească 
care există între țările noastre 
socialiste.

Oamenii muncii din ambele țări 
dau o mare prețuire prieteniei 
romîno-sovietice, făurită în lupta 
armată comună pentru eliberarea 
țării noastre de sub iugul fas
cist, pentru zdrobirea hitlerismu- 
lui. Această prietenie s-a dezvol
tat în anii puterii populare, cînd 
poporul romin s-a smuls din că
tușele odiosului și putredului re
gim burghezo-moșieresc și, spri- 
jinindu-se pe ajutorul multilate
ral al Uniunii Sovietice, în cola
borare frățească cu celelalte țări 
de democrație populară, și-a con
solidat independența națională, 
a realizat succese hotăritoare în 
opera de construcție a vieții noi, 
socialiste.

Principiile expuse în Declarația 
guvernului sovietic din 30 octom
brie cu privire la bazele dezvol
tării și întăririi continue a prie
teniei și colaborării între Uniu
nea Sovietică și celelalte țări so
cialiste, contribuie la întărirea 
mai departe a prieteniei intre 
popoarele țărilor noastre.

Delegațiile guvernamentale ro
mînă și sovietică au consta
tat cu satisfacție că între Re
publica Populară Romînă și U- 
niunea Sovietică există deplină 
unitate de vederi în problemele 
vieții politice internaționale.

Țările noastre se călăuzesc în 
politica externă după principiul 
coexistenței pașnice a statelor, al 
reglementării problemelor liti
gioase pe baza tratativelor, sin
gura politică justă, în stare să 
asigure destinderea încordării in 
relațiile dintre state și pacea po
poarelor. In ultimii ani s-a rea
lizat o oarecare 
cordării internaționale, 
acțiunii _ ___
Sovietice, a Republicii Populare 
Chineze și a celorlalte state so
cialiste care au depus și continuă 

(Agerpres) I să depună eforturi pentru intă-

slăbire a în- 
datorită 

consecvente a Uniunii

gtndurile fes Imaginea ultimu
lui asalt pe frontul muncii și de 
la Bumbești-Livezeni.

Bătălia hotăritoare se dădea 
în această ultimă etapă tn sec
torul „Pietrele albe". In aceas
tă porțiune se angajaseră briga
dierii sectoarelor: Păiuș, Șoimi, 
Pietrele albe și Livezeni. Era 
toamnă tîrzie, cu nopți reci și 
umede. Dar munca n-a încetat 
nici zi, tuci noapte. Ca pe un 
front intra brigadă după briga
dă in luptă, cucerind centimetru 
cu centimetru poziții tn inima 
de granit a muntelui. Bătălia se 
dădea pentru fiecare ceas, pen
tru fiecare minut. Dinspre tu
nelul Cotor și dinspre Pietrele (Continuare tn pag. Il-a)

rirea păcii și colaborării în
tre popoare. Popoarele din în
treaga lume își exprimă îngrijo
rarea față dș uneltirile cercurilor 
imperialiste agresive care acțio
nează împotriva păcii, pentru 
dezlănțuirea unui nou războj 
mondial. Agresiunea neprovocată 
a Angliei, Franței și Israelului 

_ i 
fățișă, expresie a acestei politici 
care pune în pericol pacea în 
Orientul Mijlociu și în întreaga 
lume.

împreună cu toate popoarele 
doritoare de pace, poporul romin 
condamnă agresiunea împotriva 
Egiptului și cere retragerea ime
diată a forțelor invadatoare de 
pe teritoriul egiptean și despăgu
birea Egiptului pentru daunele 
aduse. Este limpede pentru fie
care om de bună credință că atît 
timp cit forțele anglo-franco-isra- 
eEene nu vor fi retrase din Egipt, 
flăcările războiului pot izbucni 
cu o nouă putere, ceea ce conține 
primejdia unui război mondial.

Cele două delegații au avut 
un schimb de păreri asupra eve
nimentelor din Ungaria unde for
țele reacționare, folosindu-se de 
năzuința oamenilor muncii de a 
înlătura greșeli și lipsuri în do
meniul politicii interne, au în
cercat să răstoarne puterea 
populară, să reinstaureze fascis
mul, să creeze un focar de agre
siune în centrul Europei. Ne-am 
exprimat satisfacția că forțele 
sănătoase ale Ungariei, spriji- 
nindu-se pe ajutorul celorlalte 
țări socialiste, au reușit să ză
dărnicească planurile rebeliunii 
contrarevoluționare, să salveze 
cuceririle orînduirii democrat- 
populare. Consimțind să acorde 
guvernului ungar, la cererea a- 
cestuia, ajutor pentru a pune_ ca
păt ororilor singeroase fasciste, 
Uniunea Sovietică și-a îndeplinit 
o datorie internationalists față 
de oamenii muncii d.in Ungaria 
și alte țări socialiste. Camnania 
dezlănțuită de reacțiunea inter
națională în jurul evenimentelor 
din Ungaria urmărește să com
plice situația internațională și să 
abată atenția opiniei publice 
mondiale de la agresiunea impe
rialistă împotriva Egiptului.

Delegațiile guvernamentale ro- 
mînă și sovietică au examinat 
impreună încercările forțelor im
perialist de a agrava situația 
internațională, de a se amesteca 
și interveni in treburile interne 
ale altor popoare, de a slăbi Și 
submina unitatea frățească a sta- 
telor socialiste. In legătură cu 
aceasta Declarația comună, ex- 
primînd sentimentele popoarelor 
noastre, subliniază importanța 
deosebită pe care o reprezintă în 
actualele împrejurări coeziunea 
și mai mare a tuturor țărilor so
cialiste. Forța cea mai puternică 
și mai activă în apărarea păcii 
și libertății popoarelor este uni
tatea indestructibilă a țărilor 
socialiste, în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Unitatea și colaborarea fră
țească între statele socialiste con. 
stituie chezășia progresului în 
fiecare țară socialistă, chezășia 
succesului luptei comune a tutu
ror forțelor socialiste și nesocia- 
liste iubitoare de pace, împotriva 
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albe înaintau spre joncțiune cete 
două linii, cele două fronturi 
strinse ale brigadierilor.

In penultima zi tnainte de 
joncțiune au intrai tn dispozitiv 
brigăzile din Tirnăveni. Condu
cerea de partid, a brigadierilor, 
principalele cadre tehnice se 
concentrau pe acest sector, unde

• dădea asaltul final.
Cu partidul nostru-n 

frunte 
spargem munte după 

munte —
Așa răsuna strigătul brigadie

rilor tn fața fiecărui obstacol 
nou și credința nestrămutată tn 
partid, sentimentul că el este 
mereu alături de noi, dădea a- 
ripi, ne însuflețea in această 

agresiunii, pentru securitatea po
poarelor și pacea generală.

Examinînd problema securității 
europene, delegațiile guverna
mentale romînă și sovietică au 
arătat din nou că formarea 
blocurilor militare în Europa și 
împărțirea statelor europene în 
grupări militare opuse nu sint în 
interesul păcii și securității po
poarelor. Țările noastre sint gata 
să întreprindă noi eforturi în sco
pul creării unui sistem de secu
ritate europeană, care să unească 
statele Europei, fără deosebire 
de regimul lor social și de stat.

In condițiile actuale, cînd exis
tă un bloc militar agresiv în Eu
ropa occidentală, care întreține 
numeroase for(e și baze militare 
în apropierea (ărilor socialiste și 
refuză să meargă pe calea dezar
mării și a soluționării pașnice a 
problemelor litigioase. Republica 
Populară Romînă și Uniunea So
vietică au subliniat din nou opor
tunitatea staționării vremelnice 
a unităților militare sovietice pe 
teritoriul Romîniei. Guvernele 
tarilor noastre se vor consulta în
tre ele și cu ceilalți participant! 
la Tratatul de la Varșovia, în 
conformitate cu schimbările în si
tuația internațională, asupra ne
cesității staționării mai 
în Romînia a unităților 
sovietice.

departe 
militare

Tovarăși și cetățeni.
In cadrul tratativelor 

avut loc între delegațiile gu 
namentale ale Republicii Pi

care au 
avut loc între delegațiile guver
namentale ale Republicii Popu
lare Romîne și Uniunii Sovietice, 
au fost îndeaproape examinate 
problemele colaborării economic- 
între tarile noastre,

Relațiile economice dintre 
U.R.S.S. și R.P.R., s-au dezvoltat 
continuu pe bază de egalitate, în 
folosul ambelor părți. Rezulta
tele economice obținute pînă in 
prezent în colaborarea econo
mică au îndreptățit guvernele 
noastre să-și exprime hotărîrea 
de a dezvolta și întări și mai de. 
parte relațiile economice între 
cele două (ori, pe baza princi
piilor ajutorului și avantajelor 
reciproce.

In cursul tratativelor am soli
citat sprijinul guvernului sovie
tic pentru învingerea unor greu
tăți care s-au ivit în calea rea
lizării programului de dezvoltare 
a economiei naționale și de ridi. 
care continuă a nivelului de trai, 
material și cultural al oamenilor 
muncii din țara noastră.

Guvernul sovietic, arătînd de
plina înțelegere a nevoilor eco
nomiei noastre naționale, a venit 
in întîmpinarea cerințelor noa
stre, acordîndu-ne importante a- 
vantaje economice și financiare 
care constituie un mare ajutor 
pentru înfăptuirea sarcinilor con
strucției noastre economice.

Anul acesta am avut o recoltă 
slabă de cereale. Guvernul nos
tru s-a adresat Uniunii Sovietice 
pentru a ne da sub formă de îm
prumut o cantitate de grîu cu 
care să acoperim deficitul din 
fondul centralizat al statului pînă 
la recolta anului viitor.

După cum cunoașteți din De
clarația romîno-sovietică, Uniu
nea Sovietică ne pune la dispo
ziție, sub formă de împrumut, in 
prima jumătate a anului 1957, o 
cantitate de 450.000 tone grîu 
pentru complectarea necesarului 
de cereale, precum și 63.000 tone 
furaje pentru complectarea canti
tății necesare întreținerii anima
lelor. Prin ajutorul primit în ce
reale, aprovizionarea populației 
cu pîine este asigurată.

împrumutul de cereale îl vom 
restitui începînd din anul 1959, 
în decurs de trei ani, fie în grîne, 
fie în livrări de alte mărfuri, po
trivit intereselor economiei noa
stre naționale.

Posturile de radio și agențiile 
de presă imperialiste amintesc 
adeseori că Romînia burghezo- 
moșierească era exportatoare de 
mari cantități de cereale. Ele se

La Melbourne tn‘r-° atmosfera 
sărbătorească a avut loc

închiderea Jocurilor Olimpice
După terminarea meciului de 

fotbal U.R.S.S.—Iugoslavia, meci 
ciștigat de fotbaliștii sovietici cu 
1—0 (0—0) s-a desfășurat in
tr-un cadru solemn festivitatea 
de închidere a celei de-a 16-a 
edi(ii a Jocurilor Olimpice de 
vară. Deasupra stadionului flutu
rau in bătaia vintului steagurile 
multicolore ale celor 67 de țări 
participante la jocuri.

Festivitatea a fost deschisă de 
o fanfară zgomotoasă care și-a 
făcut apariția pe stadion la ora 
16. După citeva minute patru tu
nuri au tras salve in cinstea so
sirii drapelului olimpic. Pe poar
ta mare a stadionului apar ste
garii diferitelor țiri avind in 
frunte pe purtătorul drapelului 
Greciei. In spatele lor vin sporti
vii care sint imbrăcați iarăși ca 
la deschidere în costume de pa. 
radă, dar astăzi nu mai defilea
ză despărțiți : ei trec prin fața 
tribunelor în grupuri compacte, 
amestecați unii cu alții, fără deo
sebire de naționalitate, sau rasă. 
Albi, negri, galbeni, sovietici, a- 
mericani, romini, englezi, austra
lieni defilează braț la braț prin 
fața tribunelor, salutați cu o fur
tună de aplauze. Această defila
re impresionantă simbolizează 
prietenia care s-a legat pe tere
nurile de întreceri și pe care 
sportivii vor s-o păstreze mult 
timp de aici înainte. Participan- 
ții la jocuri au făcut un tur de 
pistă șî s-au aliniat apoi pe te
renul verde din mijlocul stadio- 

feresc însă cu mare grijă să a- 
rate în ce condiții și cu ce preț 
se făcea acest export. Exportul de 
cereale se făcea cu prețul înflă- 
mînzirii țărănimii, cu prețul 1n- 
flămînzirii clasei muncitoare și 
al întregului popor. Milioane de 
țărani trăiau în mizerie, mun
cind din greu sub biciul moșie
rilor și arendașilor, bîntuiți de 
subahmentatie și pelagră.

Am putea să cerem acelor „cri
tici", occidentali ai regimului 
nostru democrat-popular, care 
sint dispuși să facă felurite com
parații, să nu se mărginească la 
a face comparația între starea 
fermierului american și starea 
țăranului romin. ci să facă o com
parație între starea materială a 
muncitorilor și a țăranilor ro
mini de astăzi cu starea mate
rială a muncitorilor și țăranilor 
romini din timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc de tristă amin
tire.

Pentru orice om de bună cre
dință e limpede că situația țără
nimii și a tuturor oamenilor mun
cii de la orașe și sate în Romî
nia democrat-populară se _ deo
sebește ca de la cer la pămint 
de situația lor din timpul regi
mului burghezo-moșieresc.

In anii puterii populare produc, 
ția globală de cereale din țara 
noastră a atins, iar în ultimii ani 
a depășit nivelul dinainte de 
război. Totuși, față de sporirea 
consumului populației — ca ur
mare a creșterii nivelului de trai 
și, în primul rind, a sporirii con
sumului la sate — producția de 
cereale a rămas în urma nevoilor 
crescînde ale oamenilor muncii.

Creșterea continuă a consumu
lui populației muncitoare din țara 
noastră ne-a determinat ca în 
anii cu recoltă slabă să importăm 
cereale. Aceasta este o situație 
vremelnică. Depinde de noi, de 
munca creatoare a poporului 
nostru, ca agricultura din țara 
noastră să ia un mare avînt. să 
obținem an după an recolte îm
belșugate, care să ne asigure atît 
satisfacerea la un nivel înalt a 
nevoilor cresrțînde de consum ale 
populației, cit și un surplus con
siderabil pentru export.

Partidul și guvernul nostru, 
pe baza hotărîrilor Congresului 
al II-lea al partidului, a și în
ceput să ia măsurile care să ducă 
la o puternică dezvoltare a pro
ducției agricole.

Este de remarcat că in anii cu 
recoltă bună Republica Populară 
Romînă a exportat unele canti
tăți de grîu. Și în legătură cu 
aceasta propaganda imperialistă 
a încercat să răspîndească afir
mații calomnioase cu privire la 
exporturi de grîu în U.R.S.S.. 
pentru a induce în eroare pe oa
menii creduli si naivi și a pune 
pe seama relațiilor comerciale cu 
U.R.S.S. răspunderea unor vre
melnice greutăți economice din 
tara noastră. Insă realitatea 
spulberă născocirile acestor ca
lomniatori. Ținem să subliniem 
cu tot simțul de răspundere că 
in toți anii de recoltă slabă Re
publica Populară Romînă a im
portat în condiții avantajoase 
grîu din Uniunea Sovietică, iar 
în anii de recoltă bună a făcut 
exporturi, . nu însă în U.R.S.S., 
care dispune de cantități extrem 
de mari de cereale ci în alte țări, 
printre care in țări capitaliste.

In afară de R.P.R., Uniunea 
Sovietică furnizează grtu și altor 
țări socialiste, printre care Ce
hoslovaciei, Albaniei, Ungariei, 
Iugoslaviei, R. D. Germane, Po
loniei, Bulgariei.

Numai in acest an U.R.S.S. li
vrează acestor țări în condiții 
foarte avantajoase, pînă la 5 mi
lioane tone grîu.

Recolta slabă din acest an a 
creat statului nostru și unele di
ficultăți în ce privește balanța de 
plăti externe.

Ținînd seama de aceasta, gu
vernul sovietic a luat, din pro-

(Continuare tn pag. 2-a) 

nului. Fanfarele intonează Imnul 
național al Greciei și drapelul a- 
cestei țări este ridicat pe unul 
din cele trei catarge unde pot fi 
văzute emblemele țărilor care au 
obfinut medalii de aur la Jocurile 
de la Melbourne. Sportivii romini 
privesc cu mîndrie spre unul din 
catarge unde este și stema R.P. 
Romine Aceasta este Încă o răs
plată a eforturilor lor in Întrece
rile olimpice unde au reușit să 
ciștige 5 medalii de aur. Pe u- 
nul din catarge este înălțat și 
drapelul Italiei, (ara gazdă a vii
toarelor Jocuri Olimpice

Președintele Comitetului Olim
pic Internațional. Avery Brun
dage, însoțit de Kent Hughes, 
președintele comitetului de orga
nizare, și primarul orașului Mel
bourne, urcă pe mica tribună in
stalată la marginea pistei de 
atletism. Mulțumind Australiei 
pentru buna primire făcută parti- 
cipanți'or la Jocuri, Brundage 
pronunță cuvintele tradiționala 
de Închidere a Olimpiadei: „De
clar închisă cea de-a 16-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de vară și 
potrivit vechii tradiții chem tine
rii din întreaga lume să se in- 
tilnească in 1930 la Roma pen
tru a celebra cea de-a 17-a Olim
piadă".

Heralzii sună din trompete și 
flacăra olimpică care a ars de 
la 22 noiembrie pe soclul de 
bronz este stinsă.

(Continuare tn pag. 3-a)



Cuvîntarea rostită 
la radio de tovarășul Chi^ Stoica 

Ce mha povestit secretarul
(Urmare din pag. I-a)

La a 100-a aniversare a zilei de naștere a lui G. V. Plehanov
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președintele Consiliului de 
cu privire la rezultatele tratativelor

(Urmare din pas- l-a)

prie inițiativă, hotărîrea de a re
vizui în favoarea noastră dreptu
rile ce i se cuvin din răscumpă
rarea de către Romînia a cotei 
de participație a Uniunii Sovie
tice la fostele societăți Sovrom.

După cum se știe, la sfîrșitul 
războiului se aflau pe teritoriul 
țării noastre numeroase bunuri 
foste proprietate ale Germaniei 
hitleriste, care au trecut în pro
prietatea statului sovietic. Uniu
nea Sovietică avea dreptul să ie 
ridice și să le transporte în 
U.R.S.S. în virtutea Tratatului 
de pace, ca despăgubiri pentru 
distrugerile săvîrșite de hitleriști 
pe teritoriul sovietic. Uniunea 
Sovietică a lăsat însă aceste bu
nuri în țara noastră, în cadrul 
societăților mixte romîno-sovieti- 
ce. In afară de aceasta, Uniunea 
Sovietică a mai trimis ca aport 
în aceste societăți, din venitul ei 
național, utilaj tehnic din cel 
mai perfecționat, importante can
tități de materii prime, asisten
ță tehnico-știînțifică.

Cu prilejul răscumpărării suc; 
cesive de către Romînia a cotei 
sovietice de participare ia socie
tățile mixte sovieto-romîne, pre
cum și prin noua reducere efec
tuată cu prilejul convorbirilor de 
la Moscova, totalul sumelor la 
care renunță Uniunea Sovietică 
din ceea ce i se cuvine pentru 
răscumpărarea cotei sale de par
ticipare la societățile mixte, se 
ridică la 4 miliarde 300 milioa
ne lei.

Prin aceste reduceri, Uniunea 
Sovietică a cedat în favoarea 
Rominiei, în mod gratuit, toate 
bunurile foste proprietate a Ger
maniei hitleriste și aduse ca par
ticipație sovietică la. întreprinde
rile mixte. De asemenea, Uniunea 
Sovietică a renunțat, la toate 
drepturile ce i se cuvin din cota 
sa de beneficii.

In urma acestor reduceri, ceea 
ce i-a mai rămas statului romîn 
de plată pentru răscumpărarea 
cotei de participație sovietică re
prezintă numai valoarea utilaju
lui și instalațiilor pe care Uniu
nea Sovietică le-a trimis in țara 
noastră ca aport din propriul său 
venit național. Pe lîngă aceasta, 
guvernul sovietic a acceptat, ca 
plata sumelor ce i se mai cuvin 
după toate aceste reduceri să fie 
efectuată, în termen lung și a- 
ceasta în lei, ceea ce este mult 
mai avantajos pentru Republica 
Populară Romînă, decît plata în 
valută.

S-ar putea face o comparație 
între condițiile fn care Romînia 
a răscumpărat cota de participa
re sovietică la fostele societăți 
mixte și condițiile spoliatoare în 
care statul romîn a trebuit să 
răscumpere în anul 1941 Socie
tatea de Telefoane, proprietate a 
capitaliștilor americani. Amin
tim numai că țara noastră a fost 
atunci obligată să plătească mo- 
nopoiiștilor americani suma de 
15 milioane dolari, pentru care 
a trebuit să se vîndă din rezer
vele statului cantitatea 
12.295 kg. aur.

nicienii din siderurgie vor putea 
pune la dispoziția industriei con-’ 
strucțiilor de mașini mai multă 
fontă, oțel și laminate.

In schimbul mărfurilor primi
te, țara noastră vinde Uniunii 
Sovietice diferite produse, in 
principal produse petrolifere, fo
restiere, chimice, mașini.

Baza schimburilor comerciale 
între U.R.S.S. și R.P.R. au con
stituit-o și o constituie prețurile 
pieții mondiale. Aceasta se apli
că atît produselor importate din 
U.R.S.S. cît și celor exportate de 
Republica Populară Romină în 
Uniunea Sovietică, inclusiv pro
dusele petrolifere, produsele fo
restiere și altele. In schimburile 
comerciale dintre U.R.S.S. și 
R.P.R. prețurile mărfurilor ră- 
mîn neschimbate pe timp de un 
an. In felul acesta țările noas
tre nu suferă de neajunsurile pe 
care le provoacă speculațiile bur
selor capitaliste, vecinătatea geo
grafică ne creează economii la 
transport.

In ce privește minereul nostru 
de uraniu, exportul lui în 
U.R.S.S. se face la un preț mai 
favorabil decît prețurile practi
cate pe piața mondială. Exportul 
de minereu de uraniu se face în 
cadrul schimburilor comerciale 
între R.P.R. și U.R.S.S. contri
buind în mod substanțial la aco
perirea valorii importurilor noa
stre din Uniunea Sovietică. In a- 
fară de aceasta, potrivit cu con
vențiile încheiate, Uniunea So
vietică ne pune La dispoziție ura- 
niu-metal rezultat din prelucra
rea minereului nostru, în canti
tățile ce ne sînt și ne vor fi ne
cesare pentru utilizarea energiei 
atomice în economie, cercetări 
științifice și alte aplicații paș
nice.

Miniștri. ' 
romîîio-sovietice
bazate pe'țolaborare și într-aju- 
tor are reciprocă.

Tovarăși și cetățeni,

de peste

cetățeni, 

important
Tovarăși și

Un capitol 
tiveîe de la 
tuie livrările „„ ___
mărfuri sovietice necesare indus
triei noastre.

Uniunea Sovietică ne va livra 
în cursul anului 1957 materii 
prime de bază pentru industria 
siderurgică în cantități mai mari 
decît cele convenite anterior, a- 
tingînd, de pildă, la cocs canfi- 
tatea de 380.000 tone, la minereu 
de fier 570.000 tone. De aseme
nea, U.R.S.S. ne va livra o 
mare cantitate de oțel, ceea ce 
va permite folosirea deplină a 
capacității de producție a mare
lui laminor de țevi dș la Roman.

Datorită acestor materii pri
me, muncitorii, inginerii și teh-

important în trata- 
Moscova îl consti- 

suplimentare de

Tovarăși, cetățeni,
Tn cursul tratativelor de la 

Moscova, delegația noastră a so
licitat guvernului sovietic spri
jin pentru dezvoltarea industriei 
noastre chimice, în vederea mări
rii producției de îngrășăminte, 
insecticide și fungicide necesare 
dezvoltării agriculturii noastre. 
Am mai solicitat sprijin pentru 
dezvoltarea mai departe a in
dustriei noastre petrolifere și de 
gaz metan. Guvernul sovietic a 
răspuns favorabil cererilor noa
stre și a consimțit să ne acorde 
un credit industrial pe termen 
lung în condițiuni foarte avanta
joase. Acest credit constă în pro
iecte și livrări de utilaje com
plexe pentru construirea a 5 uzi
ne, între care una de îngrășă
minte azotoase, una de cauciuc 
sintetic, una de sodă caustică 
electrolitică cu secții de mase 
plastice. Creditul industrial, care 
se ridică la 270 milioane de ru
ble, îl vom plăti cu mărfuri din 
producția întreprinderilor arătate 
mai sus în termen de 10 ani, în- 
cepînd din momentul intrării lor 
în funcțiune.

In afară de creditul industrial, 
guvernul sovietic a acceptat să 
amîne cu 4 ani restituirea tutu
ror creditelor acordate țării noa
stre in perioada 1949—1956.

In legătură cu condițiile în 
care au fost contractate și regle
mentate relațiile de credit intre 
R.P.R. și U.R.S.S, ne amintim 
că între cele două războaie mon
diale guvernele burghezo-moșie- 
rești au contractat credite din 
partea statelor și băncilor capi
taliste din apus, în condiții înro
bitoare. Astfel, pentru împrumu
turi din această perioadă, tota- 
lizînd 750 milioane de dolari, 
poporul nostru muncitor a tre
buit să plătească numai pentru 
comisioane și dobînzi cămătă- 
reștî suma de 455 milioane de 
dolari.

Faptele sînt încăpățînate. Nici 
un fel de calomnii nu pot ascun
de superioritatea relațiilor eco
nomice dintre țările socialiste,

Oamenii muncii din țara noa
stră dau o justă aprec'iqre rezul
tatelor deosebit de favorabile ale 
convorbirilor purtate, eu delega
ția guvernamentală sovietică.' In 
numeroase adunări care au avut 
loc în aceste zile în întreprinderi, 
și instituții, ei au salutat cu bu
curie Declarația romîno-sovietică 
și au arătat cu satisfacție că prie. 
tenia romîno-sovietică corespun
de celor mai înalte năzuințe și 
interese ale poporului romîn. 
Discuțiile purtate la Moscova, au 
fost discuții ca între prieteni, în
tre tovarăși pe care nimic nu-i 
desparte, ci totul îi apropie și-i 
înfrățește. In lumea țărilor so
cialiste, fiecare stat este intere
sat ca și celelalte state socia
liste să înflorească, să facă me
reu pași înainte pe calea con
strucției socialiste. Se dovedește 
încăodată că, în toate împreju
rările, putem să ne bizuim pe 
prietenia și într-ajutorarea cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste.

Sprijinul material, tehnic și 
financiar pe care ni l-a acordat 
din nou Uniunea Sovietică, este 
o puternică contribuție la dezvol
tarea continuă a industriei noa
stre socialiste, a agriculturii 
noastre, la îmbunătățirea traiu
lui populației. Depinde de noi, 
de oamenii muncii din țara noa
stră, să folosim cît mai bine 
bogățiiile țării noastre, propriile 
noastre posibilități și rezerve și, 
sprijinindu-ne pe colaborarea și 
într-ajutorarea cu celelalte state 
socialiste, să obținem noi reali
zări în aplicarea politicii parti
dului și guvernului, de ridicare 
continuă a nivelului de trai mate
rial și cultural al poporului.

Avem tot ce ne trebuie pentru 
a asigura creșterea continuă a 
producției bunurilor materiale. 
Industria noastră socialistă a a- 
tins un nivel la care poate aco
peri nevoile principale ale eco
nomiei naționale. Atenția noastră 
se îndreaptă acum în special spre 
dezvoltarea masivă a producției 
agricole, pe calea aplicării agro
tehnicii înaintate, cu un înalt ni
vel de mecanizare și folosire a 
îngrășămintelor chimice. Trebuie 
să lichidăm situația în care un 
an de recoltă slabă, influențează 
asupra ansamblului economiei 
naționale. Totul stă în puterea 
noastră, în munca plină de abne
gație a muncitorilor și țăranilor, 
în eforturile inginerilor, tehnicie
nilor, oamenilor de știință, cărora 
statul democrat-popular le-a pus 
la dispoziție mijloace mai multe 
decît înainte pentru activitatea 
lor creatoare. Să dăm un nou 
avînt luptei pentru sporirea pro
ducției și a productivității mun
cii în industrie și agricultură, 
pentru reducerea prețului de 
cost, ca să obținem produse cît 
mai multe și cît mai ieftine!

Să întărim neîncetat prietenia 
cu Uniunea Sovietică cu toate 
țările socialiste, să întărim uni
tatea de nezdruncinat a marii 
familii frățești a statelor socia 
liste, căci aceasta duce în mod 
sigur la sporirea considerabilă 
a forțelor poporului nostru în 
lupta pentru înflorirea patriei, 
pentru construirea unei vieți de 
înaltă civilizație și cultură, pen
tru apărarea păcii între popoare.

Șoldanu, nu pot trece cu vederea 
oe unii dintre cei care au luat 
parte activă la biruința noului, 
încă din anul 1950, cînd 
ființă gospodăria colectivă 
căra Roșie".

Unul este și Gheorghe 
secretarul organizației U.T.M. din 
colectivă. Pe atunci, era aproape 
singur. Doar Constantin Marin, 
Marin Damian, Aurel Ghibu și 
încă vreo cîțiva tineri înțelegeau 
limpede ce foloase le aduce mun
ca în comun. Viața de organiza
ție era slabă. Cind se ținea cite 
o ședință U.T.M., ba unul, ba al
tul, aducea vorba despre colecti
vă. Tinerii L-.. -—;’-
Murmurau sau tăceau chitic. Se 
uitau unul 
bau:

— Tu ce zici, Marine?
— Știu eu... Să mai vedem. Ăș

tia zic multe, dar...
— Ție fi-o fi convenind Gheor

ghe, dar nouă...
Cei cîțiva tineri luminați, 

cau către pase pftînd.
— E greu, frate Ghibule.
— Este, măi Gheorghe, 

răzbim noi odată și odată.
Și, „odată" a venit — 

drept, cam cătinel — dar a ve
nit l Astăzi ți-i mai mare dragul 
să asiști la o ședință, în oricare 
organizație de bază U.T.M, din 
comuna Șoldanu.

...Am fost către sfîrșitul cam
paniei de toamnă pe meleagurile 
comunei de pe malurile Argeșu
lui.' Oamenii hărniceau de zor pe 
ogoare. Nici urmă de tînăr în zi
ua aceea în comună. Cu o zi îna
inte, avusesem norocul să-l gă
sesc pe tovarășul Constantin Ma
rin, secretarul comitetului U.T.M., 
din comună.

„Dar azi ?“ — mă întrebam eu. 
Am avut însă și atunci noroc. 
L-am întîlnit pe uiemistul Ma
rin Mușat, referentul tehnic al 
sfatului popular, cînd tocmai ve
niseră doi țărani muncitori să-și 
depună cererile de intrare în în
tovărășirea „1907". Cu greu am 
putut să smulg de la- &l citeva 
date.

— Ei, nu-i ușor, tovărășele să 
discutăm acum pe îndelete. Avem 
otita grabă. Dar fiindcă ai venit...

In citeva minute mi-a descris 
problemele cele mai arzătoare din 
comună. Dintre ele am reținut că 
la data aceea mai erau șapte fa
milii de țărani muncitori indivi
duali în toată comuna. Printre 
ele se număra și a utemistului 
Ion Mihală.

— A rămas singur, ca un cuc 
— mi-a spus Mușat cam cu amă
răciune. Din 141 de utemiști cîți 
are comuna, doar el mai oalcă 
alături. Dar n-ai nici o teamă. în
cet, încet, se dă și el pe brazdă.

Am mai aflat de la el că înto
vărășirea „6 Martie" din satul 
Negoiești a cam rămas în urmă 
cu Insăniînțările. Către 
m-am îndreptat într-acolo. 
găsit pe utemiști în ședință. Erau 
toți, 26. Aurel De cu, secretarul
U.T.M., le vorbea aprins.

— Voi, tovarăși, vreți să 
facem de rîs?

— Nuu a răsunat corul 
nerilor, ca un singur glas.

Atunci, ce-i de făcut ? Mai 
avem de însămînțat aproape 40 
de hectare. Dacă vom ieși toți la 
ora 8 pe cîmp, așa cum face 
Marin, atunci...

Un tînăr scund s-a făcut și mai 
mic decît era — plecînd rușinat 
fruntea. Pe urmă, a ridicat-o u- 
șor, a zîmbit — cine știe cărui 
gînd — și cu glas răspicat a cu- 
vintat:

— Apoi, dacă v-ați legat de 
mine, v-o fac eu vouă. Na I Eu, 
Marin Stan, propun ca fiecare

Șt azi
(Urmare din pag. l-a)

a luat
„Fia-

Turcit,

dădeau din umeri.

la altul și se Intre-

dintre noi să fie la ctmp la ora 
5 dimineața. Poftim, vă convine ?

— Ce ziceți, tovarăși? — grăi 
secretarul.

— De acord, de acord t — răsu
nară vocile.

— O să te vedem noi, fălosule.
— Dacă-i p-așa, apoi nu ne fe

rim de muncă.
Vorbeau toți cu aprindere. Pro

punerea venise de la cine se aș
teptau ei mai puțin. Secretarul 
întrerupse însă turma.

— Liniște, tovarăși I N-avem 
timp de pierdut. Mtine la ora 5 
dimineața, pe clmp, I’. 
ușor./ldar țineți cont că noi 
învins greutăți mai mari.
^Secretarul spusese un adevăr 

adine. Nu le-a fost ușor tinerilor 
din Șoldanu să ajungă la lumi
narea ce le stăruie azi in minte. 
N-a fost ușor nici in campania 
de tnsămlnțări. Dar prin voință 
au dărîmat stavila greutăților. 
Le-au învins și au arai și însă- 
mințat la vreme

Nu va fi
am

ple-

dar

ce-i

seară 
I-atn

ne

ti

MIHALA NU MAI E SINGUR

Cînd am fost la Șoldanu, am 
aflat de la tovarășul Mușat că 
Mihală Ion e singurul utemist 
care nu și-a alăturat pămîntul de 
al celorlalți. Am mai aflat atunci 
de la însuși Mihală că...

„Am două hectare de pămînt, 
moștenire de la părinți. Pămîn
tul se află mai la marginea co
munei. II muncesc cu nevasta 
mea. Am doi căișori și un plug. 
Mă descurc cam greu, dar ce să 
fac? Sînt deprins cu munca. Mi- 
am strins recolta, am predat toa
te cotele, așa că..."

A tăcut o vreme. In ochii lui 
jucau luminițe vii. II priveam tă
cut. El și-a încrețit fruntea înal
tă. M-a cercetat, uitindu-se pe 
sub sprincene și a adăogat mur- 
murînd •

— Șă vedem. Am vorbit aseară 
cu Marin, secretarul. Cred că..."

Nu și-a continuat vorba. A ple
cat, spunîndu-mi:

— Noroc. Plec. Mai am de gri
pat un pogon.

L-am privit cum călca apăsat, 
tăcut și singur, pămîntul uliței 
înguste.

„De ce n-o fi vrut să mai vor
bească?" — m-am întrebat a- 
tunci. Acum nu mai mă întreb. 
Nu, pentru că scrisoarea pe care 
am primit-o de curînd de la 
Constantin Marin, secretarul co
mitetului U.T.M. din Șoldanu, îmi 
vestea: „nu mai există în mo
mentul de față tuci un utemist 
care să nu fie membru al uneia 
dintre cele trei întovărășiri agri
cole, ori al colectivei..."

Deci utemistwl Ion Mihală nu 
mai e singur. El face parte din 
marea unitate a celor din Șol
danu care au pășit cu încredere 
nezdruncinată pe calea cea nouă 
a belșugului, calea fericirii lor.

G. V. PLEHANOV: în istorie *)

I

Deși a trecut mai mult de o ju
mătate de veac de la apariția lu
crării lui Plehanov : „Rolul per
sonalității în istorie", ea nu și-a 
pierdut actualitatea. Ea a deve
nit in decursul deceniilor o lu
crare deosebit de prețuită.

In aceste zile cînd aniversăm 
100 de ani de la nașterea lui 
Plehanov, mulți oameni tineri și 
virstnici care și-au însușit lu
crările de bază ale marxism-le- 
ninismului se gîndesc la această 
operă marxistă ca la un prieten 
înțelept.

G. V. Plehanov este unul din
tre pionerii marxiști ruși. Lucră
rile sale ca „Socialismul și lupta 
politică", „Contribuții la proble
ma dezvoltării concepției moniste 
asupra istoriei" (1895) șl altele 
au pregătit terenul pentru vic
toria marxismului în Rusia.

„Roiul personalității în istorie" 
a fost publicată pentru prima 
oară în 1898. Ea a fost în
dreptată în primul rînd împotriva 
concepțiilor ostile marxismului — 
ale narodnicilor care susțineau 
că unicul motor și făuritor al is
toriei șînt personalitățile „alese", 
„eroii", pe care „masele", „po
porul", „gloata" îi urmează su
pus, docil.

In lucrarea sa Plehanov de
monstrează de pe pozițiile mate
rialismului istoric, că dezvoltarea 
societății este determinată în ul
timă instanță nu de dorințele și 
capriciile personale ale diferitelor 
personalități de seamă. Ea este 
determinată de gradul și modul 
d.e dezvoltare al condițiilor mate
riale, economice ale vieții societă
ții, de dezvoltarea forțelor de pro
ducție și de relațiile de produc
ție apărute în procesul social, 
economic al producției. Acest ele
ment de bază în determinarea di
recției generale de dezvoltare a 
societății este numit de Plehanov 
„cauza generală",

Plehanov s-a pronunțat însă 
împotriva concepției fataliste po. 
trivit căreia necesitatea istorică 
ar exclude orice influență a oa
menilor, a personalităților de 
seamă asupra mersului dezvoltă
rii istoriei.

Plehanov biciuiește totodată cu 
multă ironie concepția subiecti
vistă, în general, și a narodnici
lor, î.n special, care se căzneau 
din răsputeri să demonstreze că 
„activitatea personalităților care 
gîndesc în mod critic" este fac
torul hotărîtor în procesul istoric.

întreaga dezvoltare a societății 
omenești este mărturie a faptului 
că personalitățile pot, datorită 
trăsăturilor de caracter să aibă

“) Editura de stat pentru lite
ratură politică 1956.

anumită influență asupra vieții 
societății. Pentru ca o personali
tate să poată juca un astfel de 
rol, e necesar ca trăsăturile sale 
caracteristice, talentul său să fie 
de așa natură îneît să-l facă mai. , 
capabil decît toți ceilalți contam- , 
porani, concetățeni de ai săi să j 
servească marile necesități sociale 
ale epocii sale; pe de altă parte 
este necesar ca orînduirea socială ; 
respectivă să nu pună piedici în 
drumul personalității care posedă 
particularitățile dale, necesare și 
utile tocmai în acea epocă.

Orînduirea socială respec
tivă deiermină, în ultima analiză, 
rolul și importanța socială care 
poate reveni unor personalități. ( 
Talentele sînt întotdeauna rodul 1 
relațiilor sociale. Plehanov remar
că că „talentele apar pretutindeni 
șl întotdeauna acolo unde și 
atunci cînd există condiții sociale 
favorabile dezvoltării lor" (pag. 
46). Plehanov remarcă, de ase
menea, că posibilitatea persona
lității de a influenta într-un fel 
sau altul mersul evenimentelor 
— determinată de modul de or
ganizare socială, face în același 
timp ca asupra destinelor po
poarelor să exercite influența și 
așa zisele întîmplări

Intre altele vorbește despre 
faptul că apariția europenilor în 
America pentru băștinașii de 
acolo a fost o întîmplare, deoare
ce nu era o urmare a dezvoltării 
sociale interne. Dar preocuparea 
deosebită pentru navigație a po
poarelor Europei occidentale la 
sfîrșitul Evului Mediu, înfrînge- 
rea relativ ușoară a rezistenței 
indigenilor de către europeni — 
nu au fost nicidecum întîmplă- 
toare, ci determinate de condițiile 
social-economice ale dezvoltării 
țărilor respective.

Plehanov dă o serie de exem
ple istorice interesante, menite 
să clarifice ceea ce trebuie înțe
les din acest „întîm-plător". De 
pildă, în raport cu linia de dezvol- 
tare a Franței moartea prematură 
a celebrului orator militant Mi
rabeau era întîmplătoare, nu 
decurgea din această linie de 
dezvoltare — totuși ea a influen
țat mersul ulterior al revoluției 
franceze și figurează ca una din 
multiplele cauze care au influen
țat această desfășurare.

Ținînd seama de importanța 
socială a rolului personalității în 
istorie, acest rol nu trebuie să 
fie exagerat pînă la extrem, în 
sensul că ap putea să oprească 
sau să schimbe mersul firesc al 
dezvoltării sociale. Marxism-le- 
nismul condamnă cu hotărîre 
orice manifestare a cultului per
sonalității, a cărui răspîndire di- 
minuiază rolul partidului, reduce 
rolul conducerii colective în par-

Pregătiri în vederea întocmirii listelor de alegători
Sfaturile populare din Capitală 

au început lucrările în vederea 
întocmirii listelor de alegători 
pentru alegerea deputatelor în 
Marea Adunare Națională.

In listele de alegători vor îi 
înscriși cetățenii care se bucură 
de drept de vot conform preve
derilor Legii pentru alegerea 
deputaților în Marea Adunare 
Națională, excepție făcînd doar 
cel Lipsiți de facultățile mintale 
și persoanele condamnate prin 
hotărîre judecătorească la pier
derea drepturilor electorale. Vor 
fi înscriși țn liste și tinerii care 
pînă la data alegerilor împlinesc 
vlrsta de 18 ani.

întocmirea listelor de alegători

va fi terminată cel mai tîrziu cu 
30 de zile înainte de data alege
rilor. De la această dată listele 
de alegători vor fi afișate la cen
trele de afișare — special create 
de Sfatul Popular al Capitalei în 
diferite puncte ale orașului — 
în scopul aducerii lor la cunoș
tința alegătorilor. Atît în timpul 
întocmirii listelor, cît și după a- 
fișarea lor, cetățenii vor avea po- 
sibiltatea să le consulte la cen
trele de înscriere, precum și la 
centrele de afișare.

In ultimele zile în Capitală 
s-au terminat o serie de pregă
tiri în vederea alegerilor de Ia 
3 februarie. In cadrul unor adu
nări ale oamenilor muncii dip în-

treprinderl șl instituții au fost 
desemnați membrii comisiilor e- 
lectorale de circumscripție — 
reprezentanți ai Partidului Mun
citoresc Romîn, ai organizațiilor 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
sindicatelor, cooperativelor, aso
ciațiilor culturale etc. Au fost 
de asemenea desemnați în cadrul 
adunărilor cetățenești peste 3000 
de muncitori, intelectuali, mili
tari, tineri, pensionari, gospodi
ne etc. ca membri ai comisiilor 
electorale ale secțiilor de vo
tare.

Totodată au fost delimitate, 
stabilite și numerotate cele 445 
secții de votare țâre vor func
ționa în cuprinsul Capitalei.

tid și rolul maselor populare în 
dezvoltarea socială.

P.C.U.S. luînd atitudine hotă, 
rîtă împotriva cultului persona
lității lui I. V. Stalin și a urmă
rilor dăunătoare ale acestui cult 
și-a dovedit încă o dată mai mult 
fidelitatea sa neclintită față de 
principiile nemuritoare ale marx- 
ism-leninismului. Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S. a pus în fața 
noastră sarcina importantă de a 
lupta cu toată fermitatea împo
triva cultului personalității și a 
urmărilor sale. Și în această pri
vință, lucrarea iui Piehanov ne 
este de un real folos.

Un om cu mare personalitate 
este într-adevăr un pioner, des
chizător de noi drumuri. El pri
vește ■ mai departe decît ceilalți, 
vede mai bine noile necesități so
ciale care au apărut, el este în 
adevăratul sens al cuvîntului 
eminent, mare în măsura în care 
își subordonează munca lui aces
tor necesități sociale, se pune în 
slujba acestora. în măsura în 
care „activitatea lui este expre
sia conștientă și liberă a acestui 
mers necesar..." Activitatea ma
rilor noștri dascăli, Marx, En
gels, Lenin, activitatea condu
cătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești sînt grăitoare în a- 
ceastă privință.

învățătura marxist-lenînistă re
cunoaște rolul pe care îl poate 
avea în istorie personalitatea, 
conducătorii promovați de popor 
și susținuți de acesta, legați prin 
activitatea lor de lupta revolu
ționară a maselor populare pen
tru progres social, pentru socia
lism. Poporul nostru apreciază în 
cea mai înaltă măsură și iubește 
pe conducătorii săi, luptători ne
obosiți pentru cauza socialismu
lui și realizarea năzuințelor ce
lor ce muncesc.

Totodată, însă, marxism-leninis- 
mul demonstrează categoric ro
lul maselor populare ca făuritoa
re ale istoriei.

Apreciind conținutul bogat în 
idei al lucrării trebuie totuși 
menționat faptul că Plehanov nu 
dezvăluie pînă la capăt marele 
rol revoluționar al maselor popu
lare în istorie.

întreaga istorie ne arată că 
poporul este făuritorul marilor 
prefaceri sociale și al marilor 
evenimente istorice.

Progresul social se realizează 
prin activitatea revoluționară a 
maselor populare. Mersul, rezul
tatele diferitelor revoluții aoela- 

r le sînt și au fost determinate de 
participarea maselor populare

Influența maselor populare asu
pra evenimentelor istorice nu este 
întotdeauna de aceeași intensi
tate — ea depinde de organiza
rea lor, de gradul de înțelegere 
a intereselor lor și a scopurilor 
luptei. In zilele noastre activita
tea maselor a crescut imens da
torită faptului că în fruntea lor 
sp află clasa munciipare, condusă 
de partidele comuniste și munci
torești.

Sub conducerea partidelor co
muniste și muncitorești popoarele 
își creează în mod conștient pro
pria istorie.

Lucrarea „Rolul personalității 
in istorie", scrisă într-un stil 
viu. propriu întregii opere a 
lui G. V. Plehanov, apărută de 
curînd într-o nouă ediție în Edi
tura de stat pentru literatură po
litică, reprezintă pentru fiecare 
dintre noi un minunat prilej de 
a ne edifica intr-una din cele 
mai interesante probleme de ma
terialism istoric.

R. CATALINA

O NOUĂ EXPOZIȚIE
CEHOSLOVACEA TEHNICII

Vizitatorii lș\ amintesc de in
strumentele și aparatele medicale 
pe care Republica Cehoslovacă 
le-a prezentat nu de mult în ca
drul unei expoziții organizată in 
localul reprezentanței comerciale 
din str. Ojetari nr. 3. Ieri s-a 
deschis o nouă expoziție pen
tru prezentarea mărfurilor de 
consum cehoslovace: motoci
clete, biciclete. mașini de 
gătit' cu gaze, reșouri electrice 
de menaj, articole tehnice de cau
ciuc etc.

La deschidere au fost de față 
Valentin Steriopot. locțiitor al 
ministrului Comerțului Exterior. 
Elena Eremia. locțiitor al mini
strului Industriei Ușoare, M. 
Ciobanu, președintele Camerei de 
Comerț a R.P.R., T. Cristureanu, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț a R.P.R., funcționari supe
riori din Ministerul Comerțului 
Exterior, Ministerul Comerțului 
Interior. Ministerul Industriei 
Ușoare, directori ai unor între
prinderi de stat romlnești pentru 
comerțul exterior, ziariști.

Ambasadorul R. Cehoslovace la 
București, dr. Ivan Rohall Illkiv, a 
rostit o scurtă cuvintare.

Nu-i de loc curios faptul că la 
intrarea in expoziție vizitatorii 
se împart după preferințe: fe
meile se opresc în fața aragaze, 
lor, admirind construcția fabrici
lor „Mora" și „Caloria" șt incer- 
clnd să afle cum este instalată 
lumina electrică în interiorul cup
torului. Apoi se îndreaptă în spre 
dispozitivul „Robot U.K.Z.". O 
mică demonstrație. La dispozitiv
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este prinsă o mașină de tocat car
ne, apoi una de măcinat cafea, 
de curățat cartofi, de măcinat 
pesmet etc. Cu ajutorul electri
cității operațiile sînt executate . 
ireproșabil, ușurlnd munca atlt 
de migăloasă a gospodinelor. In 
această sală sînt expuse și alte 
produse : mașini de călcat la care 
temperatura poate fi reglată In 
funcție de țesătura stofei, aspira
toare, mașini de spălat rufe „Alba 
Cygnus" cu gaze și cu ajutorul 
curentului electric.

Bărbații se opresc mai ales în 
sala alăturată. Multe lucruri sînt 
aici de admirat, lată motocicleta 
„Pionier" de 50 cm. cubi. Pare 
mai curînd o jucărie și totuși sus
ține o greutate de 130 kg., consu
nând la 100 de km. un litru și 
jumătate de benzină. Greutatea 
ei este de 41 kg. Slnț expuse aici 
motociclete cu capacitatea de 
125, 250. 300 cmc. Tovarășul 
Horăk Miroslav, consilier comer
cial, spunea aoum citeva zile. 
„In producerea principalelor 
articole de export ocupăm lo
cul I din lume și expor
tăm motociclete in 102 țări. 
Putem spune — adăuga tovară
șul consilier comercial — că în 
privința motocicletelor C.Z. 250 
cm. cubi sintem aproape cei mai 
mari exportatori din lume".

Intr-up alt colț al 
expuse bicicletele. 
„Favorit" sint cunoscute 
„Cursa Păcii",

Expoziția din str. Ojetari 
este o mărturie veridică a 
statului democrat-popular 
slovac pentru creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, a in
teresului pentru dezvoltarea neîn
cetată a tehnicii noi.

sălii sînt 
Bicicletele 

din

nr 8 
grijii 
ceho-

L. P.

măreață luptă pașnică pentru 
fericirea poporului.

21 octombrie: la ora 11 șl 23 
de minute traversele dinspre Li- 
vezeni s-au unit cu cele dinspre 
Bumbești, la 100 de metri de 
tunelul „Cirligul caprei"... Bri
găzile din Ttrnăveni refuză să 
iasă din șut. Noaptea umedă și 
rece este străbătută de lumi
na reflectoarelor. Se lucrează in
tr-o ordine desivlrșită. lnceplnd 
cu conducerea șantierului și ter- 
minind cu ultimul brigadier, 
fiecare se află la postul său, 
fiecare execută in liniște misiu
nea sa — întinderea liniei. Cea
ța se ridică molcom din vale ca 
aburul dintr-un cazan uriaș, de
scoperind fețele grave și obosite 
ale brigadierilor ce înaintează 
strins pe cele două fronturi spre 
joncțiune. Au mai rămas două 
ore pinu la îndeplinirea angaja
mentului brigăzilor.

La cele două capete locomoti
vele sună, parcă niște comuni
cații scurte ce se transmit nă
valnic pe întregul defileu, de la 
brigadă la brigadă, despre îna
intarea celor două fronturi. 
Scurte strlngeri de miini, priviri 
emoționate a mii de brigadieri, 
mineri și tehnicieni în direcția 
frontului principat, și miinile se 
încleștează din nou pe unelte cu 
forțe înzecite. La ora 4 după a- 
miază s-au aprins jitilele ulti
melor salve. 250 lovituri cu di
namită izbesc in rămășițele ma
sivului de granit, netezind dru
mul.

A mai rămas o jumătate de 
oră, un sfert de oră, zece mi
nute ; cele două fronturi sini a- 
tîi de aproape incit oamenii 
simt respirația caldă și bătăile 
inimii. De jur împrejur s-au 
strins minerii, brigadierii, tehni
cienii. Ei urmăresc fiecare miș
care a tovarășilor din condu
cerea de partid, a brigadierilor 
și‘ tehnicienilor care au cinstea 
să prindă capetele ultimelor șine 
ci vor desăvirși joncțiunea. Me
talul este prins de miini vigu
roase, se sudează, făcînd corp 
comun cu întreaga linie de la 
'Bumbești la Livezeru.

răsună
Un „Ural" puternic țîșnește 

spontan din sute de piepturi, se 
înfrățește cu șuieratul neîntre
rupt al locomotivelor ce vestesc 
întregului șantier, țării întregi, 
o nouă victorie a poporului nos
tru, a celor ce în urmă cu 8 
ani a<u unit Valea Jiului cu cen
trele industriale ale țării prin a- 
ceastă nouă arteră de comuni
cație.

Glndurile tuturor se îndreaptă 
In aceste clipe spre partid. Pe 
data de 22 octombrie, ora 5 
după amiază — suna telegra
ma adresată C.C. al partidu
lui — în sectorul „Pietrele al
be", la 100 metri de tunelul „Cîr- 
ligul caprei", s-a unit linia fe
rată Bumbești-Livezeni. Angaja
mentul brigadierilor, muncitori
lor și tehnicienilor de pe șantie
rul național „Gh. Gheorghiu- 
Dej" a fost îndeplinit.

R
Primele zile ale lunii noiem

brie. ...Șantierul, împodobit de 
sărbătoare, așteaptă oaspeții iu
biți. Munții acoperiți de pădu
rea învesmlntată în haine colo
rate de toamnă, compleclează de
corul minunat al Văii Jiului. 
Dinspre Livezeni și Bumbești se 
îndreaptă spre centrul șantieru
lui mineri, țărani, oameni ai 
muncii din regiunile înconjură
toare. Din cele 22 de sectoare 
se scurg spre lotul inaugurării 
coloanele strlnse ale miilor de 
brigadieri, cu steaguri larg des
fășurate, in ritmul cîntecelor ce 
umplu văzduhul. La Lainici, la 
Rafailă, Șoimi și pe alte sectoa
re, la înălțimi amețitoare, bri
gadierii au înălțat stindarde ro
șii și au brodai pe vlrfuri de 
granit stema partidului. Pe zi
durile de sprijin ce străjuiesc a- 
oroape întregul defileu, lozinci 
scrise cu litere mari, albe și ro
șii, exprimă dragostea și devo
tamentul constructorilor de pe 
șantierul Bumbești-Livezeni față 
de partidul clasei muncitoare, 
hotărîrea tineretului de a munci 
fără preget pentru patrie, pen
tru un viitor fericit.

Uratele mulțimii adunate 
spintecă văzduhul In momentul 
cind tovarășul Petru Groza, în
soțit de tovarășii Gh. Gheor-

ghiu-Dej și Chivu Stoica, 
tradiționala panglică roșie, 
clarlnd deschisă calea pe 
linie ferată Bumbești-Livezeni.

Un moment de liniște, o emo
ție adinei ne-a cuprins pe toți 
cînd s-a dat cuvtntul, pentru a 
vorbi din partea partidului, to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej.

„Ați lucrat cu însuflețire și e- 
nergie — a spus tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej — pentru că 
v-ați pătruns de noul conținui, 
de noul sens al muncii în Re
publica noastră Populară. Nu
mai astfel se explică faptul că 
muncitori tineri și virstnici, fe
mei, tehnicieni și brigadieri s-au 
luat la piept cu cei mai puternici 
uriași ai naturii, sjirteclnd ptn- 
tecele munților, zidind zeci de 
tuneluri și viaducte, uretndu-se 
oe înălțimile amețitoare ale 
stincilor, aruneînd punți peste 
liu, peste prăpăstiile adinei și 
abrupte, adăugind la frumusețea 
lor sălbatică aceste minunate 
podoabe de granit și beton. A- 
ceasta este o dovadă a înaltei 
voastre conștiințe de clasă. Me
ritați cu toții, dragostea și recu
noștința poporului".

★
Au trecut de atunci 8 ani...
Tineretul a fost din nou che

mat in formațiile brigadierești, 
să participe la înălțarea noilor 
construcții ale socialismului. La 
Năvodari și Hunedoara, la Go
vora și Galați, la Uricani și 
Rusca Și pe alte numeroase șan
tiere, răsună cîntecul brigadieri
lor avlntați pe schelele noilor 
construcții.

Urmărind viața și munca bri
gadierilor recunoști marile tran
sformări intervenite în viața po
porului nostru în acești ani. Ce 
orizont larg de muncă și dez
voltare s-a deschis tineretului 
patriei noastre 1

Tu, tinere brigadier, ai în 
fața ta tabloul măreț al patriei 
în plină ascensiune spre socia
lism. Ți-ai îndreptat glodurile 
și pașii spre sectorul construc
țiilor, spre șantierele de tineret. 
Ai început, alături de virstnici, 
să tnalți zidurile noilor combi
nate și orașe muncitorești, des-

valea
noua

chizind drum luminii spre cen
trul Moldovei și noi căi de ac
ces în Delta Dunării spre bogă
țiile ei neexploatate. Tu și nu
meroși colegi ai tăi vor absolvi 
in curînd cursurile de calificare 
la locul de muncă. Prin munca 
slrguindoasă vei deveni, ase
menea maistrului zidar Anghel 
llie de la Năvodari, un om de 
seamă al șantierului.

Muncitorii, tehnicienii, briga
da tn care lucrezi, părinții tăi 
și poate iubita te vor admira 
pentru dîrzenia cu care ai în
vățat meseria, pentru iscusința 
cu care lucrezi, pentru rîvna și 
răbdarea cu care vei crește la 
rindul tău noi lucrători califi
cați în construcții. Iți vei crea 
o viață demnă și frumoasă.

Te-am tntîlnit nu de mult ti
nere brigadier fruntaș: poate pe 
șantierul Govora, te-am văzui 
merglnd la muncă tn riadul bri
găzii tale frumos încolonate cu 
steag și clntec, ți-am văzut lo
cul de odihnă; era curat și fru
mos rlnduit.

Te-am urmărit la careul fes
tiv : ai fost citat pe ordinul de 
zi al comandamentului între cei 
18 evidențiați pentru muncă și 
disciplină exemplară. Știm că te 
mtndrești cu ciștigul realizat și 
faci planuri cum să-l întrebuin
țezi cu folos. Intre altele (scu
ză-mi indiscreția) am admirat

pe ascuns micul 
tău inventar in ca
re erau rînduite 
frumos o părie de 
ghete cu cremă șl 
lucruri necesare : 
săpun, prosop, 
riuță, pastă și 
tete.

Tovarășii tăi 
pregăteau seara ... 
club pentru festiva
lul artistic ce urma 
să-l dați duminică, 
în comuna Băbeni. 
Pe fața lor se citea 
hotărîrea de a fi 
la înălțimea cuve
nită a numelui de 
brigadier... Am ad
mirat campionatul 
vostru de șah și 
altele.

Am văzut tn tine 
prin ani miile 
brigadieri de

pe
al-

se
in

de 
_ la

Bumbești-Livezeni. Te-am salu
tat in gind cu adine respect 
pentru exemplul tău convingă
tor. Tu ai privit cu fermitate 
greutățile inerente fiecărui in

și 
pe 
de

și regionale și numărul lor este 
tn continuă creștere.

Lupta pentru ridicarea șantie
relor de tineret la nivelul unor 
șantiere model a intrat azi în 
preocuparea de zi cu zi a tutu
ror acelora chemați să îndepli
nească această sarcină de onoa
re. In lupta pentru 
lipsurilor ce se mai 
încă pe șantierele de 
trebuie cruțat nici un 
xemplul brigadierilor r. 
găzilor fruntașe în muncă, tn 
disciplină și în viața de tabără, 
trebuie răsptndit cu grijă și răb
dare pînă va cuprinde pe toți 
brigadierii, pe toate șantierele.

Partidul a chemat pe tinerii 
brigadieri de pe șantierele na
ționale și regionale, organizați 
de U.T.M. să lupte cu toată vi
goarea lor pentru realizarea ce
lui de al doilea cincinal, pentru 

detașament inain- 
calificate de un 

sectorul construc- 
făurirea unui om 
al mărețelor idei 
poporul nostru în

lichidarea 
manifestă 
tineret nu 
efort. E- 
și al bri-

ceput de viață, ai muncit 
muncești cu dirzenie pe linia 
care te îndrumă organizația 
tineret.

Ca tine, dragă tovarășe bri
gadier, sînt astăzi mulți bri
gadieri pe șantierele naționale

făurirea unui 
tat de cadre 
înalt nivel in 
fiilor, pentru 
nou, purtător 
ce însuflețesc „ ....... ..........
lupta sa pentru fericire, pentru 
pace, pentru progres.

Tradițiile minunate ale briga
dierilor de pe șantierele naționa
le din anii reconstrucției trebuie 
să constituie un îndemn și un 
exemplu de urmat pentru toți 
brigadierii, un îndemn pentru 
noi fapte mărețe, demne de e- 
poca pe care o trăim.



Schimbul de mesaje între 
A« Bulganin 

și H. S« Suhrawardi
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 6 noiembrie 
ambasada Pakistanului la Mos
cova a remis mesajul primului 
ministru al Republicii Islamice 
Pakistan, H. S. Suhrawardi, 
adresat lui N A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., în care guvernul 
Pakistanului face cunoscut că a 
condamnat cu hotărîre agresiu
nea franco-britanică în Egipt, 
precum și agresiunea săvîrșită de 
Israel.

In mesaj se vorbește de aseme
nea despre evenimentele din Un-

garia, și se face o apreciere asu
pra acestor evenimente care esta 
în contradicție cu faptele și si
tuația reală.

La 16 noiembrie, N. T. Fedo
renko. locțiitorul ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a re
mis lui A. Husein, ambasadorul 
Republicii Islamice Pakistan, ur
mătorul mesaj de răspuns al lui 
N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
adresat lui H. S. Suhrawardi, pri
mul ministru al Republicii Isla
mice Pakistan. Iată textul mesa
jului :

ambasadorul a

U.R.S.S., cu

extraordinar și 
al Iranului 

care a avut o

MOSCOVA 8 (Agerpres).
TASS transmite : La 8 decembrie nipotențiar 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit pe dl. A. Masud-Ansari, vorbire.

N. A. Bulganin a primit 
pe ambasadorul Iranului

O încălcare grosolană 
a normelor internaționale

Primului ministru al Republicii Pakistan,
H. S. SUHRAWARDI

Moscova, Kremlin
15 noiembrie 1956

Stimate domnule prim ministru,

Am primit mesajul dvs. din 6 
noiembrie 1956 care se referă ta 
situația din Orientul Apropiat șl 
la evenimentele din Ungaria.

Guvernul Uniunii Sovietice re
marcă că după cum reiese din 
mesajul dvs. guvernul Pakistanu
lui a condamnat agresiunea An
gliei, Franței și statului Israel 
împotriva Egiptului. Guvernele 
Angliei, Franței și Israelului, pă
șind pe calea agresiunii au încăl
cat fățiș Carta Organizației Na
țiunilor Unite și, încercînd să 
restabilească dominația colonială 
In Orientul Apropiat, au invadat 
cu forțele lor armate teritoriul 
Egiptului și au pricinuit mari ne
norociri poporului egiptean. Nu
mai sub presiunea opiniei publice 
mondiale, care a condamnat răz
boiul agresiv împotriva poporului 
egiptean, agresorii au fost nevoiți 
să înceteze operațiunile militare-

In ce privește problema men
ționată de dvs. cu privire la eve
nimentele din Ungaria, poziția 
guvernului sovietic tn această 
problemă a fost expusă cit se

poate de limpede în „Declarația 
guvernului Uniunii Sovietice cu 
privire la bazele dezvoltării și în
tăririi prieteniei și colaborării 
dintre Uniunea Sovietică și ce
lelalte state socialiste** dată pu
blicității la 31 octombrie 1956.

Problema recentelor evenimente 
din Ungaria este o chestiune in
ternă 
totul 
legal 
ruia 
aflau 
tatulul de la Varșovia au acor
dat ajutorul necesar in restabi
lirea ordinii tulburată de elemen
tele reacționare din (ară care au 
primit ajutorul anumitor forțe 
imperialiste.

Orice încercări de a interpre
ta in mod denaturat evenimen
tele din Ungaria, interpretări 
care uneori se fac asupra acestor 
evenimente, și străduința de a le 
prezenta sub o formă vădit de
naturată nu poate fi calificată 
altfel decit cu dorința de a aba
te atenția popoarelor de la agre
siunea întreprinsă de Anglia, 
Franța șl 
Apropiat.

a acestei țări și este întru 
de competența guvernului 

din Ungaria la cererea că- 
trupele sovietice, care se 
in Ungaria în baza Tra-

Israel tn Orientul

Cu stimă, 
N. BULGANIN

O precizare a Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Ungare

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — 
Ziarul „Nepszabadsâg" a publi
cat la 7 decembrie următoarea 
precizare a Ministerului Afaceri
lor Externe al R.P. Ungare:

Un mare număr de cetățeni 
unguri din Budapesta și din 
provincie roagă Ministerul Aface
rilor Externe să ajute rudele lor, 
în majoritate minori, care au 
trecut recent în Austria să se în
toarcă în patrie Ministerul A- 
facerilor Externe aduce la cu
noștința celor care au făcut ase
menea cereri că legația Ungariei 
din Viena a cerut în nota sa din 
24 noiembrie 1956 Ministerului 
Afacerilor Externe din Austria sa 
permită ca funcționarii legației 
să viziteze lagărele pentru emi
grant! din Austria și să acorde 
ajutor celor care doresc să 
se înapoieze în patrie. La 
29 noiembrie 1956 legația 
Ungariei din Viena a remis 
Ministerului Afacerilor Exter
ne din Austria o nouă notă în 
care a cerut permisiunea ca în 
Austria să fie înființată și să ac
tiveze o comisie care să ajute pe 
unguri să se întoarcă tn patrie.

La 3 decembrie 1956 Ministerul 
Afacerilor Externe a cerut lega
ției Austriei la Budapesta o viză 
pentru membrii comisiei. Pină în 
prezent nu s-a primit Încă un 
răspuns din partea Austriei la 
aceste trei note ale Ungariei 
Cînd autoritățile austriece își 
vor da consimțămintul, comisia 
pentru înapoierea ungurilor în 
patrie va proceda imediat la re
zolvarea urgentă a situației ace
lor persoane care doresc să se 
înapoieze în Ungaria

<D$k

Adunări pentru consilium
Asociaților studențești

N. S. Hrușciov a primit pe Isabelle Blum
MOSCOVA 8 (Agerpres). —■ secretară a Consiliului Mondial 

TASS transmite: La 8 decern- a] păcii, laureată a Premiului 
brie N. S. Hrușciov, prim secre- , , „
tar al C.C. al P.C.U.S. a primit Infernaț.onal Lemn și a avut cu 
pe Isabelle Blum, cunoscută frun. ea o convorbire despre perspec- 
tașă a vieții publice din Belgia, tivele luptei" pentru pace.

Comunicatul agenției TASS
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite următorul comu
nicat : In declarația din 10 no
iembrie a agenției TASS s-a 
anunțat că tn legătură cu agre
siunea Angliei, Franței și Israe
lului impotrtva Egiptului, nume
roși cetățeni sovietici au adresat, 
organelor puterii rugămintea de 
a li se permite să plece in Egipt 
ca voluntari, pentru a lupta im-, 
oreună cu poporul egiptean pen
tru izgonirea agresorilor de oe 
pămintul egiptean. în această de
clarație se spunea de asemenea 
că dacă tn ciuda hotăririlor 
O.N.U.. agresorii nu-și vor retra- 
ge trupele din Egipt, organele 
corespunzătoare ale puterii din 
Uniunea Sovietică nu vor împie
dica pldbarea cetățenilor sovie
tici ca voluntari tn Egipt.

în prezent guvernele Angliei. 
Franței și Israelului au anunțat 
In mod oficial pe secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite că tși vor retrage fără tn- 
itrziere toate forțele lor armate 
din Egipt, că comandamentului 
lor l s-a dai tn acest sens in
dicații corespunzătoare, deși cu 
acest prilej se mai fac încă în
cercări de a se pune intr-o for
mă directă sau voalată anumite 
condiții In legătură cu îndepli
nirea totală a hotăririlor „doptate 
de Organizația Națiunilor Unite.

Știrile anunță că a început re
tragerea din Port Said a trupelor 
engleze și franceze, precum și 
retragerea de pe teritoriul Egip
tului a trupelor Israelului

în felul acesta, sub presiunea 
opiniei publice mondiale și a tu
turor forțelor iubitoare de pace.

siniAnglia, Franța și Israelul 
silite să se supună hotărtrilor 
Adunării Generale a O.N.U. cu 
privire la retragerea trupelor 
lor din Egipt.

Popoarele Uniunii Sovietice 
constată cu o mare satisfacție că 
in Orientul Arab incendiul răz
boiului a fost stins. Ele cred că 
guvernele Angliei, Franței și Is
raelului tși vor tndeplini obli
gațiile asumate și tn felul acesta 
In această zonă a globului vor fi 
instaurate tn mod trainic pacea 
și liniștea.

tn legătură cu aceasta agenția 
TASS este împuternicită să de
clare că retragerea totală a for
țelor engleze, franceze și israe 
liene din Egipt, tn mod firesc 
face să nu mai fie actuală pro
blema plecării tn Egipt a volun
tarilor sovietici. Stabilirea unei 
păci trainice și a colaborării ac
tive Intre popoare a fost și ră- 
mine piatra unghiulară a poli
ticii externe a Uniunii Sovietice.

E. Kardelj va vizita 
Grecia

Brigăzile armatei irakiene 
nu vor lupta împotriva Siriei

BELGRAD 8 .(Agerpres). — 
La invitația primului ministru 
grec, Karamanlis, care a vizitat 
recent Iugoslavia, Edvard Kar- 
delj, vicepreședintele Vecei Exe
cutive a R.P F. Iugoslavia, va face 
o vizită oficială în Grecia. Data 
vizitei va fi stabilită ulterior.

DAMASC 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum re
latează ziarul „An-Nasr", coman
danții brigăzilor armatei irakie
ne au hotărlt tn cadrul unei 
consfătuiri că brigăzile lor nu 
vor lupta împotriva Siriei dacă 
primuț ministru Nuri Said va 
ordona atacarea acestei țări, de
oarece această acțiune ar fi o

crimă împotriva țărilor arabe. 
Hotărtrea comandanților de bri
găzi a fost adusă la cunoștința 
regelui Feisal.

Această hotărire. scrie ziarul, 
a neliniștit profund pe Nuri Said 
care a ordonat înlocuirea uno' 
comandanți de brigadă. Pină In 
prezent acest ordin nu a fost exe
cutat

Aventura Suezului
a dus la discreditarea

guvernului Mollet
Eșecul usturător al agresiunii 

impotriva Egiptului și consecin
țele dezastruoase pe care le-a 
avut jn Franța această „operație 
a Suezului" aii dus la discredi
tarea actualului guvern francez 
care este supus unor critici aspre 
din partea opiniei publice. 
Cercurile de dreapta franceze, 
care s-au servit de guvernul 
Mollet pentru a organiza aven
tura militarists din Orientul 
Mijlociu, caută acum „soluția" 
crizei politice și economice prin 
care trece Franța exercitind pre
siuni fățișe pentru „schimbarea 
regimului"

Ziarele de extremă dreaptă, 
care sînt silite să recunoască 
„eșecul politicii de pină acum" 
și „izolarea" in care se găsește 
Franța ca urmare a acestei po
litici, trasează acum chiar pro
grame concrete pentru aceste 
„reforme" — cum face ziarul 
„L’Information". Acest ziar vor
bește fățiș despre „căderea gu
vernului Mollet", avînd insă gri
jă să adauge că aceasta ar tre
bui urmată imediat de dizolva
rea Adunării Naționale și de 
noi alegeri organizate in cadrul 
unei noi legi electorale, alcătui
tă potrivit cu interesele partide
lor și grupurilor de dreapta șl 
mai ales cu scopul mărturisit de 
a „restrînge cît mai mult nive
lul parlamentar înalt atins de 
Partidul Comunist".

Alături de cercurile financiare 
și industriale care se exprimă 
astfel prin „L’Information", ia 
poziție și partidul catolic „Miș
carea Republicanilor Populari" 

-.Oi p -.rt d — Pflim- 
lin, de Menthon și alții — au 
publicat in ziarele de dreapta 
numeroase dec’arații in care vor
besc de Reconsolidarea Franței 
slăbite". de „a'egerea unei noi 
politici", subliniind insă tot tim- 
pu’ că o asemenea politică tre
buie încadrată în „coordonatele 
Europei unite" și a ..unității eu
ropene", precum și a „combate
rii influenței comuniste". Grupu-

rile de dreapta și extremă dreap
tă ale așa zișilor „moderați** și 
„independenți'1 au adoptat pozi
ții identice in cadrul recentului 
lor congres.

De altfel, in ultimele zile, zia
rele care se fac purtătoarele de 
cuvint ale acestor cercuri au 
deschis o adevărată campanie de 
presă tn favoarea „reformelor**, 
referindu-se atit ia „schimbarea 
regimului" cit și la vechea teză a 
„reformei constituției** pentru a 
înlesni manevrele elementelor de 
dreapta.

Semnificativ este faptul că la 
această campanie se asociază și 
așa-zisul „Buletin de Informații 
al Contelui de Paris**, care este 
publicația cercurilor monarhiste 
din Franța. Acest „Buletin de 
Informații** se crede autorizat să 
facă tot felul de „considerații" 
pe marginea crizei politice fran
ceze și să propună „cu hotărî- 
re“ o serie de „reforme", prin, 
tre care primul loc II ocupă „re
forma instituțiilor constituționa
le" și „întărirea aparatului mi
lita r“.

Pentru a da mai multă tărie 
acestor „propuneri" șl „progra
me" de „reforme**, unele ziare 
au început să agite in ultima 
vreme numele generalului de 
Gaulle care, după părerea anu
mitor cercuri, ar fi „liderul sal
vator" de care ar avea nevoie 
Franța. Ziare ca „Paris-Presse** 
și „Le Parisien Libere** vorbesc 
tot mai des de așa-zisa „reve
nire in arena politică" a lui de 
Gaulle. Iar comentatorul ziaru
lui „Le Monde" arată că „greu
tățile persistente și crescînde 
prin care trece Franța ii fac pe 
unii să se gindească că ar fi ve
nit in sfirșit ora intervenției lui 
de Gaulle". Comentatorul sub
liniază insă că, potrivit vederi
lor acestor „anumite cercuri", 
este limpede că „soluția de Gaul
le presupune de la început un alt 
sistem politic decît cel existent", 
cu alte cuvinte o „reformă" pe

linia celor cerute de dreapta re
acționară.

In fața acestor presiuni guver
nul Mollet caută să se mențină 
la putere printr-o politică la fel 
de puțin conformă cu interesele 
țării. Corespondentul din Paris 
al ziarului italian „Unita" scrie 
tntr-o profundă analiză a situa
ției politice franceze că „in fața 
firesiunilor dreptei, guvernul Mot
et pare că va ceda, fie luind-o 

Înainte pe calea reacțiunil pentru 
a nu fi răsturnat, fie cedîndu-i 
pe de-a întregul pasul". Ziarul 
„Le Populaire de Paris", organ 
al conducerii partidului socialist 
francez, din care face parte și 
primul ministru Mollet, nu gă
sește altceva de spus in actuala 
criză decît să vorbească de o 
așa-zlsă „apropiere a punctelor 
de vedere franco-americane" și 
de o „atenuare a crizei franco- 
americane" izbucnită după eșecul 
agresiunii in Egipt.

In realitate, așa cum arată zia
rul „L’Humanite" exprimind 
punctul de vedere al maselor 
largi populare, al întregii opinii 
publice franceze, soluția actuale* 
crize prin care trece Franța nu 
poate fi găsită pe calea unor 
așa-zise „reforme" anti-constltu- 
(ionale care să deschidă calea unei 
noi dictaturi, și cu atit mai pu
țin printr-o „reînnodare a alian
ței atlantice". „Pentru a ieși din 
criză, din actuala situație gravă 
în care am fost împinși printr-o 
politică contrară intereselor țării 
— scrie „L’Humanite" — este 
necesară renunțarea fără echivoc 
la politica grupurilor de dreap
ta, la politica de tipul Pinay-Bi- 
dault, care nu duce decît la de
zastre și care a fost condamnată 
de întreaga țară la alegerile din 
2 ianuarie. Este necesară stringe 
rea legăturilor dintre comuniști, 
socialiști și toți republicanii ade 
vărați pentru a da țării o majo 
ritate parlamentară și un guvern 
potrivit cu aspirațiile alegători- ; 
lor, care să ducă o politică de 
salvare a intereselor Franței"

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La invitația 
C.C. al Partidului Comunist din 
Italia. Comitetul Central al 
P.C.U.S. a numit în delegația la 
Congresul al VlII-lea al Parti
dului Comunist din Italia pe to
varășii M. A. Suslov, E. A. Fur- 
țeva, 1. K. Jegalin.

Ambasada Italiei la Moscova 
eliberat vize tuturor membrilor 
delegației și aceștia au plecat în 
Italia. După aceea însă autorită
țile italiene nu au permis intra
rea în Italia și au anulat viza 
eliberată lui M. A. Suslov, ceea 
ce coristituie o încălcare groso
lană a normelor și regulilor in
ternaționale îndeobște acceptate

Sosirea în Italia a delegației 
P.C.U.S. la Congresul P. C. I

La 7 decembrie a sosit în Ita
lia delegația P.C.U.S. la cel de 
al VlII-lea Congres național al 
Partidului Comunist din Italia. 
Din delegație fac parte: E. A. 
Furțeva, membru supleant aJ 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. și

secretar al Comitetului orășe
nesc din Moscova și al C.C. ai 
P.C.U.S. și I. K. Jegalin, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim se
cretar al Comitetului regional 
Stalingrad al P.C.U.S.

Deschiderea Congresului 
Partidului Comunist Italian
ROMA 8 (Agerpres). — La 8 

decembrie s-a deschis la Roma 
in Palatul congreselor cel de al 
8-lea congres național al Parti
dului Comunist din Italia. La 
congres participă aproape 1.900 
delegați, oaspeți și reprezentanți 
ai partidelor comuniste și mun
citorești frățești din 19 țări, pre
cum și numeroși ziariști italieni 
și străini.

După alegerea Prezidiului con
gresului cuvîntul introductiv a 
fost rostit de Giuseppe Dozza, 
membru al conducerii partidului 
comunist.

Palmiro Togliatti, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Italia, tntîmpinat cu aplauze fur
tunoase, a prezentat raportul în 
legătură cu prima problemă de 
pe ordinea de zi: „Pentru calea 
italiană spre socialism, pentru un 
guvern democrat al claselor celor 
ce muncesc". El și-a început ra
portul cu analiza situației interna
ționale subliniind că „întreaga lu
me civilizată a fost în pericolul de 
a fi aruncată în prăpastia unui 
conflict general provocat de a- 
gresiunea anglo-franceză împo
triva poporului egiptean. Acea
stă agresiune, a declarat To
gliatti, exprimă nu numai carac
terul banditesc al cercurilor fi
nanciare anglo-franceze, nu nu
mai dorința Angliei și Franței de 
a-și menține pozițiile coloniale, 
ci și intenția de a împiedica des
tinderea încordării internațio-

nale și de a se reveni la războiul 
rece. Togliatti a înfierat încer
cările reacțlunii de a specula 
evenimentele din Ungaria și de 
a le folosi pentru propaganda lor 
josnică anticomunistă. Raporto
rul a subliniat uriașa însemnă
tate pe care o reprezintă pentru 
mișcarea muncitorească și socia>- 
listă din întreaga lume rezulta
tele lucrărilor Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S.

El a declarat că comuniștii ita» 
lieni nutresc un sentiment te 
profundă recunoștință față te 
Uniunea Sovietică, ținînd seama 
de „rolul pe care ÎI recunoaștem 
acestei țări și partidului care o 
conduce în lumea socialistă și în 
mișcarea comunistă internațio
nală**.

Trecînd la examinarea situației 
interne, Togliatti a vorbit despre 
problemele social-economice ale 
Italiei, subliniind necesitatea 
transformării actualei structur 
economice a țării pentru orien 
tarea Italiei pe calea spre so 
cialism. Drept cea mai apropiat 
sarcină în această privință, To 
gliatti a indicat înfăptuirea refor 
mei agrare, naționalizarea mari 
lor monopoluri, reforma fiscal 
și respectarea strictă a const) 
tuției republicane.

Togliatti și-a exprimat convin 
gerea că Partidul Comunist Ita 
lian va ști să conducă clas 
muncitoare și întregul popor ita 
lian spre construirea victorioasă 
a societății socialiste .

în centrele universitare conti
nuă să se desfășoare adunări 
pentru constituirea Asociațiilor 
studențești și pentru alegerea or
ganelor conducătoare ale acestor 
asociații.

La adunarea pentru alegerea 
Consiliului Asociației studențești 
de la Institutul politehnic din 
Iași a fost dezbătut un proiect de 
program al asociației care pre
vede între altele întărirea activi
tății cercurilor științifice, o largă 
activitate culturală etc.

Au luat cuvîntul numeroși stu- 
denți. Ei au subliniat importanța 
constituirii Asociațiilor studen
țești și s-an angajat să sprijine 
înfăptuirea proiectului program.

La adunarea studenților de la 
facultatea de mecanică a Institu
tului politehnic din Timișoara au 
participat delegații studenților 
din facultate, cadre didactice, 
reprezentanții comisiei orășenești 
de' organizare a Asociațiilor stu
dențești, precum și un grup de 
muncitori și tehnicieni de la în
treprinderea metalurgică bănă
țeană invitați de facultate.

In cadrul adunării s-a dezbă
tut proiectul de p'lan de activitate 
al asociației pe anul universitar 
1956—1957 și au fost alese consi
liul de conducere al asociației 
studențești a facultății de meca
nică, comisia de cenzori și dele
gații la conferința pe institut.

Participanții la adunare au 
adoptat o moțiune adresată Co
mitetului Central al P.M.R. prin 
icare studenții facultății de meca- 
,nicâ a Institutului politehnic din 
Timișoara își exprimă recunoștin
ța față de partid și guvern pen
tru. condițiile de viață și învăță

tură create studenților și asigură 
conducerea partidului că tși vor 
însuși cu temeinicie noi cunoștin
țe tehnice pentru a deveni cadre 
bine pregătite.

In aceeași zi au avut loc con
ferințe de constituire a Asocia» 
fiilor studențești la facultățile de 
chimie industrială, electrotehnică 
și de construcții.

în darea de seamă prezentată 
cu. prilejul constituirii. Asociației 
studențești a Institutului de tea
tru „Szentgyorgyi Istvan" din 
Tg. Mureș, studentul Laszlo Ke- 
roly a subliniat condițiile optime 
de muncă și trai de care se 
bucură studenții institutului.

La discuții au luat parte- pro
fesori și studenți ai Institutului 
de teatru, reprezentanți ai tine, 
rilor muncitori de la fabrica de 
piei și mănuși „Petofi Sandor", 
și studenților Institutului medico- 
farmaceutic.

Cei prezenți au aprobat in 
unanimitate planul de muncă al 
asociației.

La conferința de constituire a 
Asociației studențești din Facul
tatea de mecanică și autotrac
toare a Institutului politehnic din 
Orașut Stalin au participat dele
gați ai celor 970 de studenți în
scriși în asociație, numeroși in
vitați din rîndul studenților frun
tași și cadre didactice.

După prezentarea proiectului de 
program ai asociației pe anul 
1956/1957 numeroși delegați la 
conferință au subliniat în cuvîn
tul lor grija deosebită pe care o 
acordă partidul și guvernul nos
tru studenților.

INFORMAȚIE
Printr-un Decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a fost 
înființat Comitetul de Stat al 
Apelor de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri*’, în scopul organizării 
conducerii de stat a activității 
hidro-meteorologice și a celei- de 
gospodărire a apelor de pe teri-» 
toriul R.P.R.

Pe baza aceluiaș decret ee în
ființează la comitetele executive

ale sfaturilor popula-re regionale, 
secțiunile regionale ale apelor, 
care vor fi îndrumate tehnic de 
către Comitetul de Stat al Ape
lor de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri.

Ca președinte al Comitetului de 
Stat al Apelor de pe lingă Con
siliul de Miniștri a fost năimit 
tov. Ion Bernachi.JOCURILE OLIMPICE

(Urmare din pag. l-a)

— Clasamentul pe țări —

Actuala situație internațională 
și sarcinile P. C. Cehoslovac

PRAG A 8 (Agerpres). — 
CETEKA transmite ; In zilele de 
5 și 6 decembrie 1956 a avut loc 
ședința Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist din Ceho- 
slovacia în cadrul căreia a f°s' 
discutat raportul prezentat de 
Antonin Novotny, prim secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
intitulat „Actuala situație inter
națională și surcinile partiduiui". 
Plenara a aprobat în unanimitate 
raportul prezentat, ca și politica 
externă urmată de partid și 
guvern. Comitetul Central a 
adoptat o rezoluție în care, prin
tre altele, se spune : Evenimen
tele din ultimul timp au confir
mat justețea concluziilor pe mar
ginea lucrărilor Congresului ai 
XX-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Succesele obți
nute In lupta dusă în momentul 
de față împotriva imperialismu
lui se datoresc în primul rînd 
dezvoltării cu succes a țărilor so
cialiste, politicii externe active a 
U.R.S.S. și măreței sale lupte 
pentru pace, sprijinită de toate 
țările socialiste, politică aprobată 
de popoarele întregii lumi și care 
a dus la o oarecare slăbire a 
încordării internaționale.

In legătură cu declarația din 
30 octombrie 1956 a guvernului 
sovietic cu privire la relațiile 
dintre țările socialiste, rezoluția 
subliniază că între Cehoslovacia 
și U.R.S.S. și între partidele co
muniste ale celor două țări s-au 
dezvoltat relații bazate pe ideia 
internaționalismului proletar, pe 
principiile egalității, suveranității 
și neamestecului în afacerile in
terne ale altor țări, precum și 
pe principiul unei strînse colabo
rări economice, politice și cul
turale.

Rezoluția își exprimă solidari
tatea sa fierbinte, frățească cu 
toate partidele comuniste din ță 
rile capitaliste. „Avem un deose 
bit respect se spune în rezolu
ție, mai ales pentru partidele co
muniste frățești din Franța și 
Italia care, în condiții deosebit 
de grele, și-au dovedit fermita
tea. unitatea, maturitatea politică 
și atașamentul față de ideile 
marxism-leninismului". Cu pri
vire Ia agresiunea împotriva 
Egiptului, rezoluția arată că po
porul cehoslovac sprijină întru- 
totul lupta justă a poporului egip
tean

Poporul cehoslovac a urmărit 
cu atenție desfășurarea eveni- - 
mentelor din Ungaria în ultimele 
săptămini. Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovaci, ; 
tregului popor cehoslovac de a

Rezoluția ședinței C.C. 
al P. C. Cehoslovac

-+----
ajuta forțele revoluționare din 
Ungaria cind a anunțat că este 
intrutotul de acord și sprijină 
acțiunea guvernului sovietic care, 
la cererea guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar 
a oferit ajutor militar poporului 
ungar pentru zdrobirea contrare
voluției, apărarea sistemului de
mocrat-popular și restabilirea or. 
dinei în țară Actuala desfășu
rare a evenimentelor din Unga
ria confirmă din plin justețea 
acestei acțiuni și istoria o va 
aproba. Rezoluția Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia exprimă solida, 
ritatea fermă cu Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar și cu 
Comitetul său Central și convin
gerea că clasa muncitoare din 
Ungaria va asigura construirea 
unei Ungarii socialiste.

In rezoluție, Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia se referă la cuvîntarea 
rostită recent de 1. B. Tito la 
Pola și care, pe lîngă cîteva con
cluzii juste, cuprinde și o serie 
de afirmații care, potrivit părerii 
unanime a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, nu sînt juste și nu 
servesc cauzei mișcării comuniste 
internaționale Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Ceho. 
slovacia nu este de acord cu îm
părțirea partidelor comuniste și 
a conducerii lor pe anumite „cu
rente" și consideră acest lucru 
drept un amestec în treburile 
interne ale acestor partide. O 
astfel de împărțire dăunează în 
mod direct unității internaționale 
a mișcării comuniste. In legătură 
cu afirmațiile nejuste ale lui Tito 
cu privire la cultul personalită
ții, rezoluția subliniază că „toc
mai sistemul socialist din Uniu
nea Sovietică a permis demasca
rea și lichidarea în mod consec
vent a cultului personalității și 
învingerea cu succes a conse
cințelor sale"

In rezoluție se arată în conti
nuare că orice încercare de a 
face din anumite forme și ten
dințe ale construirii socialismu
lui „modele" general valabile și 
pentru alte țări, este contrar le
ninismului și experienței Interna
ționale a clasei muncitoare.

Nici încercările de a face din 
formele și căile specifice de con
struire a socialismului ale anu- 

a exprimat hotărîrea în- mitor țări ..modele" generalizate 
1 pentru celelalte țări — se arată

în rezoluție — nu corespund le
ninismului și mișcării muncito
rești internaționale.

Și pe viitor, se spune în con
tinuare în rezoluție, vom căuta 
să adincim și să întărim neobo
sit legăturile prietenești și tovă
rășești cu Republica Populară 
Federativă Iugoslavia și cu Uniu
nea comuniștilor din Iugoslavia 
să discutăm in mod practic toate 
problemele, care au o mare im
portanță pentru cele două țări. 
Baza relațiilor noastre reciproce 
va fi întotdeauna învățătura mar- 
xism-leninismului, interesele po
poarelor celor două țări ale noa
stre și ale întregii mișcări co
muniste internaționale.

In rezoluție se vorbește în con
tinuare de unitatea oamenilor 
muncii din Cehoslovacia, de uni
tatea cehilor și slovacilor, de a- 
lianța trainică a Frontului Națio
nal, de rolul partidului comunist 
în această alianță.

Oamenii muncii din Cehoslova
cia consideră menținerea și întă
rirea păcii ca fiind o problemă 
fundamentală. De aceea, Cehoslo
vacia va continua să meargă pe 
calea luptei active și hotărîte 
pentru pacea și securitatea popoa. 
relor, pe calea politicii externe 
leniniste de pace bazată pe prin
cipiile coexistenței pașnice și în
trecerii între socialism și capita
lism. Cehoslovacia va continua să 
consolideze toate legăturile sale 
frățești cu U.R.S.S., va lupta 
pentru întărirea sistemului mon
dial socialist. Rezoluția subliniază 
importanța Tratatului de la Var
șovia pentru securitatea Republi- 
cii Cehoslovace și pentru pace. 
Colaborarea strînsă cu partidele 
comuniste și muncitorești este 
de o importanță hotărîtoare în 
lupta pentru pace și socialism. 
In ceea ce privește politica 
internă, Cehoslovacia continuă 
să dezvolte forța economică 
a țării și să ridice continuu 
nivelul de trai al poporului. Ea 
va adinei în mod consecvent de
mocrația socialistă, va lărgi par
ticiparea oamenilor muncii la con
ducerea și administrarea statului. 
Acest lucru îl vor urmări alegerile 
în Comitetele naționale care vor 
avea loc în mai anul viitor și 
care vor constitui un important 
pas înainte spre întărirea și dez
voltarea puterii populare în Ce
hoslovacia. Garanția tuturor suc
ceselor în viitor ale poporului ce
hoslovac în lupta sa pentru pace

o 
din

Agenția TASS transmite clasa
mentul neoficial pe țări alcătuit 
după încheierea celei de a XVI-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară. Clasamentul include și 
punctele obținute ia Jocurile 0- 
limpice ecvestre de la Stockholm 
și este întocmit potrivit sis
temului european de punctaj 
(7—5—4—3—2—1). Locul întîi 
în acest clasament este ocupat 
de echipa U.R.S.S., care a obți
nut un mare succes la actuala 
Olimpiadă, întrecînd cu 125,5 
puncte, echipa S.U.A.

Iată cum arată clasamentul: 1 
U.R.S.S. 622,5 puncte; 2. S.U.A. 
497 puncte; 3 Australia 239,5 
puncte; 4, Germania 206,5 punc
te; 5. R.P. Ungară 193 puncte; 
6. Anglia 163,5 puncte; 7. Italia 
160 puncte; 8. Suedia 140 puncte; 
9. Japonia 127 puncte; 10. Fran. 
ța 108,5 puncte; 11 R.P ROMI- 
NA 93 puncte; 12. Finlanda 89,5 
puncte; 13. R.P. Polonă 71,5 punc
te; 14. R. Cehoslovacă 68,5 punc

te; 15. Turcia 52 puncte; >6. Ca
nada 46 puncte; 17. Iran 42 
puncte; 18 R.P. Bulgaria 35,5 
puncte; 19. Danemarca 26 punc
te; 20 Irlanda 25,5 puncte. 21. 
Africa de Sud 24 puncte; 22 
R.P.F. Iugoslavia 22 puncte; 23. 
Coreea je Sud 22 puncte; 24. 
Noua Zeelandă 20 puncte; 25. 
Norvegia 20 puncte; 26. Argenti
na 18,5 puncte; 27. Chile 17 
puncte; 28. Mexic 14 puncte; 29. 
Austria 12 puncte; 30. Belgia 11 
puncte; 31. Brazilia 9 puncte; 32. 
Trinidad 7 puncte; 33. India 7 
puncte; 34. Uruguay 6 puncte; 
35 Elveția 5 puncte; 36 Islanda 
5 puncte: 37. Pakistan 5 puncte: 
38. Grecia 4 puncte, etc.

Luînd în considerare numai re
zultatele înregistrate în concursu
rile olimpice de la Melbourne 
(după cum se știe Jocurile Olim
pice ecvestre s-au desfășurat la 
Stockholm), echipa R.P. Romîne 
a ocupat locul 9 în clasament, 
din 67 de țări participante.

Repartiția medaliilor olimpice
Repartiția medaliilor olimpice 

după terminarea celei de a 
XVI-a ediții a Jocurilor Olimpi- 

,ce de la Melbourne: U.R.S.S. 37 
medalii de aur — 30 medalii de 
argint — 32 medalii de bronz; 
S.U.A. 32 medalii de aur — 25 
medalii de argint — 17 medalii 
de bronz ; Australia 13 medalii 
de aur — 8 medalii de argint — 
14 medalii de bronz; R.P Unga
ră 9 medalii de aur — 10 meda
lii de argint — 7 medalii de 
bronz; Italia 8 medalii de aur — 
6 medalii de argint — 8 medalii 
de bronz. Germania 4 medalii de 
aur — 7 medalii de argint — 9 
medalii de bronz; Suedia 5 me
dalii de aur — 5 medalii de ar
gint — 6 medalii de bronz; R P 
ROMINA 5 medalii de aur — 3 
medalii de argint — 5 medalii 
de bronz: Germania 4 medalii de 
aur — 10 medalii de argint — 6 
medalii de bronz; Japonia 4 me
dalii de aur — 10 medalii de 
argint — 5 medalii de bronz; 
Franța 4 medalii de aur — 4 me
dalii de argint — 6 medalii de 
bronz; Turcia 3 medalii de aur- 
2 medalii de argint — 2 medalii 
de bronz; Finlanda 3 medalii de 
aur — 1 medalie de argint — 
11 medalii de bronz; Iran 2 me
dalii de aur — 2 medalii de ar
gint — 1 medalie de bronz; Ca

nada 2 medalii de aur — 1 me
dalie de argint — 2 medalii de 
bro*nz; Noua Zeelandă 2 medalii 
de aur; R. Cehoslovacă 1 me
dalie de aur — 4 medalii de ar
gint — 1 medalie de bronz; R P. 
Polonă 1 medalie de aur — 3 
medalii de argint — 4 medalii de 
bronz; R.P. Bulgaria 1 medalie 
de aur — 3 medalii de argint —
1 medalie de bronz; Irlanda 1 
medalie de aur — 1 medalie de 
argint — 3 medalii de bronz; Da
nemarca 1 medalie de aur — l 
medalie de argint — I medal:e 
de bronz; Norvegia 1 medalie de 
aur — 2 medalii de bronz; 
Mexic 1 medalie de aur — I me
dalie de bronz; Brazilia I meda
lie de aur; India 1 medalie de 
aur; Iugoslavia 3 medalii de ar
gint; Chili 2 medalii de argint—
2 medalii de bronz: Belgia 2 
medalii de argint; Argentina 1 
medalie de argint — 1 medalie 
de bronz; Coreea de Sud 1 me
dalie de argint — I medalie de 
bronz; Islanda 1 medalie de ar
gint: Pakistan 1 medalie de ar-
gint; Africa de Sud 4 medalii de
bronz; Austria 2 medalii de
bronz; Grecia 1 medalie de
bronz; Uruguay 1 medalie de
bronz; Bahamas 1 medalie de
bronz

(Agerpțes)

Un nou succes al sportivilor sovietici

U.R.S.S.—Iugoslavia 1-0 Ia fotbal

și construirea socialismului 
constituie Partidul Comunist 
Cehoslovacia, a cărui politică cîș- 
tigă tot mai mult încrederea po
porului.

Jocului de fotbal — cel mai 
popular sport de pe glob — i a 
revenit onoarea de a încheia 
competițiile celei de a 16-a Olim
piade. Stadionul „Cricket Gro
und" și-a regăsit sîmbătă după 
amiază animația din primele zile 
ale jocurilor Cu toate că dimi 
neața a plouat și vîntul batea ca 
într-o adevărată zl de toamnă, 
peste 100.000 de spectatori au ve
nit să asiste la finala turneului 
olimpic de fotbal în care se în- 
tîlneau reprezentativele Uniunii 
Sovietice și R.P.F. Iugoslavia. 
Deși nu prea sînt mari amatori 
de fotbal, australienii au fost to

tuși captivați de intensitatea și 
frumusețea luptei care se dădea 
pe stadion intre cei mai buni 
fotbaliști ai acestei olimpiade. A 
fost un meci disputat cu înver
șunare din primul pină In ultimul 
minut, o luptă echilibrată tn care 
pină la urmă formația sovietică 
mai omogenă șl mai decisă a Iz
butit să cîștige cu 1—0 (0—0T 
tncununînd cu o nouă victorie 
marele succes repurtat la aceste 
jocuri de reprezentanții U R.S.S.

„Scînteia tineretului"
Pag. 3-a 9 decembrie 1956



Ctmpul cu gladiole era Încă 
viu colorat și florile acestea, 
chiar și întristate, mai aveau far
mec.

La toate insistențele noastre 
de a cunoaște amănunte despre 
tinăra ingineră Lidia Ignat am 
căpătat un singur răspuns:

— Ce să spun? Că mi-s dragi 
florile ?

Am capitulat Orice perspectivă 
era pierdută.

Și cu toate acestea, din grădi
na savantului Palocsay am plecat 
mult mai tirziu.

★
Intr-o livadă, toamna se atinge 

apogeul culorilor, al fineții și de- 
săvlrșirii artistice a naturii. Aici, 
printre pomii savantului, privești 
cu sfială o pară care reprezintă 
de-a dreptul fructul pasiunii de o 
viață a unui om In fiecare toam
nă para aceasta a căpătat for
me, culori și proporții noi Depăr. 
tindu-se mereu de stadiul ei pri
mar, para a ajuns modelul, per
fecțiunea spre care trebuie să a- 
lerge semenele ei rămase la 
„start".

Am vorbit cu totul întîmplător 
despre pară, așa cum puteam să 
vorbim despre mere, prune, pier
sici... De fapt, aici este un vast 
și modern laborator. în ciuda for
melor lui <u totul rustice. Cu o 
încordare extremă se urmăresc 
aici evoluții încete, pe Întinderi 
de ani, ale pomilor, florilor, legu
melor...

Iată pe scurt țelurile inginerei 
căreia li sint dragi florile : -

„Urmărim să obținem gladiole 
de culori mai dulci, in care să se 
pronunțe galbenul, urmărim să 
desăvirșim eleganța florilor. To
varășul Palocsay a obținut vreo 
70 de linii și forme noi de gladi
ole dintre care 23 au rămas ca 
soiuri și au fost botezate : „Pio
nier", „Festivalul tineretului", 
„Centenarul
vița Roșie" etc.

Urmărim 
mai bune, mai 
cele existente. De aceea am făcut
anul acesta 12—13 mii de încru
cișări ta pomii fructiferi (măr, 
păr, cireș, vișin) și peste 1.000 la 
solanacee (roșii, ardei)... Acum 
e toamnă și așteptăm să vedem 
unele rezultate... Insistăm, paralel 
cu hibridizarea, asupra selecției 
și educării soiurilor bune obținute

Anul acesta am avut surprize 
plăcute De la un hibrid de păr 
am obținut un fruct de 700 gra
me, de la un hibrid de măr am

lui

să

Miciurin",

fără 
rtntf 
sale

Al
tineretului

Acolo unde natura
este

sunet

lui Eden
conduce-

asalt. Ele vor cu- 
incetul Munț i ,A- 
aceia sterpi, dets-

agilitate obiecti
ve fiecare artist 

atenția încordată, 
tn fața aparatului 
semnalul regizo-

turnarea 
filmelor.

ar perturba 
condițiuni a 

ir 
de vorbă cu

vorbea cu amărăciune

Foto :
DUMITRU F. DUMITRU

„Gri

obținut un alt fruct cu un con
ținut mare de zahăr..."

lată tot pe scurt, preocupările 
care consumă cu lăcomie timpul 
pasionatului savant șî al celor 
nouă ingineri asistenți.

In toamna aceasta, merele, pe
rele, fructe din grădina minunilor 
au și pornit la 
ceri încetul cu 
puseni, munții

supusă voinței
omului

cu asprimea toamnelor și a primă
verilor, cu soarele verii și cu in- 
gratitudinetrpămintului din „Ța
ra de piatră".

Tabloul de basm de mai 
irite se va împlini exact cu 
cași grandoare.

Și toți cei ce vor voi să 
(urnească pentru această minune 
vor avea de mulțumit unei epoci 
— epocii construcției socialiste — 
unei țări întregi, unui popor por
nit pe minuni. Și dacă va socoti 
că și savantului Rudolf Palocsay 
trebuie să i se adreseze mulțu
miri, să nu-i întindă tabachera 
cu tutun. Din principiu, grădina
rii și pomicultorii nu fumează I

Transformatorul naturii va fi 
îndoială răsplătit, in primul 
prin insăși izblnda dăruirii 
pentru oameni.

' M. CARANFIL

obținem soiuri 
productive decît

pre care
și scepticism Geo Bogza.

Un om din cale afară de modest 
a început o bătălie împotriva ari
delor păminturi din Munții Apu
seni.

Armele lui sînt: mărul acela 
cu conținut mare de zahăr, para 
de 700 grame și niște prune su
perbe.

Un strop de fantezie și vom
putea simți întreaga grandoare 
a acestei înfăptuiri Ca în bas
mele cu Făt Frumos și Zmeul, 
iată-1 pe Palocsay stînd Jos la 
poalele Munților Apuseni și arun
când acolo sus, printre steîurile 
sterpe, mărul lui vestit. Din locul 
in care a căzut mărul se ridică 
un fum alburiu și dintr-o dată 
începe să se întindă, să cucerea
scă fiecare vâlcea, fiecare stincă, 
o livadă imensă, cu mere aurii ca 
niște giuvaeruri. Pădurea de meri 
crește mereu, se cațără pe steiuri. 
intră în ogrăzile moților și iat-o 
ajunsă in pragul casei femeii 
care mîncă un măr, parcă ru- 
gindu-se, parcă spunând o poezie, 
parcă stind de vorbă cu munții.

Savantul, cu ochii umezi de 
blindețe și de bucuria izbânzii, se 
întoarce apoi in grădina Iui și 
migălește gânduri, planuri, dea
supra unei gladiole roșii.

Tabloul acesta imaginar (nu 
insă și iluzoriu) nu dă incă satis
facții materiale. In Țara Moților 
incă nu sânt mere și pe crestele 
dealurilor oamcn'i mai cară incă 
din vale bălegarul pe cai mărunți, 
ca să crească porumbul verde șl 
poate chiar să se coacă. Pe dealul 
Feleacului șî pe dealurile înveci
nate Munților Apuseni, merii, pe
rii, prunii ce vor popula Munții 
Apuseni se pregătesc de acțiune, 
se călesc, se obișnuiesc cu frigul,

— Atenție I Motor-sunet I...
— Gata!
— Furtuna 292. Cadrul 101 
Acestea sini cuvintele ce le 

auzi rostite scurt, răspicat, pe 
platoul de filmare de la Buftea. 
Se turnează filmul „Pasărea 
furtunii"" după cartea lui Petru 
Dumitriu. Decorul reprezintă 
cabina unui vapor. In primul 
plan se află artistul A. Muntea- 
nu, care joacă rolul responsa
bilului unei brigăzi de pescari.

— La veridad — adevărul — 
rostește artistul.

— Oprește I Repetăm I Ai 
spus „adevărul" pe un ton prea 
scăzut I Sau:

— Se vede umbra receptoru
lui — spune regizorul filmului. 
Dinu Negreanu...

Pe platoul alăturat, se lu
crează la filmul „Citadela sfă- 
rimată" după piesa cu același 
nume, a lui H. Lovinescu, cu 
regizorul francez Marc Mau
rette. Tlnărul regizor parizian 
este simpatic, pus pe glumă, 
bine dispus. A învățat și roml- 
nește Dă explicații fiecărui ac
tor. lată-l stind de vorbă cu 
artiștii Kovăcs Gyorgy. Septi- 
miu Sever, Virgil Popovici. 
Marcela Rusu ele. Comenzi'e la 
filmare le dă ctnd pe franțu
zește, ctnd pe romtnește I »Al- 
Iezi Kovacs dis-toi, „așa și- 
așa" plus fort» t Sau: • Veniți 
mai aproape unul de celălalt 1»

Artiștii stnt scăldați tnt'-o 
baie de lumină puternică sub 
zecile de reflectoare. Machierii 
vin tn scurtele pauze șl reaplică 
tenul, ori grima ștearsă pe

fețele lor asudate. Operatorii 
își mișcă cu 
vele, în timp 
stă gata, cu 
pentru a veni 
de filmat, la 
rului.

Unuia dintre fotoreporterii 
care însoțea grupul de ziariști 
in vizită la Buftea i s-a părut 
„prea statică" poziția regizoru
lui in pauză De aceea, el în- 
călcă regulile și disciplina pro
ducției, țăcănindu-și aparatul 
de fotografiat, tocmai în mo
mentul in care — filmtndu-se 
— regizorul Maurette era ochi 
și urechi la „cadru". Fotore
porterul reuși să-l enerveze pe 
acesta tntr-atita incit regizorul 
nu mai păru de loc... .static"... 
Era și firesc. Dar, după filmare, 
ca și ctnd nu s-ar fi tntlmplat 
nimic, din nou bine dispus. Mau
rette continuă să ne dea expli
cații tn legătură cu procesul de 
filmare.

Pe un alt platou se găsea fi
xat decorul cu scena interio
rului de biserică din „Moara

cu noroc" — film ce se realizea
ză după cunoscuta nuvelă de 
o deosebită forță dramatică a lui 
I. Slavici. Aici, luăm cunoștin
ță de tabloul cu așa-zise'.e „pui
tori de comandă", de unde se 
dirijează și verifică cu-entul e- 
lectric furnizat la reflectoarele 
de pe platoul de filmare.

Pătrundem într-un platou 
central, singurul prevăzut cu 
„trapă", adică cu un subsol 
special pentru filmarea scenelor
„joase", ca de pildă, scena morii 
pe care am văzut-o in filmul 
„Mitrea Cocor". Peste tot — 
decoruri, reflectoare, aparate, 
iar deasupra niște „pasarele" 
ce servesc „plimbării" reflec
toarelor, după voie. Pereții pla- 
tourilor sînt prevăzuți cu niște 
„saltele" speciale care servesc 
la amortizarea zgomotelor și a 
trepidațiilor venite din afară 
și care 
în bune

Slntem la Ecuator 
„Botezul" pe care vi-l înfăți
șează fotografia noastră are 
loc pe canalul navigabil „Z 
Dunării de ia Porțile de Fier. 
Fie vară, fie iarnă — tradi
ția e necruțătoare: o găleată 
de apă in capul aceluia care 
traversează pentru prima oară 
acest loc. Marinarul „botezat " 
se consolează totuși că a scă
pat ieftin. La Ecuator tradiția

botezului se desfășoară după 
un adevărat ritual; apoi in 
loc de o găleată cu apă ești 
îmbăiat intr-un butoi sau stro
pit cu furtunul. Aceeași con
solare o are și foto-repnrterul 
nostru, care a surprins imagi
nea pe care v-o prezentăm și 
care la rlndul său n-a fost 
scutit de tradiție.

\cîntec din lume\
I {
( La deservirea aparatelor de j 
I irigație de pe malul Nilului. ) 
j felahii egipteni cintau un cin- j 
f tec care datează de peste j 
[ 5.000 ani.
f Departamentul de arfă din gu- > 
( vernul egiptean a înregistrat i 
j aces.t cintec pe discuri și l-a | 
j difuzat tn diferite țări ca fiind j 
f cel mai vechi clntec din lume j 
(__________________________ |

s 
î

Dl. Eden se poate reîn
toarce din Jamaica (de alt
fel, chiar se afirmă cu insis
tență câ așa se și va întâm
pla cutînd). De ce ? Presti
giul lui Eden este integru. 
Mișcările seismice care au 
periclitat existența guvernu
lui britanic au aparținut do
meniului Iluziilor. Agresiu
nea împotriva Egiptului n-a 
indignat nici poporul brita
nic, nici omenirea. Toată lu
mea îi aplaudă pe dl. Eden. 
Dacă aveți vreo părere con
trară, va înșelați 1 Prestigiul 
d-Iu! Edon nu a suferit ni
mic, a rămas imaculat. Cu 
alte cuvinte, „sănătatea" 
premierului britanic o per
fectă, concediul medical din 
Jamaica nefiind altceva de- 
cît o plăcută excursie după 
o obositoare activitate.

Cum se poate aceasta 7 — 
veți afirma indignați. Neîn
chipuit de simplu. Ziarul fri
zerilor britanici „The British 
Barber Magazine' ne 
că ceea ce creează presti
giul lui Eden nu este poli
tica sa ci... mustața, tată 
textual opinia acestei publi
cații : 
nistrului nostru 
gravă și hotărPă, demnă de 
un om de stat".

Rarii ațiStînd
rea coordonării filmelor, am a- 
flat că studioul de la Buftea 
este unul dintre cele mai mo
derne din Europa. Aici se tur
nează paralel 5 filme rominești. 
Tot cu acest p'ilej am aflat că, 
pe lingă filmele amintite mai 
sus, studiourile noastre mal 
lucrează la filmele „Ora 11“. 
„Vulturul-101", „Ctnd se ridi
că ceața" și „Rlpa dracului".

I. MIHUȚ

nifeste tnctntarea pentru tot ceea 
ce vede aci. Printre piesele cele 
mai de preț din muzeu se numără 
și zimbrul diluvial — pe care-l 
vedeți tn fotografia noastră. Pe 
globul pămtntesc se găsesc doar 
citeva schelete complecte din a- 
ceastă specie. Scheletul expus tn 
muzeu a fost găsit la Sighișoara 
la 5 septembrie 1900, 
citeva mii de ani.

Dar acest exemplar 
singura... raritate din
bian de Istorie Naturală. Mărtu
risesc 
ctnd, 
dosul 
văzut 
femei
Ce păcat că ultima imagine din 
peliculă am sacrificat-o zimbru
lui diluvial.

Totuși, poate că-i mai bine așal 
Curiozitatea

Nici un vizitator nu se ofta In 
muzeu la ora aceea matinală. 
Așa incit, atunci ctnd clopoțelul 
aflat deasupra ușii înalte și ma
sive de stejar a sunat prelung, 
am fost privit cu mirare de cel 
însărcinat cu paza edificiului.

Muzeul de Isterie Naturală din 
Sibiu este Intr-adevăr un edifi
ciu cu care localnicii — și nu 
numai localnicii — se mtndresc. 
Vizitatorul nu poate să nu-și ma-

Piese de automobil din... kapron
S A.

lăcătuș 
lizatOr de la ser
viciul 
auto din Harkov, 
a propus să se 

folosească deșeuri din kapron la 
executarea bucșelor cu arc pen
tru automobile.

Masa de kapron topită se toar
nă tntr-o formă specială și se 
presează. Apoi mesa este supusă 
unui tratament termic. Bucșele 
produse in acest fel sînt de șase 
ori mai ușoare decit cele de 
oțel. Piesele din kapron se exe-

ditind de

Braude, 
raționa-

transport afară de 
rezistente

capitală a

O operație neobișnuită
Cu mal bine de un an de zile 

în urmă, am avut ocazia să cu
nosc un grup de pasionați cer
cetători științifici. Mă aflam in 
sala de operații a facultății de 
medicină veterinară din Bucu
rești.

Sub lumina puternică a reflec
toarelor, tn fața citorva zeci de 
studenți, avea loc o operație ne
obișnuită. Opera profesorul O. 
Vlăduțiu. Pacientul, un Saint- 
Bernard anesteziat, oferea știin
ței posibilitatea de a se verifica 
o ipoteză, 
de ani de cercetări. După citeva 
săptămini dinele era complect 
restabilit. Animalul intrase tn a- 
limentația obișnuită. Nimic nu 
trăda că Saint-Bernard-ul su
portase o operație grea, electua- 
tă pentru întîia oară tn țara 
noastră. In urma unei invaginații 
(un intestin crescuse intr-altul)
— accident frecvent la animale
— i-a fost scurtat intestinul sub
țire. Porțiunea extirpată clntărea 
mai bine de o jumătate de kilo
gram. Experiența reușise minu
nat. Rămtnea însă 
nerezolvată proble
ma aplicării rezulta
telor obținute, pe 
„scară industrială" 
la animalele mari 
(vite cornute, 
baline).

Zilele trecute 
trecut din nou 
la facultatea 
medicină veterinară 
pentru a vedea ce 
s-a mai făcut acolo 
în continuarea ex
perienței.

Am fost condus 
la spitalul de ani 
male mari. Profe
sorul Vlăduțiu și 
colaboratorii săi a- 
propiați asistenții 
dr. I. Murgu, T. 
Blidaru și studen
tul Hera Alexandru

rodul a cttorva zeii

cercetau cu multă atenție un cal 
operat cu o lună și jumătate in 
urmă. Din stomacul acestui ani
mal a fost extirpată o porțiune 
de 5 metri intestin subțire. Nu 
vă speriați: calului i-au mai ră
mas încă 13 metri de intestin 
subțire in stomac și el se simte 
foarte bine. Dacă n-ar fi fost o- 
perat, stăplnul său ar fi pierdut 
citeva mii de lei prin moartea 
animalului, tn cazul de față Insă 
cheltuiala e foarte minimă: 200 
lei — costul antibioticelor.

Dar cercetătorii noștri nu s-au 
mulțumit numai cu acest succes. 
Ei au și alte probleme In studiu: 
acum experimentează un sistem 
interesant pentru efectuarea im
plantului dentar (montarea dinți
lor la animale). De o atenție 
deosebită se bucură din partea 
lor cercetările întreprinse recent 
In R P. Ungară in domeniul 
transplantării de muguri dentari 
de la un animal la altul.

Dar despre această problemă 
vom mai reveni In curlnd.

cută exact după dimensiunile ne
cesare și din această cauză nu 
mai necesită o prelucrare meca
nică suplimentară. In 
aceasta, ele stnt foarte 
la uzură.

înainte de reparația
autovehiculelor, bucșele cu arc se 
schimbă de obicei de citeva ori. 
Folosirea pieselor din kapron va 
permite să se economisească pes
te 20 kg. de metal. Totodată, pre
țul de cost al bucșei de kapron 
este foarte redus.

Lăcătușul raționalizator a mai 
propus și alte piese confecționate 
de el tot din masă de kapron.

Ministerul Transporturilor Auto 
și al Șoselelor al R.S.S. Ucrai
nene a sprijinit inițiativa pre
țioasă a lăcătușului și a hotărit 
să organizeze pe lingă serviciul 
transport auto din Harkov o sec
ție experimentală pentru fabrica
rea de piese din kapron.

ÎN JUNGLA 
DIN BOLIVIA

Nu a existat 
pe lume un popor, 
chiar cel mai săl- 

care 
fi

să 
format 

proprie 
excepție, 
de est

batic, 
nu-și 
o limbă 

Există insă o singură
In jungla din Bolivia 
trăiește un trib numit Qurungua, 
care numără 40.000 de suflete. In 
urma unei defecțiuni ereditare a 
laringelui ei nu pot pronunța 
nici un cuvint.

ORIZONTAL: Marchează
timpul pe cadranul ceasornicului
— Diviziune de timp. 2, Normal 
are 60—80 pulsații pe minut 
(pl.). — Altă diviziune de timp 
mult mai mare. — Jumătate din 
zece minute. 3. Revistă ce apare 
o dată pe lună. — Ceasul bunicii. 
4. Compus chimic. Urmează inva
riabil zilelor. 5. Nichel. — Aici.
—..In blana lor vor să se ascun
dă lupii. — Clor. 6. Fluviu sibe
rian. — Victor Tulbure. — Verb 
ce se conjungă pe ogoare. 7. 
....pe deal" de Q. Coșbuc. — 
V. Birlic in „Steaua fără nume"
8. In notă. — 9 ani 4- 1 an (pl).
9. Au descris evenimentele istori
ce din timpurile trecute. — Nord- 
vest. 10. La intervale mari de 
timp (fem.). — In cont. — Cu
noaște. 11. înmulțit. — Pictura, 
sculptura sau muzica. — Kilogra
mul lui Cuza. 12. Ac de cronome
tru. —... tac I

VERTICAL: 1. Sîntem în al 
doilea din era noastră. — Probă 
sportivă cu caracter de masă la 
care se măsoară timpul. 2. Nefo
lositor. — Desfășurare pe ore a 
activităților (pl.). 3. Nume de 
fată. — Comentatorul istoriei. 4 
Omenești. — Natriu. 5. Sport. — 
Verbul construcțiilor. — 12 luni 
6. Cronometrul vîrstei (pl.). — 
II stabilesc sportivii în luptă cu 
secundele. 7. Notă. — Concediu. 
8. Aplauze furtunoase. — Erbiu
— Măsură agrară. 9. Să găsesc 
în bibliotecă. — Anason. 10. Pro
nume. — In acest loc. — In In- 
tregime. 11. Adverb tematic. — 
Anunță zilnic la radio atît ora 
exactă cit și timpul probabil — 
12. Legat de 100 de ani. — Secol.

nu este 
muzeul si-

că am rămas mult mirat 
tntr-una din încăperi, tn 

unui perete de sticlă, am 
corpul mumificat al unei 
egiptene așezat In raclă.

vă va îndemna să 
vizitați Muzeul de 
Istorie Naturală 
din Sibiu.

Fototext:
R. CALARAȘANU

Ochelari miraculoși

Mat în doua mutări
Alb: Rd7, Tb2, Nb5, Nd8, Cdl, 

Cg5, Pg3, g4.
Negru : Rd4.

La vizita medicală „pacientul" se prezintă complect sănătos A 
fost el vreodată bolnav ? Dar există și un „corp delicat" în lungime de 5 m...

Problema nr. 25 Inedită
MIRCEA MANOLESCU 

București
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E noapte. Pe șosea nici o lu
mină. Cerul e acoperit de nori. 
Pe drum, aleargă o mașină. Deși 
nu are farurile aprinse, automo
bilul înaintează cu siguranță. 
Orice obstacol e ocolit cu grijă. 
Cine-i la volan ? Un argus cu o 
mie de ochi care străpung întu
nericul ?

„Secretul"" constă tn ochelarii 
speciali, pe care-i poartă șoferul. 
Sînt niște noctovizori. Cu ei 
poate vedea șl prin ceața cea mai 
deasă, cu ajutorul lor norii devin 
străvezii ca sticla. Ba mai mult: 
datorită acestor ochelari el vede 
mult mai departe.

Desigur, vă întrebați: ce fel 
de ochelari sînt noctovizorii ?

După cum știți, foarte multe 
substanțe emană sau reflectă raze 
infraroșii. Undele acestor raze 
sînt mult mai lungi de cit cele 
ale luminii obișnuite și de aceea 
nu pot fi percepute de ochiul li
ber. E același lucru care se tn- 
timplă cu razele Rontgen, cu 
cele gamma sau ultraviolete.

Cercetătorii au constatat că 
atunci cind unele compoziții de 
natriu. caliu, rubidiu și alte ele
mente stnt atinse de raze infra
roșii, ele emit electroni. Se cre
ează astfel un curent electric. Se 
punea problema transformării 
acestui curent electric în lumină 
vizibilă. Oamenii de știință au 
găsit și aici cheia: au făcut ca 
electronii respectivi să se cioc
nească de o placă acoperită cu o 
anumită materie, producînd astfel 
un fenomen căruia In fizică ti 
zice „luminiscență"". Pentru ca 
electronii să capete accelerarea 
necesară a fost nevoie de o sursă 
exterioară de curent cu o ten
siune de 4.000 volți. Acumlatorul 
acesta constituie partea cea mai 
voluminoasă a aparatului. El cin- 
tărește cca. 1,5—2 kg.; restul a- 
paratului — ochelarii — nu în
trece greutatea de 150—200 gr. 
Șoferul poartă la ochi ochelarii 
conexați cu ajutorul unor fire cu a- 
cumulatorul, care e plasat undeva, 
alături, tn mașină. La fel proce
dează și mecanicii de locomotivă,

aviatorii, marinarii care folosesc 
noctovizorii.

Oamenii de știință se strădu
iesc acum să micșoreze volumul 
și greutatea acumulatorului. 
Cind vor reuși, veți putea renun-

fa noaptea la lanternă, dacă mer
geți pe o stradă întunecoasă. Și 
dacă de obicei vă e frică de în
tuneric, noctovizorii vă vor a- 
lunga, odată cu bezna și spaima.

D. L.
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.Mustața da prim-mi- • 

o înfățișare J» ,1I
Sir Eden nu te amăgi I Fri- ș 

zerii, chiar atunci cind scriu, jj 
stnt obișnuiți cu... bărbie -I 
ritul. J
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M. R.

O navă care plutește pe Ma
rea Neagră poartă pe bord cîți- 
va oceanologi. Căpitanul dă 
dispoziție ca nava să plutească 
tn derivă. Tamburul troliului 
se învîrtește, desfășurînd un 
cablu metalic, la capătul căru
ia este fixat un tub lung.

— Adlncimea 400 de metri... 
Stop t

Un cablu negru, imobil, este 
întins pe punte. Dacă-l urmă
rești, vei vedea că el duce spre 
una din cabine, tn această ca
bină se află cîțiva cercetători 
științifici ai Institutului de o- 
ceanologie, care fac cerc în fața 
unui... televizor — cel mai o- 
bișnuit televizor „KVN-49".

Ei au întors un buton al cu
tiei televizorului și pe ecran se 
văd cîțiva pești tnotînd. Un 
tub cu fascicol electronic, cobo- 
rtt tn apă. — „un ochi" — poa
te fi mișcat in toate direcțiile. 
El este dirijat de pe navă. 
Imaginea se transmite prin ca
blu pe ecranul televizorului. 
Ce-i drept, noul aparat nu poa
te explora deocamdată decit în 
straturile superioare ale apei.

La Institutul de oceanologie 
a fost creat și un alt aparat — 
pentru fotografierea fundului 
mării. Pe o bară sînt fixate un 
aparat de fotografiat și o lam
pă cu fulgerare. învelișuri spe
ciale, în formă de cornet, prote
jează lampa și aparatul foto
grafic împotriva acțiunii apei 
și a înaltelor presiuni. Apara
tul a trecut deja cu succes în-

cercările 
cime de 
metri.

De pe

efectuate la o 
aproximativ 3000

adin- 
de

k

peDe pe navă este coborit pe 
fundul oceanului un tub lung 
O izbitură ! Tubul pătrunde in
tegral , in pămint. El este înde
sat nu de vreun mecanism spe
cial, ci de oceanul însuși: gro
simea apei, cu întreaga ei 
masă, începe să-l înfigă în fund. 
Cu ajutorul acestui tub hidro
static, elaborat la Institutul de 
oceanologie, s-au obținut co
loane de pămint lungi de 34 
metri.

Se știe că în părțile de mijloc 
ale oceanului, în decurs de 
1.000 de ani, se depun aproxi
mativ 5-6 mm. de pămint, cu 
alte cuvinte, o coloană lungă 
de 50 m. corespunde unei gro
simi a păminlului depusă in de
curs de aproximativ 10-000.000 
de ani. Studiind aceste probe 
de pămint scoase de pe fundul 
mării, oamenii de știință pot 
stabili cu precizie ce evenimen
te s-au produs în ocean in de
cursul acestui uriaș interval de 
timp.

In ocean trăiesc organisme 
vegetale și animale 
iar fundul lui este 
scheletele acestora, 
știință au stabilit 
regim climateric li 
un anumit raport numeric Intre 
speciile acestor organisme. Dar 
cum să afli cind au pierit ele ?

Și la această întrebare se poate 
da un răspuns.

Organismele vii conțin car
bon. din care o anumită parte 
este radioactivă. După citeva 
milenii, carbonul radioactiv se 
dezintegrează parțial și după 
reziduri se poate determina 
vîrsta acestor depuneri. De a- 
ceea,, studiind pămîntul. savan- 
ții pot cunoaște schimbările "de 
climă i ' 
glob in cursul 
mii de ani.

intervenite pe întregul 
l ultimilor zeci de

k

Kamciatkăi de

unicelulare, 
presărat cu 
Oamenii de 
că fiecărui 
corespunde

...Pe țărmul .................... ..
vest nu există nici un golf adec
vat pentru adăpostirea navelor. 
Institutului de oceanologie i s-a 
trasat sarcina de a găsi posi
bilitatea construirii de porturi 
în Kamciatka, în așa fel incit 
ele să nu fie acoperite de ni
sip și ca țărmul să nu se surpe. 
Numeroase expediții, cercetări 
științifice îndelungate, au dat 
posibilitate să se găsească con
dițiile adecvate pentru construi
rea de porturi in Kamciatka.

Oamenii de știință sovietici 
au reușit să smulgă oceanului 
multe din secretele lui. El au 
aflat condițiile substanțelor mi
nerale utile, ceea ce permite să 
se îmbunătățească metodele de 
prospectare a țițeiului, cretei, 
sării, metalelor.

Oceanul ascunde multe taine, 
dar ele sînt aflate unele după 
altele de oamenii de știință 
sovietici.
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