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Și-au îndeplinit Telegrama loiu’ui olimpic 
al R.P.R. către tovarășul 

Chivu Stoica

planul anual
Potrivit datelor primite din 

Ministerele industriale și organi
zațiile care coordonează activita
tea întreprinderilor și unităților 
productive, pînă în zilele acestea 
peste 370 de întreprinderi de in
teres republican și 240 de coope
rative meșteșugărești din întrea
ga țară au realizat producția 
stabilită in planul pe anul 1956. 
Astfel, în industria metalurgică 
și construcțiilor de mașini numă
rul fabricilor și uzinelor care au 
trecut să îndeplinească sarcinile 
ce le revin din planul celui de 
al doilea an al actualului cinci
nal este de 51 ; în industria chi
mică 32, printre care se află și 
marile combinate chimice nr 1 și 
2, combinatul „I. V. Stalin", uzi
na de îngrășăminte chimice „Pe
tru Poni" jin Valea Călugăreas
că etc.; în industria materiale
lor de construcții 21 de între
prinderi ; 21 fabrici de cherestea, 
13 fabrici din industria produ
selor finite din lemn, 35 între
prinderi forestiere de exploatare 
și transport, precum și centrale 
electrice, schele petrolifere, în
treprinderi industriale ale căilor 
ferate etc. Acestora li se adaugă 
peste 80 de fabrici ale industriei 
alimentare, 60 de întreprinderi 
ale industriei ușoare și coopera
tivele meșteșugărești din 
giuni ale țării.

Realizările obținute de 
întreprinderi industriale 
mis îndeplinirea planului 
pe sectoare întregi ale 
triei. '

SUCEAVA (de la coresponden
tul nostru).

Muncitorii din cooperativele 
meșteșugărești din regiunea Su
ceava lucrează cu multă rîvnă 
pentru îndeplinirea planului a- 
nual. Pînă în prezent 11 coope
rative din cadrul regiunii și-au 
îndeplinit sarcinile de plan a- 
nuale. Printre acestea se află 
cooperativa ,,Textila“-Suceava 
care și-a îndeplinit planul anual 
încă de la 2 noiembrie, iar coo
perativele „23 August“-Suceava, 
„21 Decembrie“-Botoșani, „Tudor 
Vladimirescu" din Gura Humoru-

Iui și altele și-au îndeplinit de a- 
semenea planul de producție tn 
luna noiembrie.

Cooperatorii meșteșugari 
întreaga regiune Suceava au 
peste plan pînă acum 4.136 
rechi încălțăminte de piele, 
perechi încălțăminte ușoară, 
prin valorificarea deșeurilor 
folosirea resurselor locale 
fecționat peste plan 
rechi încălțăminte.

Cooperativele meșteșugărești au 
dat o atenție deosebită calității 
produselor și introducerii unor 
produse no'.
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Un an de la străpungerea
tunelului de aducțiune

Azi, la un an de la străpunge
re, constructorii se prezintă cu 
un plan bogat In realizări. Har
nicii constructori ai tunelului au 
realizat planul anual cu 45 de 
zile înainte de termen. Plnă la 
10 decembrie, brigăzile de con
structori din sectorul tunelului 
au excavat 7470 m.c. steril și au 
turnat tn inele 4345 m.c. beton 
peste planul anual.

La această victorie, tineretul a 
adus o mare contribuție. Circa 
80 la sută din totalul muncitori
lor de aici slnt tineri, 
noscută azi pe întreg 
brigada condusă de 
Raicovici Luca II, care 
ză și betonează inelele

BACĂU (de la corespondentul 
nostru). Azi se împlinește un an 
de la marea sărbătoare a con
structorilor de la Bicaz: străpun
gerea tunelului de aduefiune. 11 
decembrie rămlne ca o dată me
morabilă in istoria construcției 
hidrocentralei, tn această zi. 
cele două brigăzi, conduse de 
vestitii mineri Pașca Gavrllă, 
Erou al muncii socialiste, și Ro
man Ștefan, după lungi bătălii 
cu vitregia naturii subterane, de- 
tunind ultimul prag de stîncă ce 
despărfea tunelul tn două, s-au 
Intllnit tn inima muntelui Boto- 
șanul. Tunelul de aduefiune de 
aproape 5 km., cea mai mare lu
crare de acest fel din fără, a 
fost străpuns cu 170 zile înainte 
de termen.

*

Colectivul fabricii de produse zaharoase „București" din 
Capitală a indeplinit planul anual de producție in ziua de 27 
noiembrie. Realizarea acestui succes se datorește bunei orga, 
nizări a muncii și întrecerii socialiste pe brigăzi.

In fruntea întrecerii se află colectivul secției caramela) care 
și-a realizat planul anual încă de la 20 noiembrie. Aici lu
crează și fruntașul loan Foșnea carc-și depășește norma zii- 
nică cu 75 la sută.

In fotografie: fruntașul loan Foșnea lucrind la mașina 
pentru fabricarea bomboanelor praline și a bomboanelor um
plute cu fructe și lichior.
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Este cu- 
șantierul 
utemistul 
excavea- 
tunelului 

intrare. Din cei 40 tineri ai bri
găzii, 25 urmează cursurile de 
calificare Insușindu-și frumoasa 
meserie de miner tunelist. Din 
luna mai, de clnd a fost înfiin
țată brigada, tinerii și-au depășit 
planul de excavafie cu 1495 m.c., 
iar la betonate cu 405 m.c.

Mecanizarea unor lucrări și 
organizarea de brigăzi complexe 
care execută atlt excavarea cit 
și betonarea inelelor a dus la 
creșterea producției șl productivi
tății muncii. Reducerea rebutului 
admisibil a făcut ca în cursul 
anului următor să se realizeze o 
economie de 335 tone ciment. In 
prezent se muncește intens la 
priza de apă ce are forma unei 
plinii tn mărime de 50 metri, care 
va dirija debitul apei din lacul 
de acumulare la intrarea ei In 
tunel.

In această zi, la sectorul tine
retului munca cunoaște un mare 
avint. Constructorii de la tunel 
intrare slnt hotărtți ca, ptnă la 
30 Decembrie, să termine betona
rea la 68 inele, depășind planul 
anual cu 13 inele, adică vor be- 
tona cu 5.200 metri cubi mai mult 
declt cantitatea prevăzută pe în
treg anul. Totodată vor termina 
excavația a 70 inele, depășind 
astfel planul anual cu 8.000 metri 
cubi de steril. Cu prilejul împli
nirii unui an de la memorabilul 
eveniment al străpungerii tune
lului urăm constructorilor cetății 
luminii de la Bicaz noi și rodnice 
succese pe drumul luptei ce o duc 
pentru terminarea hidrocentralei 
înainte de termen.

Zile de iarnă pe șantier

Tovarășul Chivu Stoica preșe
dintele Consiliului de Miniștri, a 
primit din partea lotului Repu
blicii Populare Romlne. partici
pant la a XVl-a ediție a Jocuri
lor Olimpice de vară de la Mel
bourne, următoarea telegramă':

Lotul olimpic al R P R. parti
cipant la a XVI-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară de la 
Melbourne raportează guvernului 
că reprezentînd cu dîrzenie culo
rile patriei noastre iubite a cu
cerit cinci medalii de aur, trei 
medalii de argint, cinci medalii 
de bronz, dasindu-se pe locul opt 
din 68 de țări participante. Con- 
știenți că rezultatele obținute se 
datoresc condițiilor create de re
gimul nostru democrat popular, 
mulțumim guvernului pentru gri
ja și ajutorul acordat mișcării 
de cultură fizică și sport din 
țara noastră.

Delegația R.P.R. la Jocurile 
Olimpice

O nouă instalație 
de foraj de gaz metan

Cu cîteva luni în urmă, în 
cîmpul de gaze naturale de la 
Copșa Mică a fost adusă o insta
lație nouă de foraj, de fabricație 
sovietică. Instalația prezintă 
mari avantaje față de cele folo
site pînă acum la săparea son
delor de gaze naturale; ea este 
ușoară, fiind proiectată anume 
pentru săparea sondelor de adîn- 
cime mică și medie; prin cali
tățile sale, instalația asigură un 
înalt grad de mecanizare a mun
cii. '

De fiecare dată clnd trec pra
gul Atelierelor „Grivița Roșie" 
simt o emoție puternică. In ul
timii ani am fost de atltea ori 
pe acolo și totuși de fiecare dată 
mi se pare că vin pentru Intiia 
oară.

Lingă clădirile roșii, sobre, pe 
întinsele alei asfaltate te Intlm- 
pină de departe trepidația saca
dată a cuptoarelor, răsuflarea 
greoaie a ciocanelor de cîteva 
tone, șuieratul sirenelor. Lingă 
intrare monumentul acela alb — 
simbol al eroicei Grivițe Roșii, al 
glorioasei muncitorimi ceferiste 
care a fost întotdeauna gata In 
clipele de grea încercare, de lup
tă pe viață și pe moarte cu duș
manii poporului.

La fierăria de la locomotive, 
fac cunoștință cu Nufu Radu. E 
Intr-adevăr un veteran al Atelie
relor. Trebuie să spun de la în
ceput că tovarășul Nuțu are asu
pra mea un puternic... „atu". Mă 
simt oarecum In stare de infe
rioritate. Omul acesta se află la 
„Grivița Roșie" de 27 ani. A in
trat In uzină cu cîteva zile înain
te ca eu să fi ieșit In lumea a- 
ceasta.

Vorbim despre tratativele ro- 
mlno-sovietice de la Moscova. 
Tovarășul meu cunoaște bine 
cuvlntarea ținută de tov. Chivu 
Stoica la posturile noastre de ra
dio, cu privire la rezultatele tra
tativelor romlno-sovietice. Dar, 
lueru firesc, dorește mai IntU 
să-mi pomenească ceva de tre
cut, de anii 1929—1933.

Fierarul Nufu Radu are memo
rie bună. El iși amintește cum 
in urma împrumuturilor înrobi
toare contractate de guvernele 
burghezo-moșierești. care căutau 
să rezolve ieșirea tării din criză 
pe spinarea poporului muncitor, 
prin pregătirea războiului anti- 
sovietic, economia Romîniei a 
fost serios zdruncinată. „împru
mutul de stabilizare" contractat 
tn occident de guvernul Maniu 
In 1929 pentru suma de 100 mi
lioane dolari avea o doblndă că- 
mătărească de 11 la sută.

Ce se Intlmpla In acest timp 
cu muncitorii ceferiști, primii lo
viți de asaltul reacțiunii ?

Nufu Radu lasă încet din mtini 
pe masă cangea de oțel cu care 
a venit din fierărie șl povestește.

Tn anii aceia, guvernul națio- 
nal-țărănist a așezat la direcția 
căilor ferate pe un anume Vi- 
drighin pentru a aplica măsurile 
de realizare de „economii", prin 
scăderea nivelului de trai al cefe
riștilor. Ministrul al Comunicații
lor era fascistul M. Manoilescu 
om apropiat al regelui. Aceștia 
doi au realizat un plan de con
cediere a 6000 de muncitori. Vi- 
drighin a întocmit îndată o pri
mă listă: 800 de muncitori tre
buiau să fie aruncați pe dru
muri. Noi ne-am îndreptat atunci 
In masă spre ministerul Comuni
cațiilor pentru a ne manifesta 
protestul față de acest act sama
volnic. Erau aruncați In stradă 
de către administrația C.F.R. 
muncitori ain ateliere cu o vechi
me de 10—15 ani, ei rămineau 
muritori de foame. In ianuarie 
1931 guvernul ne-a „blagoslovit" 
cu prima „curbă de sacrificiu". 
La C.F.R.. mii de oameni sim
țeau mizeria crescind. Salariul 
real scăzuse cu 70—75 la sută. 
Un sistem arbitrar de permanen
te transferări și de amenzi ur
mărea să complecteze curbele de 
sacrificiu tn acțiunea lor îndrep
tată împotriva poporului.

Nuțu Radu are memorie bună t 
Dar parcă a uitat cineva toate 
aceste lucruri?

Nuțu Radu nu poate uita cum 
tn urma „ajutoarelor" economice 
acordate de către cămătarii ca
pitaliști In anii aceia de criză, 
salariile au suferit scăderi catas
trofale. Același om care primea 
să zicem 100 de lei In 1929, nu 
mai primea tn 1933 declt 60,30 
lei. fără a mai pune la socoteală 
că prețurile urcau mereu. Iar 
scăderea salariilor era însoțită 
de prelungirea zilei de muncă, 
care ajungea la 14—15 ore pe zi.

11 întreb pe Nuțu Radu ce pă
rere are despre rezultatele tra
tativelor romtno-sovietice, înche

late recent la Moscova. Noua 
mea cunoștință îmi răspunde la
conic: „Sin! acorduri Intre două 
țări prietene. Primim cocs. 
380.000 tone, minereu de fier 
570.000 de tone; de asemenea o 
mare cantitate de oțel. Aceste 
mărfuri le cunoaștem de mult 
Slnt mărfuri de primă calitate 
pe care atelierele noastre le pri
mesc de mul ți ani din partea 
orietenilor sovietici. Deși slnt 
metalurgist am citit cu mult in
teres vestea că prietenii sovietici 
ne vor acorda un ajutor substan
tial in construirea de 5 uzine chi
mice. Iar creditul industrial caie 
se ridică la 270 milioane de ru
ble va fi achitat cu mărfuri din 
uzinele de mai sus in termen de 
10 ani de la intrarea lor in func
țiune. Prietenul la nevoie se cu
noaște — a incheiat fierarul Nuțu 
Radu. Mai e nevoie să fac o 
comparație Intre „ajutoarele" și 
împrumuturile cămătarilor din a- 
pus și ajutorul prietenilor noștri 
sovietici. Uniunea Sovietică a 
renunțat la totalul sumelor ce i 
se cuvin prin răscumpărarea de 
către Romlnia a cotei sale de 
participare la societățile mixte. 
In valoare de 4 miliarde 300 mi
lioane lei. Să ne amintim Insă 
că capitaliștii americani au înca
sat In 1941 de la far a noastră, 
pentru răscumpărarea societății 
de telefoane, contravaloarea a 
peste 12.000 kg. aur.

Îmi iau rămas bun de la Nufu 
Radu. La ușă ti mai string odată 
călduros mina. Înainte de a ple
ca din atelier el adaugă cu toa
tă seriozitatea: „Bine a făcut 
tovarășul Chivu Stoica că a ținut 
această cuvintare la radio. Multe 
probleme economice actuale vor 
fi acum mai clare oamenilor 
muncii, iar dușmanilor le va fi 
mai greu să născocească tot felul 
de minciuni".

Un ziarist suedez S-a apu
cat să răsfoiască manualele 
de istorie folosite in liceele 
teoretice din Germania occi
dentală. Subliniem: faptul se 
petrece in anul 1956.

Uimit, ziaristul suedez con
stată că manualele de istorie 
laudă „realizările" regimului 
nazist. Multe din manuale nu 
pomenesc de procesul de 1» 
Nurnberg. Cele care pomenesc, 
o fac pentru a critica sentin
ța. Se poate citi că martorii 
la proces ar fi jurat fals, că 
acuzații ar fi fost supuși unor 
torturi și așa mai departe.

Aceasta.i istoria predată 
școlile vest-germane. Dar 
neretul german a învățat
toria la școala vieții. Prea 
multe au fost examenele la 
care viața i-a supus pentru 
ca tinerii vest-germani să 
nu-și dea seama că autorii 
manualelor cu pricina sînt de 
fapt niște iremediabili... cori- 
jenți in materie de istorie.

M. R.

In 
ti- 
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Ochii lui Osman

M. ZONIS

mărturie

Țara se pregătește 
de alegeri

In întreaga țară se fac pre
gătiri intense în vederea alegeri
lor de deputați în Marea Adu
nare Națională de la 3 februarie 
1957. Săptămfna trecută au fost 
terminate o serie de lucrări pre
mergătoare alegerilor: 6-au cons
tituit comisiile circumscripțiilor 
electorale, comisiile electorale ale 
secțiilor de votare, au fost deli
mitate, numerotate și stabilite 
secțiile de votare. Totodată în 
întreaga țară au început lucră
rile de întocmire a listelor de 
alegători.

In regiunea Oradea, ținîndu-se 
seama de numărul cetățenilor, 
vor funcționa Ia 3 februarie 
1957 — 391 6ecții de votare.

In regiunea Stalin pentru co
misiile celor 23 de circumscripții 
electorale au fost aleși în adu
nări ale oamenilor muncii 161 de 
membri — reprezentanți ai Parti
dului Muncitoresc Romîn, ute
miști, membri al sindicatelor, 
reprezentanți ai organizațiilor 
cooperatiste, culturale etc.

Sfaturile populare din regiunea 
Galați au terminat și ele lucră
rile pentru delimitarea, numero
tarea și stabilirea celor 400 sec
ții de votare. De asemenea, au 
fost aleși membrii comisiilor care 
vor funcționa în ziua de 3 fe
bruarie la aceste secții de vo-

la deschidere Casele alegătorului 
din regiune au pornit o intensă 
activitate pentru popularizarea 
alegerilor de la 3 februarie. La 
Casele alegătorului din comunele 
Isaccea, Mahmudia și Poșta din 
raionul Tulcea, la cea din Cerna 
Vodă și la alte case ale alegăto
rului din regiune, s-a organizat 
duminică audiția colectivă la ra
dio a cuvîntării rostite de tova
rășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu privire 
la rezultatele tratativelor romîno- 
sovietice.

La Casele alegătorului din co
munele Ostrov, Almalău, Gîrlița 
și Ion Coroiu din raionul Adam
clisi s-au prelucrat printre altele 
articole din presa centrală pri
vind alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională.

Comparații 
pline 
de semnificație

bruarie la aceste secții 
tare.

La sfîrșitul săptămînii

Fabrica noastră 
a roadelor prieteniei romîno-sovietice

Declarația comună romîno-so- 
vietică din 3 decembrie 1956 de
monstrează odată mai mult co
laborarea frățească dintre țările 
ce merg pe drumul socialismului. 
Hotărîrea de a dezvolta și întări 
și mai departe relațiile priete
nești dintre cele două țări, va a- 
sîgura în continuare creșterea și 
îmbunătățirea industriei noastre 
de antibiotice. Declarația asigură 
industriei de antibiotice premi- 
zeie unei dezvoltări de talie in
ternațională. Este destul să arăt 
că U.R.S.S., fără nici o pretenție 
de drept de brevet, ne-a pus la 
dispoziție procesul tehnologic 
pentru penicilină. Prin institutul 
sovietic de proiectare și prin 
executarea proiectelor de reali
zare a fabricii. Uniunea Sovie
tică ne-a livrat cea mai ware 
parte a utilajului, ne-a pus la 
dispoziție materii prime și mate
riale pentru producție. Nc-au fost 
date toate datele din procesul teh
nologic pentru ca sectoarele 
noastre de specialitate să treacă 
la aplicarea lui in țară.

Am amintit aceste aspecte de
oarece unele țări capitaliste dau 
și ele altor țări unele utilaje sau 
instalații. Dar beneficiarul ră- 
mtne tributar pentru brevet, pen
tru utilaj, pentru materii prime. 
Producția uzinelor respective de
vine dependentă de anumiți fur
nizori.

U.R.S.S. a creat tehnicienilor 
noștri condiții să viziteze uzi-

neîe sale de antibiotice, le-a dat 
posibilitatea să vadă și să în
vețe totul pentru a exploata în 
condiții optime instalațiile noas
tre. La cererea noastră ne-aa fost 
trimiși specialiști in construcții 
și montaje și tehnologia pentru 
punerea în fabricație. Acest fapt 
ne-a scutit mulți ani de cercetări 
șl Încercări costisitoare. In cursul 
acestui an ni s-a pus la dispo
ziție, la cererea noastră, o serie 
de noi procese tehnologice pen
tru auromicină, streptomicină etc 
Pe baza procesului tehnologic, 
stația-pilot a obținut prima can
titate de auromicină. Schimbu
rile de experiență în care tehni
cienii iși comunică reciproc ulti
mele cuceriri arată spiritul de 
colaborare dintre țările noastre, 
spirit care nu post; exista decît 
între țările care merg pe drumul 
socialismului.

In anii viitori, fabrica noastră 
va continua să beneficieze de a- 
cest sistem de colaborare frățeas
că prin continua livrare de utila
je, materiale și materii prime și 
prin darea in funcțiune a unui 
nou pavilion de producție pentru 
streptomicină, auromicină și vita
mina B.12. Fabrica noastră va fi 
întotdeauna o vie mărturie a rea
lizărilor ce s-au obținut prin co
laborarea între cele două țări prie
tene •'- U.R.S.S. și R.P.R.

TUDOR DUMITRIU 
inginer șef la Fabrica 

antibiotice din lași
de

I

S-a afirmat nu o dată că 
agresiunea împotriva Egiptu
lui poartă un iz cunoscut, iz 
ce se ridica din grămezile de 
ruine și cadavre lăsate In ur
ma lor de hitleriști. Nimeni 
nu s-ar fi așteptat insă ca lu
crurile să fie duse atlt de de
parte, Incit să fie reeditate 
vechile experiențe pe viu făcu
te de „savanții" medici de la 
Buchenwald, Maidanek, Aus
chwitz.

Totuși s-a ajuns șl la asta: 
un medic militar englez can
tonat la Port Said a supus li
nei operații bestiale pe tlnă- 
rul prizonier egiptean Muha- 
med Mahran Osman, In vlrstă 
de 18 ani. Osman fusese rănit 
In lupte. Ridicat de trupele 
engleze a fost dus pe o navă 
și i s-a aplicat un narcotic. 
Atlt (ine minte tlnărul prizo
nier. Clnd s-a trezit, și-a dat 
seama că e bandajat la oclii. 
De ce? Doar nu-i fuseseră a- 
tinșl ochii. Da, schijele li lă
saseră lumina vederii, dar 
bisturiul medicului englez i-o 
luaseră pentru totdeauna. In 
ce scop ? Ca să transplanteze 
Corneea din ochii tlnărului e- 
giptean In ochii unui rănit 
englez.

Osman a reușit să fugi din 
spital și să ajungi la Cairo. 
Marele oculist dr. Ala Ed-Din 
Barad-A, l-a supus unui 
amănunțit examen medical, in 
urma căruia a constatat că 
extirparea ochilor lui Osman 
n-a fost deloc necesară, așa 
cum afirmă medicul englez, 
deoarece tn regiunea lor nu 
s-a găsit nici o urmă de le
ziune care să fi dovedit o ra
nă la ochi. Ochii lui Osman 
fuseseră sănătoșii

lată ptnă unde ați ajuns, 
domnilor dhglezi, care vă 
lăudați cui vă ascultă cu „u- 
monismul" vostru.

Fapte ca astea nu se uită. 
Se înscriu cu litere adinei, de 
singe, pe răbojul memoriei 
popoarelor. Au mai fost unii 
— cei al căror iz îl deșteaptă 
faptele voastre — care au ptr- 
jolit, au ucis, au schingiuit.au 
scos ochi. Dar au plătit. Nu 
uitați I

D. L.

DOUA ATITUDINI

La Năvodari, cîteva sute de ti
neri construiesc un jjigant. Mun
cesc la lopată, înălță ziduri și în
vață să zidească, toarnă beton și 
se califică betoniști, îndoaie fie
rul ce va constitui măduva co- 
frajelor, suduie de mamă gerul 
aspru și mușcător, se mai bat de 
dragul unor ochi de fată, vin cu 
poftă de lup la masă și citesc 
seara în dormitor cărți despre că
lătorii celebre. Cîteva sute de ti- 
neri — reprezentanții unei gene
rații noi — îndrăzneți, îmbrăca ți 
în pufoaice groase, transformă 
această parte a Dobrogei. Sînt 
niște flăcăi — cum aș putea să-i 
descriu ? — pe care viața aspră, 
bărbătească, de constructori, i-a 
maturizat, dar care știu să se 
emoționeze în fața unui răsărit 
purpuriu de soare, izvorît din apa 
ghiolului, să aplaude gălăgios 
cîhd Eugenia Bardă termină fîs- 
tîcită un cîntec, să asculte tă
cuți, rezemați de fereastră, 
renadele" cu armonica pe 

„un brigadier îndrăgostit le 
lingă dormitorul fetelor.

★
Cu rădăcinile adine împlîntate 

în pămîntul întins al stepei do
brogene, gigantul se înalță sobru 
și solid, revărsind în juru-i puz
derie de făbricuțe, seclii, ateliere... 
Peste tot, pe schele înalte, prin
tre împletiturile masive de metal, 
pr n șanțurile și grotele subso
lurilor, lingă benzi rulante, beto
niere și macarale, roiesc briga
dierii. Șantierul este o uriașă 
școală unde se deprind toate me
seriile dar unde totuși, nesimțit, 
fără ca aceasta să se predea, ti
nerii învață să iubească țara, să 
creadă temeinic și entuziast în 
iitorul ei, să-i apropie viitorul... 
...Se întorc gălăgioși și veseli

Aspecte din 
culturală de

munca
masa

,,se
care 
face

de la lucru; se hîrjonesc trîntin- 
du-se în zăpada proaspătă. Se 
bat în joacă și. nerăbdători, se 
înghesuie la ușa cantinei.

După amiază e program cultu
ral. Clubul se umple de băieți și 
fete (pe șantier sînt și vreo 25 
de brigadiere), mesele de șah 
sînt repede ocupate de „belige- 
ranți" și nelipsiții chibiți: „Mu
tă, mă calui, că te dă șah". Bur- 
lacu Constantin, Mahale Ion, 
Panduru Florea și alți cititori pa
sionați trec alături în sala de 
lectură a bibliotecii. Acolo este 
paradisul lor, lumea în care vor 
călători la bordul cărților dragi 
pe urmele marilor călători și ex
ploratori.

Peste tot, în dormitoare, se 
varsă din difuzoarele stației de 
radioficare o muzică plăcută. In 
fiecare zi, între orele 7,30 și 8.30 
se transmite emisiunea locală. 
Cînd în pîlnie se aude glasul 
plăcut al lui Romică Munteanu 
anunțind „emisiunea locală — 
Năvodari", toate disputele înce
tează, glasurile amuțesc. Apoi 
programul continuă cu poezii și 
cîntece satirice improvizate de 
brigadieri, programul brigăzii 
de agitație, comunicări. In cin
stea celor care în ziua aceea au 
fost în frunte, echipa de artiști: 
Țîrcovnicu Traian la acordeon și 
Burcea Florea și 
Gheorghe la muzicuțe, dau un 
concert. Stelică Coman cîntă la 
fluier doine și sîrbe oltenești,

re-

Babonea

La sfîrșitul săptămîniî trecute 
în toate regiunile țării au început 
lucrările de întocmire a listelor

zestre Inalterabilă adusă de pe 
plaiurile natale.

Din cînd în cînd, în sala mare 
a cantinei, se organizează și re
uniuni în cinstea fruntașilor. Eu 
n-am asistat la nici una. Mi-a 
povestit Colniceanu Marin, care-i 
„cultural" pe tabără. începe cu 
un cuvînt serios și plin de învă
țăminte ce-1 vorbește de obicei 
Vasile Ispas, secretarul comitetu
lui U.T.M. de pe șantier. Apoi o 
echipă artistică (aci fiecare 
brigadă își are echipa sa); își 
prezintă programul său de cîn
tece, dansuri, dialoguri umoristi
ce, ghicitori... $i în timp ce unii 
se tăvălesc de rîs, alții zimbesc 
cam albastru, căci toate poveș
tile acelea își au tîlcul știut de 
toți în întîmplările petrecute în 
brigadă, bune sau rele. Subiec
te sînt destule: gălăgia perma
nentă ce domnește în dormitorul 
fetelor, chiulangii ca Scupară 
Ion, și alții. Dar pentru fruntași 
un cuvînt de laudă. In cinstea bri
găzii a l-a, condusă de Niculae 
Constantin da aproape două luni 
mereu în frunte, o fată subțirică 
cu părul auriu, cîntă un cîntec 
popular.

După aceea începe dansul...
★

...Unul dintre cele 
așteptate momente 
brigadieri „focul de

Dacă aș fi poposit vara, desi
gur că aș fi început așa:

„Dinspre larg adia blind o 
briză răcoroasă. Nostalgică, luna 
se oglindea în apa întunecată. I 
, GH. PIETRARU 1

| nea Constanța s-au deschis 81 
Case ale alegătorului. Chiar de

mal iubite și 
este pentru 
tabără".

lucrările de întocmire a 
de alegători.

★
Oamenii muncii de la sate au 

participat în număr mare la adu
nările pentru constituirea Birou
rilor comunale ale Frontului De
mocrației Populare în vederea 
alegerii deputaților în Marea A- 
dunare Națională. Ei au ales în 
Birourile comunale ale F.D.P. 
reprezentanți ai organizațiilor 
sătești ale Partidului Muncito
resc Romîn, utemiști, colecti
viști fruntași, muncitori agricoli, 
învățători, funcționari.

In Regiunea Autonomă 
ghiară au fost constituite 
Birouri comunale ale F.D.P. 
Biroul comunal al F.D.P. 
Corunca fac parte, printre alții, 
tehnicianul agronom Keresztesi 
Feren, învățătorul Nemet Lâszlo, 
directorul Școlii elementare de 7 
ani, Fodor Daniel, membru al 
G.A.C. „Tractorul Roșu", educa
toarea Balia Iren și alții. La Sîn- 
georgiu de Mureș din Biroul co
munal al F.D.P. fac parte țăra
nul muncitor Tatar Mihăly, 
Koncz Jânoa, membru al G A.C. 
„7 Noiembrie", Alexandru Muică, 
referent șef la sfatul popular co
munal și alții.

Și în comunele din raionul Cos. 
tești, regiunea Pitești, s-au cons
tituit Birouri comunale ale F.D.P.

In comuna Broșteni, de pildă, 
în Biroul comunal au fost aleși 
Marin Vișan, activist de partid, 
învățătorul Marin Pană, deputat 
comunal, Gherghina Bogatu, res
ponsabila comisiei de femei și 
alții.

Ma- 
241 
Din 
din

GH PIETRARII
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★
Pînă la 9 decembrie în regiu-

ia anul 1935 — 24.000.000 lei 
In anul 1938 — 416.500.000 lei 
In anul 1939 — 718.700.000 lei

Cifrele acestea reprezintă be
neficiul net ai societății „Astra- 
Romînă" așa cum el a fost de
clarat organelor fiscale. Aceasta 
înseamnă că cifrele slnt cu mult 
inferioare celor reale. Dar, chiar 
și așa, ele reușesc Ca să redea 
o imagine a modului în care „Ro
yal Dutch-Shell" — adevăratul 
stăpîn al „Astrei Romine"—jefuia 
petrolul romînesc în anii în care 
Romînia era guvernată de repre
zentanții moșierilor și fabrican
ților.

Cazul „Astrei Romîne" nu este 
un caz izolat. Unul din econo
miștii burghezi a relatat că din 
1920 și pînă în 1939 faimosul 
consorțiu petrolifer „Romîno- 
Americana" a cîștigat în medie 
în fiecare an de 8,73 de ori ca
pitalul pe care l-a adus in țară. 
Deși firma se denumea și „ro- 
mînă", beneficiile erau în între
gime înghițite de către trustul 
american „Standard Oil".

Sînt numai două exemple. Ele 
au capacitatea să reflecte situa
ția Romîniei burghezo-moșierești 
ca o consecință a faptului că 
țara noastră era în acea perioa
dă lipsită de o reală indepen
dență națională, că se afla pradă 
trusturilor străine. Pe dealul mi
tropoliei, acolo unde se întrunea 
parlamentul, s-au putut auzi de 
multe ori din gura politicienilor 
burghezi cuvinte patriotarde. Ma- 
niu, Brătianu, Vaida Voevod, 
Argetoianu — întregul cortegiu 
de reprezentanți ai partidelor 
„istorice" — vorbeau despre pa
trie, evocau frumusețile natu
rale, aminteau bogățiile solului 
și subsolului. La tribună erau 
rostite cuvinte pompoase, ce însă 
în liniștea cabinetelor ministeriale 
erau date uitării. Acolo, ferite 
de privirile mulțimilor, 6e înche- 
iau cele mai oneroase tranzac
ții, se ofereau monopolurilor 
străine bogățiile patriei.

Istoria Romîniei în anii domi
nației burghezo-moșierești înre-

gistrează un șir nesfîrșit de tra. 
tate, convenții și înțelegeri eco
nomice ce au prejudiciat grav 
țării noastre, dezvoltării ei inde
pendente, bunăstării celor ce 
muncesc. Marile puteri capita
liste, folosindu-se de cercurile co
rupte ale politicienilor burghezi 
autohtoni, au impus statului ro
mîn acceptarea jafului fățiș și 
nelimitat al avuției naționale.

In anul 1919, ca urmare a par
ticipării țării la războiul impe
rialist, Romînia se afla în fața 
unor grave dificultăți economice. 
Poporul era înfometat iar rănile 
războiului nu fuseseră vindecate. 
Cu prilejul conferinței păcii de 
la Paris, în aprilie 1919, guver
nul romîn solicită celui francez 
un împrumut de 10 milioane 
franci. Franța cerea în schimbul a- 
cordării sumei solicitate concesio
narea unor întinse terenuri petro
lifere din Romînia. Monopolurile 
americane cunoscînd situația Ro
mîniei pornesc și ele la ofensivă. 
„Standard Oii" oferă 800.000 lire 
sterline și cere nici mai mult nici 
mai puțin decît să i se concesio
neze pe o perioadă de 60 de ani 
terenurile petrolifere ale statu
lui. Cunoscutul om de afaceri a- 
merican Baruch discută cu Bră
tianu și-l avertizează că Romî
nia nu se va putea bucura de 
sprijinul S.U A. — adică nu va 
primi nici un fel de credite sau 
împrumuturi sau orice altă for
mă de ajutor — dacă cerințele 
trusturilor americane nu sînt sa
tisfăcute (vezi lucrarea lui Gh. 
Ravaș „Din istoria petrolului ro
mînesc" din care cităm unele 
date).

împrumuturile acordate țării 
noastre erau legate de condiții 
care echivalau în practica lucru
rilor cu pierderea totală a inde
pendenței de stat. In 1924 a fost 
întocmită o nouă lege a minelor. 
Legea rămînea la fel de avanta
joasă pentru capitaliștii străini 
ca și cea care a precedat-o. De 
ochii lumii fuseseră însă intro
duse unele prevederi cu caracter 
restrictiv în ceea ce privește con-

cesiunile, prevederi ce prin siste
mul juridic stabilit puteau fi în 
mod deosebit de lesnicios ocolite. 
Chiar și autorul legii afirma : 
„Trebuie să menajăm capitalul 
străin, să-l facem să vină in 
țară, să-l dăm posibilitatea 6ă 
cîștige cel mai mult..." Și cu 
toate acestea, trusturile străine 
nu erau mulțumite. Ministrul 
S.U.A. la București, la cererea lui 
Rockefeller, i se adresează pri
mului ministru al Romîniei cu in
dicația precisă de a nu vota le
gea. La fel procedează miniștrii 
Angliei, Franței și ai altor state 
occidentale. Și stăpînii trusturi
lor au dovedit că stăpînesc cu a- 
devărat țara. In 1925, legea a 
fost modificată conform dorin
țelor lor. Este interesant de a- 
mintit că în toiul disputelor un 
ziar burghez afirma că trusturile 
amenință cu „ruperea relațiilor 
diplomatice, rechemarea diploma- 
ților și la nevoie poate revolte 
și război ca în Mexic".

Ziarul reușise să realizeze o 
comparație sugestivă. Romînia 
devenise o țară dependentă, silită 
să se supună voinței marilor pu
teri imperialiste. 91,91a sută din 
industria petroliferă, 74 la sută 
din industria metalurgică, 95 la 
sută din industria gazului și elec
tricității, 72 la sută din indus
tria chimică, 70 la sută din in
dustria lemnului etc. se găseau 
în mîinile capitaliștilor străini.

împrumutul obținut de Roml
nia în 1929 a avut drept rezul
tat că aproape întreaga economie 
națională și cu deosebire siste
mul financiar, conform contractu
lui semnat la 2 februarie 1929 
la Paris, a trecut sub controlul 
unor reprezentanți ai trusturilor 
occidentale. Atunci și-a făcut a- 
pariția în țară faimosul Charles 
Rist, care a încasat milioane de 
lei leafă drept „răsplată" pentru 
jaful economic pe care l-a diri
jat. împrumutul a avut printre 
condiții cedarea către trusturile 
străine a exploatării tuturor mo
nopolurilor deținute pînă Ia acea

dată de către statul romîn: tutun, 
sare, chibrituri etc. Chibriturile 
au fost concesionate pe o perioadă 
de 30 de ani. Ce a însemnat a- 
ceastă concesiune a arătat chiar 
Dinu Brătianu — care se afla 
atunci pe băncile opoziției. Conce
siunea a avut drept efect — a 
spus el — „înstrăinarea unui mo
nopol în mina unui excroc inter
național, azi în faliment, scum
pirea chibriturilor, închiderea fa
bricii din Cluj, reducerea perso
nalului și a lucrătorilor de la 
celelalte fabrici la o treime, re
ducerea consumului la jumătate". 
Tot atunci „International Tele
phone and Telegraph Corpora
tion" din New York devine stăpt- 
nul. telefoanelor romînești. Con
cesiunea era dată în schimbul 
unui împrumut de 8 milioane de 
dolari, restituit — conform da
telor publicate — cîteva luni mai 
tîrziu. Cînd în 1941 statul rom,în 
a dorit să răscumpere Societatea 
de Telefoane, a trebuit să plă
tească, monopoliștilor americani 
15 milioane de dolari, pentru 
care a vîndut din rezervele sta
tului peste 12.295 kilograme aur.

In 1937 trustul american 
„Goodrich", împreună cu unele 
cercuri de afaceri romînești, a 
înființat o fabrică de anvelope. 
Deși — cum arată Mihail Flo- 
rescu în lucrarea „Avîntul indus
triei chimice" — din 1940 „Go
odrich" nu și-a mai adus nici un 
fel de contribuție la fabricarea 
anvelopelor „Banloc", trustul a- 
merican încasa — din momentul 
în care fabrica a fost pusă în 
funcțiune și pînă la naționaliza
re — cite un dolar pentru fiecare 
anvelopă și jumătate de dolar 
pentru fiecare cameră.

Acestea erau cîteva 
pectele „colaborării" 
ce dintre Romînia 
rfle puteri capitaliste ... __
trecutului. Urmările acestei po
litici s-au manifestat în continua

din as- 
economi- 
și ma
in anii

EDGARD OBERST
(Continuare In pag 2-a)
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lOOde ani de la nașterea lui G. V. PLEHANOV

Un strălucit propagandist
Zilele filmului .......
din R. P. Bulgaria

Despre condiții de învățătură 
și alte cîteva probleme

al marxismului
astăzi 100 de ani 
marelui ginditor

Se împlinesc 
de la nașterea 
rus Gheorghi Valentinovici Ple
hanov — mditant de frunte al 
mișcării muncitorești internațio
nale, eminent teoretician și pro
pagandist al marxismului.

Moștenirea teoretică a Iui Ple
hanov este uriașă. Referindu-se 
la ea V. I. Lenin scria 
la trei ani după moartea lui Ple
hanov : ...„mi se pare că 
zul să subliniez pentru 
membri de partid că nu poți de
veni un adevărat comunist, un 
comunist conștient, fără a studia 
— tocmai a studia — tot ceea ce 
a scris Plehanov in domeniul fi
lozofiei, deoarece aceasta este tot 
ce s-a scris mai bun tn întreaga 
literatură universală a marxis
mului".

G. V. Plehanov s-a născut în 
.urmă cu 100 de ani tn satul Gu- 
dalovca, gubernia Tambov în fa
milia locotenentului tn rezervă 
V. P. Plehanov. Concepțiile îna
intate ale mamei sale M. F. 
Plehanova, care a fost rudă cu 
marele revoluționar democrat rus 
Beli-nschi, au jucat un rol mare 
In educarea tînărului Gheorghi. 
Plehanov a fost un elev și un 
student excelent. După ce a ter
minat liceul militar din Voronej 
și a învățat un timp la o școală 
militară din Petersburg, el a 
trecut la Institutul de mine. 
Aici Plehanov se alătură ime
diat cercurilor narodnicilor re
voluționari și desfășoară o vie 
activitate de 
tor. Din cauza 
voluționare, in 
nov este nevoit 
institutul. La 6 
el organizează împreună cu prie
tenii săi prima demonstrație 
muncitorească din Rusia, în pia
ța „Kazanschi Sobor" Ia care 
ține o cuvîntare împotriva abso
lutismului. El se dedică tn în
tregime activității revoluționare. 
Urmărit de poliție el pleacă din 
Petersburg spre sud, „merge în 
popor", colindă stanițele caza
cilor. Plehanov nu a rămas însă 
mult timp un adept al ideilor 
narodnice. Aflîndu-se în * - ' 
tate unde a fost nevoit 
greze în 1880 din cauza 
fiilor țariste, Plehanov 
marxismul și pe baza 
terii adinei a operelor lui Marx 
și Engels, ajunge la concluzia că 
narodnicismul ca curent ideolo
gic șl politic și-a trăit traiul. 
Plehanov trece pe poziții mar
xiste. Rupînd cu narodnicii, 
Plehanov a devenit un pro
pagandist înflăcărat al marxis
mului în Rusia. Trebuie să subli
niem faptul că întreaga dezvol
tare economică a Rusiei care pă
șea pe calea dezvoltării capita
liste, apariția clasei muncitoare 
și a mișcării muncitorești, în
treaga dezvoltare anterioară a 
gindirii sociale înaintate ruse, 
existența în cadrul ei a unor tra
diții materialiste, l-au pregătit 
pe Plehanov pentru înțelegerea 
marxismului In 1885 înființează 
la Geneva primul grup marxist 
rus „Eliberarea muncii" care ri
dică steagul luptei împotriva na
rodnicilor ale căror concepții nu 
aveau nimic comun cu socialis
mul științific.

In acest timp Plehanov traduce 
în limba rusă o scrie de opere ale 
lui Marx și Engels. In 1883 el 
publică prima sa lucrare mar
xistă „Socialismul și lupta poli
tică" în care expune marxismul 
și arată necesitatea și obligativi
tatea aplicării lui la condițiile 
Rusiei. Tn aceeași perioadă mai 
scrie lucrări originale ca „Diver
gentele noastre" (1885). „Cu pri-

in 1921

este ca- 
tinerii

narodnlc-agita- 
activității re- 
1876 Pleha- 

să părăsească 
decembrie 1876

străină- 
să emi- 
persecu- 
studiază 
cunoaș-

vire la problema dezvoltării con
cepției moniste asupra istoriei" 
(1895) lucrări care au jucat un 
mare rol in victoria marxismului 
în Rusia.

In primele sale lucrări, Pleha- 
nov pune problema relațiilor ju
ste dintre clasa muncitoare și ță
rănime. Este un mare merit is
toric al iui Plehanov că el a lă
murit problema forțelor motrice a 
dezvoltării politice a Rusiei. Con
cepției greșite narodnice în sen
sul că țărănimea este principala 
forță revoluționară. Plehanov i-a 
contrapus învățătura despre rolul 
istoric conducător al clasei mun
citoare în lupta pentru socialism.

Nu este fără interes să ară
tăm că tocmai lui Plehanov îi a- 
parțin și primele două, proiecte 
ale programelor social-democra- 
ților ruși din 1884 și 1887.

In ultimul deceniu al secolului 
XIX, după moartea lui En
gels, adversarii învățăturii lui 
Marx, atît din Europa occidentală 
cit și din Rusia, au început o 
campanie înverșunată împotriva 
marxismului. Ei cereau dreptul 
de a se „critica" teoria marxistă, 
„critică" care nu a fost nimic alt
ceva dectt o încercare de a se re
vizui teoria marxistă. Plehanov a 
fost unul dintre primii marxiști 
care au început o luptă necruță
toare împotriva revizionismului, 
împotriva lucrărilor protagoni
știlor săi Bernstein, Schmidt, 
Struve și alții. V. I. Lenin a a- 
precfat de asemenea mult și acti
vitatea lui ‘ 
concepțiilor 
miștilor.

Vorbind 
teoretică a 
trebuie șă 
Plehanov 
dezvoltarea cîtorva dintre proble
mele importante ale materialis
mului istoric. El a fost acela care 
a concretizat și a dezvoltat teo
ria marxistă despre rolul ma
selor populare și al personali
tății în istorie, teoria corelației 
dintre economic și ideologic, ra
porturilor dintre diferitele forme 
ale conștiinței sociale și altele. 
In renumita sa lucrare „Rolul 
personalităfii In istorie", Pleha
nov, cu o mare forță de argu
mentare, a dezvoltat teza marxi
stă după care tocmai poporul este 
făuritorul istoriei explicînd în 
același timp însemnătatea istorică 
a unei personalități remarcabile.

G. V. Plehanov a fost un re
marcabil cercetător în domeniul 
istoriei filozofiei.

Diversele sale lucrări filozo
fice conțin o analiză a celor mai 
importante școli și curente filo
zofice, de la Heraclit și Demo- 
crit, plnă la Marx și Engels. Lu
crările sale în care a analizat și 
a cercetat critic moștenirea filo
zofică a materialiștilor francezi 
din secolul al XVlII-lea și a lui 
Hegel se numără printre cele mai 
bune opere ale literaturii mar
xiste în domeniul istoriei filozo
fiei. Plehanov a adunat și siste
matizat un bogat material cu pri
vire la istoria gîndirii sociale 
ruse, făcînd o profundă analiză 
a unei serii întregi de opere li
terare și filozofice.

Ca publicist. Plehanov a dove
dit în afara unor profunde cu
noștințe un remarcabil talent.

De un interes deosebit pentru 
tineretul nostru sînt și operele 
literare, estetice scrise de Pleha
nov. El a fost un teoretician de 
frunte al artei realiste. Plehanov 
a continuat marile tradiții ale 
esteticii ruse progresiste create de 
Belinski, Cernîșevski, Dobroliu
bov. a militat pentru o artă și o 
literatură legată de lupta și de 
năzuințele poporului. Plehanov a

Plehanov
înapoiate ale econo-

împotriva

contribuțiadespre
lui G. V. Plehanov 

subliniem faptul că 
are multe merite în

■ dus o luptă hotărîtă împotriva 
teoriei antipopulare, antimarxiste 
a artei pure, a artei pentru artă, 
împotriva formalismului, esteticii 
reacționare și idealiste.

In tratarea problemelor de ma 
terialism istoric, Plehanov comi
te insă și o serie de greșeli în 
interpretarea greșită a rolului 
mediului geografic in dezvolta
rea societății, tn ignorarea pro
blemei esenței statului, a atitudi
nii revoluției proletare fată de 
stat, a dictaturii proletariatului 
și a altor probleme. Aceste 
mari lipsuri ale lucrărilor lui 
Plehanov din ultimele două de
cenii ale secoiului trecut au con
stituit germenele oportunismu
lui său.

Dacă în perioada dintre anii 
1883—1903 G. V. Plehanov a 
fost un marxist convins și a acti
vat ca atare. în anii de după cel 
de al II-lea Congres al P.M.S D R. 
el nu a înțeles în mod just sen
sul noilor exenimente istorice, le
gat de faptul că capitalismul a 
trecut în stadiul său muribund — 
imperialismul Din 1903 Plehanov 
a trecut de partea menșevicilor 
dovedind de la acea dată, după 
cum spunea Lenin „extrema lipsă 
de caracter in materie politică" 
Așa cum arată V. 1. Lenin, Ple
hanov a încercat de multe ori să 
trateze faptele vieții pornind de 
la scheme gata date. Plehanov nu 
s-a ținut întotdeauna de princi
piile fundamentale ale marxismu 
lui, denaturînd în multe privințe 
teoria marxistă.

V. I. Lenin a supus unei critici 
nimicitoare oportunismul lui Ple
hanov.

în anii primului război mon
dial, Plehanov devine un social- 
șovinist, situindu-se pe poziția 
sprijinirii guvernului țarist, si 
o rupe definitiv' cu marxismul. 
După Revoluția din februarie, 
după 37 de ani de viață în emi
grație, Plehanov se întoarce în 
Rusia. Neînțelegînd condițiile so- 
cial-politice din Rusia, Plehanov 
a apreciat în mod greșit perspec
tivele dezvoltării revoluționare 
ale Rusiei. El a fost Împotriva li
niei leniniste privind revoluția 
socialistă. Totuși, deși are o ati
tudine negativă față de Marea 
Revoluție din Octombrie, el re
fuză să lupte activ împotriva 
Puterii Sovietice. La 30 mai 1918, 
G. V. Plehanov a Încetat din 
viață.

Lucrările lui Plehanov au o 
importanță deosebită și pentru ti
neretul nostru care, pentru a pu
tea construi cu succes societatea 
socialistă trebuie să fie bine 
înarmat cu principiile de bază 
ale învățăturii marxiste despre 
dezvoltarea societății, învățătură 
expusă cu atîta forță în cărțile 
scrise de marele filozof marxist 
rus.

G. V. Plehanov se adresa în
totdeauna tineretului revoluțio
nar, chemîn.du-1 să-și însușească 
știința atotbiruitoare a marxismu. 
lui, să nu se îndepărteze nicio
dată de clasa muncitoare — pur
tătoarea acestei științe. „Noi — 
apunea Plehanov — atragem a- 
tenfia tineretului nostru socialist 
asupra marxismului, această al
gebră a revoluției..., acest „pro
gram" care învață partizanii săi 
să folosească fiecare nas al dez
voltării sociale in interesele edu
cării revolufionare a clasei mun
citoare".

împreună cu toți oamenii pro
gresiști, poporul și tineretul mun
citor din țara noastră cinstește 
astăzi memoria marelui fiu al 
poporului rus, strălucitul propa
gandist al marxismului, Gheorghi 
Valentinovici Plehanov.

U. TOMIN
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„S-a întîmplat pe stradâ“
Intre 10 și 17 decembrie a.c 

se desfășoară zilele filmului 
din R. P. Bulgaria, o manifes
tare elocventă a marilor suc
cese obținute de poporul bul
gar in dezvoltarea cinemato
grafiei sale. Prezentăm mai 
jos unul din filmele din ca
drul acestui festival

Filmul „S-a întîmplat 
pe stradă" este de un 
autentic realism. Și aceasta 
nu pentru că acțiunea lui se 
petrece pe stradă, nu pentru 
că intimplările relatate sint 
cotidiene și personajele oa
meni simpli, ci pentru modul 
In care filmul înfățișează stra
da. pentru felul in care vorbe
ște despre aceste tntlmplări șl 
despre aceste personaje.

Subiectul filmului este oare
cum banal Tema de asemenea. 
Un șofer băiat bun. simpatic 
și cinstit este nedisciplinat și 
in decursul tntimplărilor al 
căror erou este, devine om se
rios. Există tn film și o idilă 
bineînțeles care, iscată cu pri
lejul unui accident, e supusă 
la rlndul ei unui șir de peri- 
oeții. Și totul se termină cu 
bine. Interesant și valoros 
este faptul că In cadrul aces
tei banale scheme, autorii fil
mului au reușit să creeze o 
operă de artă.

întreg filmul gravitează tn 
jurul șoferului Mișo Krestev 
(actorul Apostol Karamitev). 
Acest Mișo trăiește, e viu. e 
construit nu ca d listă de tră
sături negative și pozitive 
care ptnă la urmă devin toa
te tn mod fatal pozitive, ci ca 
un om tn carne și oase, cu 
o personalitate netă, fiecare 
gest al său, fiecare atitudine 
este firească, veridică. Mediu! 
in care trăiește Mișo e realist 
construit: garajul nu sclipeș
te ca o farmacie, locuința sa 
nu e parcă scoasă dintr-o re 
clamă a unei fabrici de mo
bile. el însuși nu e întotdeau
na ras Mișo e un om auten
tic. cu înfățișarea firească, o- 
bișnuită a mii și mii de oa
meni pe care ti cunoaștem tn 
iurul nostru. Garajul tn care 
lucrează miroase a benzină, 
odaia ti e delicios de dezordo
nată și el însuși îți dă impre
sia că — departe de a fi ac 
tor de film — l-ai aunoscut. 
II cunoști. Grija aceasta pen
tru detaliul realist, străduința 
de a reface pe ecran o atmos
feră autentică, mi se pare o 
realizare remarcabilă a lui

lanko lankov. regizorul fii 
mulul. în general este ar 
subliniat priceperea cu w* 
autorii filmului știu să folo
sească gestul, amănuntul de 
nimică și amănuntul în ge
neral, pentru a exprima ceea 
ce au de spus Este aceasta 
desigur o calitate arin exca 
lență cinematografică.

La început Mișo e un go
lan. priceput în meseria Iul. 
simpatic, dar golan. Cînd in
tră în circiumă, se comportă 
ca atare, un simplu gest de 
necuviință față de fata care 
servește aici ii trădează golă
nia. Gestul nu e evitat și nu e 
înlocuit cu un lung dialog. II 
vedem și ne convingem. Mișa 
e un om cald : un simplu gest 
in fața prietenei sale din co
pilărie. Raia, care li dezvăluie 
dragostea ei la care nu poate 
răspunde, un simplu gest ne 
convinge despre aceasta. E 
totodată tînăr, cu sîngele fier
binte și iarăși un gest — pe 
cît de necugetat 
simpatic 
voluntar 
apă pe 
trădează 
caracter.

Iscusința aceasta în folosi 
rea amănuntelor semnificative 
este remarcabilă și, în acest 
sens, creația bui Apostol Ka- 
ramitev excelent actor de 
film, merită toate laudele.

Filmul însă suferă de un 
păcat care li scoboară nivelul 
artistic. Munca operatorului 
de imagine este supărător de 
slabă. Totodată mobilitatea 
specifică aparatului de filmat 
este mult redusă, obiectivul 
rămînînd adeseori parcă an
chilozat multă vreme pe loc, 
nemișcat Lipsa unui ritm 
adecvat acțiunii, supără, je 
nează. A poseda simțul rit
mului este una din cerințele 
de bază care se pun unui ci
neast. Ori în cazul de față rit
mul de-a lungul întregului 
film este anormal de lent. De
cupajul, ritmul montajului e 
construit în vădită contradic
ție cu ritmul acțiunii, al jocu
lui actorilor. Și cu atît mai 
mare este meritul acestora din 
urmă, deoarece filmul nu 
plictisește de fel.

„S-a întîmplat pe stradă” 
această producție a foarte ti
nerei cinematografii bulgare 
respiră prospețime și opti
mism.

pe atît de
— gestul aproape in- 
cînd îl aruncă tn 
arogantul doctor, li 
această trăsătură de

ION BARNA
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Primul concert-operă, prezentat 
de Ansamblul Sfatului Popular al Capitalei

muzică 
cîntece

Popular 
nou gen

de 
Și 
al 
de

Pentru iubitorii de 
operă, Ansamblul de 
dansuri al Sfatului 
Capitalei a initiat un
spectacole: opere-concert cuprin- 
zînd cele mai cunoscute lucrări 
din repertoriul universal. Ope- 
rele-concert, executate în-între
gime fără decoruri ș.i costume, 
sînt însoțite de explicații.

Primul concert de acest gen dat 
de corul, soliștii și orchestra An
samblului de cîntece și dansuri 
al Sfatului Popular al Capitalei 
a avut loc duminică seara în sala 
Ateneului R.P.R. cu „Cavaleria 
rusticană" de Mascagni.

De asemenea, concertul a cu-

prins Uvertura la opera „Semi- 
ramida" de Rossini

Al doilea concert va avea loc 
sîmbătă 15_decembrie, In sala A- 
teneului . ...

Peste puțin timp Ansamblul de 
cîntece
Popular al Capitalei va prezenta 
un nou concert de acest gen cu 
opera „Trubadurul" de Verdi.

R.P.R.

și dansuri al Sfatului

(Agerpres)

Eram la comitetul de partid al 
uzinelor „Strungul" din Orașul 
Stalin, cînd în birou Iși făcu 
apariția un tînăr care se adresă 
secretarului comitetului de par
tid :

— Am venit la dumneavoas 
tră, tovarășe Magițo, să vă spun 
că vreau să plec la altă 
prindere.

’Mirat, tovarășul Magdo 
trebă care sînt motivele 
îndeamnă să facă acest 
Așa am aflat necazul tînărului 
Traian Astate.

El are numai 17 ani. A învă
țat strungăria la școala profe
sională și a fost repartizat să 
lucreze în sectorul 11 al uzinei. 
In cursul acestui an s-a înscris 
la un liceu seral. In luna sep
tembrie, cînd a început anul de 
învățămint, a cerut conducerii 
sectorului să-i creeze condiții ca 
să participe în mod regulat la 
orele de curs. Promisiuni i s-au 
făcut destule: ba că azi, ba că 
mîine va fi repartizat să lucreze 
la una din mașinile din sector, 
într-un singur schimb. A trecut 
însă o lună, au trecut două, trei 
și acestui tînăr nu i s-au creat 
condiții pentru învățătură.

In cele din urmă, Traian s-a 
adresat tovarășului director al 
uzinelor. Negăsind soluția cea 
mai potrivită, acesta l-a sfătuit 
„să se lase de învățat".

Pe bună dreptate soluția tova
rășului director Bunel l-a nemul
țumit pe tînăr. Ea arată că nu 
există cît de cit din partea con
ducerii întreprinderii înțelegere 
pentru nevoile tinerilor care do
resc să învețe.

In situația tînărului Traian 
Astate mai sînt încă 4 tineri. 
Dacă ar fi existat de la început 
preocupare pentru repartizarea 
tinerilor intr-un singur schimb 
s-ar fi găsit soluții practice, de
oarece condiții sînt.

La uzinele „Strungul" sînt șl 
alte probleme ale tineretului, 
care ar trebui rezolvate. Aici 
foarte mulți tineri aduc un aport 
serios la îndeplinirea planului de 
producție. Numai în sectorul II, 
în atelierele de strungărie-freză 
și ajustaj-montaj, lucrează a- 
proape 150 de tineri. Mulți din- 
trei ei au venit în anul acesta 
de la școala profesională. Pen
tru calificarea și condițiile lor 
de muncă există însă, de aseme
nea, prea puțin interes. Majori
tatea tinerilor de la atelierul de 
strungărie, nu au dulapuri unde 
să-și pună sculele. In ceea ce 
privește calificarea, tinerii care 
lucrează în schimbul maistrului 
Vasile Taloș nu pot învăța în 
bune condițiuni meseria. în afa
ră de faptul că chiar atunci cînd 
in sector se lucrează din plin, 
tinerii nu primesc comenzi cores
punzătoare, ei nu primesc din 
partea maistrului nici explicațiile 
necesare tn legătură cu desenele 
pieselor, nici îndrumări asupra 
felului cum să fie executate co
menzile. De aceea unii tineri au 
o calificare profesională 61abă, 
dau multe rebuturi.

Mulți tineri vorbesc în schimb 
cu respect de maistrul Gheorghe 
Pomană, care i-a ajutat pe băieții 
din brigada a IlI-a din sectorul 
II să devină fruntași pe uzină.

Cîțiva tineri din brigadă au 
fost premiațj cu prilejul zilei de 
7 Noiembrie, dar numai atunci 
cînd comitetul U.T.M, pe uzină- a 
sezisat conducerea întreprinderii

între-

îl în 
care-1 
lucru

mai 
insă

și comitetul sindical. Mult 
mulți tineri ar fi putut fi 
tn atenția conducerii.

Se spune aici că tinerii, 
sînt tineri, nu pot face 
multe. Desigur că tinerii nu au 
experiență, unii și-au însușit mai 
bine meseria, alții mai puțin, 
unii sînt harnici, 'alții — nu. 
Tocmai de aceea se cere din 
partea conducerii întreprinderii 
o strinsă colaborare cu orgi 
nizația de U.T.M. Tinărul Ion 
Fătu, de pildă, care în luna au
gust a venit de la școala profe
sională, a fost purtat din sector 
în sector, de la o mașină la alta.

Luni de zile a lucrat astfel, și 
numai in schimburile II și ill. 
Care mai de care spunea despre 
el că : „nu-i băiat bun" In cele 
din urmă, după multe insistențe 
i s-a repartizat un strung. Re
zultatul ? Acum este unul din 
cei mai buni strungari tineri din 
sector și depășește zilnic norma 
cu 50—60 la sută.

Am putea da multe exemple 
cu orga- care să arate că tinerii din a- 

ceastă uzină, dacă sînt ajutați 
de cei căre-i conduc, pot să se 
numere printre muncitorii frun 
ta și.

dacă 
prea

AURORA NEGO1ȚA

Zile de iarnă pe șantier
(Urmare din pag l-a) 

Pe mal, în jurul focului, briga 
dierii privesc fermecați frumuse
țea nopții"...

Dar este iarnă și pe un aseme 
nea ger, nici dracul nu s-ar duce 
pe țărm, fie el și nostalgic Mai 
practic, dar nu lipsit de roman 
tism, focul de tabără se „încin
ge". în sala de festivități. In 
rul rugului artificial, băieții 
fetele cintă, spun ghicitori, 
recită poezii, se dansează. Si 
atmosfera calmă, molcomă

ju- 
Și 
se 
tn 
se 

aud deodată chiuituri haiducești 
și strigăte de Tete. Apar dansa
torii lipoveni Savcenco Victoria, 
Canonov Maria, Ismanciuc Fro- 
sea, Samovschi Ana, Lipat Ște- 
fania, Carp Anton, Pînzaru Ion 
și alții. Ei încing un cazacioc 
ca la ei în Dunaviț. Ca răspuns, 
Scupară Ion și Raft Nicolae. 
macedoneni, cîntă o doină de-a 
lor: „Ce stai fiată tut în via- 
le" Cabana răsună și sCîrțîie 
din toate încheieturile. Fetele 
cintă, băieții bat din palme...

★
...Au fost tntr-o 

fel de preocupări, 
pe lînga fereastra 
Ispas, secretarul, , ,
odată surprins, atras de o prive. 
liște suspectă : pe un pat cîțiva 
brigadieri, din cei mai mititei, 
stăteau cerc, teribil de preocu
pați. Unul dintre ei, pe care se
cretarul îl recunoscu imediat, ți
nea mîna pumn Amestecă ceva 
în mînă și rostogoli pe pătură 
două zaruri. In fața lui, o gră
măjoară de bani mărunți. Se
cretarul simți deodată că-1 apu
că furia. Vru chiar să năvăleas 
că înăuntru și să le ardă neru- 
șinaților o „prelucrare” să-l țină 
minte. Se stăpîni. Ii veni în 
minte o idee. Chemă un briga
dier, scrise cîteva cuvinte pe o 
hîrtiuță și-l trimise pe băiat la 
stație. Iar el rămase la pîndă. 
acolo, la fereastră Deodată, cînd 
jocul era în toi, muzica încetă și 
în difuzor se auzi vocea cunos. 
cută a lui Romică : „Brigadieri I 
In dormitor, în această clipă, to
varășii noștri Ion Serghei și alții 
joacă zaruri. Să-ți fie 
Serghei!...“

Serghei, un 
rămase năuc cu 
cu ochii zgîiți _ . ___ _ .
înțelese, sări repede din pat, as- 
vîrli cît colo zarurile și se re
pezi în patul său. Se întoarse 
insă, iși luă de pe pătură bănuții 
săi, apoi se răsuci într-o clipă și 

se vîrî sub pătură î-nspăimîntat.

vreme și alt- 
Odată trecînd 
unui dormitor, 
se oprește de-

rușine.

mărunt, 
în mină,

lipovan 
zarurile 
la difuzor. Cînd

Ușa se deschise și apărură rîzind 
brigadierii: „Cine a jucat za 
ruri ?“ — întreabă secretarul 
Auzind vocea lui Ispas, Serg.iei, 
care se prefăcea că doarme, sări 
de sub pătură și se opri In fața 
secretarului cu ochii în pămint. 
cu miinile la spate.

— Eu, tovarășe secretar I Apoi 
se întoarce către unul dintre cei 
trei puștani și scăpărînd din pri
viri, scrîșni :

— ..soarele tău de haimana 
Tu m-ai învățat...

Era aproape să plingă, în timp 
ce brigadierii rldeau cu hohote.

Dar asta a trecut...

★
...Acum, băieții au 

pări. Pe cele două 
fotbal, cu toate că-s 
zăpadă, se bate de .............„__
Fiecare brigadă are echipa sa de 
fotbal și volei. Cei mai isteți 
șahiști se pregătesc pentru cam
pionatul ce va începe în curînd. 
Pe mesele de ping-pong (ăcăne 
mingea, iar alături la bibliotecă. 
Gheorghe Maria, bibliotecara, se 
plînge că ea nu mai poate sin
gură să prididească. Intr-un colț, 
cu ochii pierduți pe fereastră. Ni- 
culae Gheorghe scrie într-un ca
iet gros. Nu știu ce o vedea aco
lo. M-am uitat și eu, dar, In afară 
de peisajul vast și obișnuit al 
șantierului, n-am văzut nimic. 
Gurile rele spun că Niculae scrie 
un roman. Ce fel de roman, nu 
se știe.

Orchestra are repetiție în sala 
cantinei. Cei cu muzicuțele de 
gură stau pe la ușă să prindă 
melodiile și să le cinie apoi pe 
sub ferestrele dormitorului fete
lor. Este unul ce pierde mult 
timp prin preajma dormitorului 
lipovencelor. Se spune că-i în
drăgostit lulea de una.dintre ee. 
Nu-i spun numele, să nu se ruși
neze. Deunăzi, îi spunea lui Bur- 
cea : „Duminică mă duc și o cer 
de nevastă. Mă duc, să știi. “

Băieții au multe preocupări. 
S-au deschis cursurile de califi
care, se pune pe picioare brigada 
artistică a taberii. încep serba, 
ri-le de iarnă. Și mai circulă un 
zvon, ținut deocamdată în mare 
taină : in curind va fi un mare 
carnaval. Prin unele brigăzi, tot 
în taină, se fac măști, costume 
caraghioase ca de circ, se pregă
tesc surprize. Poate, știu eu, să 
fie și o nuntă pe șantier...

Cu rădăcinile adine înfipte 
în stepa bătrînă a Dobrogei, gi
gantul șe înalță văzind cu ochii. 
Răspindiți pe imensul șantier, 
brigadierii construiesc. învață...

alte preocu- 
terenuri de 
acoperite cu 
zor mingea.

Un ce

(Urmare din pag t-a) 

pauperizare a maselor largi ale 
p-opulației muncitoare. Din 1933 
pînă în 1938 nivelul prețurilor în 
principalele orașe ale țării a 
crescut intre 24—34 la sută. Sala
riile muncitorilor și funcționarilor 
n-au crescut dectt cu 5—6 la 
sută. Proporțiile mizeriei pot fi 
imaginate mai bine atunci cînd 
amintim de nenumăratele „curbe 
de sacrificiu" care au avut drept 
rezultat masive concedieri, scă
derea abuzivă a salariilor etc.

Legile junglei capitaliste acțio
nau intens in ceea ce privește ex
ploatarea bogățiilor romînești de 
către monopolurile străine. Romî- 
nia a cunoscut prin propria sa 
experiență consecințele „ajutoru
lui" oferit de puterile imperia
liste. Faptele vorbesc cel mai lim
pede despre aceasta.

Au trecut anii și țara noastră 
șt a schimbat înfățișarea. Cei ce 
muncesc au devenit stăpîni ai 
propriilor lor destine. Ei au în
ceput să-și făurească o viață 
n uă, socialistă, conformă voinței 
și năzuințelor lor cele mai fier
binți.

Succesele obținute pe drumul 
construirii socialismului și al a- 
părării și consolidării independen
ței noastre naționale sînt indiso
lubil legate de ajutorul frățesc al 
oamenilor sovietici. In U.R.S.S. 
nu există grupuri monopoliste in
teresate în exploatarea altor țări. 
U.R.S.S. este o țară mare și bo
gată Muncitorii, colhoznicii și 
intelectualii soviet’ci, poporul șl 
guvernul sovietic nutresc față 
de poporul nostru și față de po
poarele tuturor țărilor socialiste 
sentimente frățești. Comunitatea 
intereselor vitale si identitatea 
scopului final au dat naștere 
între țările socialiste unor relații 
de tip nou, bazate pe înțelegere 
reciprocă, colaborare șr intr-aju
torare frățească.

încă din 1945 țara noastră a

Doua atitudini
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primit griu șl porumb sovietic 
care ne-au salvat de foamete. In 
vreme ce dîn occident ni se ofe
rea. contra bani grei, porumb 
stricat, statul sovietic ne-a întins 
o mină frățească. In 1945 am pri
mit sub formă de împrumut 
300.000 tone de grîu și porumb, 
iar în 1946, în luna aprilie, au 
fost trimise încă 100.000 tone 
grîu. Cînd în primăvara lui 1945, 
existau dificultăți în campania a- 
gricolă, guvernul sovietic a pus 
la dispoziția Romîniei, în mod cu 
totul gratuit, mașinile, caii și 
trupele sovietice care staționau 
pe teritoriul romîn spre a ne a- 
juta în executarea muncilor agri
cole. Livrările de materii prime 
din Uniunea Sovietică, pe baza 
tratatului romîno-sovietic din 
1947, au dat posibilitate indus
triei siderurgice să lucreze încă 
în ace.a perioadă cu 75—80 la 
sută din capacitatea et totală de 
producție. în 1947, guvernul so
vietic ne-a dat cantitatea de ce
reale cerută de guvernul nostru 
la un preț mai inie decît prețul 
mondial și cu mult inferior pre
țului la care S.U.A. ne vînduse 
cereale.

Ne putem aminti multe fapte 
care dovedesc sprijinul frățesc 
al oamenilor sovietici. Se știe că 
în primii ani de după eliberare, 
industria textilă ocupa o poziție 
principală tn industria noastră, 
folosind — după date publicate 
în revista ..Probleme economice — 
25 la sută din totalul muncitori
lor Industriali. Restricțiile impuse 
de imperialiști comerțului cu țara 
noastră limitase la maximum im
portul de bumbac. Fabricile tex
tile erau amenințate de șomaj. 
Atunci, am simțit încăodată aju
torul oamenilor sovietici. Am pri
mit mari cantități de bumbac și 
totodată am fost ajutați să pu
nem bazele unei producții proprii 
de bumbac.

An de an, guvernul sovietic 
ne-a ajutat, ceea ce a avut drept 
rezultat dezvoltarea continuă a e- 
conomiei noastre naționale, apa

riția unor ramuri noi ale indus
triei, necunoscute în trecut, me
canizarea pe o scară mai largă 
a agriculturii etc. O formă deo
sebit de importantă și de utilă 
pentru noi a ajutorului sovietic 
a constituit-o activitatea societă
ților mixte romîno-sovietice. După 
cum se știe, la sfîrșitul războiu
lui se aflau pe teritoriul Romîniei 
numeroase bunuri, foste proprie
tate ale Germaniei hitleriste, care 
au trecut în proprietatea statului 
sovietic. După cum a subliniat 
tov. Chivu Stoica, Uniunea So
vietică avea dreptul să le ridice 
șl să le transporte in U.R.S.S. în 
virtutea tratatului de pace ca 
despăgubiri pentru distrugerile 
săvîrșite de hitleriști pe terito
riul sovietic. Dînd dovadă de o 
deosebită înțelegere față de ne
voile economiei noastre naționale, 
Uniunea Sovietică a lăsat aceste 
bunuri în Romînia în cadrul So- 
vromurilor. Mai mult decît atît: 
U.R.S.S. a trimis ca aport în so
cietățile mixte romîno-sovietice, 
din propriul ei venit național, u- 
tilaj tehnic din cel mai perfec
ționat, importante cantități de 
materii prime, asistență tehnico- 
științifică. Aceasta a avut o mare 
influență pentru înflorirea econo
miei noastre naționale.

Uniunea Sovietică a cedat tn 
favoarea Romîniei în mod gra
tuit toate bunurile foste proprie
tate a Germaniei hitleriste și a- 
duse ca participație sovietică in 
întreprinderile mixte romîno-so
vietice. Totodată Uniunea Sovie
tică a renunțat la toate drepturi
le ce i se cuvin din cota sa de 
beneficii. In cifre, acestea în
seamnă că U.R.S.S. a renunțat la 
4.300.0001000 lei. Astfel, statului 
romîn i-a rămas de plată pentru 
răscumpărarea cotei de partici
pație sovietică numai valoarea u- 
tilajului și instalațiilor pe care 
U.R.S.S. le-a trimis în Romînia 
ca aport din propriul său venit 
național. Iar sumele datorate ur
mează să fie plătite tn termen 
lung și în lei. O simplă compa
rație cu trecutul este cît se poate

de grăitoare. Statul sovietic este 
un prieten sincer al Romîniei. Cît 
privește puterile occidentale, 
„prietenia" lor am simțit-o pe 
propria noastră piele zeci de ani. 
Pentru împrumuturile contractate 
în apus între cele două războaie 
de guvernele burghezo-moșierești, 
la suma totală de 750 milioane 
de dolari, statul nostru a plătit 
cu sudoarea muncii poporului 
455 milioane de dolari numai 
pentru comisioane și dobînzi că- 
mătărești.

Cuvîntarea pe care tovarășul 
Chivu Stoica a rostit-o la radio 
cuprinde o serie de date deosebit 
de interesante referitoare la re
zultatele tratativelor romîno-so
vietice de la Moscova. Guvernul 
sovietic ne-a dat încăodată spri
jinul său pentru învingerea unor 
greutăți ce s-au ivit în calea rea. 
lizării programului partidului și 
guvernului de dezvoltare a eco
nomiei naționale și de ridicare 
continuă a nivelului de trai, ma
terial și cultural, al oamenilor 
muncii din țara noastră. Aprovi
zionarea populației cu pîine este 
asigurată datorită cerealelor pe 
care le primim din Uniunea So
vietică. Capacitatea de producție 
a marelui laminor de țevi de la 
Roman va putea fi folosită pe de
plin datorită oțelului sovietic. 
Cinci uzine chimice vor fi con
struite datorită proiectelor și li
vrărilor de utilaje complexe so
vietice.

Aceasta înseamnă ajutorul so
vietic. Este ajutorul dat în nu
mele celor mai minunate principii 
ale prieteniei sincere, în numele 
frăției ce unește pe constructorii 
lumii noi. Niciodată și nimic nu 
a întunecat marea noastră prie
tenie.

Privim cu încredere viitorul. 
Prin munca noastră, prin folosi
rea bogățiilor patriei, cu ajutorul 
frățesc al Uniunii Sovietice și al 
celorlalte state socialiste, vom da 
viață politicii partidului și guver
nului. Construind socialismul, po
porul nostru este ferm convins de 
necesitatea întăririi prieteniei cu 
Uniunea Sovietică. Este singurul 
drum pe care putem ajunge la 
împlinirea năzuințelor noastre.

In cercul politic „Să ne cu
noaștem patria", din cadrul 
întreprinderii Apometri Tur
nătorie (LAT.) din București, 
învață 17 tineri. Cu toți fac 
parte din brigada de produc
ție de care răspunde tinărul 
candidat de partid Eftuhovici 
loan, și el membru al cercu- 
ui.

Mai zilele trecute, am vizi
tat această întreprindere. In
tr-un birou i-am găsit adu
nați pe toți cursanții. Urma 
să se predea lecția „Frumuse
țea și bogăția reliefului pa- 
tripi nnacfrp11 Atn ca

rc pol
lecția să înceapă șl atunci cînd 
expunerea era în „tol“, apara
tul de fotografiat a intrat în 
acțiune, lată pe tinărul pro
pagandist Stan Florea și pe 
ceilalți membri ai cercului 
(foto nr. 1) în timpul expu
nerii lecției. Ca de obicei, și 
acum el folosește la preda
rea lecției harta geografică. 
Datorită priceperii lui de a o 
folosi, harta a prins viață sub 
ochii atenți ai tinerilor turnă
tori.

La sfirșitul expunerii am 
văzut că o bună parte dintre 
cursanți nu prea se grăbeau

it ic fruntaș

și am aflat că în cerc se sta
bilise ca prin diferite mijloace 
proprii să se confecționeze 
unele materiale demonstrative 
ca fotomontaje, hărți etc., care 
vor ajuta ca expunerile lec
țiilor să se facă cit mai atrac
tiv și interesant. lată-i pe ti
nerii Alexandru Frățiloiu, Ni
colae Androne, Constantin 
Cristescu, Alexandru Sfrentz 
șl Constantin Baciuffoto nr.2)

lucrînd de zor la confecționa, 
rea primului lor fotomontaj.

Peste cîteva zile după mun 
ca în schimb, i-am revăzut pe 
membrii acestui cerc politic 
De data aceasta nu la locul 
lor de muncă, ci vizitînd mu 
zeul de istorie a partidului 
nostru (foto nr. 3). După cum 
se vede și din fotografie, bine 
a procedat propagandistul a- 
tunci cînd s-a gindit să d a 
și el uneie explicații tinerilor 
alături de ghid, deoarece cu 
noaște cel mai bine pe fiecare 
cursant, știe ce și.au însușii 
ei mai temeinic și ce proble
me nu le sînt încă clare.

Rind pe rind sălile muzeulu 
au fost vizitate de cursanți 
acestui cerc. La plecarea de 
la muzeu, mulți dintre ei dis 
cutau cu aprindere: „Am vă
zut lucruri deosebit de intere 
sânte din gloriosul drum de 
luptă al partidului nostru" a 
exclamat utemista Florica Ni- 
țu: „Multe lucruri văzute azi 
ne vor ajuta la îmbogățirea 
discuțiilor din cadrul cercului 
politic", ziceau alții. „Vom 
mai organiza asemenea ac
țiuni", a intervenit în discuția 
lor și propagandistul cercu
lui.

Text: G. VASILIU 
Foto: R COST IN



Spartachiada
colectivele

Energia
Simbătă 1 decembrie a fost o zi de adevărată sărbătoare 

pentru tinerii din cadrul colectivului sportiv „Energia" Cerna
vodă. A început Spartachiada de iarnă a tineretului. Casa de 
cultură a orașului a fost in acea după amiază arhiplină. Au ve
nit aci tineri cimentiști, constructori, mecanici, tehnicieni și 
funcționari Ei au lansat o chemare la întrecere către toate co
lectivele din asociația Energia. Punctele cele mai importante din 
această chemare prevăd „cea mai mare mobilizare în etapa I-a 
în raport cu numărul salariaților unității respective", „cele mai 
variate forme de agitație pentru atragerea tineretului în parti

ciparea la spartachiada", „partid narea la toate disciplinele".
Apoi au început întrecerile. In sala de șah iau loc la cele 18 

mese tinerii care se întrec în partidele de șah. Printre primii 
care cîștigă sint electricianul Leonte Hirș, tehnicianul Iusuf 
Negești, mecanicul Anghel Iulian, dulgherul Coman Nicolae șl 
alții. In jurul meselor de tenis de masă, foarte mulți tineri au 
asistat șl au participat la primele partide care au dat ca în
vingători pe tehnicianul Ion Mocanu și funcționarul Dumitru 
Marin.

Seara tîrzlu, comisia a putut face un prim bilanț. In prima 
zi au participat la întrecerile Spartachiadei de iarnă a tinere
tului 92 de tineri la trei discipline sportive.

Corespondent 
BANCOTA NiCU

Iși confecționează
schiuri și săniuțe

CRAIOVA (de la coresponden
tul nostru). — In aceste zile, in 
organizațiile U.T.M. din raionul 
Filiași au loc adunări deschise in 
cadrul cărora se prelucrează re
gulamentul Spartachiadei de iar
nă a tineretului, se stabilesc mă
surile ce trebuie luate în vede
rea mobilizării tineretului pentru 
a participa la întrecerile compe
tiției și Ia crearea condițiilor 
materiale necesare desfășurării 
diferitelor discipline sportive din 
regulament.

O astfel de adunare a avut loc 
de curind in organizația de bază 
U.T.M din comuna Coțofenii din 
Dos. Luînd cuvintul la această 
adunare, utemistul Băluță Con
stantin a spus:

— In sală sint mulți tineri 
care își amintesc că anul tre
cut lipsa de schiuri și să
niuțe nu ne-a dat posibilitatea să 
participăm în bune condiții la 
concursurile pe colective. Eu pro
pun ca din resurse locale să con

fecționăm singuri 20 perechi 
schiuri, iar pină la începerea 

concursului de săniuțe fiecare din 
noi să avem săniuța noastră.

După ce s-au înscris pentru a 
participa la diferite discipline din 
cadrul spartachiadei, cei 95 de 
tineri care au fost prezenți in a- 
dunare au hotărit să traducă in 
fapt propunerea utemistului. Con
stantin Băluță și să mobilizeze 
pentru a participa la Spartachia
da de iarnă a tineretului incă 
200 de tineri. Cu asemenea ho- 
tăriri s-au terminat și adunările 
organizațiilor U.T.M. din comu
nele Oîrbovu, Turburea, Aninoa- 
sa, Argetoaia, Botoiești, Brădești 
și alte 49 de organizații.

în felul acesta organizațiile 
U.T.M. din raionul Filiași vor 
mobiliza pentru a participa la 
Spartachiada de iarnă a tinere
tului peste 10.000 de tineri care 
iși vor confecționa in același 
timp peste 300 perechi schiuri, 
900 săniuțe etc.

Cupa R.P.R. la Oradea

Atunci cînd, la sftrșitul lo
tului, fotbaliștii orădenl, s-au 
aliniat fericiți In fața obiecti
velor aparatelor spre a fifoto- 
grafiați, partenerii lor de în
trecere, sportivii din Ctmpia 
Turzii In frunte cu „vetera
nul" Mari, deși poate mai e- 
rau mihniți de insucces și de 
faptul că au fost frustați de 
un „11 m" clar, au venit să le 
siringă mina și să-i felicite 
călduros. Gestul echipei Ener
gia din Ctmpia Turzii, șezi- 
sat prompt de atentul nostru 
public sportiv, a fost ovațio
nat îndelung. Aceasta ne-a 
dovedit incă odată că echipa 
din Ctmpia Turzii este una din 
redutabilele noastre formații 
de categorie B în care, în a- 
fară de pregătire tehnică pro- 
prlu-zisă, capitolul „educație" 
ocupă un loc fruntaș.

■ O MEDALII 
**>1 OLIMPICE...

Leon Rotman (dreapta) alături de canotorul suedez Gert Fridrlksson

Vă amintiți cu cită nerăbdare 
ați așteptat în zilele Olimpiadei 
de la Melbourne să citiți ziarele, 
să ascultați emisiunile de radio? 
De ce ? Simplu : doreați să aflați 
cît mai curind vești despre com
portarea sportivilor noștri, des
pre rezultatele lor.

Agențiile de presă și posturjle 
de radio remarcă desigur com
portarea strălucită a sportivilor 
din R.P.R. la întrecerile olim
pice. Intr-un comentariu trimis 
din Melbourne de corespondentul 
agenției „Associated Press" se 
scrie: „Dintre țările mici, Romi- 
nia a avut la cea de a XVI-a edi- 
țje a Jocurilor' Olimpice cea mai 
frumoasă comportare".

Intr-adevăr, remarcabila com
portare a reprezentanților pa
triei noastre a fost răsplătită cu 
5 medalii de aur, 3 medalii de 
argint și 5 medalii de bronz. în 
plus, cu numeroase locuri de 
frunte (4 locuri IV, 4 locuri V, 
3 locuri VI etc.). In felul acesta 
28 de sportivi romini din cei 
48 participanți la Olimpiadă s-au 
clasat odată sau de două ori 
printre primii 6 cei mai buni 
sportivi din lume.

Cele 13 medalii ciștigate Ia

Succesul

Melbourne de cei 48 de sportivi 
romini (fără a vorbi de ceilalți 
sportivi care au ocupat locuri 
onorabile) arată că un sfert (co
rect, 27 la sută), dintre repre
zentanții noștri participanți la 
întrecerile olimpice au fost me- 
daliați, ceea ce înseamnă că fie
care al patrulea sportiv romîn a 
primit o medalie. In urma ulti
melor calcule, Republica Popu
lară Romînă a ocupat locul 8 în 
clasamentul medaliilor, și locul 
XI în clasamentul neoficial pe 
țări. La aceasta mai trebuie a- 
dăugat și faptul că reprezentan
ții țării noastre au întrecut prin 
strălucita lor comportare țări cu 
o îndelungată tradiție sportivă 
și olimpică cum sint Germania, 
Japonia, Finlanda, R. Ceho
slovacă, Canada, R. P. Polonă, 
Danemarca, R.P.F, Iugoslavia. 
Franța și Germania de pil
dă, care au trimis la Jocurile 
Olimpice delegații de trei ori mai 
mari ca a noastră, au cfștigat 
numai cîte 4 medalii de aur.

Fără îndoială că cel mai stră
lucit succes adus patriei noastre 
la Jocurile Olimpice a fost cel 
al tinărului LEON ROTMAN, 
ciștigător a două titluri olimpice 

sportivilor

în Întrecerile de canoe. Acest 
sport introdus in țara noastră 
numai in anii regimului demo
crat-popular șl-a cucerit la Olim
piadă intiietatea mondială. Rot
man și ceilalți doi reprezentanți 
ai R.P.R., Simion Umailciuc și 
Dumitru Alexe (la canoe dublu) 
au cfștigat 3 din cele 4 medalii 
de aur puse în întreceri.

Victorii însemnate au adus N. 
Linca, M. Dobrescu, Gh. Ne
grea și C. Dumitrescu. Com
portarea acestui „cvartet" spor
tiv a întrecut toate așteptă
rile. Fiecare din cei patru bo
xeri romini participanți la tur
neul olimpic luptind cu o dir- 
zenie impresionantă au obținut 
cite o medalie olimpică.

Succesele canotorilor și boxe
rilor au fost continuate de tră
gători. Pe poligonul „Williams
town" țintașii romini Ștefan Pe
trescu, ciștigător al medaliei olim
pice de aur, Gh. Lichianlopol 
care pentru a doua oară cîștigă 
o medalie olimpică de bronz, Io
sif Sîrbu și C. Antonescu au ridi
cat prestigiul țării noastre pe 
culmile cele mal înalte ale ierar
hiei mondiale a tirului. Olga Or
ban, Elena Leuștean, lolanda Ba
laș, Francisc Horwath, D. Pîrvu- 
lescu, C. Vena, echipa de gim
nastică ca și cea de pentatlon 
modern dovedind o profundă dra
goste de patrie, au adus prin 
comportările lor, prin succesele 
lor o contribuție serioasă ia a- 
firmarea mișcării noastre spor
tive pe plan internațional.

Mulți ziariști participant) la 
Jocurile Olimpice se întrebau : 
cum se explică aceste succese ? 
Deși sîntem la cîteva mii de kilo
metri de Melbourne ținem totuși 
să explicăm.

Față de trecut, sportul s-a bu
curat în țara noastră tn anii re
gimului de democrație populară 
de un sprijin larg și multilate
ral. Sportivii țării noastre simt 
acum zi de zi grija partidului 
și guvernului în condițiile create 
pentru creșterea pregătirii și re
zultatelor lor sportive. Niciodată 
față de trecut țara noastră nu a 
avut atitea stadioane, atîtea tere
nuri și săli de sport, cantități așa 
de uriașe de materiale și echipa
ment sportiv. Există astăzi in 
țara noastră sute de mii de spor
tivi clasificați, mii de antrenori 
și tehnicieni sportivi. La competi
țiile sportive de masă participă 
în fiecare an milioane de tineri 
din rindurile cărora cresc neîn
cetat sportivi de frunte ai țării, 
campionii și recordmanii țării. 
Dintre aceștia s-au ridicat și 
sportivii romini învingători la 
concursurile olimpice, tinerii 
crescuți odată cu desvoltarea u- 
riașă pe care a luat-o sportul in 
țara noastră tn anii regimului 
democrat popular.

. uț A. PINTEA

sovietici

Hotăiiiea plenarei Comitetului 
Central provizoriu al Partidului 

Muncitoresc Socialist Ungar

Dar, $ă revenim la finala 
Cupei R.P.R. care a avut loc 
duminică pe stadionul Repu
blicii in care victoria a reve
nit echipei Progresul Oradea 
cu 2—0 (0—0) și la care, pu
blicul sportiv bucureșiean, 
deși a fost lipsii de plăcerea 
de a aplauda o echipă din ca
pitală, a venit tn număr mare 
la o oră destul de nepotrivi
tă. După 8 ani. două echipe 
provinciale au ajuns să-și 
dispute In finală trofeul.

Revenind acum la jocul 
propriu-zis de duminică, se 
naște întrebarea dacă cele 
două echipe au justificat opor
tunitatea prezenței lor în fi
nală. Tn general, socotim că 
Miluirea nu a satisfăcut decît 
într-o mică măsură. Mai cu 
seamă in repriza Intlia am 
asistat la un joc anost, lipsit 
de orizont, sterp. In care s-au 
angajat ambele echipe. Firește 
că echipele au fost emoționa
te, timorate, — toate acestea 
in dauna calității jocului. De
sele stopări și preluări defec
tuoase, pasele fără adresă, au 
enervat publicul care prompt, 
a cerut fotbaliștilor să... joace 
fotbal. Jocul a crescut tn cali
tate in repriza secundă, cînd 
orădenii au intrat deciși să 
clștige. Atacurile lor sint mult 
mai clare, mai dinamice. Pă
cat insă că centrul atacant 
Caricaș, temperează elanul și 
voința celorlalți tineri orădeni, 
oferind multe exemple nejusti
ficate de lipsă de voință. Nu 
putem încheia această succin
tă relatare fără a scoate 
in relief calitățile deosebite 
ale extremei stingă Toth, care 
prin driblingurile sale deru
tante. viteza și puterea de pă; 
trundere a entuziasmat publi
cul. De altfel în jocul de du
minică, Toth a confirmat ca
litățile sale deosebite. Se știe 
că in semifinalele Cupei 
(C.C.A. — Progresul Oradea} 
Toth a dovedit că este o ex
tremă veritabilă, cu mari per
spective de dezvoltare.

fototext :
R CALARĂȘANU

• La încheierea celei de-a 16-a 
Olimpiade de vară ziarele en
gleze publică ample comentarii, 
subliniind că Uniunea Sovietică 
a luat locul Statelor Unite ca 
țară fruntașă a Jocurilor Olim
pice. Ziarele relevă faptul că O- 
limpiada s-a desfășurat sub sem
nul consolidării prieteniei dintre 
sportivii diferitelor țări.

Referitor la aceasta „Sunday 
Express" scrie: „In sunetele fan
farelor și impresionantului imn 
olimpic, interpretat de un cor de 
cîteva sute de persoane, în ziua 
închiderii olimpiadei sportivii au 
defilat braț Ia braț — americanii 
cu rușii. A fost un spectacol mi
nunat.

Ziarul „Sunday Dispatch" sub
liniază că actuala Olimpiadă s-a 
desfășurat intr-un climat de pace 
bazat pe cele mai nobile idealuri.

Corespondentul ziarului „News 
of World" declară că recenta O- 
limpiadă va intra in istorie ca u- 
nui din evenimentele care au 
contribuit la întărirea legăturilor 
dintre sportivii lumii sub semnul 
păcii.

Comentariile 
presei mondiale

Cunoscutul atlet englez Ban
nister scrie intr-un articol publi
cat in ziarul „Sunday Times" că 
sportivii sovietici s-au remarcat 
cu deosebire în acele ramuri de 
sport care cer un antrenament 
minuțios și de asemenea tn 
jocurile de echipă.

Comentind victoriile lui Kuț, 
Bannister remarcă: „Probele de 
5.000 și 10.000 m. au arătat că 
gloria lui Zatopek a fost preluată 
de Kuț, care, după mine, nu și-a 
spus încă ultimul cuvînt".

• Presa australiană acordă o 
mare atenție rezultatelor finale 
ale Jocurilor olimpice. Ziarele 
„Sun" și „Argus" publică clasa
mentul neoficial pe puncte și ta
belul cu repartiția medaliilor. 
Toți comentatorii subliniază tn 
unanimitate marele succes al 
sportivilor sovietici, care în între
cerea cu puternicul lor adversar, 
echipa S.U.A., se află pe primele 
locuri.

Ziarul „Argus" scrie că pentru 
prima oară după 60 de ani de 
tind au fost inițiate olimpiadele 
moderne, S.U.A. cedează onorurile 
intiietății olimpice unei alte țări, 
atit in ceea ce privește numărul 
medaliilor de aur cit și al punc
telor obținute.

■ Toate ziarele din Stockholm 
publică reportaje șl comentarii 
ale corespondenților din Mel
bourne cu prilejul închiderii celei 
de a KVI-a ediții a Jocurilor 
Olimpice. In comentarii se subli
niază că echipa U.R.S.S. a ocu
pat locul Mii, întrecînd cu o di
ferență considerabilă echipa 
S.U.A. Această diferență de punc
te intre echipele U.R.S.S. și 
S.U.A. ~ scrie ziarul „Morgen 
Tidningen" — ar fi și mai mare 
dacă s-ar adăuga rezultatele 
Jocurilor Olimpice de la Cortina 
D’Ampezzo. „S.U.A. a pierdut 
rolul de națiune olimpică frun
tașă, rușii au repurtat victoria 
asupra celei mai puternice echi
pe olimpice din istoria Ameri
ca" — scrie „Stockholm Tidnin
gen".

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 
in zilele de 2. 3 și 5 decembrie 
a avut loc plenara Comitetului 
Central provizoriu al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. Pe 
ordinea de zi a figurat problema: 
„Situația politică și sarcinile par
tidului". Raportul la plenară a 
fost prezentat de Jănos Kădâr. 
In cursul unei largi discuții și 
ai schimbului de păreri au luat 
cuvintul 21 de tovarăși din cei 
23 de membri ai Comitetului 
Central provizoriu. Comitetul 
Central provizoriu a adoptat o 
hotărîre care a fost publicată la 
8 decembrie în ziarul „Nepszabad- 
sag".

In hotărîre se spune că eveni
mentele de la 23 octombrie au 
fost determinate de patru moti
ve principale.

Primul dintre ele constă în 
faptul că fosta conducere pro
mova o politică sectară, dogma
tică, metode birocratice și admi
nistrative în ce privește viața 
de partid și de stat, precum și 
in ce privește conducerea eco
nomiei. Aceste metode dăună
toare, se arată în hotărîre, au 
dus la greșeli și crime extrem de 
grave atit in viața de partid, cit 
și în cea de stat. Ele au împie
dicat lărgirea democratismului 
in viața de partid și socială, au 
încălcat în mod grosolan legali
tatea socialistă. Ele impuneau po
porului o politică economică care 
nu lua în considerație posibili
tățile economice ale țării și care 
împiedica creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Această clică conducătoare, se 
spune în continuare în hotărîre, 
nu a fost în stare să recunoască 
și să îndrepte greșelile și cri
mele sale grave. După istoricul 
Congres al XX-lea al P.C.U.S. 
ea nu și-a sohimbat de fapt ati
tudinea, nu a acordat atenție 
hotărîrllor și indicațiilor Congre. 
sului. Exasperați de greșelile 
grave, comuniștii și cei fără par
tid, masele democratice au por
nit lupta pentru îndreptarea 
acestor greșeli, dar ei au rămas 
credincioși ideilor comunismului, 
orînduiril sociale socialiste, Re
publicii Populare Ungare. Parti- 
cipanții la mișcarea democratică 
de masă credincioși socialismu
lui au exprimat acest lucru lim
pede înaintea evenimentelor din 
octombrie, în' timpul acestor eve
nimente și după ele.

Analizlnd cel de-al doilea mo
tiv, plenara menționează:

Un mare rol în izbucnirea eve
nimentelor de la 23 octombrie și 
în urmările lor tragice l-a avut 
grupul opoziției din .partid care 
s-a_ format în ultimii ani și s-a 
întărit în permanență și care a 
ales ca stegar al său pe Imre 
Nagy și Geza Losonczy. Activi
tatea acestui grup al opoziției 
d.in partid poate fi considerată 
pozitivă atit timp cît lupta sa, 
împreună cu cea a întregii opo
ziții din partid, a fost îndreptată 
împotriva politicii Rakosi-Gero. 
In primăvara anului 1956, în ac
tivitatea acestui grup s-a produs 
însă o cotitură care a schimbat 
radical caracterul acțiunilor lui. 
Membrii grupului au procedat 
nejust cînd au adus în stradă 
critica desfășurată în cadrul pa,- 
tidului, critică căreia i s-au ală
turat elementele reacționare. Ast
fel această critică a fost dena
turată și amenința acum nu nu
mai pozițiile lui Rakosi-Gerd, ci 
submina autoritatea partidului, 
ataca pozițiile și bazele clasei 
muncitoare șl ale orîndulrii de- 
mocrat-populare din Ungaria. A- 
cșsț grup al opoziției din partid, 
fără a prezenta un program po
zitiv pentru îndreptarea greșe
lilor, nu făcea decît să atace în 
mod unilateral partidul, fără a 
se desolidariza de reacțiune. El 
a încurajat forțele reacționar® și 
într-o mare măsură a contribuit 
la izbucnirea contrarevoluției.

Al treilea motiv a constat în 
faptul că contrarevoluția hor- 
thysto-fascistă și burghezo-mo- 
șierească ungara a constituit 
principala forță în pregătirea și 
desfășurarea evenimentelor d.in 
octombrie. Forțe însemnate ale

Tinerii crescători de animale sint fruntași
în fața gospodăriei de stat din 

comuna Clucereasa stă în perma
nență sarcina de a crea sectoru
lui zootehnic perspectiva unei 
dezvoltări continue. Pe măsură 
ce realizările cresc, e tot mai evi
dentă necesitatea de a studia a- 
mănunțit posibilitatea creșterii 
rentabilității fiecărui animal, a 
înmulțirii numărului de vite și a 
sporirii producției și productivi
tății muncii în sectorul zootehnic.

O realizare importantă obținută 
pînă acum stă în faptul că sec
torul zootehnic cuprinde 50 de 
vaci mulgătoare, 200 capete tine
ret bovin, 2000 de oi, 50 scroafe 
fătătoare și 250 de porci. O altă 
realizare, la fel de însemnată, o 
constituie asigurarea bazei fura
jere.

Pe timpul verii brigada de ti
neret din sectorul vitelor mari a 
organizat o tabără de vară pe 
muntele Ginea țul mare și un con- 
veier verde cu borceag și porumb 
pe o suprafață de 18 hectare. 
Pentru asigurarea hranei de iar
nă au fost însămînțate 20 hectare 
cu lucerna și trifoi, 15 hectare cu 
orz, 10 hectare cu sfeclă furajeră 
și 45 hectare cu porumb siloz. In 
această privință se cunosc și două 
inițiative importante ale tinere
tului. Una din aceste inițiative 
este recoltarea finului din livezi 
care a adus gospodăriei un plus 
de nutreț de aproape 100 tone. 
Cealaltă inițiativă a tineretului 
este însilozarea a 250 tone de 
porumb furajer însămînțat de ti
neri pe terenurile de . pe care se 
recoltaseră culturile legumicole 
timpurii.

Dar odată cu creșterea numă
rului de animale, a posibilităților

de hrănire, au crescut șl cifrele 
planului de livrare. Numai în a- 
nul acesta gospodăria a fost pla
nificată să predea I.C.I.L.-ului 
aproape 144.000 litri de lapte și 
la O.R.A.C.A. 17.000 kg. de carne, 
greutate vie, numai de porc.

îndeplinirea acestor sarcini a 
fost posibilă datorită grijii pen
tru creșterea și întreținetea ani
malelor, precum și metodelor îna
intate folosite. In această pri
vință este bine cunoscută întrece
rea pornită de tinerii muncitori 
de la bovine pentru realizarea 
zilnică a planului de producție.

Graficele zilnice arată că acea
stă acțiune a sporit simțitor stră
dania fiecărui tînăr pentru res
pectarea normelor de hrănire a a- 
nimalelor și pentru respectarea 
măsurilor de igienă țn scopul ob
ținerii unei producții de lapte cît 
mai mari. Bunăoară, ei au obser
vat că nu e bine să furajeze va
cile în timpul cînd începe mulsul, 
pentru că li se tulbură liniștea și 
dau lapte mai puțin. De aceea 
ei Ie dau hrana cu cel puțin o 
oră înainte de a începe mulsul. 
Toți mulgătorii aplică metoda 
mulsului în cruce. Zilnic se rîn- 
duiesc să scoată vacile din grajd 
la plimbare în aer liber. Și adă
parea la vreme a devenit o pro
blemă care nu se neglijează.

Din cauză că gospodăria duce 
lipsă de mulgători pricepuți, cei 
existenți îngrijesc acum cîte 15 
vaci mulgătoare. Zilele acestea 
utemista Elisabeta Radu, își va 
îndeplini planul anual și acest 
fapt neliniștește într-o măsură pe 
tinerii Gheorghe Stan și Victor 
Șchiopu, rivalii ei cei mai îndîr- 
jiți, care s-au străduit atît de

mult s-o întreacă și n-au putut 
cu nici un chip. E neliniștit și 
Popa Constantin pentru că tot 
din cauza ei a pierdut rămășagul 
pus cu alți băieți din brigadă, că 
Elisabeta n-o să mulgă niciodată 
de la vacile ei cite 19 litri de lap
te pe zi mai ales acum, pe tim
pul iernii, cînd ei știau că lap
tele se împuținează.

Dar nu-i.nimic. Există și o 
bucurie pentru toți. încă de la 
1 noiembrie planul se realizase 
in proporție de peste 97 la sută, 
așa că angajamentul de-a ob
ține 4000 litri peste plan va fi 
cu siguranță îndeplinit.

Nu-s mai mici nici strădaniile 
și nici realizările tinerilor care 
muncesc la îngrijirea porcilor. 
Pină nu de mult, mai puteai auzi 
că munca în acest sector e cea 
mai grea și nu-i nici bine văzută. 
Cei ce îmbrățișau această părere 
se speriau mai ales că trebuie să 
îngrijești de porci mulți, care-ți 
cer mare bătaie de cap. Mulți se 
fereau să muncească și la mater
nitate, pentru că — spuneau ei 
— trebuie să fii mereu treaz, cu 
ochii în patru, să veghezi ca 
scroafele să nu strivească pur
ceii. Așa că tot mai bine e la 
cai. la boi sau la vaci și chiar la 
oi, după cum socoteau ei. De a- 
ceea se angajau să muncească 
numai în aceste sectoare. Dar 
s-au găsit și tineri care au gîndlt 
altfel. lată-i pe Sandu Gh. Ion, 
Miloiu Aurel, Sandu N. Dumitru 
și Stoica N. Nicolae. Aflaseră ei 
o povață bună, că „dragostea de 
meserie se prinde în muncă și ni
căieri în altă parte". Așa CS s-au 
hotărît să muncească alături de

comuniștii Ion și Gheorghe San
du, care le dăduseră sfatul. Cît li 
se părea de grea munca în pri
mele zile, acum au îndrăgit-o în- 
tr-atît, de parcă n-ar putea s-o 
părăsească niciodată.

Zilele acestea s-a făcut cunos
cută vestea că sectorul porcine a 
dat cele mai mari sporuri de pro
ducție. De aceea și gospodăria a 
putut să livreze la O.R.A.C.A. pe
ste 35.000 kg. de carne de porc 
în loc de 17.000 kg., cît avea pla
nificat. Acum, în gospodărie cresc 
peste prevederile planului și un 
număr de 120 purcei. Ori, pentru 
asta, fiecare tînăr de aici a tre
buit să-și însușească cu stăru
ință metodele de creștere, de hră
nire, de igienă și mai ales grija 
neprecupețită pentru a veghea 
permanent fiecare animal pe ca- 
re-1 are în seamă.

Firește că strădaniile sint și 
bine răsplătite. Fiecare dintre ei 
muncește în acord și cu cît mun
ca lor dă rezultate mai bune, cu 
atît crește și salariul pe care-1 
primesc de la gospodărie. In 
luna septembrie, utemistul Popa 
Constantin a ridicat peste 1560 
lei, iar Slonaru Dumitru aproape 
1320 lei; asemenea exemple sînt 
nenumărate. Gospodăria asigură 
muncitorilor din sectorul zoo
tehnic o masă consistentă, haine 
de protecție și posibilități de a 
desfășura o bogată activitate cul- 
tural-artistică. De curînd s-a ter
minat și construcția unui cămin 
cultural, la ridicarea căruia și-au 
adus aportul aproape toți tinerii. 
Pe viitor vor avea și condiții pen. 
tru îmbunătățirea muncii cultu
rale.

P. LUNGU

acestei contrarevoluții au desfă
șurat o activitate Ilegală In 
țară, iar forțele principale 6-au 
adunat și s-au organizat în Ger
mania occidentală. Obiectivul 
contrarevoluției ungare a fost 
reinstaurarea orînduirji burghe- 
zo-moșierești, scop la care ea nu 
a renunțat nici o clipă de la 
zdrobirea ei, în 1945. Dimpotri
vă, de atunci ea și-a organizat 
în permanență forțele și a aș
teptat numai momentul potrivit 
pentru a se năpusti asupra sis
temului nostru democrat.popu- 
lar și a atinge scopurile ei con
trarevoluționare.

Și însfîrșit, în evenimentele 
din Ungaria roiul principal și 
hotărîtor l-a avut imperialismul 
internațional ale cărui scopuri, 
firește, depășeau cadrul problemei 
ungare. Din trecutul recent — 
se spune în hotărirea plenarei 
— întreaga lume știe de provo
cările imperialismului internațio
nal în Vietnam, Coreea, Taivan 
și In legătură cu Suezul. Aceste 
exemple arată că imperialismul 
internațional nu a renunțat la 
tendințele sale de a asupri și a ex
ploata mai departe popoarele.

El nu a renunțat la planul său 
de ațîțare a unor războaie lo
cale și a unui al treilea război 
mondial. Amestecul imperialismu. 
lui internațional în evenimentele 
din Ungaria, rolul său în pregă
tirea evenimentelor care au avut 
loc în cursul lunii octombrie, 
constituie un fapt îndeobște cu
noscut care este dovedit prin a- 
ceea că posturile de radio occi
dentale („Vocea Americii", „Eu
ropa Liberă"), care se află ta 
mîiniie imperialiștilor, nu au în
cetat în ultimii 12 ani, nici mă
car o clipă să ațîțe împotriva Re
publicii Populare Ungare și a 
instituțiilor ei.

Rolul criminal ai cercurilor im
perialiste internaționale, care 
conduc din culise, este dovedit și 
de faptul că în Germania occi
dentală s-au adunat în scopuri 
contrarevoluționare, tncă cu cîțiva 
ani în urmă, rămășițele armatei 
și jandarmeriei horthyste care au 
fugit în Occident, împreună cu 
fasciștii hitleriști.

Imperiajliștii au avut următorul 
scop: Prin acordarea de ajutor 
în acapararea puterii în Ungaria 
de către contrarevoluție să creeze 
un nou focar de război, de data 
aceasta pe scara întregii Europe.

Apreciind evenimentele care au 
început la 23 octombrie, plenara 
subliniază că scopul contrarevo
luției a constituit nu îndreptarea 
greșelilor, ci răsturnarea puterii 
populare, lichidarea statului Re
publicii Populare Ungare și a cu
ceririlor ei socialiste. La între
barea privind caracterul pe care 
l-a avut în esența sa rebeliunea 
armată de la 23 octombrie din 
Ungaria și anume dacă ea a fost 
revoluție sau o revoluție națio
nală, noi putem să dăm, dat fiind 
faptele incontestabile, un singur 
răspuns: nu a fost nici una nici 
alta. A fost o contrarevoluție. Noi 
trebuie să subliniem acest adevăr 
chiar și în cazul cînd știm că 
prin scopurile, intențiile și senti
mentele lor, majoritatea covîrși- 
toare a maselor populare care au 
participat la aceste evenimente 
din țara noastră nu a fost consti
tuită din contrarevoluționari, ci 
din oameni ai muncii cinstiți, a- 
devărați patrioți, fii credincioși 
ai Republicii Populare Ungare.

Vorbind despre evenimentele 
din luna octombrie trebuie să a- 
rătăm rolul negativ pe care l-a 
avut în aceste zile guvernul Imre 
Nagy. Ofensiva forțelor contra
revoluționare a fost înlesnită de 
neputința guvernului și de alune
carea sa permanentă spre 
dreapta. Acest lucru este confir
mat de faptul că au fost accep
tate astfel de revendicări ca de 
pildă proclamarea arbitrară a 
neutralității fără garanție, denun
țarea ilegală și imediată a trata
tului de la Varșovia, cererea cu 
privire la intervenția O.N.U., a- 
pelul la rezistență față de trupele 
sovietice chemate tn ajutor pen
tru zdrobirea forțelor contrarevo
luției, tolerarea activității și nele. 
giuirilor partidelor contrarevolu
ționare și proclamarea unui ase
menea sistem de mai multe par
tide care nu însemna altceva de
cît renunțarea la bazele socialis
mului. Guvernul Imre Nagy, în 
fruntea căruia se afla un comu
nist, a acoperit și camuflat cu

numele acestuia în ochii maselor, 
propria sa inactivitate față de 
forțele contrarevoluției și dezmă
țul teroarei albe, împiedicînd cu
noașterea clară a adevăratelor 
proporții ale primejdiei contrare
voluției.

In capitolul tn care sînt carac
terizate particularitățile situației 
actuale se spune că după înfrîn- 
gerea suferită, mascîndu-se prin 
cuvintele „revoluționară", „mun
citorească", contrarevoluția a 
chemat din nou pe oamenii mun
cii la greve și la boicot. După ce 
grevele și boicotul au eșuat în 
fața judecății sănătoase a majori
tății covîrșitoare a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor, care 
năzuiesc spre muncă, ordine le
gală și pace, ea a renunțat la 
aceste lozinci și a recurs Ia noi 
metode de luptă.

In prezent, sub pretextul luptei 
împotriva „staliniștilor" și „ra- 
kosiștilor" are loc persecutarea 
comuniștilor. Pretutindeni unde 
are _ posibilitate, contrarevoluția 
caută să înlăture din instituțiile 
de stat, uzine și întreprinderi pe 
comuniști, muncitori simpli cin
stiți, țărani și intelectuali cinstiți, 
oameni cu o stare de spirit pro
gresistă.

Contrarevoluția recurge ia răs- 
pîndirea de zvonuri în scopuri 
de panică și la provocări anti
populare pentru a împiedica din 
nou procesul de restabilire a li- 
niștei, munca care a început, pen
tru a împiedica întărirea ordinei 
legale. Văzînd că forța și in
fluența ei asupra maselor scad 
pe zi ce trece, ea face încercări 
și eforturi disperate pentru a 
salva cauza ei pierdută. Insă 
populația, care dorește pace și li
niște, vede tot mai clar că aceste 
provocări nu fac altceva decît să 
împiedice reglementarea proble
melor politice interne și a proble
melor legate de suveranitatea 
noastră națională, și se desolida
rizează tot mai mult de forțele 
contrarevoluționare, acționează 
tot mai hotărît împotriva lor, în 
colaborare cu forțele armate in
terne.

In capitolul cu privire la par
tid, plenara arată că Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar își 
desfășoară activitatea pe baza 
.eoriei înaintate a proletariatului 
mondial — învățătura marxist- 
ieninistă — și este un partid re
voluționar unic al clasei munci
toare ungare. La baza lui stă ho- 
iărîrea istorică a Congresului de 
unificare din 1948, care a creat 
unitatea organizatorică și politică 
a partidelor comunist și social
democrat.

Comitetul Central provizoriu 
al partidului condamnă orice ten
dință de a submina unitatea cla
sei muncitoare, care s-a statorni
cit în decursul istoriei.

Aplicînd în mod creator mar- 
xism-leninismul, Partidul Munci
toresc Socialist Ungar dorește să 
construiască socialismul în con
formitate cu particularitățile Un
gariei și cu cerințele istorice ac
tuale.

In rezoluție stat stabilite cele 
mai importante sarcini ale parti
dului. In încheiere se spune;

Călăuzit de ideile internaționa
lismului proletar, Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar consideră 
că bazele politicii noastre externe 
sînt prietenia strînsă și colabora
rea cu Uniunea Sovietică și cu 
țările de democrație populară re 
temeiul principiilor deplinei inde
pendențe naționale, neatîrnării și 
suveranității. Partidul consideră 
drept o sarcină primordială în 
politica sa începerea cît mai 
grabnică a unor tratative între 
conducerea P.C.U.S. și P.M.S.U., 
precum și între guvernul Uniu
nii Sovietice și guvernul Repu
blicii Populare Ungare pentru re
glementarea relațiilor dintre cele 
două state, pe baza deplinei ega
lități în drepturi și a independen
ței țărilor socialiste, precum și pe 
baza neamestecului în treburile 
interne.

Comitetul Central provizoriu 
propune guvernului ca o sarcină 
urgentă de a pregăti, in confor
mitate cu scopurile declarației 
guvernamentale din 4 noiembrie, 
un plan de rezolvare a principa
lelor probleme politice și econo
mice, un program de desfășurare 
a vieții pe baza unirii forțelor na
ționale progresiste și a dezvol
tării mai departe a democrației 
socialiste.

Pregătiri pentru
Se apropie zilele vacanței de 

iarnă pe care eflevii și pionierii 
din întreaga țară o așteaptă cu 
nerăbdare. Cele mai frumoase 
vile și case de odihnă din Si
naia, Predeal. Tușnad, Sovata, 
Bușteni și Hotnorod, vor fi trans
formate între 31 decembrie și 9 
ianuarie în tabere care vor găz
dui peste 2.900 de pionieri și șco
lari.

Aici în zilele vacanței vor fi 
organizate concursuri sportive de 
iarnă sub supravegherea unor 
profesori de educație fizică, pro
gram cultural-educativ etc.

Prin grija C.C.S., a U.T.M., 
Ministerului învățămîntului și 
C.C. al Sindicatului lucrătorilor 
din învățămînt, pentru pionierii 
și elevii care nu vor pleca în 
tabere se va organiza de aseme-

vacanța de iarnă
nea o vacanță plăcută. La ser
bările pomului de iarnă care vor 
avea loc în întreprinderi și școli, 
se vor împărți tradiționalele da
ruri ale lui Moș Geriiă.

In timpul vacanței de iarnă a 
pionierilor și școlarilor în întrea
ga țară se vor organiza excursii 
pentru cunoașterea ținutului na
tal, vizite în întreprinderi, gos
podării agricole de stat și gos
podării colective, vizionări de 
spectacole și filme pentru copii, 
întilniri cu oameni de știință și 
artă, concursuri sportive de 
iarnă.

Organele locale ale UT.M.-ului, 
de învățămînt și sindicale vor 
organiza de asemenea, cu posi
bilități locale, revelioane pentru 
tineret.

(Agerpres)

InSor
Luni seara, tn sala cinemato

grafului Magheru a avut loc 
festivitatea deschiderii „Zilelor 
filmului bulgar".

La festivitate au participat: 
Al. Bulcan, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Marin Stanciu, direc
tor general adjunct al Cinema
tografiei, precum și Caius Fran- 
țescu, șeful protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe, regi
zori, actori și alți lucrători din

mafie
domeniul cinematografiei, un nu
meros public.

Au fost de față S. Pavlov, am
basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, și alți membri ai Ambasa
dei. precum și alți membri ai 
corpului diplomatic.

A fost prezentat în premieră 
filmul artistic în culori „Primul 
punct", o producție a studiourilor 
bulgare realizat după scenariul 
lui V. Petrov, în regia lui B. 
Danovski.

Filmul s-a bucurat de succes.



Azi ~deschiderea conferinței N.A.T.O.
PARIS 10 (Agerpre). — La II 

decembrie se deschide la Paris 
conferința bianuală a consiliului 
ministerial al N.A.T.O. La aceas
tă conferință participă miniștrii 
de Externe, de Finauțe și ai A- 
părării ai țărilor membre ale pac
tului adlantic. Din declarațiile 
participtanților ia această confe
rință. purecum și din relatările 
agențiiiorr de presă și ziarelor 
reiese limpede că cercurile con
ducătoare ale pactului atlantic a- 
cordă o importanță cu totul spe
cială acestei conferințe,

„Va fi o conferință importantă, 
poate cea mai importantă de a- 
cest fel din cîte au avut loc", a 
declarat secretarul Departamen
tului de Stat al S.U.A., Dulles, 
la plecarea sa din Washington. 
Cuvintele rostite de Dulles la so
sirea sa la Paris lasă să se în
trevadă din ce cauză această 
conferință e considerată atît de 
importantă de principalii ei ini
țiatori. „Trebuie să găsim cu 
orice preț modalitatea de a în
gropa divergențele dintre noi...", 
a declarat Dulles, referindu-se la 
.vehementele contradicții dintre 
aliații atlantici care au răbufnit 
cu putere cu prilejul agresiunii 
împotriva Egiptului.

Actuala conferință N.A..T.O. se

deschide în condiții tn care la ve
chile contradicții dintre diferiții 
participanți la pactul Atlantic 
s-au adăugat altele noi, a căror 
gravitate a fost recunoscută ți 
de reprezentanți ai guvernelor 
englez și francez.

Conferința N.A.T.O. a fost pre
cedată de un șir de declarații 

‘ ale reprezentanților cercurilor 
conducătoare politice din Anglia 
și Franța care au arătat limpede 
că „în Anglia antiamericanismui 
a cuprins cercuri largi ale opi
niei politice și parlamentare" 
(Associated Press) și că „în 
Franța nemulțumirea împotriva 
americanilor a luat proporții u- 
riașe" (New York Times).

De altfel în ce privește Franța, 
însuși primul ministru Mollet a 
recunoscut în cadrul unui discurs 
radiotelevizat, rostit cu două zile 
înainte de deschiderea conferin
ței, că „în țară există puternice 
resentimente împotriva politicii 
americane.

Țininj seama de toate acestea 
este lesne de înțeles dece obser
vatorii politici occidentali consi
deră, după cum subliniază Fran
ce Presse, că „Dulles a plecat în 
Europa pentru a înfăptui cea mai 
delicată misiune diplomatică 
cariera sa".

din

Eden se reîntoarce • ••
KINGSTON 10 (Agerpres).—
După cum anunță agenția 

France Presse, primul ministru 
al Angliei, Anthony Eden, va pă
răsi Jamaica la 13 decembrie. 
Corespondentul agenției semna-

lează că în-insulă au avut 
manifestații antibritanice 
populației locale. In capitala 
Kingston au apărut inscripții 
prin cane se cere ca Eden 6ă pă
răsească neîntîrziat insula.

li

loc 
ale

In Ungaria, guvernul ia măsuri energice 
împotriva elementelor contrarevoluționare

Lucrările Congresului Partidului 
Comunist din Italia

ROMA 10 (Agerpres). — La 
Congresul al VlII-lea al Parti
dului Comunist din Italia au în
ceput la 9 decembrie discuțiile 
pe marginea raportului prezentat 
de Palmiro Togliatti, secretar 
general al partidului. A vorbit 
Sereni, membru al conducerii 
partidului, care a arătat necesi
tatea intensificării luptei partidu
lui comunist pentru lărgirea in
fluenței sale în rîndurile unor noi 
pături tot mai largi ale popu
lației.

Secretarul general al Federa
ției tineretului comunist din Ita
lia, Trivelli, a declarat că discu
ția care a început în rîndurile 
tineretului cu privire la eveni
mentele din Ungaria a confirmat 
că Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. și hotărîrile sale consti
tuie principalul element care de
termină orientarea tinerei gene
rații.

Referindu-se la criza imperia
lismului anglo-francez care a fost 
confirmată din nou de eșecul

★
ROMA 10 (Agerpres). — La 

Roma iși continuă lucrările cel 
de-al 8-lea Congres al Partidu
lui Comunist Italian. La ședința 
din 6eara zilei de 9 decembrie 
Mazzali, membru al conducerii 
Partidului Socialist Italian a a- 
dresat participanților la congres 
un cuvînt de salut. Mazzali a de
clarat că socialiștii urmăresc lu
crările congresului ca prieteni și 
tovarăși, ca reprezentanți ai unui 
partid muncitoresc, care a fost și 
va fi întotdeauna alături de co
muniști în lupta împotriva reac
țiunii.

Partidul socialist și partidul 
comunist, a subliniat Mazzali, 
sînt legate prin comunitate de 
interese și prin datoria comună 
față de oamenii muncii.

Pietro Ingrao, director al edi
ției din Roma a ziarului „Unita" 
și membru supleant al conduce
rii partidului comunist, a decla
rat că congresul a primit cu sa
tisfacție cuvintele lui Mazzali că 
socialiștii vor fi întotdeauna ală
turi de comuniști in lupta îm
potriva reacțiunii.

Ingrao a subliniat că ofensiva 
reacțiunii este îndreptată nu 
numai împotriva comuniștilor ci 
și împotriva socialiștilor, social- 
democraților de stînga, a tuturor 
forțelor democratice care doresc 
schimbarea situației din Italia.

Cunoscutul om de știință comu
nist, prof. Concetto Marchesi, de 
la Universitatea din Padova a 
rostit la congres o strălucită cu- 
vîntare. El a criticat cu vehe
mență pe unii scriitori francezi 
pentru poziția lor în aprecierea 
evenimentelor din Ungaria.

Subliniind caracterul contrare
voluționar al putch-ului din Un
garia, Marchesi a spus că acest 
fapt nu poate fi ascuns prin nici 
un fel de reflecții.

Noi iubim Uniunea Sovietică, a 
declarat Marchesi. Pentru comu
niști va fi întotdeauna sfînt tot 
ceea ce au creat muncitorii și sol- 
dații ruși în octombrie 1917. De
legații au salutat prin ovații 
furtunoase apariția la tribună a 
tovarășei E. A. Furțeva, repre
zentanta delegației P.C.U.S.,

agresiunii împotriva Egiptului, 
Trivelli a subliniat că tnfrînge- 
rea colonialismului deschide pers
pective noi în fața mișcării mun
citorești europene. El a arătat că 
în rîndurile organizațiilor socia
liste ale tineretului din Europa 
este criticată tot mai mult poli
tica reformistă. C.C. al Federa
ției Tineretului Comunist din Ita
lia, a spus el, a propus tuturor! 
organizațiilor europene ale tine
retului social-democrat, comunist 
și democrat să ajungă la un a- 
cord asupra principalelor proble
me internaționale in vederea lup
tei comune pentru menținerea 
păcii.

La ședință au fost citite nu
meroase telegrame trimise de di
ferite organizații de partid care 
protestează împotriva refuzului 
autorităților italiene de a acorda 
lui M. Â. Suslov viza de intrare 
în Italia. Astfel de telegrame au 
sosit din provinciile Livorno, 
Alessandria, Massacarrara, Mes
sina ele.

*
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C, 
al P.C.U.S. și al Comitetului oră
șenesc Moscova. Cei prezențl 
au întîmpinat cu aplauze căldu
roase salutul C.C. al P.C.U.S. a- 
dresat congresului Partidului Co
munist Italian care a fost citit 
de tovarășa Furțeva. Ultimele cu
vinte de salut au fost rostite in 
limba italiană. Toți s-au ridicat 
în picioare aprobînd cu căldură 
cuvintele care cheamă la prietenie 
și colaborare între popoarele Ita
liei și U.R.S.S.

In cadrul ședinței din 10 de
cembrie, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez a luat cuvîntul Jacques 
Duolos. El a transmis congresu
lui un salut frățesc din partea 
Partidului Comunist Francez și 
a subliniat că între comuniștii 
francezi și italieni există de mult 
o legătură strînsă. Duclos a mul
țumit comuniștilor italieni pen
tru solidaritatea frățească ma
nifestată de aceștia în legătură 
cu atacul elementelor fasciste îm
potriva sediilor C.C. al P.C. 
Francez și ziarului „L’Humanite".

Ravanian, delegatul din partea 
Veneției a vorbit despre impor
tanța internațională a celui de 
al 201ea Congres al P.C.U.S. Ne 
uitînd nici o clipă principiile in
ternaționalismului proletar, a 
spus el, trebuie să dezvoltăm le
gătura dintre diferitele partide 
comuniste, să organizăm întîl- 
niri de delegații etc.

Vanoni, muncitor la marea uzi
nă constructoare de mașini „Riv" 
din Torino, a vorbit despre ex
periența muncii de partid în a- 
ceastă Întreprindere. El a subli
niat că in ultimul timp unitatea 
oamenilor muncii în lupta împo
triva ofensivei patronilor s-a în
tărit și mai mult. în același timp 
vorbitorul a arătat necesitatea 
luptei împotriva tendințelor re
formiste.

La dezbateri au luat cuvîntul 
de asemenea tovarășii: Berlin- 
guer (membru al conducerii), 
Giolitti (orașul Cuneo), Alinovi 
(Neapole), Napolitano (Caserta). 
și Mircelli (Catanzaro),

BUDAPESTA 10 (Agerpres). 
Postuț de radio Budapesta a 

transmis Declarația guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
cu privire la unele măsuri luate 
de guvern In vederea apărării 
Republicii Populare Ungare și 
ordine! legale precum și in ve
derea apărării oamenilor muncii.

Incepînd de la 4 noiembrie, 
se spune în declarație, guvernul 
a luat măsuri energice pentru 
zdrobirea forțelor armate ale 
contrarevoluției .pentru izolarea 
lor politică, pentru reluarea 
muncii productive, pentru asigu
rarea ordinei legale și asigura
rea liniștci poporului.

Nici după înfrîngerea pe care 
a suferit-o pină acum contrare
voluția nu a renunțat la reali
zarea scopurilor ei tîlhărești. Ne
socotind dorința poporului mun
citor de a restabili cît mai cu- 
rînd în țară ordinea legală și 
de a asigura continuarea nestin
gherită a muncii productive ea 
încearcă să dezlănțuie noi a- 
tacuri.' Arsenalul ei a rămas ace
lași : răspîndlrea de zvonuri, te
roare, chemare la grevă, noi pro
vocări armate.

Astfel, la 4 decembrie, în u. 
nele puncte ale Budapestei au 
fost organizate manifestații ale 
femeilor. Pentru a împiedica 
orice fel de excese și dezordini 
aproximativ 150 de persoane au 
fost somate de formațiile de or
dine să se împrăștie. încă înainte 
de aceasta, s-a observat că la 
ferestrele podului unei clădiri 
care se află în fața statuii lui 
Kossuth, provocatori contrarevo
luționari instalaseră mitraliere, 
cu 6copul criminal de a ucide 
participanții la manifestația or
ganizată de ei înșiși pentru a 
arunca apoi răspunderea asupra 
guvernului.

După aceiași rețetă și cu ace
lași scop criminal, contrarevolu
ționarii au organizat Ia 8 decem
brie la Salgotarjan o acțiune, 
care din păcate, a reușit parțial. 
Sub pretextul că ar vrea să eli
bereze pe un oarecare Gali La- 
jos, arestat în aceiași zi pentru 
răspîndirea de manifeste antide-

mocratlce și pentru instigare la 
grevă în rîndurile minerilor, pre
cum și pe Vitian Tibor, condam
nat la 12 ani închisoare pentru 
organizarea unei acțiuni armate 
împotriva Republicii Populare, 
contrarevoluționarii au pus la 
cale o manifestație. Ei au gonii 
cu forța din întreprinderi pe 
muncitori și au tras cu mitraliere 
și puști automate asupra mani- 
festanților și a membrilor forțe
lor poliției. Au fost aruncate și 
grenade. Provocarea s-a soldat 
cu mai mulți morți și răniți.

încercări de a se organiza a- 
semenea provocări au avut loc și 
la Tatabanya, Bckescsaba și 
Battonya.

In continuare declarația guver
nului revoluționar muncitoresc-ță
rănesc arată câ provocările con
trarevoluționarilor sînt ușurate de 
faptul că ei mai dispun încă de 
arme.

Declarația arată că contrare
voluția Încearcă să folosească și 
consiliile muncitorești, care au 
luat ființă în toate întreprinde
rile industriale din țară. Guver
nul a reglementat printr-un de
cret atribuțiile consiliilor munci
toreștii și dorește să se sprijine 
pe ele. Dar la Budapesta Și în 
alte regiuni ale țării au luat fiin
ță în ultimul timp fără nici o 
bază legală organe teritoriale 
ale consiliilor muncitorești, cu 
care guvernul nu a fost de acord 
și pe care nu le-a recunoscut. 
Consiliul muncitoresc din Buda
pesta, se subliniază în continuare 
în declarație, s-a ocupat exclusiv 
de probleme politice, urmărind 
să se transforme înfr-un organ 
al puterii de. stat.

In acest consiliu s-au strecu
rat elemente contrarevoluționare 
și elemente dubioase. La confe
rința pe țară care a avut loc în 
ultimele zile aceste elemente au 
instigat la noi vărsări de sînge, 
la greve și provocări. Guvernul 
a dat dovadă de mare răbdare 
față de consiliul muncitoresc, ți- 
nînd seama de faptul că printre 
membrii lui erau și muncitori 
cinstiți. A devenit însă evident 
că în consiliul muncitoresc din 
Budapesta, muncitorii cu judeca-

tă sănătoasă nu-și pot impune 
punctul de vedere față de ele
mentele contrarevoluționare care 
sînt în majoritate și care vor tot 
mai fățiș să transforme consiliul 
muncitoresc din Budapesta într-o 
unealtă a contrarevoluției. De a- 
ceea guvernul pune în afara legii 
consiliul muncitoresc central din 
Budapesta și consiliile muncitorești 
teritoriale și interzice activitatea 
lor. In același timp guvernul 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
însărcinează toate ministerele și 
direcțiile centrale și organele sfa
turilor populare să dea cel mai 
larg sprijin consiliilor muncito
rești din întreprinderi în reali
zarea sarcinilor lor economice și 
în exercitarea drepturilor și în
datoririlor lor.

*
BUDAPESTA 10 (Agerpres).— 

In seara zilei de 9 decembrie, 
Prezidiul Republicii Populare Un
gare a publicat decretele pr.n 
care se introduc pe teritoriul ță
rii, curțile marțiale și se stabi
lește regulamentul cu privire la 
paza armată în întreprinderi.

In decretul cu privire la intro
ducerea curților marțiale se spu
ne că în legătură cu faptul că 
elementele contrarevoluționare și 
alte elemente dușmănoase posedă 
numeroase arme și muniții care 
sînt folosite în scopuri dușmă
noase și amenință viața popu
lației, munca pașnică și securita
tea ei, oamenii muncii cer în mod 
justificat să se ia măsuri urgen
te. De aceea Prezidiul R.P. Un
gare a hotărît să introducă de la 
II decembrie, ora 18, curțile mar
țiale. Aceste curți marțiale vor 
judeca persoanele care săvîrșesc 
asasinate, incendieri, jafuri, care 
distrug utilajul întreprinderilor, 
precum și persoanele care vor de
ține în mod ilegal arme. Persoa
nele care dețin arme in mod ilegal 
se spune în decret, sînt obligate 
să le predea pină la 11 decembrie 
ora 18. Cei ce vor preda armele 
nu vor fi trași la răspundere.

Cel de-al doilea decret al Pre
zidiului R.P. Ungare stabilește 
regulamentul cu privire la paza 
de către muncitori a uzinelor și 
fabricilor.

Intre „a 11 a ț i
clarat că este împotriva anulării 
plății dobînzilor la împrumutul 
de 3.500.000.000 dolari contractat 
de Marea Britanie în S.U.A. după 
ultimul război. Este vorba de 
suma de 82.000.000 dolari pe 
care guvernul britanic a anunțat 
că nu o poate plăti din cauza 
dificultăților financiare provoca
te de războiul împotriva Egip
tului,

In ce privește ajutorul ameri
can pentru „aliații" din Europa 
occidentală, Bird s-a pronunțat 
împotriva unui ajutor economic, 
dar a declarat că va sprijini a- 
cordarea unui ajutor militar.

WASH1NGTON 10 (Agerpres). 
Senatorul democrat Harry 

Bird, președintele comisiei finan
ciare a senatului american, a de-

recunoaște divergentele 
puterile occidentale

10 (Agerpres). — In-

Mollet 
dintre

PARIS 10 (Agerpres). — In
tr-un interviu televizat acordat 
la cererea Societății Americane 
de Radio primul ministru al 
Franței, Guy Mollet, a răspuns 
la întrebările puse de un grup 
de ziariști americani.

Referindu-se la relațiile dintre 
Franța, Anglia și Statele Unite, 
și făcînd o apreciere a politicii 
americane față de evenimentele 
din Egipt, Guy Mollet a confir
mat existența 
serioase intre 
occidentale și 
de înțelegere 
problemele ce 
Franței". Guy

’ unor divergențe 
cele trei puteri 
a criticat „lipsa 
a S.U.A. pentru 

se pun Angliei și 
Mollet a declarat 

că „in momentul de față în Fran
ța există resentimente' adinei îm
potriva unor forme ale politicii 
americane. Și aceasta este ade
vărat mai ales din cauza difi
cultăților pe care Ie intîmpinăm 
ca urmare a crizei de petrol".

Divergențele și nemulțumirile

existente fac necesară — după 
părerea lui Guy Mollet — o în- 
tîlnire între „cel trei mari" oc
cidentali „cît mai curînd posi
bil".
’ Ocupîndu-se de încercările a- 

numitor cercuri occidentale de a 
obține modificarea Cartei O.N.U., 
precum și de unele sugestii ca 
Franța să părăsească Organiza
ția Națiunilor Unite, Guy Mollet 
a afirmat că „Franța nu va pă
răsi probabil, niciodată Organi
zația Națiunilor Unite, în orice 
caz nu o va părăsi cu siguranță 
atît timp cit el (Guy Mollet — 
N. R.) va deține o parte din res
ponsabilitate".

In restul interviului său Guy 
Mollet a repetat obișnuitele caj 
lomnii pe care presa reacționară 
din Franța le răspîndește împo
triva Egiptului și s-a dedat la 
o serie de calomnii antisovjetice 
în legătură cu situația din Un
garia.

Campania electorală din Polonia
VARȘOVIA 10 (Agerpres). - 
In întreaga Polonie au loc a- 

dunări electorale ale colectivelor 
oin întreprinderi industriale, ins
tituții, cooperative agricole de 
producție, gospodării de stat con
sacrate alegerilor pentru Seimul 
Republicii ’Populare Polone care 
vor avea loc in ianuarie 1957. 
Muncitorii, țăranii, intelectualii 
desemnează candidați la locul de 
deputați în Seim. Printre candi
dați șînt fruntași în muncă și ac
tiviști din uzine și fabrici, acti
viști de partid, oameni de stat

și lideri sindicali, activiști ai 
frontului unității poporului.

In unele întreprinderi indus
triale d:n Varșovia muncitorii au 
desemnat la locul de deputat al 
Seimului pe Wladislaw Gomulka, 
prim secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez.

In cadrul conferinței voivodate 
tineretul din Si’.ezia superioară a 
desemnat drept candidat la lo
cul de deputat în Seimul R.P. 
Polone pe Edward Ochab,' mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.

Lupii tși pregătesc 
colții...

NEW YORK 10 (Agerpres).— 
Pentru a exploata nevoia acută 
de petrol în care se află țările 
Europei occidentale 15 societăți 
americane de petrol au format 
un cartel cu scopul de a duce o 
politică comună în ce privește 
livrările și stabilirea prețurilor 
la petrol.

Această fuziune, care contra
vine legislației anti-trust existen
te în Statele Unite, a fost pre- 
tentată Ministerului american al 
Justiției care și-a dat cu toate a- 
cestea aprobarea. Publicația vest- 
germană „Deutsche Woche" scrie 
in legătură cu aceasta că Minis
terul Justiției și-a dat' perfect 
seama că acest trust are drept 
scop să exploateze penuria de 
petrol din Europa occidentală tn 
folosul concernelor americane și 
citează tn acest sens declarația 
lui Herbert Brownell, ministrul 
de Justiție, care a spus că a 
ajuns „fără voie" la concluzia că 
această fuziune .trebuie aprobată 
deși ar avea motive să se 
nă la înființarea ei.

opw-

Ofensiva reacțiunii împotriva 
forțelor progresiste din Franța

PARIS 9 (Agerpres). —
Condamnarea de către opinia 

publica a politicii contrară inte
reselor Franței dusă de guver
nul Mollet in problemele Orien
tului Mijlociu și în ultima vreme 
și in problema Algeriei tace ca 
în Franța să se siringă și mai 
mult rindurlle torțelor republi
cane care cer o schimbare reală 
a politicii cercurilor conducă- 
loare.

în fata acestor acțiuni hotărîte 
ale maselor populari cercurile 
conducătoare și elementele de 
dreapta din Franța au dezlănțuit 
o campanie de calomnii și atacuri 
prin care caută — așa cum 6criu 
ziarele de dreapta — 6ă „com
bată influența demobilizatoare a 
stingii". In special Partidul Co
munist Francez a devenit^ ținta 
atacurilor celor mal deșănțate 
din partea liderilor politici și a 
ziarelor de dreapta. La cîteva 
zile după congresul grupurilor 

de dreapta ale „independenților"
— la care au fost lansate o se
rie de calomnii la adresa P.C.F.
— în ziarul catolic „La Croix" 
au apărut declarațiile liderului 
„moderat" Montei și ale lideru
lui „M.R.P." Menthon, care se 
pronunță „cu energie" pentru 
„reforme" urmărind să restrîn- 
gă cit mai mult acțiunile „opo
ziției de stingă" și să „sugrume 
Partidul Comunist".

Cercurile guvernante sprijină 
de altfel in mod fățiș această 
politică. Autoritățile caută să se 
folosească de dezordinile create 
tot de elementele provocatoare 
care au atacat sediile organiza
țiilor locale ale Partidului Co
munist — și pun acum la cale 
măsuri de represiune împotriva 
elementelor progresiste. „Din 
numeroase informații provenite

„Scînteia tineretului"
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din surse diferite și demne de 
încredere — scrie ziarul „l’Hu- 
manite" — reiese că guvernul 
pune la cale un atac împotriva 
ziarului partidului. Se dă ca si
gur că au și fost pregătite dis
poziții pentru confiscarea și in
terzicerea ziarului „l’Humanite". 
folosindu-se ca pretext fie lupta 
dusă de noi împotriva războiului 
din Algeria, fie acțiunile, pentru 
retragerea trupelor agresoare din 
Egipt. In realitate prin aștfel de 
măsuri guvernul caută să satis
facă pretențiile cercurilor reac
ționare — „M.R.P." saq „inde
pendenți" care-1 susțin și-l îm
ping pe calea unei asemenea po
litici".

Săptămînalul burghez „France 
Observateur" denunță de aseme
nea politica autorităților care 
caută să se folosească de acțiu
nile provocatoare ale cercurilor 
de dreapta și ale huliganilor fas
ciști pentru a iovi în organiza
țiile democrate. „Este vorba a- 
cum —- se scrie în articolul re
vistei — că guvernul amenință 
să găsească un alibi, un paravan 
în dosul căruia să acționeze pen
tru a cîștiga timp. Primul minis
tru Mollet se pare că a și cerut 
ministrului său de Interne, Gil
bert Jules, să pregătească o lege 
excepțională prin care să se de
clare Partidul Comunist Francez 
ilegal, ca răspunzător pentru 
războiul din Algeria".

După ce în continuarea artico
lului comentatorul revistei arată 
că nu este de acord cu politica 
Partidului Comunist, el subli
niază totuși hotărîrea tuturor de
mocraților francezi de a se o- 
pune atentatului pus la cale îm
potriva partidului. „Dacă guver
nul va lua o asemenea hotărîre 
care constituie un atentat la li
bertățile democratice ale țării, se 
acrie mai departe în „France Ob
servateur", nu va exista nici un 
muncitor, intelectual sau om

demn de a se numi astfel 
să nu se declare gata de a apăra 
prin toate mijloacele existența 
Partidului Comunist Francez. Nu 
importă părerile pe care le avem 
despre politica partidului. Trebuie 
eă spunem însă că libertatea co
muniștilor este însăși libertatea 

.noastră, este însăși garanția de
mocrației în Franța..."

Cît de adevărate sînt afirma
țiile revistei „France Observa- 
teur“ se vădește din știrile cu 
privire la reacția unită și hotă- 
rîtă a oamenilor muncii francezi 
împotriva provocărilor reacțiunii. 
Acum cîteva zile la Tarbes mun
citorii și întreaga populație au 
reacționat cu hotărîre împotriva 
provocărilor unui grup de huli
gani care au încercat să atace 
sediul partidului comunist. Zia
rele anunță că în două săptămîni 
pe listele de subscripție pentru 
repararea localurilor Partidului 
avariate în urma atacurilor pro
vocatoare fasciste de luna tre
cută au fost strînse mai mult de 
16 milioane franci. La alegerile 
municipale parțiale din Cambre 
(departamentul Morbihan) can- 
didații partidului comunist ău ob. 
ținut pentru prima dată majori
tatea absolută de voturi.

care

R. P. R. consideră trimiterea 
de* observatori

Ungariei ca 
cu Carta

în țările vecine 
incompatibilă
0. N. U.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Ca răspuns la cererea formulată 
in rezoluția Organizației Națiu
nilor Unite prin care se recoman
da admiterea de observatori ai 
O.N.U. in țările vecine cu Un
garia. delegatul permanent al 
Republicii Populare Romine, Ata-

nase Joja a declarat 
soare trimisă luni 
general al O.N.U., 
marskjoeld, că Republică Popu
lară Romînă consideră că trimi
terea de observatori în țările ve. 
cine Ungariei »ste incompatibilă 
cu Carta Națiunilor Unite.

Intr-o scrl- 
secretarului 
Dag Ham-

La O.N.U. se agită din nou 
„problema ungară"

NEW YORK 10 (Agerpres).— 
La 10 decembrie, la insistența 

reprezentanților grupului de țări 
în frunte cu S.U.A., Adunarea 
Generală a O.N.U. a fost împie
dicată din nou să examineze pro
blemele importante de pe ordi

nea' ei de zi. In loc să ' 
examinarea 
după cum s-a hotărît 
delegația americană a 
nouă zarvă în jurul 
„probleme ungare". In acest scop 
delegația S.U.A. sprijinită de 15 
delegații a adus în fața adu
nării un nou proiect de rezoluție 
care prezintă evenimentele din 
Ungaria într-o lumină falsă. In 
legătură cu eșecul aventurii con
trarevoluționare din Ungaria au
torii proiectului de rezoluție în
cearcă din nou să se amestece 
în treburile interne ale Ungariei 
și în relațiile ei cu Uniunea So
vietică. Autorii rezoluției insistă 
încă odată să fie trimiși „obser
vatori" în Ungaria și să fie re
trase din R.P. Ungară trupele 
sovietice, care, după cum se știe, 
se află acolo în baza Tratatului 
de la Varșovia și a acordurilor 
încheiate între cele două țări.

Primii care au sprijinit rezolu
ția americană provocatoare au 
fost reprezentanții Belgiei, Peru, 
Italiei, Irlandei, Argentinei și 
Australiei.

Discursurile lor au fost bazate 
mai ales pe articole calomnioase 
care apar din belșug în presa a- 
mericană.

___  treacă la 
acestor probleme, 

‘_______ anterior,
stîrnit o 
așa-zisei

■k La 10 decembrie N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a primit pe 
dl. Z. G. Hiot, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Etiopiei în U.R.S.S.
* La 10 decembrie s-a deschis 

cel de-al doilea congres al Asb- 
ciației comerciale și industriale 
din întreaga Chină, a cărui sar
cină este să mobilizeze toate for
țele cercurilor comerciale fi in
dustriale din China la construc
ția societăfii socialiste. La lucră
rile congresului iau parte repre
zentanți din Taivan.
* Prin decretele din 8 decem-

Demisia lui Herbert Hoover
WASHINGTON 10 (Agerpres). 

— După cum transmit agențiile 
americane de presă, Casa Albă a 
anunțat că subsecretarul de stat 
Herbert 
sîmbătă demisia, care va ifttra în 
vigoare de la 1 februarie 1957. 
Președintele Eisenhower l-a nu
mit în locul acestuia pe Chris
tian Herter, guvernatorul statu
lui Massachusetts, al cărui man
dat de guvernator expiră la în
ceputul lunii ianuarie 1957.

Hoover și-a prezentat

Agenția United Press comcn- 
tînd această numire subliniază 
că este cea mal importantă schim- 
baret făcută în guvernul ameri
can de la realegerea lui Dwight 
Eisenhower ca președinte al 
S.U.A. Herter este cunoscut ca 
făcînd parte din aripa moderată 
a partidului republican și este 
unul din sprijinitorii mai vechi 
ai candidaturii președintelui 
Eisenhower.

Divulgînd adevăratul scop 
i ” ’’ ’ ‘
birii I 
delegatul statului Peru, Belaunde 
a încercat „să dovedească" că în 
prezent „nu este momentul" pen
tru a se discuta în cadrul O.N.U. 
probleme ca dezarmarea și slăbi
rea încordării internaționale. Be’ 
launde ca și colegii săi, a in
sistat să fie trimiși „observatori" 
în Ungaria și ,,să fie condamna
tă" Uniunea Sovietică pentru a- 
jutorul acordat poporului ungar 
la înăbușirea putch-ului fascist.

Delegatul S.U.A. Lodge, și-a 
exprimat nemulțumirea față de 
faptul că rezoluțiile ilegale pre
cedente, impuse Adunării Gene
rale de Statele Unite și care pre
văd amestec în treburile interne 
ale Ungariei „au rămas în aer". 
Pe această „bază" el a cerut a- 
doptarea noii rezoluții americane 
și „condamnarea Uniunii Sovie
tice, Lodge s-a dedat la calomnii 
grosolane la adresa țărilor lagă
rului socialist.

Delegatul australian Walker a 
cerut trimiterea urgentă de „ob
servatori" ai O.N.U. în Austria 
— singura țară vecină cu Un
garia, al cărei guvern a accep
tat în mod servil să-și pună te
ritoriul său la dispoziția așa-zi- 
șilor „observatori" chemați să 
joace un rol bine stabilit în a- 
gravarea încordării din Europa.

Dezbaterile au continuat tn 
cursul după.amiezii de luni.

Divulgînd adevăratul scop al 
noii diversiuni a dușmanilor slă- 
b:.;i încordării internaționale,

Se pregătește 
deblocarea Canalului 

de Suez
CAIRO 10 (Agerpres). — 
La Cairo au sosit membrii Co

mitetului de experți înființat de 
secretarul general al O.N.U. pen
tru supravegherea deblocării Ca
nalului de Suez. Comitetul, din 
care fac parte nouă’ americani, 
șase danezi și cinci olandezi, este 
condus de generalul Raymond 
Albert Wheeler, consilier al Băn
cii internaționale de reconstruc
ție și dezvoltare.

Se arată că lucrările de deblo
care a canalului vor începe ime
diat după terminarea retragerii 
trupelor anglo-franceze de pe te
ritoriul egiptean. La deblocarea 
canalului vor participa specia
liști egipteni.

Demonstrații de masă 
la Port Said

CAIRO 10 (Agerpres). — Zia
rele egiptene relatează că la 8 
decembrie a avut loc la Port Said 
o demonstrație de masă. Manifes- 
tanții au defilat pe străzile prin
cipale ale orașului purtînd dra
pele naționale egiptene, steaguri 
ale Organizației de eliberare și 
portrete ale președintelui Gamal 
Abdel Nasser. Pe zidurile caselor 
au fost fixate panouri cu lozinci 
antiimperialiste: „Englezi și
francezi, cărați-vă", „Afară din 
Port Said!“,

Cresc cheltuielile 
militare ale S.U.A.

WASHINGTON 9 (Agerpres).— 
După cum transmit agențiile 
americane de presă, ministrul 
Apărării al S.U.A., Charles Wil
son, a declarat la 7 decembrie tn 
urma unei Întrevederi cu preșe
dintele Eisenhower că bugetul 
militar al S.U-A. pentru anul fis
cal care începe la 1 iulie 1957 va 
fi mai mare dectt actualul bu
get cu aproximativ 2 miliarde 
dolari.

Agenția Associated Press men
ționează un proiect de buget de 
38 de miliarde dolari, cifră asu
pra căreia Wilson a refuzat să 
facă vreun comentariu.

brle 1956, Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a ratificat 
Declarația comună a Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste și 
Japoniei, precum și protocolul 
dintre U.R.S.S. și Japonia cu 
privire la dezvoltarea comerțu
lui și acordarea reciprocă a regi
mului națiunii celei mai favori
zate, semnate la Moscova la 19 
octombrie 1956 și aprobate de 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.
* La invitația guvernului bir- 

man a sosit Ia 10 decembrie la 
Rangoon înțr-o vizită de priete
nie Ciu En-lai, premierul Consi
liului de stat al Republicii Popu
lare Chineze și persoanele care II 
însoțesc.

* Ziarele publică comunicatul 
secretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez tn care se spune 
că la cererea tov. Osubka Mo- 
rawski, fost președinte al Comi
tetului Central Executiv al Par
tidului Socialist Polon (P.P.S.), 
secretariatul C.C. al P.M.U.P. l-a 
reintegrat In Partidul Muncito
resc Unit Polonez.

* După cum anunță ziarul 
„Kol Haam“, la Tel Aviv a fost

devastat clubul partidului comu
nist. Cu cîteva zile înainte de 
aceasta s-a săvîrșit un atac îm
potriva clubului din Tel Aviv al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Totuși, agresorii au întîmpinat 
rezistență. In cursul ciocnirii au 
fost rănite cîteva persoane. Zia
rul remarcă că aceste atacuri au 
fost săvîrșite cu îngăduința de
plină a autorităților.
* La 9 decembrie a avut loc 

la Berlin o Adunare Festivă 
consacrată celei de-a 8-a aniver
sări a creării Uniunii tinerilor 
pionieri ,.Ernst Thălmann".

☆ Potrivit agenției Associated 
Press, Siria studiază în prezent 
posibilitatea convocării unei noi 
conferințe a țărilor din Asia 
și Africa deoarece agresiunea 
imperialistă împotriva Egiptului 
constituie o încălcare flagrantă 
și o sfidare a principiilor enun
țate la conferința de la Bandung.

★ Bundestagul de la Bonn a 
aprobat recent în a doua și a 
treia citire legea cu privire la 
confiscarea de terenuri în sco
puri militare. Această lege dă 
autorităților vestgermane drep
tul de a confisca orice fel de pă- 
mînturi de la țărani atît pentru 
nevoile noii armate vestgermane 
cît și pentru trupele puterilor 
occidentale.

La 12 dacsmbrie, Consiliul da Sacuritate 
va examina problema admiterii în O.N.U. 

a Japoniei și R. P. Mongole
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Secretariatul O.N.U. a anunțat 

că a fost fixată o ședință a Con
siliului de Securitate pentru 12 
decembrie la care, conform ordi
nei de zi preliminare, se va exa
mina problema admiterii Japoniei 
și R. P. Mongole în O.N.U. In 
legătură cu aceasta, secretaria
tul O.N.U. a difuzat o serie de 
documente referitoare la admite
rea de noi membri. Printre aces

tea sînt și scrisoarea adresată de 
A. A. Sobolev, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
președintelui Consiliului de Secu
ritate, cuprinzînd un proiect de 
rezoluție cu privire la admiterea 
R. P. Mongole in O.N.U. și scrii 
soarea adresată de Kase, obser
vatorul japonez pe lîngă O.N.U., 
secretarului general al O.N.U. 
prin care se solicită examinarea 
cererii Japoniei de a fi admisă 
in O.N.U.

Jurnal despre tratativele 
iomîno-so vi etice la postul 
de televiziune Moscova

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zilei 
de 8 decembrie postul de televi
ziune Moscova a transmis un 
furnal special „Tratativele ro- 
mtno-sovietice de la Moscova". 
Iurnalul înfățișează tratativele 
care au avut loc la Moscova in
tre delegațiile guvernamentale 
ale R.P.R. și U.R.S.S. Operato
rii cinematografici au fixai pe 
peliculă primirea făcută la gara 
Kiev din Moscova, delegației 
R.P.R., ședințele delegațiilor gu
vernamentale, primirea oaspeților

din Romtnia de N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S., 
recepția oferită de ambasada 
R.P.R. și spectacolul de la Tea
trul Mare cu opera „Decembriș
tii" de I. Saporin, la care a 
asistat delegația.

Jurnalul înfățișează tn înche
iere semnarea declarației comu
ne a delegațiilor guvernamentale 
ale U.R.S.S. și Romîniei și ple
carea delegației în R.P.R.

Jurnalul este o producție a stu
dioului central de filme document 
tare

SPECTACOLE
TEATRE: Teatrul de Operă și 

Balet al R.P.R. 19,30: Coppelia; 
Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) 19,30: Apus de soare; 
Național „I. L. Caragiale" (sala 
Studio) 19,30: Ziariștii; Armatei 
(sala din cal. 13 Septembrie) 
19,30: Cei trei mușchetari; Arma
tei (sala Magheru) 19,30: Des
pot Vod; Municipal (sala din str. 
Schitu Măgureanu) 19,30: Trei 
generații; Muncitoresc C.F.R. 
(Giulești) 19: Intrigă și iubire; 
Tineretului 19: Hoții; Operetă 
19,30: Vînzătorul de păsări; Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala din calea Victoriei 174) 
20,00: Melodii... Melodii... Melo
dii...; Țăndărică (sala Orfeu) 16: 
Lanțul minciunilor și Căsuța ie
purașului; Circul de Stat 20,30: 
O seară la circ; O.S.T.A. (sala 
Dalles) 20,30: Muzica e viața 
mea.

CINEMATOGRAFE: Patria, I. 
C. Frimu, Gh. Doja, Al. Sahia, 
N. Bălcescu: Prietene de noapte;

Republica (cinemascop): Asasini 
fără voie; Magheru: Primul 
punct de pe ordinea de zi; V. 
Alecsandri, București, Înfrățirea 
între popoare, 1 Mai, Libertății, 
G. Coșbuc: Dreptul de a te naș
te; Elena Pavel: Asasinatul din 
str. Dante; Lumina, Doina, Al. 
Popov, Volga: Hoți de copii; 
Central, Unirea; S-a întîmplat 
pe stradă; Victoria, Maxim Gorki, 
Arta, Popular: O aventură în ma
rea Caraibelor; Tineretului: Ro
manță berlineză; Timpuri Noi: 
Spre piscurile Pamirului, Prin 
galeriile Tretiakov, Știință și teh
nică nr. 71/1955; Grivița: Cora
bia viselor; Vasile Roaită, Donca 
Simo: Țar și dulgher; Cultural: 
Aii Baba și cei 40 de hoți; C. 
David: Othello; T. Vladimirescu: 
Giuseppe Verdi; Munca: Doi că
pitani; Miorița, M. Eminescu: 
Aida; Moșilor. Aurel Vlaicu: Bi
gamul, complectare Theodor A- 
man; 23 August: Muntele bătut 
de vînt; Ilie Pintilie: Fanfan la 
Tuli.pe; 8 Mai: Suflete tari.
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