
Oamenii muncii propun cu mare entuziasm 
candidații Frontului Democrației Populare

GrMțrfRÎ'ii: Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej Proletari din toate firile, uniți-văi

Miile de ceferiști manifestează pentru partid și guvern Foto: D. F. DUMITRU
Sîmbătă. după amiază a avut 

loc la. complexul C.F.R.-,,<Mțița3 
Roșie" o mare adunarj«fe®Ăt?7r. 
nilor din circumscripția erectora-' 
lă nr. 30 „Grivița Roșie" în ve
derea desemnării candidatului 
F.D.P. al acestei circumscripții 
pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională.

In marea sală a complexului 
se aflau muncitorii ceferiști de la 
„Grivita Roșie", de la Depoul 
București-călători, Centrul, tehnic 
de formare a trenurilor, Depoul 
de automotoare, muncitori’ de la 
întreprinderile „Textila Grivița", 
uzinele metalurgice „Grivița", Ate
lierele Ministerului Poștelor și 
Telecomunicațiilor, intelectuali, 
gospodine și numeroși cetățeni 
care locuiesc în cuprinsul acestei 
circumscripții electorale.

Adunarea e însuflețită de un 
puternic avînt politic.de entuzias
mul muncitorilor „Griviței Roșii" 
neînfrînți în eroicele lupte de 
clasă pe care le-au dus ani de-a 
rîndul împotriva exploatării capi
taliste, mereu victorioși în con
strucția pașnică a socialismului.

Ceferiștii consideră rezolvarea 
treburilor obștești la care sînt 
chemați, deopotrivă de însemna
tă ca și munca plină de avint 
din ateliere.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. D. Ștefănescu, președintele 
comitetului de întreprindere al 
complexului C.F.R.-„Grivița Ro
șie". •

După alegerea prezidiului adu
nării, a luat cuvîntul tov. Flo
rian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.M.R., președintele Consiliului 
F.D.P. al Capitalei.

Campania pentru alegerea de 
deputați tn Marea Adunare Na
țională, care se desfășoară a- 
cum în întreaga țară — a

s,pus vorbitorul —■. constituie o 
.expresie vie a înaltei conștiințe 
iP^itice. ^.oamenilor muncii, ara
ta hotărîfea lor de a asigura vic
toria în alegeri a FD.P. Candi
dații F.D.P. sînt comuniști și oa
meni ai muncii fără de partid, 
ei reprezintă păturile cele mai 
largi ale poporului nostru, ei re
prezintă interesele poporului no
stru. De aceea, sîntem siguri că 
toți cetățenii vor vota cu încre
dere candidații F.D.P., știind că 
aceștia vor reprezenta în mod 
nemijlocit voința lor în Marea 
Adunare Națională,

Vorbitorul a făcut o scurtă tre
cere în revistă a situației inter
naționale, subliniind indignarea 
popoarelor iubitoare de pace din 
lumea întreagă față de agresiu
nea anglo-franco-israeliană îm
potriva pașnicului popor egiptean, 
față de încercarea pe care au 
făcut-o bandele contrarevoluțio
nare din Ungaria, cu sprijinul 
imperialismului străin, de a răs
turna drînduirea democrat.popu
lară.

Clasa muncitoare din țara noa
stră, țărănimea muncitoare, inte
lectualitatea — a spus vorbito
rul — sînt hotărîte să apere cu 
fermitate orînduirea democrat- 
populară, sînt hotărîte să strîngă 
și mai mult rîndurile în jurul 
Partidului Muncitoresc Romîn în 
măreața operă de construire a 
socialismului.

în politica partidului și guver
nului, poporul nostru vede în
făptuirea propriilor sale năzuinți, 
a voinței și intereselor sale cele 
mai arzătoare.

Clasa muncitoare —' a spus 
vorbitorul — este hotărîtă să în
deplinească cu sfințenie hotărîri- 
le celui de al Il-lea Congres al 
partidului, pentru că numai ast
fel vom atinge țelurile noastre 
de progres și bunăstare.

Dintre participanții la adunare,

a luat apoi cuvîntul muncitorul 
fruntaș Petre Coman de la Com
plexul C.F.R.-„Grivița Roșie", care 
în numele muncitorilor Comple
xului și a celorlalte întreprinderi 
din circumscripția electorală și 
al cetățenilor din cartier a pro
pus drept candidat al F.D.P. în 
circumscripția electorală nr. 30 
Grivița Roșie pe tovarășul Gheor- 
gbe Gheorghiu-Dej, prim secretar 
al C.C. al P.M.R.

Urale nesfîrșite, ropote de a- 
plauze salută această propunere. 
Toți participanții la adunare se 
ridică și aclamă puternic pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn, pen
tru Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej

Numeroși muncitori au luat a- 
poi cuvîntul pentru a susține pro
punerea făcută. In cuvintele lor 
răsună mîndria de a avea drept 
candidat al F.D.P. pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, hotărî- 
rea de a răspunde acestei cinstiri 
prin noi înfăptuiri în produc
ție, pentru aplicarea în viață a 
politicii partidului.

Tînăra muncitoare Ioana Mun- 
teanu de la întreprinderea „Tex
tila Grivița" a spus printre alte
le : „Felul cum s-a făurit și cum 
se întărește statul nostru demo
crat-popular, cum înflorește pu
terea economică a patriei noastre 
se oglindește și prin viața între
prinderii în care muncesc eu. 
Acum cîțiva ani fabrica noastră 
purta încă urmele adinei ale dis
trugerilor din timpul războiului, 
ale sabotajului capitaliștilor. Fap
tul că întreprinderea noastră este 
azi un bun al întregului popor, 
că s-a dezvoltat, s-a transformat 
cu totul, faptul că patria noastră 
devine din ce în ce mai puternică, 
mai înfloritoare, toate le datorăm 
partidului. De aceea, în numele 
muncitorilor din întreprinderea

noastră, declar că susțin cu bu
curie desemnarea drept candidat 
al F.D.P. în circumscripția elec
torală nr. 30 a tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
partidului nostru drag".

Susținind propunerea făcută, 
tehnicianul Ilie Călinescu de la 
Centrul tehnic de formare a tre
nurilor a vorbit despre mizeria 
și lipsa de drepturi în care trăiau 
muncitorii în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Lui însuși i-a 
fost răpit de nenumărate ori 
dreptul la vot pentru simplul mo
tiv că era muncitor și fiu de 
muncitor. Noi luptăm cu înflă
cărare pentru victoria în alegeri 
a F.D.P. și susținem candidatura 
în alegeri a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, exprimînd astfel 
hotărîrea de a urma neabătut ca
lea luminoasă trasată de partid.

Ne este cunoscut felul în care 
burghezia făcea alegerile, a spus 
strungarul Ion Șerbănescu. Bur. 
ghezia își alegea deputății din 
sinul ei pentru a putea menține 
regimul de cruntă exploatare a 
oamenilor muncii. Astăzi poporul 
muncitor își alege reprezentanții 
din rîndurile sale. M-a cuprins o 
adîncă bucurie cînd am auzit că 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a 
fost propus candidat în circum
scripția electorală nr. 30.

Ca muncitor în secția mecanică 
îmi iau angajamentul să întăresc 
această propunere prin depășirea 
zi de zi a sarcinilor de plan, prin 
îndeplinirea tuturor sarcinilor și 
hotărîriior partidului nostru.

După ce a vorbit maistrul Pe
tre Stăncioiu, de la secția ex- 
ploatare-vagoane, care a arătat 
că și în trecut candidații F.D.P. 
aleși deputați au dovedit că me
rită încrederea pe care le-a acor
dat-o poporul nostru, a luat cu-
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La adunarea de la „23 August4' 
a fost desemnat candidat

La Cluj a fost propusă 
candidatura

Tovarășul ChîVII Stoica Tovarășului dr. P. Groza
Sîmbătă, la capătul _ primului 

schimb de lucru, la uzinele me
talurgice „23 August" din Capi
tală a avut loc o mare adunare 
a alegătorilor din circumscripția 
electorală nr. li. Spre sala de 
festivități a uzinelor, unde avea 
să ee țină mitingul, se îndreptau 
constructori, metalurgiști de la 
marile uzine oe poartă numele 
zilei eliberării patriei, laminatori 
de ia uzinele „Republica", texti- 
liste de la Filatura Romînească 
de Bumbac, muncitori de la fa
brica de ciment „București", in
gineri, tehnicieni, numeroși cetă
țeni din acest raion.

Aproape 3.000 de cetățeni s-au 
adunat pentru a propune candi
datul F.D.P. pe circumscripția 
electorală nr. 11 tn alegerile pen
tru Marea Adunare Națională ce 
se vor ține la 3 februarie 1957. 
In sală se auzeau lozinci în cins
tea partidului și guvernului, cir- 
maci înțelepți ai patriei noastre 
spre socialism. Caracterul larg 
democratic al regimului nostru 
democrat-popular se oglindea și 
în componența adunării: munci
torii vîrstnici în trecut exploa
tați și lipsiți de drepturi politice 
— azi stăpîni ai tuturor bunuri
lor pe care le produc, tineri că
rora statul democrat-popular le 
acordă drepturi egale la muncă 
egală, femei altădată desconside
rate astăzi ridicate la rangul .de 
oameni liberi, intelectuali, cetă
țeni de pe raza circumscripției 
electorale.

Adunarea alegătorilor din cir
cumscripția electorală nr. 11 a 
fost deschisă de tov. ing. Anton 
Vlădoiu, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei, membru al 
Consiliului F.D.P. al Capitalei.

A luat cuvîntul tov. Nicolae 
Matei, președintele Consiliului 
F.D.P al raionului 23 August, 
prim secretar at comitetului ra
ional 23 August al P.M.R.

După ce a trecut în revistă 
principalele evenimente interna

ționale, vorbitorul a spus printre 
altele: „întregul nostru popor — 
muncitori, țărani, intelectuali, 
întîmpină cu nestăvilit entuziasm 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională de la 3 februarie 1957. 
De la alegerile pentru Marea A- 
dunare Națională din anul 1952, 
ca urmare a politicii juste a 
partidului și guvernului țara 
noastră a făcut un mare pas pe 
drumul construcției socialiste : a 
crescut nivelul producției indus
triale, 6-a lărgit și s-a consoli
dat sectorul socialist al agricul
turii, știința și cultura s-au. îm. 
bogățit simțitor cu noi opere va
loroase. Chezășia acestor victorii 
constă in unitatea dintre partid, 
guvern și popor care se cimen
tează tot mai puternic, în priete
nia frățească ce leagă poporul 
nostru de marea Uniune Sovie
tică, de toate țările lagărului so
cialist.

Uniunea Sovietică a dovedit 
din nou astăzi nețărmurita prie
tenie pe care ne-o poartă. In 
urma recentelor tratative de la 
Moscova, noi vom pfimi un aju
tor economic substanțial din par
tea popoarelor sovietice. Acest 
ajutor va da posibilitatea parti
dului și guvernului să înfăptuias
că noi măsuri pe linia ridicării 
bunăstării celor ce muncesc.

Succesele noastre — a spus 
vorbitorul — nu sînt pe placul 
dușmanilor socialismului. Ei în
cearcă pe orice cale fiă submi
neze unitatea care leagă po
porul de conducătorii săi. Datoria 
noastră, a tuturor, este să ne 
sporim vigilența, să strîngem 
rîndurile tot mai mult în jurul 
partidului și guvernului.

Poporul nostru se prezintă în 
alegerile din februarie, strîns u- 
nit în Frontul Democrației Popu
lare. Aceste alegeri demonstrea
ză odată mai mult caracterul 
larg democratic care poate fi în- 
tîlnit numai în țările ce 6-au eli-
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Adunarea cetățenească ce a a- 
vut loc ieri la Cluj cu prilejul 
căreia a fost propus candidat 
pentru circumscripția 28 din lo
calitate tov, dr. Petru Groza, a 
constituit o puternică manifestare 
a unității de nezdruncinat dintre 
partid, popor și guvern, o expre
sie a sprijinului entuziast pe ca- 
re-1 dă poporul nostru muncitor 
partidului în lupta pentru cons
truirea socialismului, pentru apă
rarea cuceririlor regimului demo
crat-popular.

Adunarea a avut loc la Atelie
rele C.F.R., o întreprindere care 
crește neîncetat, prinsă în iureșul 
dezvoltării impetuoase a indus
triei noastre naționale. In locui 
atelierelor vechi de fierărie ame
najate în niște barăci unde se lu
cra cu mijloace rudimentare, s-au 
construit în ultimii ani ateliere 
moderne de fierărie cu ciocane 
pneumatice; acum se construiește 
o termocentrală care va deservi 
atelierele. S-a amenajat Un sta
ționar medical modern; se cons
truiește o nouă sală pentru can
tine etc.

Sala clubului cultural al atelie
relor C.F.R., Împodobită sărbăto
rește pentru acest eveniment, e 
plină pînă la refuz. Cei veniți 
mai pe urmă, găsind toate locu
rile ocupate, au ținut totuși să 
rămînă și au ocupat și interva
lele de pe margine.

Clujul a devenit un puternic 
centru industrial și cultural. Aici 
au fost construite mari uzine și 
fabrici, ale căror produse sînt 
apreciate în țară ca și peste ho
tare. Odată cu uzinele Tehnofrig, 
ale căror mașini și utilaje pentru 
industria alimentară au fost a- 
preciate la numeroase expoziții și 
tîrguri internaționale, uzinele 
Carbochim, fabrica de mobile „Li
bertatea" și alte întreprinderi în
ființate în ultimii ani, s-au dez
voltat uzinele Ianoș Herbak, în
treprinderile Varga Katalin, Me
najul, Romînia Muncitoare etc.

Sînt aici muncitori romîni și

maghiari de la fabrica „Tehno
frig" ale căror produse au început 
a-și cîștiga faimă peste hotare. 
Ei discută cu glas molcom folo
sind cînd limba romînă, cînd cea 
maghiară. Privesc la dînșii și nu 
pot să nu mă gîndesc cit de arti
ficială era bariera prin care se 
străduia burghezia să-i separe în 
trecut. Oare ce i-ar putea des
părți pe acești oameni cînd au 
aceleași gînduri și același țel ? 
Printre ei este și tovarășul Lo- 
renezi Alexandru, unul dintre 
muncitorii de frunte ai Ateliere
lor C.F.R. A lucrat aici și înainte 
de război și în timpul ocupației 
horthysto-fasciste și după elibe
rarea Ardealului; între el și cei
lalți muncitori romîni din secția 
sa n-a intervenit niciodată mă
car o umbră de neînțelegere. îm
preună cu tovarășii Salansa I., 
Nagy Alexandru, Turdeanu L, ei 
alcătuiesc un nucleu de munci
tori romîni și maghiari care con
stituie un minunat exemplu de 
colaborare și sprijin frățesc, au 
introdus în ateliere metoda rapidă 
de așchiere a metalelor. Atelie
rele lor sînt purtătoare a drape
lului de fruntașe pe întreprindere. 
Cu oameni ca ei atelierele C.F.R.- 
Cluj au cucerit de curînd pentru 
a doua oară în doi ani, drapelul 
de fruntaș pe țară. In luna no
iembrie, atelierele din Cluj au re
parat cu 32 locomotive mai mult 
decît aveau planificat.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Kulcsar Francisc din 
partea consiliului regional F.D.P. 
care a invitat pe participanți să 
facă propuneri de candidaturi.

Spre tribună se îndreaptă tov. 
Cira Eugen, maistru principal la 
secția cazangerie a ateliere
lor C.F.R. Tovarășul Cira este 
cunoscut printre muncitori și cu
vîntul lui este ascultat cu res
pect.

In aplauzele furtunoase ale 
participanților, tov. Cira l-a pro-

(Continuare tn pag. 3-a)

acinteia
Ineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Duminică 16 decembrie 1956

Industria chimică 
și-a îndeplinit 

sarcinile de plan

In lupta pentru traduce
rea în viață a sarcinilor ce 
le revin în cel de al 2-lea 
plan cincinal oamenii mun
cii din industria chimică au 
obținut zilele acestea o nouă 
victorie: îndeplinirea cu 21 
de zile Înainte de termen a 
planului producției globale 
pe anul 1956.

Producția realizată în a- 
cest an în industria chimică 
este cu 13,5 la sută mai 
mare decît în întreg anul 
trecut. In perioada 1 ianua
rie — 1 decembrie colecti
vele de muncă din industria 
chimică au produs cu 58,3 la 
sută mai multe mase plas
tice. cu 20 la sută mai mul|i 

mai 
sută 
fos- 
mai 
sută 
etc.,

tananți, cu 19 la sută 
mult carbid, cu 11,2 la 
mai multe îngrășăminte 
fatice, cu 160 la sută 
mult clor, cu 4,5 la 
mai mult negru de fum ___
decit în perioada corespun
zătoare a anului trecut. De 
asemenea capacitatea de 
producție a industriei chi
mice a crescut simțitor prin 
darea in funcțiune a noi u- 
nități, printre care, fabrica 
de hîrtie cretată de la Ghim- 
bav, secția de uree pentru 
materii plastice de la Com
binatul chimic din orașul 
Victoria, secția de benzidi- 
nă pentru coloranți de la 
„Colorom", secția de naftel 
A. Ș. de la întreprinderea 
„Spic", instalația de relon 
de la Combinatul chimic 
nr. I.

Datorită măsurilor tehni- 
co-organizatorice luate încă 
de la Începutul anului, pro
ductivitatea muncii planifi
cată pe 11 luni a crescut cu 
5 la sută.

Industria chimică a pus la 
dispoziția economiei națio
nale in acest an o serie de 
noi produse : negru de fum 
granulat, hîrtie cretată, pro
duse pentru combaterea dău
nătorilor, diferite sorturi de 
coloranți și medicamente, 
detergenți, uree, relon pen
tru prelucrarea diferitelor 
bunuri de larg consum etc.

(Agerpres)

DIN REALIZĂRILE REGIMULUI 
DE DEMOCRAȚIE POPULARĂ

imagini
grăitoare
D
făptuite In domeniul dezvoltării
industriei in anii regimului de 
democrafie populară. Se știe că tn 
trecut utilajul petrolifer tl cum

ouă fotografii. Amindouă 
vorbesc într-un limbaj so
bru despre realizările în

păram cu bani grei din străină, 
tate. Acum lucrurile s-au schim
bat. Priviți prima fotografie. Este 
uzina metalurgică din Bacău. 
Ptnă la naționalizare această uzi
nă lucra tucerie comercială. Acum 
aci, printre altele, se fabrică uti
laj petrolifer. Despre dezvoltarea 
fabricii vorbește mai bine ca ori. 
ce faptul că numărul celor ce lu
crează tn atelierele ei a crescut 
de peste cinci ori; a doua foto
grafie a fost făcută la uzinele 
„Strungul" din Orașul Stalin. 
Muncitorii de aci se străduiesc să 
dea peste plan utilai petrolifer de 
cea mai bună calitate. In foto- 
grafia noastră putem vedea cum 
lăcătușul losif Nogy, Nassler 
Walter șl Toma Cojocaru fac ul
tima revizie unei pompe de no
roi.

Zi record la atelierele C.
IAȘI (de la' corespondentul 

nostru)
Ieri a avut loc la atelierele 

C.F.R. „Ilie Pintilie" o zi record 
organizată în cinstea conferinței 
regionale de partid.

După terminarea celor 8 ore 
de muncă, brigada lui Hollc An

drei de la secția a doua vagoane 
a realizat economii în valoare de 
4.840 lei și au legat două va
goane peste plan.

Această zi a fost rodnică și la 
brigada de economii de la ate
lierul de sculărie, care a reali
zat peste angajament 50 de chei

F. R. lași
duble, a lipit 30 plăcuțe Vidia la 
cuțite de strung față de 15 cit 
era angajamentul și a confecțio
nat o serie de numere, în frunte 
fiind tinerii Margareta Pintilcscu, 
Ioan Ciulei, Eugen Grigoraș, 
Dumitru Purtat și alții.

POARTA E DESCHISĂ 
TOT TIMPUL

Tn ziua de 28 noiembrie a anu
lui acesta ultimul membru al fa
miliei Herdea din satul Deni a 
intrat pe poarta gospodăriei co
lective....

Ziua aceasta a rămas memora
bilă. Oamenii au ieșit pe Ia porți, 
își făceau treabă pe drum ca 
să-1 vadă. La gospodărie pazni
cul deschisese porțile din zori. 
Se știa că în ziua aceea trebuia 
să sosească Ion St. Herdea. Pre
ședintele îl aștepta să-i ureze 
bun sosit, oamenii forfoteau prin 
curte.

Și către prînz, Ion St. Herdea 
a plecat spre gospodărie. Mergea 
pe lingă boi liniștit, absent par
că, uneori luînd-o înaintea căru
ței, gînditor. Fața lui arsă de 
vînt și soare purta pe ea lumina 
unei împăcări sufletești depline. 
Din cînd în cînd se oprea să a- 
șeze mai bine atelajele care 
zdrăngăneau supărător.

Căruța nouă, cu vopseaua încă 
nemînjită de noroi, suna ca o 
toacă de lemn care-și pierde che
mările sacadate într-un amurg 
de țară, idilic. Scoarțele bine în
chegate în legături de fier, trai
nice, pictate cu floricele și cu 
numele Iui scris în litere majus- 
scule colorate, tremurau ușor la 
fiecare bolovan. Ion Herdea o' 
asculta cum „toacă" și pe obraz 
îi apăru dunga unui zimbet fu
gar. Ii venise tn minte un gtnd 
ciudat: oare acum, cind o să fie

în averea gospodăriei, or să-i 
șteargă numele de pe căruță ? 
Da, or să-1 șteargă, își răspunse 
el singur dînd din cap. Or să 
scrie „brigada 1 de cîmp" sau 
altceva. In definitiv, căruța n-o 
să mai fie numai a lui, ci a tu
turor. Lumea însă o va recu

noaște multă vreme; „Uite, 
asta-i căruța lui Ion St. Herdea. 
Adică a fost, că nu mai e“. De 
altfel, cu căruța asta a ajuns de 
poveste în sat, s-a vorbit atit 
despre ea...

Ion Herdea e tînăr, abia a îm-

plinit 30 de ani. De pe vremea 
cînd era flăcău, Herdea visa ca 
atunci cînd o să ajungă om .'a 
casa lui să-și facă o căruță așa 
cum știe el, să-1 audă nevasta 
cînd vine, tocmai de pe pămintu- 
rile Făgărașului Nou.

Herdea a ajuns tn rîndul lu
mii, cu tot ce-i trebuie la casa 
lui. Avea boi, pâmint vreo 14 
hectare și destule unelte. Țoală 
averea a primit-o de la taică- 
său și de la nevastă și și-o 
muncea singur, cu brațele lui 
și-ale femeii. Nu cerea nimă
nui un capăt de ață, chiar daca 
n-avea. Așa era felul lui și așa 
era tot neamul Herdenilor : oa-
meni tăcuți, liniștiți și de o hăr
nicie ajunsă de pomină. Ei nu 
ieșeau duminica să stea Ia pala
vre pe marginea drumului, nu 
călcau pragul circiumii nici să-î

ION BA1EȘU
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Institutul „Dr. I. Cantacuzino" 0 centrală minusculă
Nicăieri pe malurile ei, Dîm

bovița nu strînge la un loc mal 
multe așezăminte vestite, decît o 
face pe mica porțiune cuprinsă 
între podurile Elefterie și Izvor. 

Așezate ca tntr-un prețios și
rag, facultăți și institute 6e în
vecinează unele cu altele : Facul
tatea de chimie, Facultatea de 
medicină veterinară. Institutul 
antirabic „Dr. Victor Babeș“, 
Institutul de seruri și vaccinuri 
„Dr. loan Cantacuzino".

Să ne oprim în dreptul porții 
Institutului de seruri și vaccinuri.

în curte, cu fața spre intra
rea in institut, străjuiește un 
bust în piatră. Bustul marelui 
savant romîn : IOAN CANTACU
ZINO.

★
Născut la București în 13 

noiembrie 1863, după terminarea 
liceului pleacă la Paris unde ur
mează simultan cursurile Facul
tății de litere, de științe și me
dicină. Se dedică însă din tot 
sufletul studiului medicinei.

Pe atunci bacteriologia - stu
diul microbilor — revoluționase

mindrie a științei
ei, mărimile, spălate, frecate și ste- 

se îndreaptă apoi .........................................
prin

rominești

Șâ studiem problemele energiei atomice

neutrimT-

medicina. Atras de „nimbul' 
Cantacuzino 
spre Institutul „Pasteur1 
sălile căruia bătrînul Pasteur 
mal poposea cîteodată să pri
vească prin ocularul „.iui mi. 
croscop.

Acolo s-a înttlnit Cantacuzino 
cu Mecinicov al cărui elev și co
laborator devine.

Mecinicov tocmai 
„fagocjtoza" care-1 
tit. Arătase lumii 
globulele albe ale 
lupta și pot distruge prin inghi. 
țire microbii care dau bolile. 
Cantacuzino aduce noi contribu
ții studiului asupra stării de imu. 
natale, adică de apărare a orga
nismului împotriva microbilor. 
Lucrările lui devin din ce în ce 
mai cunoscute. Lumea aflase în 
sfîrșit motivul pentru care cei ce 
au fost bolnavi odată, cu greu 
se mai pot îmbolnăvi de aceeași 
boală. Explicația constă în fap
tul că tn stngele celor care au 
fost bolnavi de vreo boală in- 
fecțloasă rămîn. întocmai unor 
soldați de pază, „anticorpii", ele
mente care sînt învățate să lupte 
cu acel microb șl care nu-i mai 
dau posibilitatea să îmbolnăveas
că organismul. Asupra acestui

descoperise 
făcuse ves- 
întregi cum 
sîngelui pot

rilizate, totul strălucind de cu
rățenie și încă bănuite că ar 
mal putea conține impurități, 
gindurile ți se împletesc de

Medii ? I Despre ce fel de 
dii poate fi vorba.

— Acestea sînt medii de 
tură pentru microbi. Secția noas
tră asigură întregului Institut 
mediile pe care se dezvoltă cel 
mai bine microbii, oferindu-le 
hrana și condițiile de trai cele 
mai favorabile.

— Le purtați de grijă, cum 
s-ar spune?

— Da. Le creăm mediul cel 
mai prielnic.

— Și apoi ?
— Apoi le trimitem diferite

lor secții.
IN SECȚIA „CULTURI" In

tr-un adevărat prizonierat stau 
închise nenumărate tulpini mi- 
crobiene.

De aici, din prizonierat, mi
crobii sînt trimiși în eprubete, 
secțiilor.

IN 
LOZA", 
oftica e 
sub care se prezintă.

IN SECȚIA „B.C.Q." - pur- 
tînd inițialele „Baccilului Cal-

tot. 
me-

cul-

SECȚIA „TUBERCU- 
baccilul Koch care dă 
studiat tn toate formele

Puțini sint acei cărora terme
nul de „ATOM" nu le spune nimic. 
E firesc să fie așa pentru că 
știința despre atom și tehnica 
atomului pătrund tot mai mult 
tn viața oamenilor Dar chiar 
cuvintele electron, nucleu, proton, 
neutron au astăzi pentru mulți 
o sonoritate familiară. De 
curlnd au apărut tn a. 
rena fizicii moderne clteva per
sonaje noi din lumea atomului 
printre care și unul deosebit de 
interesant denumit NEUTRINO.

Să încercăm să facem cuno
ștință Cu el.

Orice cantitate de substan
ță este alcătuită dintr-un nu
măr enorm de atomi. Fiecare a- 
tom constă dintr-un nucleu. In 
jurul căruia circuli electronii, ca 
niște minuscule planete in jurul 
unui soare modelat oe măsura 
lor Intre nuclee și electroni ac
ționează forțe electrice de atrac
ție. căci electronii au sarcini elec
trice negative, iar nucleul are o 
sarcină electrică oozitivă La ria
dul lor. nucleele sint comou.se 
din două feluri de particule nu
mite, In general nucleoni: din 
protoni, cari au sarcini elec
trice pozitive (de aci provine 
sarcina nucleului), și din neu
troni, cari sint neutri din punct 
de vedere electric

Toate structurile complexe de 
substanță din univers In ciuda 
diversității nesftrșite ~a formelor 
lor constau tn ultimă instanță 
din protoni, neutroni și electroni.

Protonul neutronul și electro
nul, sint deci trei constituenți 
fundamentali al lumii

Mai există tnsa șt alte particule 
elementare In afară de acestea 
trei Mai sini oozitronii mezonii 
și neutrino, șl mai sint si cor- 
pusculii elementari de lumină, așa 
numiții fotohi Aceștia nu se u- 
nesc niciodată Intre ei spre a 
constitui edificii de substanță 
așa cum se tntlmplă cu protonii, 
neutronii și electronii, ci ei a- 
leargă liberi In spațiu cu viteze 
enorme.

Dar deși nu sint v-omponenți 
ai nucleilor și atomilor, aceste 
particule elementare călătoare se 
nasc și mor adeseori tn nuclei și 
atomi. Sau. ca să vorbim ca fizi
cienii. se Intimplă deseori ca nu
cleu sau atomii să emită sau să 
absoarbă asemenea particule ele
mentare. suferind totodată anu
mite transformări

Să considerăm, de exemplu, un 
nucleu de bor. Un asemenea nu
cleu nu rămlne neschimbat la 
nesflrșit. La un moment dat, tn 
cursul timpului, el se transformă 
tntr-un nucleu de carbon

Care este explicația „cestui 
fapt?

Acest fapt nu este dectt una 
dintre nenumăratele manifestări 
ale unei tendințe fundamentale a 
nucleilor : tendința către starea 
cea mai stabilă tendința către 
starea tn care nucleonii sint cel 
mai strlns posibil uniți Intre ei 
prin forțele nucleare. Intr-adevăr 
nucleul de bor are 12 nucleoni. și 
anume 5 protoni și 1 neutroni 
iar nucleul de carbon are 6 pro-

un nou „personaj*
toni si 6 neutroni. Calculele și 
faptele experimentale dovedesc 
că nucleele alcătuite dintr-un nu
măr egal de protoni și de neu
troni sint, in general, mai sta
bile dectt celelalte. De aceea un 
nucleu de bor, tinzind spre o 
stare mai stabilă, tinde să se 
transforme intr-un nucleu de 
carbon.

Pentru ca un nucleu care tinde 
să se transforme tntr-un nucleu 
de un alt tip, să-și poată satis
face această tendință, este neapă
rat necesar să fie respectate a- 
numite condiții. Fizicienii numesc 
aceste condiții legi de conservare. 
Legile de conservare domină în 
mod strict întreaga evoluție a 
nucleilor. Legile de conser
vare exprimă ideea că anumite 
proprietăți ale materiei, cum sint, 
de exemplu, energia, sarcina elec
trică, sau momentul cinetic, nu pot 
apărea din nimic și nu pot dis
părea în neant, ci cantitatea lor 
totală se conservă în orice trans
formare reală. O transformare în 
care energia, sarcina electrică, 
sau momentul cinetic să nu se 
conserve nu poate exista.

Ori. un nucleu de bor se trans
formă efectiv, la un moment dat 
Tntr-un nucleu de carbon Acesta 
este un fapt constatat. înseamnă 
deci că această transformare 
fiind reală este compatibilă cu 
legile de conservare. S-o exami
năm atunci mat atent din acest 
punct de vedere

Nucleul de por cu 5 protoni șt 
7 neutroni se transformă tntr-un 
nucleu de carbon, cu 6 protoni șt 
6 neutroni. Sau. altfel spus tn 
Interiorul nucleului de bor un 
neutron s-a transformat Intr-un 
proton Dar un proton are o sar
cină electrică oozitivă. pe cina 
un neutron nu are nici o sarcină 
Și atunci, s-a creat oare o sar
cină electrică pozitivă din nimic? 
Legea de conservare a sarcinii e- 
lectrice afirmă că așa ceva e im
posibil. Trebuie admis așadar că 
s-a creat concomitent și o altă par
ticulă cu o sarcină electrică ega
lă cu a protonului însă de semn 
contrar, astfel Incit sarcina to
tală creată în proces să fie nulă 
Ori. o particulă care îndeplineș
te tocmai aceste condițiuni e 
electronul în plus, această parti
culă trebuie să părăsească nu
cleul chiar în momentul nașterii 
ei, căci un nucleu nu poate con 
ține nimic altceva decît protoni 
și neutroni. Rezultă deci că a- 
tunci cînd borul se transformă 
tn carbon trebuie să se emită 
un electron. Și ceea ce este In
tr-adevăr minunat este că reali
tatea confirmă acest rezultat teo
retic. Căci se constată experi
mental că se emite efectiv un 
electron de cite ori un nucleu de 
bor se transmută Intr-un nucleu 
de carbon.

Să judecăm acum mal departe. 
Să vedem ce alte concluzii mai 
decurg dacă se fine seama șt de 
conservarea momentului cinetic.

Dar, în primul rînd, ce înseamnă 
asta, moment cinetic? Ați văzut 
un titirez ? Ei bine, protonii, neu
tronii- și electronii, (întocmai ca 
și pămîntul, soarele și stelele), 
se comportă ca niște titirezi. Ei 
se rotesc neîncetat In jurul axei 
lor, cu o anumită viteză, iar a- 
cest fapt se exprimă spuhtnd că 
au toți momente cinetice de o a- 
numită valoare Momentul cine
tic total al unui sistem, adică 
suma momentelor cinetice ale 
componenților lui. este, cum am 
mai spus, o mărime supusă unei 
legi de conservare. întocmai ca 
și sarcina electrică totală a siste
mului, și ca și energia lui. în- 
tr-o transformare reală momen
tul cinetic total nu poate nici să 
crească, nici să scadă

Să revenim acum la nucleul 
de bor. Cînd se transformă tn 
carbon, acest nucleu emite, cum 
a reieșit mai sus, un electron, dar 
numărul lui total de nucleoni ră
mlne tot !2. ca și înainte. Elec
tronul emis are însă și el un 
moment cinetic al lui. De unde a 
apărut acest moment ? Din ni
mic ? Legea de conservare a mo
mentului cinetic exclude catego
ric o asemenea posibilitate. Pe 
de altă parte Insă transforma
rea borului în carbon cu emisia 
unui electron este un fapt expe
rimental incontestabil Pentru a 
putea pune acest fapt tn acord 
cu legea conservării momentului 
cinetic, fizicienii au fost nevoiți 
să admită că. în momentul trans
formării borului in carbon se 
mai creează și se emite și o altă 
particulă tn afară de un elec
tron. și că această particulă are 
un moment cinetic egal cu al 
electronului dar de semn contrar 
astfel Incit variația totală a mo
mentului cinetic să fie nulă. Ei 
au numit această particulă ipote
tică neutrino, căci din legea con
servării sarcinii rezultă că ea 
este neutră din punct de vedere 
electric.

Neutrino-ul este așadar o par
ticulă elementară fără sarcină 
electrică, dar pu moment cinetic, 
postulată pentru a împăca fap
tele experimentale cu legea con
servării momentului cinetic.

Existența neutrino-ului o fost 
demonstrată și prin analiza mul
tor altor transformări nucleare.

Pînă acum cîțiva ani neutrino 
a fost un personaj fantomă in. 
ventat de fizicieni pentru a evita 
orice contradicție Intre experiență 
și teoriile construite de ei De 

SÎnd se lucrează insă cu reacto- 
rii nucleari, neutrino a început 
să-și manifeste prezența în mo
duri mult mai directe și mai con
crete, pe care le vom descrie poa
te cu o altă ocazie. Aceste mani
festări constituie încă o victorie 
a fizicienilor, care ca niște de
tectivi talentați. au reușit să 
identifice vinovatul și să-l des
crie cu exactitate pe baza unor 
raționamente abstracte.

M MUGUR 
fizician

Dr. I. CANTACUZINO

fenomen și-a îndreptat Cantacu
zino întreaga atenție.

Părăsind Parisul în anul 1894, 
Cantacuzino se înapoiază în țară 
fiind numit profesor suplinitor la 
Iași, apoi profesor de medicină 
experimentală la facultatea din 
București unde se dovedește a fi 
u,n minunat dascăl și un strălu
cit organizator, creind labora
toare și servicii medicale în fie
care din orașele mari ale țării. In 
condițiile in care zeci de boli 
groaznice fac ravagii în rindurile 
a sute de mii de oameni nevoiași 
dr. Cantacuzino desfășoară o lar
gă activitate de apărare a sănă
tății oamenilor muncii. De multe 
ori dr. Cantacuzino dădea consul
tații gratuite și medicamente din 
proprii săi bani oamenilor săraci. 
Urcat pe cele mai înalte trepte ale 
învățămintului din țara noastră dr 
Cantacuzino fondează gazete me
dicale, pune bazele societății bio
logice, înființează revista Științe
lor medicale desfășurînd peste tot 
o vie activitate științifică, animat 
de puternice sentimente patrioti
ce se dedică din tot sufletul lup
tei pentru apărarea sănătății po
porului.

Laboratorul din București a fost 
creat încă din anul 1904, deser
vind pe atunci doar lucrările ca
tedrei de medicină experimentală 
Dar adevăratul Institut Cantacu
zino a luat ființă de-abia în 1921.

Au trecut de atunci 35 de ani
*

Ca să înțelegeți mai bine în
tregul proces de muncă al Insti
tutului trebuie să începeți cu vi
zitarea secției „Medii".

,.Medii ? I" — te întrebi în 
timp ce urci primele trepte 
Prin minte îți trec tot felul de 
gîndurl. Dar ‘ ............
de carne agățate ca la măcelărie, 
cu frigiderul alături, apoi, în altă 
încăpere, termostatul cu tempe
ratura ridicată și constantă, bu- 
lloanele care fierb ca în bucă
tărie, borcane, tuburi de toate

cînd vezi halcile

mette-Guerrin" după numele ce
lor care au pus la punct metoda 
de vaccinare preventivă împo
triva tuberculozei — se lucrează 
la perfecționarea metodei de con
servare a vaccinului.

SECȚIA „MALARIE" este o 
secție aproape total învingătoare 
căci in țara noastră în anii pu
terii populare malaria a fost a- 
proape stirpită.

SECȚIA „POLIOMIELITA" a 
reușit să pună la punct metoda 
de diagnostic a bolii, metodă 
intrată astăzi în practica medi- 
cală curentă.

SECȚIA „DIZENTERIE" a 
luptat cu succes în campania de 
combatere a dizenteriei De li
toral.

In celelalte secții, nu mai puțin 
lipsite de însemnătate, la „Febra 
tifoidă", la „Antirabică" și la 
„Coci patogeni" se asigură pe 
deplin cerințele de seruri și vac
cinuri ce se fac întregii popu
lații

Aici fiecare lucrează cu inami
cul său. Microbii sint tratați cu 
formol sau slăbiți prin căldură 
pînă ce își pierd din puterea lor 
atacatoare.

Astfel preparați, microbii pot 
fi injectați în corpul omului ne 
mai puțind să-i dea boala, ci 
numai o reacție care să-l pre
gătească împotriva adevăra
tei boli. Acesta este vacci
nul. Tn urma vaccinării, în sîngc 
i-au naștere „anticorpii".

Se intimplă Insă ca nu toate 
organismele să fie la fel de ca
pabile să fabrice asemenea sub
stanțe de luptă împotriva micro
bilor. De aceea medicii s-au gîn- 
dlt ca organismele mai puternice 
să împrumute din armele lor și 
celor mai slabe Astfel se face că 
in anumite boli se ia singe de 
la un om care tocmai s-a vinde
cat de acea boală și se injec
tează unui bolnav care are or
ganismul mai slab și care deci 
luptă din greu cu boala. Acesta 
este serul.

Cu aceasta am dezvăluit tn 
esență tot rostul, institutului. In
stitutul „Dr. I. Cantacuzino" a 
luat în anii puteri populare o 
dezvoltare deosebită. Producția 
de seruri s-a extins foarte mult. 
Colaboratorii institutului partici
pă prin întreaga lor activitate la 
opera de apărare a sănătății po
porului nostru muncitor. Mai 
trebuie amintit că anul acesta 
institutul a fost reorganizat prin 
unificarea sectorului de producție 
cu sectorul de cercetări, ceea ce 
va duce cu siguranță la întărirea 
conducerii și îndrumării luptei 
antiepidemice. Aceasta va consti
tui un nou prilej de îmbunătățire 
a muncii institutului, atît de a- 
preciat de oaspeții străini.

Sprijinul cerut Institutului 
„Dr. I. Cantacuzino" de către R.P. 
Bulgaria și R. P. Chineză, dove
dește cu prisosință prestigiul de 
care se bucură peste hotare reali
zările institutului 
rezultatele secției 
conduse de acad.

★
Cînd la plecare 

poarta înaltă de fier ieșind de-a 
lungul malului drept al Splaiului 
Independenței, îți vine să pășești 
ușor, aproape pe vtrfuri. Pe sub 
pomii care umbresc trotuarul, pe 
același drum au pășit de atîtea 
ori, îndreptîndu-se spre locul lor 
de muncă, cele două mari glorii 
ale științei romînești: Dr. VIC
TOR BABEȘ și Dr. IOAN CAN
TACUZINO.

In minte îți apar victoriile bă
tăliilor pornite din aceste locuri : 
campania antiholerică din 1912 
din timpul războiului balcanic, 
campania anti-exantematică din 
1916—1917, campaniile împotriva 
tuberculozei, a febrei tifoide, a 
malariei, a poliomielitei, turbării, 
dizenteriei șl altele. Iar in auz 
îți stăruie parcă cuvintele preșe
dintelui Academiei R.P.R. acad 
prof. Traian Săvulescu rostite de 
curînd atunci cînd institutul își 
sărbătorise împlinirea a 35 de ani 
de la înființare : „Institutul „Can
tacuzino" a fost și este mîndria 
noastră națională. Un exemplu 
viu de virtute a poporului nos
tru harnic. Focar puternic de 
înalta știință și învățătură me
dicală, uzină vastă pentru prepa
rarea tuturor produselor necesare 
combaterii și prevenirii bolilor 
contagioase la om. Institutul a 
fost în același timp și o severă 
școală pentru formarea caracte
relor, pentru șlefuirea minții și 
sensibilității colaboratorilor aleși 
cu multă grijă și discernămînt, 
dintre cei mai buni, de către tn- 
temeitori însuflețiți de rîvna de 
progres științific pentru propă
șirea poporului și culturii romî
nești...".

Dr. M. I. SAVEANU

E greu să-ți închipui că o 
tntr-un geamantan.

Șl totuși există o centrală 
tr-un geamantan, a cărei 
atit de mică față de zecile

centrală electrică poate Încăpea

electrică, ce poate Intra tn- 
putere de 0,13 kw. este tot 
sau chiar sutele de mii de kw. 

ale marilor centrale, pe cit de mică este greutatea sa de 23 
kilograme față de zecile de mii de tone ale clădirilor acestora.

Acolo unde apare necesitatea de curent electric la lucrări de 
scurtă durată, în agricultură sau in silvicultură, in expedițiile 
geologice sau la detașamentele de salvare minieră, ea este de 
neînlocuit căci poate fi purtată ușor pe spate într-o cutie 
specială nu mai mare decit un geamantan obișnuit.

Construcția sa este simplă : un motor cu benzină de 20 cmc. 
în doi timpi, cu răcire cu aer și un generator pentru curent 
continuu sau alternativ de 220 V. O rezervă de combustibil 
de 2,5 litri, ti ajunge pentru a lucra în plină putere 9 ore. 
Ea poate lucra în condițiile cele mai nefavorabile, de exemplu 
în geruri mari. O asemenea centrală a fost construită la uzina 
„Krijte" din Cehosiovacia de către inginerii E. Weidenhoffer și 
1. Miczka.

ED. C.

și în special 
anti.maiarlce 

M. Ciucă.

treci din nou

IZOTOPI

După cum se știe guvernul egiptean a luat hotărîrea de a 
construi un nou bara) in apropierea celui vechi de lingă orașul 
Assuan. Noul baraj va avea dimensiuni grandioase:

înălțimea de 110 m. șl lungimea de 5 km. Bazinul de apă 
ce se va crea in urma construirii sale va avea o capacitate 
de 130 miliarde de metri cubi și va permite să se obțină o 
suprafață irigată cu o treime mai mare decit suprafața irigată 
In prezent in Egipt. Hidrocentrala de pe noul baraj de Ia 
Assuan va fi de asemenea foarte mare. Ea va produce anual 
cite 10 miliarde la Kwh. energie electrică.

Din tehnica aviatică
Planoare în stratosfera

Ultimele cercetări au stabilit 
că aparatul cel mal sigur pentru 
atingerea înălțimilor foarte mart 
nu este nici balonul, nici avio
nul cu motor, fie el chiar turbo
reactor sau statoreactor, nici ra
cheta, ci... planorul. Pentru mulți 
cititori această concluzie științi
fică constituie desigur o surpriză.

Se știe că tn atmosferă dom
nesc curențl ascensionali deosebit 
de puternici. Astfel, planoriștli 
știu de foarte mult timp că atunci 
clnd un curent de aer (un vlnt) 
trece peste o cută a terenului, fie 
aceasta colină sau munte, stratu
rile de aer curg spre înălțimi for- 
mind unde ascendente. In condi
ții favorabile aceste unde se pot 
ridica chiar pină la 20.000 me
tri înălțime.

Problema observațiilor stratos- 
ferice este deosebit de importan
tă pentru știința modernă. Cu 
ajutorul lor se pot obține date 
extrem de prețioase pentru meteo
rologie și pentru studiul razelor 
cosmice.

Aparatele cu care se efectuează 
aceste observații sint Insă des
tul de grele, fapt pentru care ri
dicarea lor la această înălțime cu 
avioane cu motor este foarte di
ficilă. Baloanele nu oferă sufi
cientă siguranță, iar rachetele nu

Vizltînd Expoziția Unională 
de la Moscova

radioactivi în furnale
Vă prezentăm acum unul din procedeele tehnicii moderne 

bazate pe folosirea energiei atomice, procedeu pe care 11 găsim 
descris în cadrul exponatelor cuprinse in pavilionul „Folosirea 
energiei atomice țn scopuri pașnied" a Expoziției Unionale din 
Moscova.

Metalurgiștii știu cit este de importantă cunoașterea vitezei 
gazelor din furnal in timpul procesului de elaborare a șarjei 
In furnal nu se poate intra in timpul procesului de producție. 
Atunci ce-i de făcut ? lată insă că s-a reușit — cu ajutorul 
izotopilor radioactivi — să se clarifice influența diferiților fac. 
tori asupra mișcării materialelor din șarjă și a gazelor din fur 
nale. Astfel, introducînd o fiolă cu cobalt radioactiv Intr-o bu
cată de cocs sau supunînd unei radiații cu neutroni o bucată 
de minereu de fier și Introduc indu-le în furnal, se poate înre
gistra cu ajutorul contoarelor timpul de trecere a cocsului sau 
a fierului marcat și se poate măsura in felul acesta viteza de 
coborîre spre vatră a materialelor din șarjă Interesant este fap
tul că și viteza gazelor a putut fi măsurată cu ajutorul izotopi
lor radioactivi. Printr-una din gurile furnalului s-a introdus 
gazul radon radioactiv De la diferite orizonturi se absorb din 
furnal probele de gaze care trec prin cuptoare radioactive ce 
înregistrează prezența radioactivității în’gaz. Firește că se no
tează timpul de introducere a gazului în furnal și de luare a 
probelor. Astfel s-a stabilit că în furnalele cu volum de 
1145 m.s gazele se mișcă în partea superioară cu o viteză de 
22—24 m/sec., iar in zona inferioară, unde șarja începe să se 
topească, viteza gazului atinge 40—45 m/sec. din cauza imper- 
meabilizării materialului de șarjă. La multe uzine metalurgice, 
izotopii radioactivi se folosesc pentru controlul uzurii căptușelii 
furnalului. Izotopii radioactivi in fiole se Îngroapă la diferite 
adîncimi in materialul zidăriei refractare. In exteriorul furna
lului, cu ajutorul contoarelor radioactive se constată prezența 
in căptușeală a izotopilor radioactivi. In momentul In care căp 
tușeala a fost roasă metalul radioactiv (cobalt 60) se topește 
și se amestecă cu șarja. Se poate astfel afla cit de mult «-a 
uzat zidăria din cuptor și In felul acesta reparațiile se fac la 
timp, prevenind avariile cuptoarelor. T. POTERAȘ

permit dectt observații de foarte 
scurtă durată.

Și iată că planorul devine apa
ratul cel mai indicat pentru efec. 
tuarea observațiilor.

Planorul se remorchează de că
tre un avion pini la 3—400 m. 
înălțime, unde curenții ascendenți 
imprimă planorului viteze ascen
sionale ce pot ajunge la 15 m. pe 
secundă, adică 54 km. pe oră. Cu 
asemenea viteze ascensionale, 
partea de sus a undei poate fi 
atinsă tn clteva zeci de minute. 
Nu trebuie să ne închipuim insă 
că acest zbor este atlt de sim
plu. In stratosferă domnesc cu- 
'enți de aer deosebit de violențl 
și periculoși pentru planoriști.

Dar tehnica aviatică și-a spus, 
și aici cuvlntul. Pentru zborurile 
stratosferice se construiesc pla
noare uriașe de tip special, de 
două ori mai rezistente dectt 
avioanele de vtnătoare.

Un planor de acest tip construit 
de curlnd este tn întregime me
talic, avind fuselajul de 13 m. 
lungime și o ctrmă cu înălțimea 
de 4 m., ctntărind tn total 1.500 
kg.

El poate transporta 300 kg. de 
instrumente. Echipajul se compu
ne din 2 oameni care sint prote
jați de către o cabină etanșă, ali
mentată cu aer din rezervoare cu 
oxigen lichid.

Pentru cazul sfărtmăriț apara
tului, cabina este înzestrată eu » 
parașută. Piloții poartă costume 
speciale care creează o presiune 
apropiată de cea de la suprafața 
pămlntului pentru eventualitatea 
unor accidente. Fără aceste cos
tume. o „excursie" la înălțimea 
de 20.000 m. ar fi fatală din cau
za presiunii exterioare.

Energia necesară diverselor 
aparate este furnizată de un ge
nerator pus tn mișcare de depla
sarea aerului. El încarcă o bate
rie de acumulatori.

Ing. E. DOROHOIANU 
—^0^—
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UMOR — Pățaniile savantului „ȘTIE-MULTE“ — _________ _

Savantul Știe-Multe e cu
fundat in ginduri. Chiar as
tăzi o uzină constructoare de 
mașini i-a cerut o consultație 
importantă: cum să reducă 
uzura prea mare a pieselor de 
mașini. Afurisita de „frecare"! 
Ea este de vină I Ea roade 
piesele mașinilor unelte, cau
ciucurile automobilelor ca și 
rulmenții lor, hainele, și în
călțămintea oamenilor. Cit me
tal prețios, cit material costi
sitor se pierde din cauza fre

cării I Poate că ar fi mai bine 
să dispară frecarea... Dar 
iată-1 că adoarme și în vis 
cite nu se pot Intimplă...

Știe-Multe se află îp fața 
aparatului inventat de el. Tra
ge de o maneta și in jurul 
său, pe o rază de mai mulți 
kilometri, dispăru frecarea.

Dar vai 1 In momentul ace
la simți că.și pierde terenul 
de sub picioare : nu mai exis
ta frecare intre scaun și

corpul său și intre picioarele 
scaunului și dușumea. Se pră
buși sub masă incercind za 
darnic să apuce marginile me 
sei; nu reușea pentru că între 
degete și lemn nu mai apărea 
frecarea. Căzu și pisica de pe 
dulap împreună cu ceștile

Dar de ce a căzut oare vaza 
cu flori ?

Poate că numai in casă se 
intimplă ciudățeniile acestea?! 
Și tiriș-grăpiș ajunse pină la 
ușa casei (Să ne fie cu ierta 
re că folosim expresia „tîriș- 
grăpiș" căci la drept vorbind 
nu s« mai putea tlri: dispă

ruse frecarea. Vă asigurăm 
insă că a ajuns pină la ușă). 
Nici nu făcu un pas că ajun
se în stradă.

Larma nemaipomenită di'1 
stradă îl uimi pe Știe-Multe 
Se uită mai atent șl se lă
muri. Vinzătoarea de fructe

țipa și în zadar încerca să ri
dice merele de pe jos, căci 
nici ea nu se putea ridica. A 
celași lucru ii pățiră poștașul 
vinzătoarea de Înghețată Și 
cei doi cetățeni care se țineau 
de pom.

Bietul șofer nu înțelegea de 
ce nu pornește mașina cu toa

te că roțile se Invîrt șl că el 
împinge. Mașinile se ciocneau 
nemaiputînd frîna, iar un 
autoturism prins în viraj de 
dispariția frecării intră de-a 
dreptul fn pereții unei case 
Ce se intimplă cu biciclistul?

Ciudat era și ceea ce se pe- 
treeja in uzina. Electromoto
rul se tnvirtea cu toată viteza

dar nu mai acționa podul ru 
lanț deoarece cureaua de 
transmisie aluneca tot timpul 
Lingou! de oțel țîșnea din pre 
să pentru că forțele de frecare 
nu-1 mai țineau intre fălcile 
ei. Știe-Multe e disperat! Cite 
nenorociri a provocat cu ne. 
săbuita sa invenție 1 II stapi- 
nește un singur gind...

Să ajungă acasă și să o- 
prească aparatul. Știe-Multe 
oftează ușurat... și se trezește 

(Desene din „Tehnika 
Molodioj")

comou.se


Oamenii muncii propun cu mare entuziasm 
candidații Frontului Democrației Populare

Candidatul Griviței Roșii:

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)

vîntul fierarul Ion Domșa, care 
a spus printre altele: Astăzi In 
complexul „Grivița Roșie" se 
petrec două evenimente de mare 
importantă. Primul, este desem
narea drept candidat ai F.D P 
pentru alegerea deputa(ilor în 
Marea Adunare Națională a to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej, al 
doilea eveniment: secției de fie- 
rărie-locomotive i s-a decernat 
drapelul de secție fruntașă pe lu
na noiembrie. Este o mare cinste 
și mtndrie că sîntem fruntași și 
la fel de mare cinstea de a avea 
candidat pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Noi susținem această candida
tură și ne exprimăm astfel ata
șamentul nostru fată de regimul 
democrat-popular, fată de politica 
partidului și guvernului nostru 
care ne creează condiții din ce 
in ce mai bune de muncă șl de 
trai.

A luat apoi cuvîntul cazangiul 
Marin Cioc, care a spus: Lupta 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej și 
a celorlalți conducători ai parti
dului și guvernului nostru, înain
te și după 1944, este închinată in
tereselor clasei muncitoare, a 
poporului nostru muncitor.

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, noi mergem 
pe un drum de pe care nu ne 
poate abate nimeni, drumul cons
truirii socialismului.

Cinstea de a-1 avea drept can
didat pe tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, ne obligă și mai mult, să 
fim hotărîți și să stringent mai 
mult rîndurile în jurul partidului 
și guvernului nostru, să luptăm 
cu fermitate împotriva oricăror în
cercări ale dușmanului dinăuntru 
și din afară de a lovi în cuceri
rile pe care le-am obținut în 
construirea socialismului. Vom 
întări puterea populară în tara 
noastră, alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare, sub 
conducerea partidului nostru — 
susțin cu înflăcărare candidatura 
iubitului nostru conducător — 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej.

A luat apoi cuvîntul mecanicul 
cincisutist Dumitru Nucă de la 
Depoul București-călătorl care * 
apus printre altele:

Muncitorii din unitatea noastră 
privesc cu mare încredere și a. 
cordă tot sprijinul partidului nos
tru, Comitetului său Central. Noi 
îl cunoaștem cu toții pe tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej care este 
ridicat din rîndul clasei munci
toare, luptă în fruntea partidului 
nostru pentru înflorirea Republi
cii Populare Romîne.

Luînd cuvîntul Tudor Alexan
dru, lăcătuș la Centrul 3 vagoa
ne, a spus printre altele : Propu
nerea ca tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej să fie candidat al F.D.P 
in circumscripția electorală nr. 30 
Grivita Roșie este o mare cinste 
pentru noi. Noi toți cunoaștem 
activitatea pe care o desfășoară 
pentru binele nostru al muncito
rilor șl al îniregului popor. De 
aceea, susțin cu bucurie această 
candidatură și mă angajez să-mi 
îndeplinesc și să depășesc planul 
de producție.

A luat apoi cuvîntul turnătorul 
Constantin Negară de la turnăto
ria de oțel a Complexului Gri
vița Roșie care după ce și-a ex
primat bucuria de a susține can
didatura tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej a arătat că otelarii din 
turnătoria Complexului Grivița 
Roșie lucrează de la data de 7 
decembrie în contul anului 1957 
și s-au angajat să dea 1420 tone 
de oțel peste plan.

Noi muncitorii — a spus vorbi
torul — vom ști să înlăturăm din 
calea noastră pe acei care ar în
cerca să ne împiedice mersul vic
torios înainte spre socialism. Noi 
știm că în lume există forțe care 
tind spre dezlănțuirea unui nou 
război.

Dușmanii noștri dinlăuntrul și 
din afara țării, cei care zeci de 
ani au stors ultima picătură de 
vlagă din trupurile noastre pen
tru a se Îmbogăți peste măsură 
sînt încă dornici de noi vărsări 
de sînge. Dar forțele care apără 
pacea în întreaga lume sînt pu- 
ternice și vor ști să le stăvi
lească orice încercări nesăbuite 
de a tulbura pacea lumii.

Cuvintele vorbitorilor au fost 
acoperite de aplauzele și ovațiile 
puternice ale participantilor la 
adunarea cetățenească care expri
mau aprobarea unanimă de a sus
ține candidatura în alegeri a to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej.

Exprimînd atașamentul față de 
regimul democrat-popular, față 
de politica partidului și guvernu
lui, participanții la adunarea ce
tățeneasca de la Complexul Gri
vița Roșie au adresat tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej o scrisoa
re în care se spune între altele :

„Făcînd această propunere noi 
ne gîndim în primul rind la par
tidul nostru drag, care ne-a con
dus din anii întunecați ai ilega
lității și pînă în zilele de astăzi, 
pe calea cuceririi și construirii 
unei vieți mai bune, mai drepte, 
așa cum noi muncitorii am do
rit-o întotdeauna și pentru care 
sîntem hotărîti să luptăm cu toa
te eforturile.

Pătrunși de dragoste pentru 
patria noastră, și de sarcina care 
ne revine și nouă în lupta pen
tru apărarea păcii, a liniște! și 
fericirii poporului romîn. noi v-am 
propus pe dv. tovarășe Gheor 
ghiu-Dej, candidat al Grivi.ei 
Roșii, convinși fiind că în frun
tea partidului nostru drag ne veți 
conduce mai departe, cu aceeași 
hotărîre pe drumul păcii și al so
cialismului".

La sfîrșit, adunarea a ales o 
delegație de 12 oameni ai muncii 
care a primit însărcinarea de a 
depune candidatura tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej în circum
scripția electorală nr. 30 Grivița 
Roșie, la comisia electorală a a 
cestei circumscripții.

Sîmbătă după-amiază, delega
ția de oameni ai muncii aleasă 
de participanții la adunarea ce
tățenească din circumscripția e- 
lectorală Grivița Roșie s-a pre
zentat la sediul comisiei electo
rale a circumscripției nr. 30 Gri
vița Roșie. Aici tov. Dumitru Mi
ron, directorul complexului C.F.R, 
Grivița Roșie, conducătorul dele
gației, a prezentat tov. Ion Tu- 
dorescu, președintele comisiei e- 
lectora-le a circumscripției nr. 30 
procesul verbal al adunării cetă
țenești în care tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim secre
tar al C.C. al P.M.R., a fost de 
semnat drept candidat al F.D.P- 
pentru alegerile de deputafi în 
Marea Adunare Națională în cir
cumscripția electorală nr. 30 Gri. 
vița Roșie.

(Agerpres)

Muncitorii din Pitești au propus drept candidat pe

Tovarășul N. Ceaușescu
Sîmbătă după-amiază munci

torii, inginerii, tehnicienii și 
funcționarii, unităților C.F.R., și 
reprezentanți ai altor colective 
de muncitori din orașul Pitești 
s-au adunat în sala de festivități 
a depouiui C F.R. pentru a de- 

pe 
1

La Cluj a fost propusă 
candidatura

La adunarea de la Casa Universitarilor din Cluj 
candidaturas-a propus

La adunarea de Ia „23 August" a fost

Tovarășul Chivu
desemnat candidat

Stoica
(Urmare din pa.g. I-a)

berat de exploatare. Potrivit legii 
pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională au 
drept de vot toți cetățenii 
patriei noastre, cu excepția ce
lor lipsiți de facultățile min
tale și a persoanelor condam
nate prin hotărîre judecătorească 
la pierderea dreptului electoral. 
Aceasta arată cît de mult s-a în
tărit legătura dintre partid, gu
vern și popor.

A luat apoi cuvîntul strunga
rul. Gheorghe Stoica, de la uzi
nele „23 August".

La 3 februarie, a spus el, vom 
alege pe cei mai devotați fii ai 
poporului nostru în sîatul țării 
— Marea Adunare Națională. 
M-am sfătuit cu tovarășii din u- 
zina noastră, cu cei de la uzi
nele „Republica" și am hotărît să 
propunem drept candidat pentru 
circumscripția noastră electorală 
pe tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R. Noi cei ce muncim la 
uzinele „23 August" și întregul 
popor, îl cunoaștem bine pe tov. 
Chivu Stoica. Viața lui este le
gată de viața noastră, a muncito
rilor, de lupta noastră pentru un 
trai omenesc. In anii cruntei 
exploatări capitaliste, în perioa
da fascizării terii, tovarășul 
Chivu Stoica, alături de alți în
cercați conducători ai partidului 
i-au condus pe muncitori în lup
ta lor dîrză împotriva exploa
tării.

In anii de după eliberare, tov. 
Chivu Stoica a venit deseori in 
uzina noastră și ne-a ajutat să 
rezolvăm cele mai dificile pro
bleme de producție, să înfăptuim 
măsuri oare să ne ușureze 
munca.

Propunerea a fost primită cu 
nestăvilit entuziasm. Participan
ții la miting au ovaționat in pi
cioare pentru Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru 
guvernul R.P.R. în frunte cu to
varășul Chivu Stoica.

La tribună au urcat apoi nu
meroși alegători pentru a susține 
propunerea făcută.

Muncitorii de la uzinele de 
țevi „Republica", a spus lamina- 
torul Petre Vasile, consideră o 
mare cinste de a susține candi
datura tovarășului Chivu Stoica. 
Tovarășii mei de muncă, au ho
tărît să sprijine această candida
tură printr-o muncă susținută. 
Ca responsabil al brigăzii de în
treținere a Iaminoarelor, mă an
gajez să asigur functionarea 
neîntreruptă a agregatelor pentru 
ca de la uzinele „Republica" să 
pornească tot mai multe țevi atît 
de necesare economiei naționale.

Tov. Chivu Stoica, a spus ing. 
Cezar Aramă, șeful sectorului 
mecanică grea a uzinelor „23 
August", ne este apropiat fiecă
ruia dintre noi. Sub președinția 
sa, guvernul tării înfăptuiește cu

fermitate politica partidului de 
construire a socialismului in (ara 
noastră, de făurire a unei vieți 
luminoase. Noi sîntem martorii 
numeroaselor măsuri care s-au 
înfăptuit în uzinele noastre pen
tru ușurarea muncii și sporirea 
produotiei. La indicația directă a 
tov. Chivu Stoica s-a sistematizat 
secția de motoare, s-au îmbună
tățit condițiile de muncă la forje 
și in alte sectoare. Pentru în
treaga muncă pe care o desfă
șoară tov. Chivu Stoica spre bi
nele poporului, noi susținem cu 
toată hotărîrea candidatura pro
pusă.

In cinstea alegerilor, a spus în 
continuare ing. Cezar Aramă, 
muncitorii sectorului pe care-1 
conduc se angajează să depă
șească planul lunar la producția 
globală cu 8 la 6Ută, să sporeas
că productivitatea muncii cu 15 
la sută și să asigure o corelație 
justă a principalilor indici ai pla
nului de producție.

La tribună a urcat apoi frezo
rul Gheorghe Zegheanu, un tînăr 
de 20 de ani In 1953, el lucra ca 
voluntar la construcția stadionu
lui „23 August" mîndrie a aces
tui raion. A intrat apoi în uzi
nele „23 August" unde a urmat 
o școală de calificare, devenind 
apoi unul din muncitorii frun
tași. Drumul parcurs de el este 
drumul pe care îl parcurg astăzi 
mii de tineri din patria noastră, 
ca urmare a grijii pe care le-o 
poartă statul democrat-popular.

La această adunare, a spus el. 
brigada U.T.M. pe care o conduc 
raportează că în cinstea alegeri
lor de la 3 februarie, obține zil
nic o depășire a planului de pro
ducție de peste 150 la sută.

Brigăzii noastre l.au fost con
ferite pentru merite deosebite în 
producție titlul de brigadă U.T.M. 
fruntașă pe raion. Noi cei care 
formăm această brigadă, ne-am 
bucurat nespus de mult astăzi 
auzind propunerea ca tovarășul 
Chivu Stoica să fie candidatul 
nostru în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Naționala. 
Noi vom susține această candi
datură printr-o muncă entuzias
tă, tinerească. Pînă la alegeri 
brigada noastră, a hotărît să ob
țină lunar un spor de producție 
de peste 150 la sută, să mă
rească cu 10 la sută productivi
tatea muncii și să reducă pro
centul de rebuturi pînă la 0,05 la 
sută, sub limita admisă. In ace
lași timp, noi asigurăm partidul 
și guvernul că împreună cu în
tregul tineret al uzinei, ne vom 
întări vigilența pentru a arăta 
astfel dușmanilor care rîvnesc la 
bunurile noastre că sîntem în 
stare să le dăm riposta cuve
nită.

Alți participant! la adunare au 
sprijinit de asemenea candidatu
ra propusă. Luînd cuvîntul, tov. 
Constantin Putinică, directorul 
general al uzinelor „23 August" 
a spus printre altele:

Este o mare cinste pentru noi 
să propunem și să susținem can

didatura președintelui Consiliului 
de Miniștri. Astăzi, cînd sîntem 
stăpîni pe tot ce făurim, putem 
să apreciem în adevărata lumină 
politica înțeleaptă a partidului și 
guvernului pusă tn slujba intere
selor maselor largi. Ca urmare 
a acestei politici tara noastră a 
devenit un stat puternic, inde
pendent și suveran. Datoria noas
tră, ca făuritori ai tehnicii noi, 
este să muncim neobosiți pentru 
a pune la îndemîna ramurilor in
dustriale utilaje de înaltă ținută 
tehnică, chezășie a progresului 
industrial. Asigurăm guvernul 
nostru și pe 'tovarășul Chivu 
Stoica personal, a spus în înche
iere vorbitorul, că vom munci 
fără răgaz să ne îndeplinim sar
cina cea mai importantă pe care 
o avem, aceea de a produce mai 
mult, mai bun și mai ieftin.

Apoi, tov. Emilian Florea, se
cretarul comitetului de partid al 
uzinelor „23 August", a dat citi
re unei scrisori adresată de par- 
ticipanții la adunare tovarășului 
Chivu Stoica.

Noi muncitorii, inginerii, tehni
cienii și funcționarii, oameni ai 
muncii din întreprinderile, insti
tuțiile, cartierele și comunele din 
raza circumscripției electorale „23 
August", se spune între altele în 
scrisoare — întruniți azi 15 de
cembrie 1956, v-am propus can
didatura dumneavoastră din par
tea Frontului Democrației Popu
lare, pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională a 
Republicii Populare Romîne.

Pentru noi este o mare cinste 
și bucurie că v-am propus pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Chivu Stoica, cunoscîndu-vă ca 
un luptător dtrz și devotat cauzei 
clasei muncitoare, poporului nos
tru muncitor. Noi sîntem ferm 
convinși că sub conducerea par
tidului nostru drag — tn fruntea 
căruia vă aflați și dumneavoas
tră, vom construi o viață nouă, 
liberă și fericită pentru familiile 
și copiii noștri.

Vă asigurăm, tovarășe Chivu 
Stoica, că nu vom precupeți nici 
un efort tn activitatea noastră, 
că vom depune întreaga noastră 
capacitate pentru a traduce în 
viață hotărîrile celui de al ll-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Romîn. Vom duce o perse 
verentă muncă pentru mărirea 
continuă a productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și îm 
bunătățirea calității produselor.

Ne angajăm să apărăm cu dîr- 
zenie cuceririle noastre făcînd 
zid în jurul partidului și guver
nului, întărind vigilența noastră 
revoluționară pentru a preîntîm- 
pina orice încercare a dușmanilor 
interni și externi care ar încerca 
să acționeze împotriva regimului 
nostru.

La sfîrșit, adunarea a ales o 
delegație de 11 oameni ai mun. 
cii care au primit însărcinarea 
d-e a depune candidatura tov. 
Chivu Stoica în circumscripția 
electorală nr. 11 la comisia elec
torală a acestei circumscripții.

semna candidatul F.D.P. 
circumscripția electorală nr. 
Pitești în vederea alegerilor de 
deputați în Marea Adunare Na
țională.

Bilanțul realizărilor cu care lo
cuitorii regiunii și orașului Pi
tești se prezintă în alegerile de 
la 3 februarie, este bogat. Ei pri
vesc cu mîndrie prezentul și vii
torul regiunii lor și veghează ca 
nimeni să nu le știrbească 
cuceririle cîștigate prin luptă. 
Despre aceste lucruri a vorbit 
participantilor la adunare tov. 
Șteian Matei, prim-secretar al 
Comitetului regional P.M.R. Pi
tești, președinte al Consiliului 
regional F.D.P., care a spus prin
tre altele :

„In anii regimului democrat- 
populai fața regiunii Pitești s-a 
schimbat.

Realizări de seamă s-au obți
nut în dezvoltarea industrială a 
regiunii, menținută în trecut tn 
cruntă înapoiere. S-au construit 
întreprinderi noi ca: fabrica de 
tananti „Argeșul", fabrica 
placaje „A 5-a aniversare 
R.P.R." din Rîmnicu Vîlcea, 
treprinderea de conserve de fruc
te și sucuri din Rîureni, fabrica 
de cărămidă Căzănești și cupto
rul de cărămidă „Ring" din 
pulung, au fost puse în 
ție uzinele Colibași, a 
mărită capacitatea uzinei 
trice din -Rîmnicu Vîlcea. Tot 
în acești ani s-a început 
construcția fabricii de sodă de la 
Govora. Regiunea Pitești a deve
nit astăzi un bazin petrolifer 
important ai țării noastre.

Paralel cu dezvoltarea indus
triei s-a dezvoltat și agricultura 
in regiunea Pitești; mii de ță
rani muncitori au pornit cu în
credere pe calea arătată de par
tid, pe calea agriculturii socialis
te. Mai mult de 32.900 familii de 
țărani muncitori fac parte din 
cele 644 de gospodării agricole 
colective și întovărășiri agricole.

Pentru rezolvarea problemei 
locuințelor în orașul Pitești s-au 
construit în anii 1955-1956, 325
de apartamente cu o suprafață de 
27.120 m.p. De asemenea s-a în
ceput și continuă lucrările de in
stalare a conductei de gaze *n 
orașul Pitești. In ultimii 2 ani 
au fost electrificate 35 de sate 
din regiune, iar alte 38 au fost 
radioficate. Tot în acest timp s-au 
construit în cuprinsul regiunii 
Pitești 32 de școli, 38 de cămine 
culturale, 65 poduri etc.". Regiu
nea Pitești, a spus în încheiere 
tov. Ștefan Matei a pornit pe 
drumul unei puternice dezvoltări 
economice și culturale.

Brătienii și Mihalache, 
toată liota lor de înșelători 
oamenilor muncii din regiune 
fost aruncați pentru totdeauna 
lada de gunoi a istoriei.
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Cinstea de a face propunerea 
candidatului F.D.P. în alegerile 
de deputați în Marea 
Națională a revenit 
C.F.R. Pitești, care și-a îndepli
nit planul anual încă în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie 
economii în valoare 
1.000.000 lei.

Luînd cuvîntul din 
citorilor, inginerilor, 
și funcționarilor depoului, lăcătu
șul fruntaș în producție Marin 
Ciuleanu a propus drept candi
dat pe tov. Nicolae Ceaușescu. 
membru în Biroul Politic și secre
tar al C C. al P.M.R.

„Tov. Nicolae Ceaușescu și-a 
închinat întreaga putere de 
muncă mișcării muncitorești. încă 
din copilărie a fost nevoit să 
muncească în diferite ateliere 
unde a cunoscut din plin exploa
tarea și mizeria. La 15 ani tov. 
Nicolae Ceaușescu devine mem 
bru al U.T.C.

Educat de partid, tov. Nicolae 
Ceaușescu a devenit un luptător 
înflăcărat pentru cauza clasei 
muncitoare. După răsturnarea dic
taturii fasciste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a îndeplinit diferite 
funcții de răspundere pe linie de 
partid și de stat precum și 
în conducerea mișcării revo
luționare de tineret. Astăzi, 
în calitate de membru a! 
Biroului Politic și secretar al C.C 
al P.M.R., tov. Nicolae Ceaușes
cu muncește cu abnegație pentru 
propășirea patriei noastre, pentru 
construirea societății noi, socia
liste".

Cei prezenți la adunare _
primit cu puternice aplauze pro
punerea făcută.

Sustinînd candidatura tov. Ni
colae Ceaușescu, Alexandru Șur- 
ca șeful secției de revizie de va 
goane de la stația C.F.R. Pitești, 
a spus : „Muncitorii ceferiști ca 
și ceilalți oameni ai muncii din 
orașul Pitești cunosc pe candida
tul propus. Ca deputat al re
giunii, tovarășul Nicolae Ceau
șescu ne-a sprijinit îndeaproape 
la înfăptuirea unor realizări de 
ordin edilitar. Una dintre acestea 
este și noul cartier C.F.R. cu 
străzi pavate, case spațioase, 
care s-a făcut în orașul Pitești

Despre felul tn care au fost 
traduse in viață propunerile fă
cute de ceferiști la tntîlnirlle cu 
tov. Nicolae Ceaușescu, au mai 
vorbit comunistul ilegalist Florea 
Ispas, mecanicul de locomotivă 
Gheorghe Chiriță de la depoul 
C.F.R-Pitești, electricianul frun
taș Titus Păiuș de la întreprin
derea de construcții metalice de 
căi ferate, mecanicul de locomo
tive Petre Grijulescu de la De
poul C.F.R.-Pitești și alții care au 
susținut tn același timp candida 
tura tov. Nicolae Ceaușescu și 
și-au manifestat atașamentul și 
dragostea fa(ă de partid și gu
vern.

Adunare 
Depoului
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Tovarășului
dr. P. Groza

(Urmare din pag. l-a)

pus candidat pe tov. doctor Petru 
Groza.

„Nu este nevoie șă-i fac carac
terizarea. Numele lui este cunos 
cut, respectat și rostit cu dra
goste de toți oamenii muncii din 
tara noastră" — spune tov. Cira. 
Și aplauze izbucnesc iarăși în 
ropote de nestăvilit. Candidatura 
tov. doctor Petru Groza este 
sprijinită cu căldură de toți par- 
ticipanții.

Tov. Topan Vasale, funcționar 
la atelierele C.F.R., spune prin
tre altele : „Cînd tov. Petru Gro 
za a fost bolnav, am văzut pe 
multi muncitori din ateliere cu 
cîtă ingrijorare urmăreau buleti
nele medicale. I-am văzut apoi 
cu cîtă bucurie au primit vestea 
că tov. Groza 
tatea".

Cei care se 
să ia cuvintu! 
ba romînă. fie ... ________
numele tovarășului doctor Petru 
Groza. II rostesc cu respect așa 
cum rostești deobicei numele unui 
conducător iubit în care te poți 
bizui cu deplină încredere. Vor
bitorii țin să remarce ajutorul 
substanțial pe care l-au primit ce
tățenii din circumscripția 28 din 
partea tov doctor Petru Groza 
pentru satisfacerea unor nevoi 
de ordin obștesc. Așa, de pildă, 
tov. Serdeanu Ion, șef de secție 
la atelierele T.C.-C.F.R., a ară
ta’ că datorită sprijinului tov 
doctor Petru Groza în cartierul 
Dumbrava Rotundă s-a introdus 
gaz metan, s-au pavat străzi și 
. . —■-------- ... —j—j- apj

Tovarășului M.
CLUJ (prin telefon). — Este 

ora prinzului. Spre Casa Uni 
versitarilor se îndreaptă o mulți
me de oameni — academicieni 
cadre didactice, studenti romîni 
și maghiari din institutele de în 
vătămint superior din Cluj, pre 
cum și lucrători de la fabricile 
„Varga Catalin" și „Romfnia 
muncitoare". In scurt timp sala 
s-a umplut pînă la refuz Confe
rențiarul universitar Virgil Cîm 
peanu, prorectorul Universități 
„Victor Babeș", ia cuvîntul. El a 
arătat participantilor că scopul 
adunării este acela de a propune 
candidatul F.D.P. în circumscrip 
ția electorală nr. 31, pentru ale- 

’ în Marea Adu- 
orbitorul a sub- 

profund 
nostru

Constantinescu

și-a reluat activi-

perindă la tribună 
rostesc fie in Hm 
în limba maghiară

s-a prelungit conducta de 
potabilă.

In sprijinul candidaturii tov....--- .- vof.
care

doctor Petru Groza au mai 
bit și alti tovarăși, printre 
Mihai Kohn, muncitor la „Tehno- 
frig", Hans Suzana, muncitoare 
fruntașă la l.L.I.C. (întreprinderile 
locale industriale Cluj), Dogaru 
Ion, tehnician la fabrica „Liber
tatea", inginerul Șaramet, de la 
fabrica „Armătura".

Cu multă căldură a fost spri
jinită candidatura tov. doctor Pe
tru Groza și de colonelul Voicu 
Alexandru, care a vorbit tn nu 
meie militarilor din garnizoană.

Muncitorul Szygety Gheorghe 
a arătat că muncitorii de la tur
nătoriile atelierelor C.F.R. și-au 
luat angajamentul ca în cinstea 
alegerilor pentru Marea Adu
nare Naționaiă să dea două șarje 
peste plan, și să obțină din strun- 
jituri și zgură cantități sporite 
de bronz. El a chemat pe partici
panți să sprijine candidatura tov. 
Petru Groza prin noi succese în 
muncă.

Adunarea a hotărît apoi tn 
unanimitate să-l propună pe tov. 
dr. Petru Groza, candidat al 
F.D.P în circumscripția electo
rală orășenească 28 Cluj.

(Agerpres)

Candidata celor doua generații ale uzinei
...Aplauzele nu mai conteneau. 

După fireasca clipă de liniște 
provocată de emoția propunerii 
făcute, a izbucnit un șuvoi nesfîr- 
șit de aplauze. Aplaudau femei 
și bărbați, tineri și vîrstnici; 
toți muncitorii și muncitoarele 
uzinei textile „7 Noiembrie" din 
București, își arătau încrederea, 
aprobarea unanimă pentru propu
nerea făcută. Aceasta fusese fă
cută dintr-un colț al sălii, aproape 
de tribună, de către o tînără fila
toare fruntașă :

— Vedeți, începu să vorbească 
Stanciu Ana, eu m-am gîndit să 
propun drept candidat al Fron
tului Democrației Populare în 
circumscripția noastră electorală, 
o tînără muncitoare chiar din uzi
na noastră. Pe filatoarea frunta
șă în producție Manea-Alexovici 
Antoaneta...

Cite tinere muncitoare fruntașe 
din fabrică n-au învățat să lu
creze de la Antoaneta ? Șl cu 
toate acestea Alexovici Antoaneta 
are numai 24 de ani. Ea face 
parte din tînără generație de 
muncitoare, generația entuziaști
lor, celor plini de avînt tineresc, 
care au crescut aici, în uzină, în 
anii regimului democrat-popu 
Iar.

— întreaga țară cunoaște ini
țiativa Antoanetei Alexovici, a 
spus luînd cuvîntuil în cadrul a 
dunării, filatoarea Vicol Anișoara 
Inițiativa ei de a spori indiceli 
de utilizare a capacității de lucru 
a mașinilor s-a extins în filatu 
rile din țară. In urma acestei 
initiative numai în uzina noastră 
s-au făcut economii în valoare 
de mai multe sute de mii de lei

Petre Drocan, președintele co 
misiei raionale F.D.P., filatoaren 
Elena Dumitrescu, muncitoru 
M. Sandulovici și alții au mai 
luat cuvîntul susținind candida 
tura fruntașei în producție, can 
didatura Antoanetei Alexovici. Ei 
au vorbit despre înaltul democra 
tism al statului nostru democrat- 
popular care dă posibilitate tutu
ror — muncitori, țărani muncitori, 
intelectuali, tineri și vîrstnici — 
să participe la conducerea trebu
rilor țării.

In sala de festivități a uzinei 
„7 Noiembrie" unde se desfă
șura adunarea, erau prezente 
foarte multe muncitoare vechi ale 
uzinei. Printre acestea se afla și 
Ileana Gherghel, care de peste 20 
de ani lucrează în uzină.

Despre drepturile politice

ale muncitorilor din anii regimu
lui burghezo-moșieresc un sin
gur exemplu îl cred suficient; 
filatoarea Ileana Gherghel n-a 
votat niciodată Înainte de 1944. 
Și ca ea sînt și alte zeci de mun
citoare Ia uzinele „7 Noiembrie" 
din București. Ele fac parte din 
vechea genera(ie de muncitoare 
ale uzinei care și ele, susțin as
tăzi d.in toată inima candidatura 
tinerei lor tovarășe de muncă. 
Ele știu că Antoaneta Alexovici 
va exprima în Marea Adunare 
Națională nu numai interesele 
muncitorilor de la uzinele 
Noiembrie" ci ale 
nilor muncii, ale
por.

„7 
tuturor oame- 
întreguiui po-

Un
Aula Facultății de Științe Ju

ridice din București obișnuită să 
primească aproape zilnic sute și 
sute de tineri șl tinere veniți să 
se împărtășească cu insetare din 
tezaurul de știință al omenirii 
pentru a ajuta mai apoi patria 
noastră în mersul ei înainte, a 
găzduit ieri o adunare la care 
au participat, de astă dată, băr
bați și femei de toate vîrstele. 
deși scopul întrunirii lor nu se 
deosebea, tn ultimă instanță, de 
cel căruia îi slnt destinate toate 
reuniunile din aceat loc. Căci tot 
la patrie, la pace și socialism 
s-au gind.it cetățenii circumscrip 
tiei a 21-a electorală „6 Martie" 
din București cînd s-au adunat 
pentru a 6e sfătui și a propune 
un candidat al Frontului Demo
crației Populare pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională de la 3 februarie 1957.

După ce sala devenise arhipli
nă — se adunaseră peste o mie 
de oameni — a fost ales un 
prezidiu.

A luat cuvîntul tovarășul Cru
ceru Ștefan, secretar al comite
tului orășenesc de partid Bucu
rești. Vorbitorul a făcut un amplu 
tablou al succeselor dobindite 
de poporul nostru muncitor în 
lupta petniu construirea socians- 
mulu! pentru îndeplinirea cu en 
tuziasm a directivelor Congresu 
lui al doilea al partidului. El a 
amintit de dezvoltarea pe care 
știința a cunoscut-o în anii regi
mului de democrație populară.

Ară tind unitatea desăvîrșită ce

de Științe Ju- 
iti obișnuită că

A vorbit și Alexovici Antoa- 
neta. Cînd s-a ridicat toate pri
virile s-au îndreptat spre ea cu 
încredere și simpatie.

...Sutele de muncitori și mun
citoare din sală au aprobat în 
unanimitate desemnarea utemis- 
tei Manea-Antoaneta Alexovici. 
filatoare fruntașă in producție, 
membră în Comitetul Central al 
U.T.M., drept candidată F.D.P. 
în alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională. Au izbucnit 
apoi aplauze care nu mai con
teneau.

Aplaudau cele două generații 
ale uzinei.

AL. PINTEA

gerile de deputați 
nare Națională. Vi 
liniat totodată caracterul 
democratic al sistemului 
electoral.

In acești ani, care ne 
de alegerile precedente, . . 
romîn, înfrățit cu minoritățile na. 
tionale din tara noastră, sub con 
ducerea P.M.R. a obținut noi succe
se pe calea construirii socialismu
lui. Cu indreptățltă mîndrie privesc 
oamenii de știință și cultură, ca 
drele didactice și tineretul stu
dios d n Cluj realizările dobîn- 
dite pe tărimul științei și cultu
rii tn acest mare centru al tării 
noastre. Astăzi instituțiile de în 
vătămint superior au 8.376 de 
studenți la cursurile cu frecvență 
și 2.204 de studenti la cursurile 
fără frecventă.

In acest an școlar Clujul va 
promova aproape 1.500 de absol 
venți, specialiști din diferite do
menii : ingineri, pedagogi, medici, 
agronomi, juriști, artiști etc. S-au 
îmbunătățit condițiile de viată ale 
studenților și baza materială a 
învățămîntului superior. Aproape 
40 la sută din numărul studenți
lor din Cluj primesc burse.

Aplicarea consecventă a poli 
t.icii partidului și guvernului în 
problema națională are ca rezul
tat colaborarea rodnică d'ntre 
oamenij de știință și cultură ro. 
mini și maghiari din Cluj. Un 
exemplu al acestei colaborări îl 
oferă conlucrarea dintre univer
sitățile „Babeș" și „Boiyai" pen
tru rezolvarea și dezbaterea în 
comun a diferitelor probleme 
științifice și didactice.

Tn aplauzele entuziaste ale ce
lor prezenți prof. univ. Tiberiu 
Popovici, membru corespondent 
al Academiei R.P.R a propus tn 
numele colectivelor cefor două 
universități clujene, drept candi
dat al F.D.P. în circumscripția 
electorală nr. 31 pe tovarășul 
ron Constantinescu, membru 
Biroul Politic al C.C. 
P.M.R., prim vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, 
nistrul Invătămintuiui. Sala 
treagă a ovaționat îndelung pen
tru Partidul Muncitoresc Romîn 
și Comitetul său Central, care 
conduce cu înțelepciune poporul 
nostru pe calea construirii socia
lismului.

Propunind drept candidați con- 
ducători ai partidului, ne expri
măm convingerea că partidul 
nostru va sprijini cu aceeași con 
secvență și mai departe înflori
rea instituțiilor de știință și cul
tură ale 
oraș, a spus 
Popovici.

Propunerea 
însuflețire și

Tov. Victor 
biologie 'a institutul medico-far- 
maceutic, a susținui propunerea 
făcută

Szanto Arpad, șeful catedrei 
de fizică de la universitatea 
„Boiyai" a arătat că alături de 
oamenii muncii, oamenii de știin 
ță,_ intelectualii maghiari din 

aduc cu entuziasm 
lor la construirea so.

în țara noastră ia 
șl înflorirea economi- 

a

străvechiului 
conf. univ.

despart 
poporu

Mi- 
în 
al 
al 

mi- 
tn-

nostru 
Tlberiu

a fost susținută cu 
de alti vorbitori. 
Preda, profesor de

R.P.R., își 
contribuția 
cialismulul 
dezvoltarea 
că și culturală a patriei. El

savant — cetățean
există între partid, guvern și po
por, tovarășul Cruceru a eviden
țiat însemnătatea alegerilor de 
la 3 februarie ca un prilej de 
întărire a statului 
crat-popular,

nostru demo
de ridicare pe o 

treaptă mai înaltă a activității 
politico-gospodărești a maselor 
de cetățeni

Se suie la tribună academicianul 
iorgu iordan și arată că a avut 
cinstea de a fi însărcinat de că
tre consfătuirea reprezentanților 
organizației de partid, ai sindl 
catului, ai organizației U.T.M. și 
asociației de studenti de la Uni
versitatea „C. I. Parhorrf' de a 
propune drept candidat F.D.P. în 
alegerile de la 3 februarie pe 
marele savant romîn, iubitul și 
apreciatul nostru cărturar, ve
chiul militant democrat, aca 
demicianul profesor doctor Cons
tantin ion Parhon.

In numele organizației de 
partid nr. 1 de cartier din raio 
nul Lenin, la apoi cuvîntul tova 
rășa Timaru Aneta care vorbește 
despre respectul de care se bucu 
ră tovarășul C. I. Parhon în rîn
dul oamenilor muncii ca un sa
vant — cetățean ce s-a situa1 
totdeauna in primele rinduri ale 
luptei pentru o viată mai bună 
Tovarășul prof. univ. Mihai' 
lonescu sprijinind candidata 
ra propusă, subliniază fap 
tul că marele savant romîn 
întemeietorul unei asemenea 
ramuri de știință ca endocri
nologia, medic și biolog de prim 
rang, se bucură de încredere și 
stimă nu numai în (ară ci și

peste hotare unde sînt cunoscu', 
lucrările sale, unde a fost ales 
membru de onoare a numeroase 
academii. Vorbitorul a subliniat 
contribuția tov. C. I, Parhon la 
strîngerea legăturilor de prietenie 
cu U.R.S.S.

Muncitoarea Vințeanu Teodora 
de la tntreprinderea Poligrafică 
nr, 3 vorbește despre faptul că 
tovarășul Parhon a fost deputat 
tn toate legislaturile Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Populare Romine șl s-a achitat 
cu cinste de sarcinile sale, a- 
ceasta fiind cea mai bună garan
ție că și de acum înainte își va 
îndeplini datoriile obștești cu 
cinste Tovarășii Sandu Eliad, 
directorul Teatrului de opere'ă 
din București, Lăcătușu Du
mitru de ia fabrica de pli
ne „Steagul Roșu"", Anastasia 
Mărunțelu de la inlreprinderea 
„Luceafărul" șt alții Și-au afir
mat încrederea în candidatul pro
pus, cunoscut ca vechi luptător 
al mișcării muncitorești din tara 
noastră, proiesor și sfătuitor a- 
uropiat al studenților săi

Tov Mihai Niculaie, prim se
cretar ai Comitetului de partid 
al raionului „V. 1. Lenin" dă ci
tire apoi unei scrisori adresate 
tovarășului Parhon prin care se 
aduce la cunoștință acestuia fap 
tul că a fost propus candidat și 
este rugat să primească această 
sarcină de onoare.

Adunarea a decurs într-o at
mosferă de mare entuziasm...

B. DUMITRESCU

scos în relief o serie de realizări 
de la universitatea cu iiroba de 
predare maghiară „Boiyai" crea
ție a regimului nostru democrat- 
popular, printre care înzestrarea 
cu aparate noi și moderne a la
boratoarelor care face posibilă 
rezolvarea unor importante pro
bleme științifice și, didactice, și și-a 
exprimat deplinul acord cu pro
punerea ca tovarășul Miron Con
stantinescu să fie desemnat can
didat al F.D.P. pentru circum
scripția electorală nr. 31.

Vii aplauze au stirnit și cuvin
tele studentului Gheorghe Matei, 
de la institutul politehnic care 
a vorbit despre entuziasmul cu 
care tineretul studios Intîmpină 
alegerile de deputați in Marea 
Adunare Națională. El a amintit 
numeroasele îmbunătățiri ce s-au 
adus vieții studentimii din Cluj, 
ca urmare a hotărîrii partidului 
și guvernului cu privire la siste
mul de acordare a burselor El 
și-a exprimat in numele studenți
lor de la Institutul politehnic, 
bucuria pentru propunerea făcută. 
Candidatura tov. Miron Constan
tinescu a fost susținută de aseme
nea de prof. Emil Negruțlu, rec
torul institutului agronomic.

tn numele colectivului fabricii 
..Rom’nia muncitoare", , munci
toarea Dozsa Bella a sprijinit 
propunerea făcută.

In același sens au mai vorbit 
Szugyi Andras, muncitor la fa
brica de bere si Bella Rozenfeid, 
de la fabrica de tricotaje „Varga 
Catalin".

Adunarea a aprobat în unani 
uitate ca tov Miron Constanti
nescu să fie propus candidat al 
circumscripției electorale nr. 31.

Adunarea a prilejuit o mani
festare a unităjii de nezdrunci
nat tn jurul partidului și guver
nului a reprezentanților muncito
rilor și intelectualilor din cir
cumscripția electorală nr. 31 a 
frăției cetățenilor romîni și ma
ghiari, uniți în lupta comună neu
tru construirea socialismului și 
apărarea păcii.

Președinta 
din Păulești

SATU MARE (prin telefon)
Mărunțică, cu ochii mici, ver

zui, de o vioiciune tinereuigă, 
Maria Zidaru mi-a dat o veste 
nouă despre colectivă cu entu
ziasmul omului care se simte o. 
bligat să-și împărtășească bucu
riile și altora:

— Șt'ti, de acuma sîntem mi
lionari. Da, Păulești, colectivă 
milionară. De 17 ori s-a mărit 
fondul de bază. Acum să vii la 
noi să vezi cum trăiesc oamenii. 
Toți au lumină electrică. Vreo 40 
și-au făcut case noi, alți S0 au 
biciclete, și doi tot duruie cu mo
tocicletele prin sat.

Acestea mi le.a spus Intr-o ră
suflare.

De la altă am aflat că tn cir. 
cuinscripjia electorală a Măriei 
Zidaru nu există sal fără colec
tivă sau 'întovărășire. Firește că 
nu le-a făcut ea, dar președinta 
din Păulești a umblat fără odih
nă prin satele circumscripției și 
a ajutat pe oameni la înjgheba, 
rea colectivei lor și la construirea 
unei maternități, ori a unei școli.

La reformă au primit pămint 
Șt soții Zidaru. Era in uugust 
1940, cînd in Păulești, oamenii 
și-au pus pămintul laolaltă, <Ha. 
ria Zidaru a fost aleasă ca pre
ședintă a colectivei. De atunci 
a fost aleasă ca președintă de 
fiecare dată. Condusă de aceasta 
femeie harnică, pricepută șt mare 
gospodină, colectiva din Păulești 
a ajuns milionară. Din I9ât triate 
familiile de țărani muncitori d n 
Păulești au intrat In colectiva 
Am revăzul-c pe Martu ZUturu 
tocmai in capătul de ța'ă a 
Halmeu. Azi a venit multă lume 
ta Halmeu, colectiviști, munci
tori din G.A.S., țărani muncitori, 
întovărășiți, intelectuali, -idasi 
grăniceri, funcționari din So
liz, Miculu. Dorolț și din ce
lelalte comune, aoa'finind ir- 
cumscrioțiet electorale nr. 13. La 
orele 15 In sala cinematograiu
lui căminului ■ ulturai al Halmeu- 
lui s-a început adunarea popu'ara 
pentru desemnarea unui candidat 
al F.D.P. In alegerile din 3 fe
bruarie 1957.

Tov. A'exandru Horvath, vice
președinte al consiliului reg nul 
F.D P.-Baip Mare, a vorbit des
pre alegerile de la noi care < u 
un caracter profund democratic 
și despre realizările anilor de de
mocrație populară in raionul Satu 
Mare

Și clnd a venit vorba să se 
propună un candidat s-a ridicat 
o colectivistă din Halmeu, Gri- 
goraș Domnica, care a rostit nu
mele Măriei Zidaru. Sala a iz
bucnit tntr-un ropot de aplauze.

Au luat apoi cuvîntul nume, 
roși participanți, oameni simpli, 
lucrători ai ogoarelor.

La aproape 1M0 de km. de 
București, la Halmeu, oamenii 
din ctteva sate ale raionului Satu 
Mare au propus in cel mai înalt 
for al țării o fostă servitoare a 
fostului moșier Gheorghe Horvat 
din Păulești. O femeie simplă cu 
rare calități organizatorice și 
gospodărești, care tn 
ar fi pierit Intr-un 
nimat.

alte vremuri 
deplin ano

ST. HALMOȘ

gind.it


Ședința plenară din 14 decembrie a Adunării

Activitatea dușmănoasă a S.U.A. Împotriva 
or socialiste contravine Cartei O.N.U. 
t 15 4Ag erprei). — Ad
ț. -„smite : V. V. Kuznețov 195

J un a rea Generală în 1951 și 
1952, V. V. Kuznetov a spus că 
în ciuda acestui fapt activitatea 
subversivă a S.U.A. nu numai că 
nu a încetat, dar dimpotrivă s-a 
intensificat. S.U.A. au desfășurat 
o campanie de subminare pe sca-

TASS fransmite: .. .. _____
a rostit în ședința plenară a 
Adunării Generale din 14 decem
brie 1956 o cuvîntare.

Amestecul continuu al S.U.A.
în treburile interne ale altor târî . .....___ _
și activitatea Ion subversivă^ — a-'ră și mai, largă împotriva țărilor 
spus Kuznetov — constituie o ide democrație populară; Au fost□ pua I\UZ,llCțUV---- VUI1OUIUIU V JUG UVIIIITVI U JțG
prirfiej'cfle serioasă pentru'pace și ’adoptate noi legi îndreptate spre 
securitatea popoarelor. El a subli
niat că problema amestecului Sta
telor Unite ale Americii în tre
burile interne ale țărilor de de
mocrație populară și activității 
lor subversive împotriva acestor 
state nu este ceva nou.

Politica subvers'vă a S.U.A.
— a spus V. V. Kuznetov — a 
fost înfăptuită și se înfăptuiește 
mai departe prin organizarea de 
centre de spionaj și complotiste 
în aceste țări și peste hotarele 
lor, prin strecurarea de spioni și 
d’versîoniști în aceste țări, prin 
difuzarea de literatură calom
nioasă și instigatoare, prin pro
paganda răuvoitoare prin radio, 
campanie dușmănoasă în presă, 
prin îndemnuri ale oamenilor de 
stat și politici din S.U.A. la răs
turnarea puterii populare în ță
rile din Europa răsăriteană.

După ce a amintit că această 
problemă a fost examinată' de

amestecul mai depart^ în trebu
rile interne ale altor state, spre 
intensificarea și desfășurarea li
nei activități dușmănoase față de 
țările de democrație populară. 
Alocațiile pentru aceste scopuri 
se majorează an de an.

V. V. Kuznetov a arătat în con
tinuare legătura directă a orga
nelor de spionaj americane cu 
rebeliunea contrarevoluționară de 
la Budapesta. Activitatea subver
sivă și amestecul Statelor Unite 
în treburile interne ale altor țări 
se realizează 
rite mijloace.

Activitatea 
S.U.A. — a 
tov — este 
a suveranității 
contravine Cartei O.N.U. și este 
incompatibilă cu principiile pe 
baza cărora statele membre ale 
O.N.U. trebuie să-și stabilească 
relațiile cu alte state.

prin cele mai dife-

dușmănoasă a 
spus V. V. Kuzne- 
o violare flagrantă 

statelor libere.

Exam’narea problemei cu privire
ta modificarea

NEW YORK 15 (Agerpres). - 
.In ședința din dimineața zilei de 
14 decembrie Adunarea Generală 
a trecut la examinarea problemei 
cu privire la modificarea Cartei 
O.N.U. în scopul sporirii numă
rului membrilor Consiliului de

Cartei O.N.U.
Securitate, ai Consiliului econo
mic și social și ai Tribunalului 
internațional.

In legătură cu această proble
mă Adunării i.au fost prezentate 
proiecte de rezoluții din partea a 
16 țări din America Latină și 
a Spaniei.

Situația din Ungaria
BUDAPESTA 16 -(Agerpres)
După desființarea Consiliului 

Muncitoresc Central din Buda
pesta, care ducea o activitate 
contrară intereselor clasei mun
citoare. și a cărui conducere fu
sese acaparată de elemente con-' 
trarevoluționare, acțiunile duș
mănoase care au dus in ultimele 
zile din nou la perturbări în via. 
ța economică și la dezordini lo
cale sînt reprimate cu energie.

La Budapesta și In provincie

Congresul i

PARIS 15 (Agerpres). — în j 
după-amiaza zilei de 14 de-) 

• cembrie s-a deschis la lvry I 
| — suburbie muncitorească a j 
I Parisului — congresul, de con- j 
I stituire al Uniunii Tineretului’, 
} Comunist din Franța (organi. j 
f rafie care se crează pe baza 1 
[ Uniunii Tineretului Republican I 
( din Frdnță și a unei serii de j 
I alte organizafii de tineret). La ) 
[ lucrările" congresului 'participă j 
I iiprbx'tmătiv 1000 de delegați | 
j venițl din toate coifurile fă-1 
( rii. (longrksul va adopta pro- j 
I gramul și statutul Uniunii Ti- 
l nerbtutur'Cnmunist din Franfa I 
} și va. ({lege organele conducă-) 
( toârel'
( in prima ședință delegații] 
J ’a congres au ascultat rapor- i 
I tul prezentat de Paul Laurent, j 
f secretarul general al Uniunii J 
I Tineretului Republican din ) 
I Franfa.
( După cum s-a aflat, guver- j 
j nul francez a refuzat să eli- I 
I bereze Vize de intrare delega- j 
I fiilor organizațiilor de tineret j 
j din U.R.S.S. șl țările de de- | 
I mocrație populară, care au j 
(fost invitate la congres. J

( 
( 
f 
(

unitățile de ordine ale poliției și 
forțelor armate au început să a- 
plice cu hotărire măsurile luate 
de guvern. Curțile marțiale au 
inceput judecarea primilor ban
diți care poartă principala vină 
pentru vărsările de singe orga
nizate de forțele contrarevoluțio
nare la Budapesta, Miscolc și 
Keskemet.

Intervenția energică a unită
ților de ordine a produs o mare 
satisfacție în rindurile populației 
din Budapesta și din întreaga 
țară.

Pe adresa guvernului și a Di
recției Poliției sosesc zilnic sute 
de petiții din partea delegațiilor 
din întreprinderi și a cetățenilor 
individuali care cer pedepsirea 
cit mai aspră a celor care tul
bură liniștea în țară.

In întreprinderile din Buda
pesta producția este in curs de 
reglementare. Au inceput să 
producă uzinele combinatului 
metalurgic din Csepel, uzinele 
constructoare de mașini și va
goane Lang, Mavag, Ganz, Șan
tierele navaie și altele.

In prezent, principala piedică 
in calea restabilirii producției 
normale-o constituie lipsa de 
cărbune și de energie electrică. 
Ca răspuns la apelul guvernu
lui revoluționar muncitoresc-ță- 
rănesc. minerii sporesc zi de zi 
extracția de cărbune.

Jănos Kădăr președintele Con
siliului de Miniștri a avut la 14 
decembrie o întrevedere cu corni, 
sarul guvernului pentru trans
porturi și a primit în audiență 
pe membrii Prezidiului Uniunii 
ziariștilor ungari.

Direcția generală a căilor fe
rate din Republica Populară Un
gară anunță că a fost repus în 
circulație trenul internațional 
Praga — Budapesta — București, 
In cursul săptămînil viitoare tra. 
ficul feroviar internațional va fi 
extins.

A! 10-lea hidroațragat 
a intrat in funsțiuna 
la Kuibtșev

KU1BIȘEV 15 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In prezent a fost pus în func
țiune cel de al 10-lea hidroagre- 
gat. Puterea acestei hidrocentrale 
se ridică la 1.050.000 kW.

Primul agregat al hidrocentra
lei de la Kuibîșev a fost pus în 
funcțiune acum un an. Construc
torii nodului hidraulic intențio
nează să dea în funcțiune încă 
două turbine pînă la sfîrșitul lu
nii curente, Iar celelalte 8 turbi
ne în cursul anului 1957. Puterea 
totală a hidrocentralei va fi a- 
tunci de 2.100.000 kW.

Dineul oferit la New York 
de ministrul Afacerilor 

Externe al R.P.R.
NEW YORK 15.—Coresponden

tul special al Agerpres transmite: 
în seara zilei de 13 decembrie 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, Grigore Preoteasa, 
șeful delegației R.P.R. la cea de 
a ll-a sesiune a O.N.U.. a oferit 
un dineu în cinstea unor delegați 
la actuala sesiune a O.N.U. Au 
luat parte Krishna Menon, con
ducătorul delegației indiene; Va
clav David, ministrul Afacerilor 
Externe al Cehoslovaciei, și Iosef 
Ulrich, reprezentantul permanent 
al Republicii Cehoslovace la 
O.N.U.; L. F. Palamarciuk, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R. S. S. Ucrainene, și L. E. Ko- 
zda, ministru adjunct al Invăța- 
mîntului superior al R. Si S. 
Ucrainene; Grigore Casslmatis, 
ministru fără portofoliu, și C. 
Palamas, reprezentantul perma
nent al Greciei la O.N.U., Farid 
Zei-Eddin, locțiitor al conducă
torului delegației siriene, și Rafik 
Asha, reprezentantul permanent 
al Siriei la O.N.U.

Cuvîntârea lui Paimiro Togliatti
la Congrasur Partidului Comunist Italian

ROMA 15 (Agerpres). — La 14 
decembrie, la Congresul Partidu
lui Comunist Italian s-au înche
iat discuțiile la primul punct de 
pe ordinea de zi „Pentru o cale 
italiană spre socialism, pentru un 
guvern democrat al claselor mun
citoare".

Cuvîntuî de închidere a fost 
rostit de Palmiro Togliatti, secre
tarul general al P.C. Italian.

Referindu-se la diferite cuvîn- 
tări critice rostite la Congres, To
gliatti a subliniat că unele din
tre ele au fost utile, iar altele 
nu ; nu le putem accepta, a sub
liniat el, deoarece ele sînt super
ficiale, pline de reticențe și cu
prind aprecieri greșite. Discuția 
a fost absolut liberă. Nu ne-am 
ascuns nici slăbiciunile, nici lip
surile. Dar respingem poziția a- 
celora care încearcă să nege ex
periența socialistă a Uniunii So
vietice. Aceasta se referă și la 
Ungaria. Am criticat pe față și 
cu asprime pe conducătorii parti
dului comunist din această țară, 
dar nu am putut să nu fim de 
partea puterii socialiste, deoarece 
altfel am fi fost de partea duș
manilor socialismului.

Vorbind despre problemele in
ternaționale, Togliatti a subliniat 
transformările care au avut loc 
în mișcarea muncitorească inter
națională.

Comuniștii italieni, a spus în 
continuare Togliatti, trebuie să-și 
aducă contribuția la cauza nou
lui avînt al mișcării comuniste. 
Dar această contribuție nu tre
buie să fie exprimată prin criti

carea acțiunilor altor partide. 
Respingem aroganța provincială 
pe care alte partide o manifestă 
în anumite sectoare ale mișcării 
muncitorești. Respingem orice ac
țiuni care se pot dovedit a fi 
fracționism internațional în miș
carea muncitorească, care aduc 
a ațîțare la o critică destructivă 
la adresa altor partide.

Trecînd apoi la problemele lup
tei ideologice, Togliatti a spus că 
comuniștii nu se tem de confrun
tarea ideologiei lor cu alte ideo
logii. Ei nu sînt însă simpli spec
tatori. Ei sînt apărătorii ideolo
giei lor, marxism-leninismul și 
luptă pentru ea. Nu vom admite 
existența de fracțiuni și grupări 
în rîndurile partidului, a spus 
Togliatti.

Discuțiile la primul punct de pe 
ordinea de zi, a spus Togliatti în 
încheiere, au fost utile. Acum se 
pune problema ca hotărîrile luate 
să fie traduse în viață, să fie 
puse în acțiune, să fie transfor
mate într-o luptă mai ’ eficace 
pentru pace și democrație.

•Ar
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rezoluție adoptată în unanimita
te, cel de al Vlll-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian a
aprobat întrutoțul orientarea po
litică expusă în raportul lui Pal
miro Togliatti, prezentat în nu
mele Comitetului Central. Con
gresul a aprobat de asemenea 
proiectul de teze și preveder'le 
fundamentale ale declarației pro
gram, care i-au fost supuse spre 
examinare.

Un program agresiv
Comunicatul asupra sesiunii Consiliului 

Atlanticului de blord
PARIS 15 (Agerpres). — La 

Paris a fost dat publicității co
municatul final cu privire la re
zultatele sesiunii Consiliului At
lanticului de Nord.

In acest comunicat se pune un 
accent principal pe problemele 
de ordin militar, pe intensificarea 
cursei înarmărilor și pe continu
area de către N.A.T.O. a politicii 
compromise „de pe poziții de 
forța".

Comunicatul sesiunii Consiliu
lui N.A.T.O. consacră un capitol 
special situației din Ungaria. 
Membrii blocului Nord Atlantic 
încearcă prin ieșirile calomnioase 
cuprinse în acest capitol la a- 
dresa Uniunii Sovietice, a Unga
riei și a celorlalte state socia
liste, să-și camufleze încercările 
cinice de a se amesteca în trebu
rile interne ale țărilor socialiste

și totodată să abată atenția de la 
divergențele serioase care ma
cină „unitatea atlantică", diver
gențe ce s-au manifestat din 
plin și în cadrul actualei sesiuni 
a Consiliului N.A.T.O.

Comunicatul final al sesiunii
Consiliului N.A.T.O. anunță de
asemenea numirea ministrului de 
Externe al Belgiei, Spaak, în
funcția de secretar general al
N.A.T.O. în locul lordului Ismay 
care a demisionat.

Concluzia care se desprinde 
din analiza rezultatelor sesiunii 
Consiliului N.A.T.O. este că. 
menținîndu-se pe linia politicii de 
„război rece", blocul Atlanticului 
de Nord se izbește de dificultăți 
crescînde, iar divergențele din 
sinul acestei alianțe agresive se 
înăspresc.

In Irlanda de nord continuă lupta 
împotriva dominației engleze

LONDRA 15 (Agerpres). — în 
Irlanda de nord continuă lupta 
împotriva dominației engleze, 
pentru unificarea Irlandei. In di
mineața zilei de 14 decembrie Di
recția poliției din Bellast a dat 
publicității un comunicat în care 
anunță că un mare grup de 
membri ai armatei republicane 
irlandeze (organizație ilegală 
care luptă pentru unificarea Ir
landei) a atacat cazărmile de 
poliție din Lisnakea și Derrilin 
(comitatul Formanagh). In urma 
unei puternice explozii au fost 
avariate serios clădirile cazărmi
lor ; a avut, loc un schimb de 
focuri între atacanți și poliție.

După cum anunță agenția 
„Press Association", în numeroa
se localități ale comitatului Fer
managh au fost înregistrate în 
noaptea de 12 spre 13 decembrie 
puternice explozii; în cîteva re
giuni au fost distruși stîlpii tele
grafici. Una din explozii a ava
riat un pod în apropierea Lis- 
nakca.

Agenția anunță de asemenea că 
a fost complect distrusă legătura 
telefonică din Rosslea, în urma

cărui fapt orașul este izolat de 
restul Irlandei de nord.

★
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urma noilor atacuri ale armatei 
republicane irlandeze in Irlanda 
de nord (Ulster), ministrul de 
Interne al guvernului local a de
cretat măsuri excepționale. Pe 
viitor orice persoană poate fi 
arestată și deținută fără mandat 
de arestare. Potrivit agenfiei 
„United Press" se așteaptă ca 
rezultatul acestui decret să fie 
arestarea șl internarea unui mare 
număr de locuitori din Irlanda de 
nord suspectați de a fi simpati- 
zanfl ai armatei republicane ir
landeze.

In comitatul Fermanagh, unde 
s-au produs ultimele atacuri ale 
armatei republicane irlandeze, po
liția folosește helicoptere și clini 
pentru a urmări pe partlcipanții 
la atacuri.

Intr-un comunicai oficial pu
blicat vineri seara guvernul Ir
landei de sud (statul independent 
Eire) declară că dezaprobă ac
țiunile armatei republicane irlan
deze și că a hotărtt să la măsuri 
pentru a tmpiedica aceste activi
tăți.

Poarta e deschisă tot
(Urmare din pag. l-a) 

pici cu ceară.. Ba, atunci cînd 
treceau pe drum, se rușinau par
că să dea bună ziua.

Dar să ne întoarcem la poves
tea cu căruța. Ion Herdea pri
mise una drept moștenire de Ia 
părinți, dar asta era exact așa 
cum n-ar fi vrut el să fie. Clnd 
mergea pe drum parcă ducea 

tn ea numai fiare vechi, zdrăngă
nea de-i zdruncina creierii. în
cepuse chiar e-o urască, se gîn- 
dea cu bucurie ce blne-ar fi să 
se răstoarne odată, să se frîngă 
in două și să scape de ea.

— SM știi c-am s-o tai cu to
porul într-o zi I — amenința el 
uneori privihd-o cu o dușmănie 
de moarte.

Și intr-o zi, nu de mult, Ion 
Herdea n-a putut să mai rabde 
și sa dus la fierar.

— Meștere, să-mi faci o că
ruță. Da’ o căruță așa cum ți-oi 
spune eu.

Și meșterul fierar i-a iăcut-o 
așa cum a vrut el. Cînd a fost 
gata, Herdea a pornit cu ea la 
timp cu toate că n-avea treabă, 
numaj ?-o audă cum „toacă".

Peste cîteva zile prin sat s-a 
auzit n vofbă:

— Știi că Ion Herdea nu mai 
intră in colectivă?

— De ce?. Parcă era vorba că 
intră.

— Era, da’ acuma nu mai e. 
Știu eti precis că nu mai intră.

— Ai vorbit cu el ?
— Nu, dar așa zic toți. Din 

moment ce și-a făcut căruță 
nouă cum o sa mai intre ? Dacă

..Scînfeia tinereiitlui”
' Pag. 4-a 16 decembrie 1956 '

avea de gtnd să Intre ce i-a mal 
venit să-și facă o căruță nouă ?l

— Hm, asta așa e. Să știi că 
nu mai intră. Geaba se lăuda 
ffate-său Aurică.

Aurică Herdea spunea Intr-a
devăr că are de gînd să-l aducă 
și pe frate-său, Ion, în colectivă. 
Din toată familia lor, cu frați, 
unchi și veri mulți cit o jumătate 
de sat, el, „prîslea", făcea mai pe 
scorțosul și dădea din umeri. 
Aurică intrase din '53, unchiu-său 
Ghiță din '51 (acesta era cel mai 
,,guraliv" din toată familia) res
tul neamurilor veniseră și ele 
(„dacă a intrat unchiul Ghiță și 
cu Aurică, știu ei ce fac"). Ion 
Insă nu vroia. Ședea cu nevastă-sa 
și cu taică-său în curtea lor, nu 
se interesa de nimeni și de nimic.

Aurică mergea Insă mereu pe 
la el, cu treabă sau fără treabă. 
Mai ales sărbătoarea, cind n-avea 
ce face. La început le plăcea să 
se tachineze unul pe celălalt, 
rîzînd pe-nfundate.

— Ce faci colhoznicule ? — ti 
lua Ion nițel peste picior, dar 
fără urmă de jignire.

— Mă distrez.
— Zău’? Și cum te distrezi ? 

Joci într-un picior și cînți singur?
— Nu. Joc într-un picior și 

cîntă la radio!
— Ce vorbești, dom’le ?
— Da. Nu-mi prea trebuia, da’ 

l-am luat numai așa, ca să fac 
propagandă cu tine.

— Ha, ha, ia-auzi dom’le I Și 
cum vrei să faci propagandă ? 
Să zici că ți l-a dat colhozul ?

— Iete na I L-am luat eu ca 
să am distracție în casă. Ce 
strică ? Ție nu-ți trebuie, că ești 
prea vesel. Toată ziua cînți...

Mai tîrziu însă terminau cu 
glumele și începeau o discuție

serioasă, nesftrșită, aplecați a- 
mîndoi peste masă, uitînd țigă
rile cu scrumul încovoiat. Ne
vasta dormea de mult, cîntau co
coșii de miezul nopții și el dis
cutau înainte, încruntați, plini 
de patimă.

— Mă, ce-mi placa la voi — 
•îi spunea Ion — e c-ați pus o 
livadă de caiși de-ți ia ochii. 
Ctți bani ați scos pe ea anu-ăsta?

— Patru’șapte de mii.
— Bun. Pă| să mal puneți.
— Mal punem cinci hectare. 

Punem și 20 de vie.
— Bun. Mă, eu mă gîndesc 

că la pămîntul ăsta a! nostru, 
cu calcar, ar merge o viță de prin 
părțile Mizilului. Asta s-ar po
trivi. Ia să-I spui tu președintelui.

— De ce nu-i spui tu ?
— Eu ? Ce sînt eu ?
— Păi nu spuneai într-o vre

me că vii și tu ?
— Spuneam, dar...
— Tot nu te-nduri ?
— Nu prea mă-ndur. Eu muncesc, 

nu mă cert cu nimeni, am cu ce 
trăi. Asta-i. Pe mine n-ai ce mă 
lămuri. De cînd tot mă cică- 
lești, de trei ani de zile, mi-ai 
făcut capul calendar. Dacă vrei 
pot și eu să-i lămuresc pe alții 
la fel ca tine. Colectiva e bună, 
ce mai încoa’ și-ncolo. Anul ăsta 
a fost timp prost, dar voi tot ați 
făcut 1.000 de kile pe hectar 
Eu nici jumătate. Ca să nu .mai 
vorbim de secară. Cit v-a ieșit 
Ia hectar ?

— 1.112 kg.
— Ei, asta-i, merge. Aveți vreo 

1.300 de oi, porci, vite, prindeți 
pește, vindeți, faceți bani.* Merge 
bine. Ce eu sînt chior, nu văd ? 
Da'eu, mă Aurică, nu știu cum 
să spun, nu pot pentru că am 
ceva aici la inimă, care nu mă

timpul
lasă. Am atîti avere, am mun
cit-o...

— Eu n-am avut la fel ca 
tine ?

— Da, e-adevărat. Ce, eu zic 
că-1 rău că ești acolo? Colectiva 
e bună și pentru mine și mai 
ales pentru ceilalți care au avere 
mai puțină. Eu mă mir de ce nu 
intră ăștia, ce-or mai fi așteptînd?

— Știi ce-așteaptă ? îl întrebă 
Aurică prlvlndu-1 cîteva clipe în
cruntat. Așteaptă să vadă ce zici 
tu și alții ca tine. „Dacă nu se-n- 
scrle Ion Herdea, că-1 mai cu 
scaun la cap, de ce să mă în
scriu eu 1“ Asta e. Pe ei trebuie 
să-i pornească cineva, să des- 
chidă altcineva poarta înaintea 
lor și pe urmă vin șl ei. Ei, tu 
ar trebui să deschizi poarta asta. 
Și eu vreau ca tu s-o deschizi. 
Tu nu înțelegi ? Dacă te înscrii, 
îți faci un bine nu numai ție, dar 
și la oamenii ăștia. Ai să vezi 
că după tine au să mai vină zece, 
douăzeci, treizeci. N-ai auzit? 
Cum țl-al făcut căruță nouă toți 
au zis: „gata, Ion Herdea nu 
mai vine”. Ei te urmăresc pas 
cu pas.

— Eu nici nu m am gîndit la 
asta.

— Tu nu, dar ei...
Ion stătea pe ginduri minute 

întregi, frămîntînd fel de fel de 
idei.

— Acuma, de fapt, căruța asta, 
chiar dacă m-aș înscrie, tot nu 
m-aș indura s-o dau. E nouă- 
nou(ă. Merge ca ceasul. Ce-ar 
fi s-o vind, mă Aurică ?

— Mă rog, vinde-o. Dar ce 
faci cu obrazul ?

— Bine, bine. Lasă că n-o 
vînd, nu te speria.

Pe urmă ședea iar pe gtnduri, 
tresărea și începea să se plimbe 
prin odaie.

— Mă Aurică, șl să mă În
scriu, mă, ce zici î — îl întreba 
el, îngrijorat parcă de o primej
die pe care n-o mai putea evita.

— înscrie-te.
— Mă, să știi că ml se rupe 

inima de căruța asta.
— Dă-o dracului de căruță, îți 

dau eu banii pe ea ca să nu te 
mai aud bocindu-te ca o babă I 
— se enervă și Aurică. Mă, de
geaba ești tînăr, că te codești 
mai rău ca un unchiaș.

— Bine, bine. Ai dreptate Și 
zici că dacă mă scriu eu, vin și 
ceilalți ?

— Al să vezi tu.
Ion Herdea se înveseli dlntr-o 

dată, parcă se rupsese în el un 
cerc care-i strînsese inima și-l 
lăsase liber. Se duse la pat și o 
scutură pe femeie de umăr.

— Ia scoală, măi nevastă I
— De ce î Ce-ai cu mine ?
— Hai să bei șl tu un pahar 

de vin cu noi. M-am înscris în 
colectivă. Gata. Bag și căruța, 
totul...

...Ion Herdea mal avea pînă la 
colectivă numai vreo sută de pași. 
Abia atunci, privind în jur, văzu 
că oamenii îl urmăreau. „Uita- 
ți-vă, uitați-vă, le zise el în gînd. 
Mă duc la colectivă cu toate, duc 
și căruța nouă. Ia auziți-o cum 
mai toacă I Hei I Ce ziceți? Mă 
duc eu, mai vin șl alții. Pa- 
tru-ș-șase ne ducem deodată. 
Așa, grămadă..."

A ajuns la poartă. Oamenii îi 
string mina, îl felicită. Unii îi 
spun c-o să vină cineva de la 
ziar să-l pozeze. Ion dejugă boii 
și-i duce la grajd. Apoi, văzîn- 
du-1 pe președinte pe-aproape îi 
strigă să audă toți:

— Tovarășu’ președinte, să 
ștergeți numele meu de pe căruță. 
Să scrieți acolo, brigada unu sau 
doi, cît o fi. Adică las’ că-1 chem 
eu tot pe meșterul care a fă
cut-o...
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Aceste crime nu pot fi uitate

Cele mai bestiale crime au fost săvîrșite

: Primul volum al „Cărții
• Albe" editată de guvernul re- 
: voluționar muncitoresc-țără- 
: nesc al R. P. Ungare infor- 
: tnează pe scurt cititorii asupra 
: unor fapte petrecute în perioa-

: da dintre 24 octombrie și 4 
? noiembrie a.c., mărturii ale 
? unor martori oculari și cîteva 
: documente.
t Faptele înșirate constituie
• un act de acuzare ce n-are ne- 
: uoze de nici o pledoarie, act 
; de acuzare la adresa anumitor
• cercuri imperialiste care au 
; pus la cale acest putch contra-
• revoluționar.
• Acei care au avut ocazia să
• cunoască și să condamne bes- 
j tialitățile hitleriste, cei care
• au luptat împotriva acestora,
• au recunoscut din prima zi în
• desfășurarea atrocităților co-
• mise în Ungaria atît metode-
• le cît și spiritul ucigașilor 
; fasciști.
; Răsfoind primul volum al
; „Cărții Albe”, nu știi unde să 
; te oprești întîi, sau peste care 
î pagină să treci mai repede
• pentru a încerca să scapi de 
l imaginile îngrozitoare ale cri- 
: melor făptuite de bandele con- 
; trarevoluționare.
• Iată cîteva spicuiri: în sea- 
i ra zilei de 29 octombrie cind 
; se pregătea atacarea comitetu- 
; lui orășenesc de partid din 
i Budapesta, în fața sediului. 
; servanții carului blindat care 
; făceau paza, au arestat trei 
; tineri. In urma percheziției 
; făcute, asupra unuia, In vîrstd 
i de 16 ani s-a găsit o grena- 
; dă cu care vroia să nirniceas- 
i că blindatul. Ceilalți erau 
L înarmați cu revolvere și pis- 
; țoale Asupra celor trei s-au
• găsit numeroase lucruri furate
• din magazinele (sau locuin-
• țele) jefuite de ei, între altele
• un număr de sticle de țuică.
• Prietenii acestora au fost acei
• care după ce pe sediul Corni-
• tetului de partid a fost arbo-
• rat drapelul alb, au trecut —
• într-un mod care amintește
• de evul mediu — la masacra-
• rea acelora care se aflau în 
â clădire. Despre acest masacru
• vorbesc unii supraviețuitori:
• cei „care au invadat clă-
• direa au chinuit și ucis
• cu o ferocitate îngrozitoare pe
• cei ce se aflau înăuntru. Dintre
• acei oameni în uniformă care
• se aflau în clădire, — ofițerii
• armatei, polițiștii, soldații care
• își făceau stagiul tn cadrele
• organelor securității de stat.
• in majoritatea lor băieți în
• vîrstă de 20 ani, fii de mun-
• citori și țărani —, unii au fost
• spinzurați pe copacii din pia-
• ța Kdztărsasăg, iar alții după
• ce au fost uciși în bătăi li
• s-au tăiat capetele, altora li 
? s-a smuls inima din piept”.
• Aproape de necrezut 1
• Dar să răsfoim mai departe. 
! Pe o altă filă a „Cărții 
? Albe'* o simplă mărturie: Csa- 
: ba Bănyai un copil de 15 ani
• și care a fost încadrat de ele- 
: mentele conducătoare contra-
• revoluționare într-un așa nu- 
: mit „detașament special" re- 
: cunoaște următoarele: ,Jn 
: zilele de 2 și 3 noiembrie 
: ne-am stabilit în grupe de cîte
• zece în locuințele unor cetă- 
? țeni, ocupate de noi. în aces- 
: te locuințe am tîrît victimele 
? noastre. I-am ucis cu injecții 
? cu otravă apoi pentru a salva 
: aparențele le-am tras cite un
• glonte tn cap”.

Și filele primului volum al
• „Cărții Albe” desvăluie în
• continuare alte fapte de o
• bestialitate cu care eram oblș- 
; nulțl atunci cînd se vorbea de
• lagărele hitleriste de exterml- 
l nare. La Budapesta sau tn o-
• rașele de provincie, tn nu

meroase sate pașnice ale Un
gariei, unde poporul muncea 
pentru un' viitor care să ex
cludă asemenea barbarii, hi
dra contrarevoluției își ridica 
capul tot mai deschis la în
demnurile posturilor occiden
tale de radio.

Au fost publicate de-acum 
numeroase materiale demasca
toare privind pregătirea minu
țioasă a putchului atit de că
tre reacțiunea din interior cit 
și de către oficinele de spio
naj ale occidentului. „Cartea 
Albă” aduce numeroase do
vezi In această privință. Nu 
voi da decît un singur exem
plu în această privință. Intr-o 
suburbie a capitalei maghia
re, locuia tovarășul Sziklai 
La jos, colonel în armata ma
ghiară, vechi membru al Par
tidului celor ce muncesc. îm
preună cu el locuia și socrul 
său Kiss Lajos membru al 
Partidului Comunist din 1919 
Familia lui Sziklai a fost a- 
menințată cu zece zile înainte 
de începerea evenimentelor că 
va fi exterminată. Și intr-a
devăr abia au început tulbu
rările că în timpul nopții 
spre 23 octombrie casa lui a 
fost atacată de o bandă de 
foști hitleriști. Atacul a înce
put prin aruncarea de grena
de, care au distrus în bună 
măsură casa, apoi bandiții au 
pătruns în casă. Sziklai deși 
era rănit mortal de grenadele 
care au explodat s-a apărat 
cu revolverul său și a împuș
cat pe primul bandit care a 
apărut în față. Bătrînul luptă
tor pentru cauza clasei mun
citoare, Kiss a fost ucis de o 
moarte năpraznică, sfărîmîn- 
du-i-se capul cu topoarele.

Dosarele nu sînt nici de de
parte încheiate. Anchetele a- 
bia sînt tn curs și toate cri
mele făptuite de către ban
dele contrarevoluționare nu șe 
cunosc încă. Dar se cunosc 
de-acum metodele folosite, 
tactica aplicată care urmărea 
nimicirea regimului de demo
crație populară șl restaurarea 
capitalismului. Prin această 
tactică contrarevoluția a ur-

Răsfoind primul volum i 
al .Cărjil Albe'

• 
mărit tn primul rlnd lichida- » 
rea forjei conducătoare din • 
R.P. Ungară, lichidarea parti- • 
dului clasei muncitoare cit și • 
a forjelor de stat și militare • 
chemate să apere statul mun- • 
citorilor șl al făranilor. •

Contrarevoluția a pornit In ț 
acele zile o adevărată vină- j 
toare de oameni ai muncii ț 

Vi'nătorii singeroase de oa- • 
meni a căror singură vină j 
era că luptau pentru socialism ț 
și că iubeau regimul clemo- î 
crat-popular i-au căzut nume- Ț 
roase jertfe. In aceste zile j 
singeroase era suficient ca un Ț 
bandit contrarevoluționar să j 
arate spre cineva și să decla- ț 
re că acela face parte din ca- Ț 
drele organelor securității de ț 
stat pentru ca să fie execu- t 
lat. •

Cetățeanul Oravecz Laszlo • 
din Budapesta povestește un * 
asemenea caz. La 31 octom- • 
brie pe unul din bulevardele • 
principale ale Budapestei tre- * 
cea un cetățean care purta • 
pantaloni de culoarea kaki și' • 
un maiou cu emblema aso- • 
ciației sportive „Dinamo". U- • 
nul dintre contrarevoluționari j 
arătă spre el și strigă ,AVO" j 
(inițialele organelor securită- • 
Iii de stat). Aceasta a fost ț 
suficient pentru ca cetățeanul ? 
să fie arestat, să se producă ț 
o tmbulzeală și cineva dintre • 
bandiți folosind această Im- j 
bulzează puse pe gltul necu- ț 
noscutului un laț din slrmă f 
groasă cu ajutorul căruia a ț 
fost sptnzurat pe un copac. De • 
grumazul celui ucis se agață ț 
o tăblie cu această inscripție: Ț 
..Căpitanul Toth. Așa va păli ț 
fiecare AVO".

Nimeni n-a controlat dacă ț 
cel ucis era intr-adevăr căpi- ? 
fânul Toth și dacă .era din ca- Ț 
drele securității de stat. *

Lista și faptele criminale ț 
ale contrarevoluției sînt fără ț 
de sflrșit.

Felul In care a izbucnit și î 
a fost organizată contrarevo- î 
luția arată clar că la ea au ‘. 
participat toate forțele dușma- ț 
ne din interior care tn 1919 î 
au sugrumat tînăra republică Ț 
sovietică maghiară. Dar acea- Ț 
stă nouă încercare ca, prin or- ț 
ganlzarea unui putch contra- * 
revoluționar să se obțină adu- ' 
cerea forțelor armate ale pu- * 
terilor imperialiste care sâ • 
constituie cea mai bună ga- * 
ranție a restaurării capitalis- ■ 
mului tn Ungaria, de data a- • 
ceasta n-a reușit. Alta este • 
azi situația internațională * 
altele sînt azi forțele care lup- ? 
tă pentru pace și socialism. * 
Aceste forțe nu vor permite ‘ 
niciodată ca o țară unde cla. * 
sele exploatate și-au luat pu- * 
terea In propriile lor mlini sâ * 
cadă din nou sub jugul ex- * 
ploatării nemiloase a capita- ' 
lismului. ?

MATEI GALL :

Fasciștii Ia lucru

MOSCOVA.— La 14 decembrie 
într-un cadru festiv s-a deschis 
la Moscova Decada artei și lite
raturii estone. La filiala Teatru
lui Mare Academic de Stat al 
U.R.S.S. au început spectacolele 
colectivului Teatrului de Operă 
și Balet „Estonia".

La spectacol au asistat tovarășii 
Bulganin, Hrușciov, Kaganovici, 
Malenkov. Mikoian, Molotov, Per- 
vuhin, Suslov, Mihailov, ministrul 
Culturii al U.R.S.S.. De aseme
nea la spectacol au asistat tova
rășii Kobin și Lențman, secretari 
ai C.C. al P C. din Estonia, Miuri- 
sep, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Estone, Ans- 
berg, ministrul Culturii al RS.S. 
Estone.

PRAGA. — La 14 decembrie 
1956 s.a semnat la Praga în ca
drul acordului cultural dintre R. 
Cehoslovacă și R.P. Romînă un 
plan de activitate culturală.

NEW YORK. Secretariatul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite a anunțat că Comisia pen
tru dezarmare a O.N.U. se va in- 
truni la 20 decembrie a. c.

Numirea noului ministru al R.P.R. tn Italia
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, tov. 
Ștefan Cleja a fost numit trimis 
extraordinar și ministru plenipo

tențiar al R.P.R. In Italia, fiind 
eliberat din funcția de locțiitor 
al ministrului Atacerilor Ex-, 
terne. (Agerpres) 1‘

INFORMAȚII
In prima lună a anului 1957 

pe ecranele cinematografelor din 
Capitală vor rula noi filme artis
tice în premieră. Printre aces
tea sînt: două valoroase creații 
ale cineaștilor sovietici „Misterul 
celor două oceane", film artistic 
în culori, și „Cînd vine furtuna”, 
o producție a studiourilor cinema, 
tografice din Kiev, „Cazul pilotu
lui Vereș”, produs de cineaștii 
polonezi, precum și filmul italian 
„Feroviarul”, „Indrăgostiții”, o 
coproducție franco-italiană și fil
mul spaniol „Moartea unui ci
clist”.

★
In cadrul acordului cultural 

dintre R.P.R. și R.P. Polonă, vi
neri au sosit în Capitală Felix 
Zukowski, artist, regizor și scrii
tor și Marczuk Oborski, critic de 
artă.

Tot vineri a sosit tn Capitală 
în cadrul acordului cultural din
tre R.P.R. și R.P. Mongolă scrii
torul Jamsranjav Gombo, membru 
în prezidiul Uniunii Scriitorilor 
din R.P. Mongolă.

★
Tn cadrul acordului cultural 

dintre R.P.R. și R.P. Bulgaria, 
joi 20 decembrie sosește in Ca
pitală ansamblul artistic „Vladi
mir Maiakovski” din Sofia.

Artiștii bulgari vor prezenta pe 
scena Teatrului Armatei din stra
da Uranus, în zilele de 21, 23, 25 
și 26 decembrie, spectacole de 
dansuri naționale și program de 
estradă.

Ansamblul artistic „Vladimir 
Maiakovski” va întreprinde și un 
turneu în țară.

(Agerpres)
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