
Proletari din toate țările, uniți-vă!

99 SECRETUL"y

Celor care vor să aplice
inițiativa „Pentru o mai
bună organizare a locului
de muncă, curățenie și at^ 
tudine civilizată în produc-

Am văzut odată un ciclist cen- 
trînd o roată la bicicletă. O su
cea, îi 
tească, 
Slăbea 
geaba ! 
ioc. In 
lăsat-o 
contempla 
nu voia să se „lase” 
Deodată a sărit ca ars. Roții li 
lipsea o spiță De sus a opta. 
Cu grijă deosebită ciclistul a a- 
șezat spița la locul ei, a strin- 
5-o și a montat roata. Apoi, ușu
rel, 
rra, 
mis 
Rea ta a 
put să se învir
tească repede 
și intr-o singu
ră circonferin- 
ță. Ochii ciclis
tului luceau 
Era pentru el o 
bucur e să vadă 
lnvîrtirea iute 
și ușoară ca un 
zbor 
n;că.

De 
s-au 
loare 
sa văd 
seamnă o 
gură spiță 
3 roată.

Mu’.ți dintre voi ați auzit de 
Mexandru Chiru. El nu-i ciclist, 
ar la universalul strungului la 
*3re lucrează nu există spițe, 
ji totuși...

La uzinele „Vasile Tudose“, 
înde muncește, Chiru este pre- 
;uit ca unul dintre cei mai buni 
strungari. Știe să sporească pro
ducția într-un fel care.i asigură 
landicap in 
[:e. Acum 
,sprintează“ 
jar vestit: 
:he, Erou '

Despre 
lespre el 
) mindrie 
:retar al 
J.T.M. Pitești Băieții din briga- 
la lui : Gheorghe, Marin, Baciu 
i’șesc pe urmele responsabilu- 
uî.

Un om vesltt. Secretul ?
Cînd ciclistul nostru a găsit 

ipsa unei spițe, n-a descoperit 
in secret: a înțeles doar însem
nătatea ei. Și fiindcă-i vorba de 
> analogie între cazuri, nici 
Lhiru mare un secret. El a in-

făcea vînt să se invîr- 
o oprea și iar o sucea, 
o spiță, întărea alta De- 
Roata ,.bătea“ într-un 

cele din urmă, plictisit, a 
jos. Cu capul în palme 

îndărătnica roată ce 
centrată.

țeles doar că șl a opta spiță are 
valoare de „sesam, deschide-tei“ 

Cind l-am văzut pe Chiru, a- 
cesta tocmai oprise strungul. Cu 
pași mari (e înalt), s-a îndrep
tat spre dulap (fiecare muncitor 
a re de obicei un mic dulap de ta
blă unde-și păstrează sculele și 
a'.te obiecte). Dar ce dulap! Un 
perete s-a răsucit în chip de 
scaun rulant. O etajeră a ieșit 
afară în chip de masă.

Chiru s-a așezat pe scaun 
a pus pe masă o piesă și 
plan. Dintre sculele așezate 
rînduială a ales un șub'.er
care a măsurat dimensiunile pie
sei. A făcut o socoteală pe hir- 
tie. apoi a luat din grămadă un 
cuțit, peste gura căruia a trecut 
degetul cel mare (cuțitele erau 
așezate pe un 
anume : toate 
în sus).

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2389

COMENTARII^ ;

BENZINĂ Șl SPORT
Criza combustibilului ce___________ a 

urmat agresiunii anglo-fran- 
ceze In Egipt, continuă să 
aibă repercusiuni In dome
niile cele mai neațteplate. 
După ce posesorii de auto
mobile ți motociclete englezi 
și Irancezl s-au văzut nevolți 
să-ți lase In părăsire vehi
culele din cauza lipsei de 

? benzină, bicisllștli păreau 
* fericiți; scăpaseră, el

POLEMICI s

Și 
un 
în 
cu

cu pal
i-a trans- 

mișcare, 
ince-

de rîndu-

atunci mi 
ivit uimi 

prilejuri 
ce In. 

sin- 
la

Succesele 
tinerilor economi

raft după o ordine 
cu vîrful de tăiere

întrecerea din sec- 
Chiru Alexandru 

alături de alt strun- 
Constantin Vasila- 
Muncii Socialiste, 

scriu
al
Chiru scriu ziarele, 
îmi vorbea, ca despre 
a regiunii: primul se- 
Comitetului regional

Pe un alt 
raft erau cărți 
— începînd cu 
cartea tehnică 
„Tă:erea inten
sivă a meta’e- 
lor“ și sfîrșind 
cu romanul ..Bil- 

ciu! deșertăciu
nilor**.

De cea de a 
doua ușă des
chisă «ra prins 
un reșou elec
tric. In raftul 
de la înălțimea 
reșoului erau 
tacîmuri curate, 
sufertașe cu 
mlncare.

Toate le gă
seai în acest

dulap. Dar toate își aveau un 
loc prec.s, ales anume de către 
harnicul strungar. Cuțitele de 
care ai nevoie oricînd : sus la 
înălțimea ochilor. Mîncarea, pen
tru care trebuie să te așezi pe 
scaun: două rafturi mai jos.

— Acesta nu pare să fie un 
dulap obișnuit.

— L-am adaptat după necesi
tăți — mi-a răspuns strungarul.

Era dulapul lui, construit după 
necesități. Era a opta „spiță** a- 
șezată cu grijă la locul pi și 
strînsă atît cit trebuie.

Deci: Chiru a luat un cuțit din 
dulap, l-a prins în 6uport și a 
apăsat pe maneta strungului. U- 
niversalul a smucit din loc. por
nind ............................
ture 
teză 
țitul 
rupe . 
tei. Universalul aleargă înainte 
Strungarul Chiru Alexandru, 
candidat în alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională, lucrează 
în contul anului 1964.

V. CONSTANTINESCU

să se învirtească cu 800 
pe minut, toate egale in vi- 
și la fel de puternice. Cu- 
înfipt în miezul de metal 
spirale violete. Sar scin-

Folosind rațional materiile 
prime și materialele, mtcșorînd 
continuu consumul de energie și 
reducînd rebuturile tinerii mun
citori și tehnicieni din 22 de în
treprinderi industriale din țara, 
care aplica inițiativa tinerilor 
muncitori de la uzinele meta
lurgice .Progresul' din Brâila, 
de a realiza economii egale cu 
prețul de cost al unor impor
tante produse finite au realizat 
între 7 Noiembrie și 30 decem
brie 1956 economii în valoare 
de peste 5.300.000 lei, au 
2.300.000 lei mai mult decît în 
prima etapa a întrecerii care 
s-a încheiat la 7 Noiembrie.

Cele mai mari economii — 
suma ce echivalează costul a 
750 de pistoane de tractoare — 
au obținut tinerii muncitori și 
tehnicieni de la uzinele .1. C. 
Frimu'-Sinaia. Tinerii metalur- 
giști de la uzinele .Steagul 
Roșu' din Orașul Stalin au în
scris în aceeași perioadă, în 
conturile de economii, o sumă 
echivalentă cu prețul de cost a 
10 autocamioane, iar cei de la 
uzinele ,23 August' din Capi
tală cu prețul de cost al unei 
locomotive forestiere de 220 c.p. 
La șantierul naval din Galați 
tinerii au economisit materiale 
a căror valoare este egală cu 
prețul de cost a două șalupe 
K.D. 35, în timp ce tinerii de la 
uzinele .Gh. Dimitrov' din Arad 
au făcut economii echivalente 
cu prețul de cost a două va
goane G V.S. In urma aplicării 
acestei valoroase inițiative și la 
uzinele .Independența'-Sibiu, 
fabrica de piese de schimb 
C.F.R. din Galați, fabrica .Pro
letarul' din Bacău s au obținut 
însemnate economii echivalente 
cu prețul de cost al unor im
portante produse finHe.

(Agerpres)

Combinatul siderurgic din Hunedoara
plină dezvoltare
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O
Ne vorbește tov. Ștefan Budsscu,BICAZ1957 directorul general al șantieruluifabricarea

vedere ge- 
cocso-chi-

hidrocentralei .V. I Lenin

Printre masi
vele construc
ții ce s-au 
înălțat în ulti
mii ani la Hu
nedoara se nu

mără și uzina cocso-chimi- 
că. O parte însemnată a a- 
cestei uzine o ocupă insta
lațiile — care vor intra în 
curind în rodaj — de pre
lucrare a subproduselor re
zultate de Ia 
cocsului.
In fotografie: 

nerală a uzinei 
mice.

Foto : AGERPRES

Avioane IL. 14
rsTnnnnnnriHnmr^^ o"bTnsT?T5TOT<f7r5

pe liniile Tarom

n-au nevoie de carburanți.
S-a dovedit însă că lucru

rile nu stau chiar ața. O te
legramă din Paris ne Infor
mează că a fost aminată 
pentru octombrie tradiționala 
cursă ciclistă ce se organi
zează anual. In februarie, Ia 
Velodromul de Iarnă. Moti
vele ? Lipsa de benzină ar 
reduce mult publicul obiș 
nuil, Iar pe de altă parte, nu 
se poate obține combustibi
lul necesar încălzirii Vclo- i 
dramului.

; „.De unde se poate vedea î 
j că unii pot II puți Intr-o si- : 
■ luație precară cind II se ia ? 
;— dacă nu boii — măcar : 
;benzina de la... bicicletă! i

VID?
• In ultimul timp în S.U.A so ■
• vintură teoria așa.zisului ■
• .vid" existent in Orientul •
• Mijlociu și Apropiat. La ce •
• se referâ această — să ne •
• tie cu iertare — „teorie"? La j
• faptul că in orice regiune a ■
• lumii In care nu există doml ;
• nație imperialistă se creazS ;
• un .vid moral”.

De lapt, această teorie, — ?
• pe care se fundează șl „doc- • 
: trina Eisenhower" — conține ț

'* * Intenția cercurilor conducă- * 
: toare ale S.U.A,, avide do • 
* M’Sj lirici11 2petrolul din Orientul Mijlociu 

și Apropiat, de a pune mina 
pe această regiune.

iată, așa dar, un 
(made în S.U.A.)... plin 
conținut I

vid • 
da;

VIZAȚI

Solemnitatea unor decorări
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a 
TP.R., s-a conferit Medalia 
Muncii unui grup de 38 de meș- 
eșugari cooperatori din Capitală, 
>entru merite deosebite în produc- 
ie. Festivitatea înminării decora- 
iilor a avut loc joi după amiază 
a Sfatul Popular al Capitalei. Cu 
icest prilej, tov. ing. Anton Vlă- 
loiu, președintele Sfatului Popu-

Iar al Capitalei și Gh. Vasilichi, 
președintele Uniunii Centrale a 
Cooperației Meșteșugărești din 
R.P.R., au felicitat pe cei decorați, 
urîndu-le noi succese în activita
tea 
rea 
vin 
din hotărîrile plenarei C.C. al 
P.M.R. din 27-29 decembrie 1956.

(Agerpres)

Iar de viitor pentru traduce- 
în viață a sarcinilor ce re- 

cooperației meșteșugărești

Noile avioane de tipul IL. 14, 
de construcție sovietică, cu 
care a fost înzestrată în

treprinderea Tarom, au fost puse 
in exploatare în primele zile ale 
anului acesta. Pentru început ele 
deservesc liniile aeriene interna- 
ț onale București-Belgrad și Bu
curești.Praga-Berlin, urmind ca 
în viitor să fie puse in exploa
tare și pe alte linii aeriene inter
naționale.

Avioanele IL 14 se bucură de 
calități constructive remarcabile

«

Hotărîrile plenarei C.C» al P.M.R 
îndemn în muncă

•
Truslul american „Unllod ț 

Fruit Company", caro a i 
transformat Guatemala Intr-o i 
feudă a sa pe care o exploa- i 
tează crunt, a dat dispoziții î 
guvernului marionetă cl ca- • 
ionelului Armas să interzică . 
o serie de cărți ce conțin • 
„Idei primejdioase". Printre • 
volumele „subversive” se • 
află romanul lui Dostolevsirl • 
„Crimă țl pedeapsă" și cel • 
a' Ini Victor Hugo, „Mizera- i 
bilii*. •

Oare, nu cumva trustmanll •
; ți lacheii for se simt vizați • 
i de titlurile acestor cărți ? •

D L. I

CALITĂȚI RATATE
»pre a urmări felul cum rezolvă 
problema, l-a frapat stadiul de 
lucru, i-a solicitat colile de hlr
tie, le-a desfăcut jl... cele două 
foi interioare erau acoperite de 
formule, desene, calcule — minu
țios pregătite de acasă. La ce
rerea profesorului, studentul a 
scos din buzunar și alte ioi de 
hirtie toate lucrate după același 
tip: foile exterioare albe, cele 
interioare avind notate diferite 
subiecte. Intenția de fraudă era 

evidentă. La cererea 
profesorului, studentul 
a fost nevoit să pără
sească

Indiscutabil, Sever Diaconu 
sste un băiat capabil și inteli
gent. Mărturie a acestei afirma
ții o constituie — între altele — 
rasiunea lui pentru radiofonie 
Jnele după-amiezi Diaconu și le 
•etrece in laboratorul de fizică 
il Institutului tehnic din Galați 
(eroul, nostru este student în 
inul III al Facultății de mecani- 
:ă) cercetlnd, meșterind, 
înd. Profesorii acestei 
>lnt mulțumiți de activitatea

InvJ- 
catedre 

lui

★ 
încercat să-mi 
atitudinea ne.

sala de exa-

aceste consecințe. Se va cere 
poate exmatricularea Iui din in
stitut. Măsura nu e dură, intru- 
cit institutele noastre de Invăță- 
mînt superior au menirea de a 
pregăti absolvenți bine pregătiți 
protesiona! și cinstiți față de el 
înșiși, față de semenii lor. Inte
ligența. capacitățile intelectuale 
ale lui Diaconu s-au dovedit vul
nerabile tocmai pentru că nu sint 
dublate de inalte însușiri morale. 
Rămine ca măsurile ce se vor 
lua să-l ajute Ia fortificarea ca
lităților pe care — indiscutabil 
— le posedă și la lichidarea ati
tudinii lui nesănătoase.

care asigură securitatea deplină 
în zbor și un confort maxim pa
sagerilor. Motoarele puternice și 
profilul aerodinamic permit obți
nerea unei viteze sporite. Zborul 
poate fi efectuat pe orice vreme, 
în acest scop avionul fiind înzes
trat cu aparatură modernă de 
control și radionavigație. Pentru 
deplină siguranță multe din apa
ratele de bord sînt dublate.

Capacitatea sporită a avionului 
IL 14. — 24 de locuri, fotoliile 
pliante la care se pot monta mă
suțe pentru servitul mesei în tim
pul zborului, aerisirea cu aer rece 
sau cald, condiționat, încălzirea 
cabinei, iluminatul cu intensități 
variabile, garderoba, geamurile 
duble și mari care permit o bună 
vizibilitate, paturile-leagăn pen
tru copii etc., fac călătoria cu noile 
avioane plăcută și comodă. In 
plus, un bar . modern, instalat în 
avion, servește călătorilor în mod 
gratuit diferite gustări și băuturi 
in timpul zborului.

Prin orarul de circulație, In 
punctele de destinație sau de es
cală sînt asigurate legături ime
diate cu avioane ale altor compa
nii aeriene internaționale pentru 
orice punct de pe glob. Plecînd 
din București, bunăoară, un călă
tor poate ajunge la Paris ?n circa 
9 ore. la Zuflch în 5 ore, la Am
sterdam «au Bruxelles în 11 ore. 
la Frankfurt în 10 ore, la New 
York în mai puțin de 22 ore, iar 
la Rio de Janeiro în circa 25 de

Sever Diaconu: pregătisem toate con
dițiile ca să capăt măcar un suficient 
și iată că mă aleg cu exmatricularea.

|l-i prevăd un viitor bogat ca 
specialist in radiofonie.

Există părerea — întemeiată 
ie altfel — ca unor oameni ca
pabili să ii se pretindă mult. Și 
mate, cea mai însemnată cerin- 
[ă este cea a unei comportări 
uorale demne. Apreciem inteli; 
jența unui om, capacitățile lui 
intelectuale deosebite. In raport 
:u profilul lui moral.

in dimineața zilei de 7 ianua
rie, Diaconu avea examen la „or- 
jane de mașini". S-a prezentat 
In sala de examen, a primit bile
tul cuprinzlnd cele trei subiecte 
obligatorii si a trecut in bancă, 
’rofesorul Alexandru Guțu exa
mina la tablă pe un student, 
istfei că atenția îl era concen
trată Intr-o singură direcție. Dia- 
:onu a scos din buzunar două 
coli mari de hlrtie ale căror fol 
txferîoare erau albe, și-a scris 
subiectele — n-a uitat să speci
fice că-s foarte mizerabile — sl 
șină să-i vină rîndul la tablă 
[pentru demonstrarea practică a 
nceput să se amuze desenind pe 
hîrtie cîteva schite adăugind și 
unele calcule. Intre timo. profe
sorul șl-a aruncat privirea spre 
studentul care stătea singur în 
fundul sălii, s-a apropiat de el

explic 
cinstită a studentului 
Diaconu. Am aflat cu 
această ocazie amă
nunte revelatoare.

Anul trecut Diaconu 
fost exmatriculat 
de ore absente. 

Decanatul i-a refuzat relnscrie- 
rea. Diaconu a obținut de la 
minister aprobarea necesară. 
S-ar părea că acest iapt era 
suficient să-l pună pe gînduri pe 
student. Lucrurile nu s-au petre
cut întocmai. O colegă de grupă 
cu Diaconu. îmi mărturisea că 
de la începutul acestui an uni
versitar l-a văzut foarte rar la 
cursuri și seminarii pe eroul 
nostru. Continuind practica din 
anul trecut, contind că e capabil, 
cu inteligenta lui, să iasă din 
orice încurcătură. Diaconii a în
țeles — totuși — că pentru anu
mite examene acest lucru nu este 
suficient, că in speță este ne
voie și de cunoașterea materiei. 
Dezobișnuit insă cu munca rit
mică de însușire a cunoștințe'or, 
Diaconu a a|uns in situația de a 
recurge la furt și înșelăciune. 
N-a pregetat s-o facă. Tentativa 
i-a fost insă dejucată șl Diaco
nu a părăsit sala de examen tă
cut.

pentru
a 

zeci

★

Orice greșeală se cere plătită. 
Diaconu va suporta consecințele 
atitudinii lui. Nu vor fi ușoare

I. DELEANU. (Agerpres)

Constructorii de la Bicaz au 
pășit în noul an cu un elan spo
rit în muncă. Bilanțul 
l-au încheiat pe 1956 
rit încrederea că in 
pot obține rezultate și 
, A nul ce a trecut, constructorii 
au trăit două din evenimentele 
remarcabile din istoria construc
ției hidrocentralei. E vorba de 
începerea turnării barajului (la 
care s-au turnat peste 60.000 
m.c. de beton) precum și de în
ceperea turnării betonului la 
fundația uzinei hidroelectrice. 
Pentru a se putea executa aceste 
lucrări de turnare a betcanelor 
s-au pus în funcție uriașele ma
carale funicular, și s-au dat în 
exploatare fabricile automate de 
beton de la baraj și Steja- 

Un cuvînt greu de spus 
in bilanțul ce s-a încheiat l-au 
avut constructorii tunelului de 
aducțiune. Ei au terminat planul 
anual cu 45 zile mai devreme 
In total, la tunel s-au excavat și 
betonat 116 inele, din care s-au 
excavat peste plan 25 inele și 
betonat 20 de inele.

Munca în noul an cunoaște un 
deosebit avlnt. Recentele hotă- 
riri ale plenarei C.C. al P.M.R. 
au fost primite de constructori 
cu mare bucurie și interes. Peste 
tot pe șantier ele sint comentate 
și dezbătute cu înflăcărare. Con
structorii au început să discute 
cifrele de plan pe 1957 și sarci
nile concrete ce decurg din ele. 
Raportul tov. Gh. Gheorghiu-Dej 
la plenară arată că se va acorda 
o deosebită atenție marilor lu
crări de la Bicaz.

împreună cu tov. 
Han, secretarul 

am făcut o 
Ștefan Budescu. directorul 
neral al hidrocentralei, și l^âm 
solicitat să ne relateze unele 
sarcini ce stau în fața construc
torilor, țirand seamă de preve
derile plenarei.

„Plenara din decembrie a C.C 
a! P.M.R. — a început a ne relata 

Pe 
cu 

zile

ru.

Prin aceasta

rodnic ce 
ie-a întă- 

noul an 
mai mari.

Nicolae fu- 
comitetului 

vizită tov. 
ge-

I tov. Budescu — i-a găsit 
I constructorii hidrocentralei 
I planul anual realizat cu 11

înainte de termen.
noi ne-am îndeplinit angajamen
tul luat la începutul anului 
Prevederile planificate de ridi
care a productivității muncii au 
fost depășite cu 2,5 la sută, iar 
sarcina de reducere a prețului 
de cost pe întregul an a lost în
deplinită în II luni. Cifrele a- 
cestea sînt concludente pentru a 
înțelege dragostea și hotărirea 
cu care constructorii au partici
pat la rezolvarea sarcinilor de 
producție.

Partidul și guvernul, așa cum 
reiese și din raportul tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej la plenară — a 
continuat tov. Budescu — vor 
acorda și în viitor o mare aten
ție construcției hidrocentralei. A- 
ceste prevederi ne-au bucurat 
profund.

Vă rugăm să ne vorbiți despre 
proiectele din acest an — l-am 
rugat in continuare pe interlocu
torul nostru.

In prezent șantierul nostru a 
intrat intr-o fază* cind pentru 
desfășurarea lucrărilor s-a creat 
o puternică bază de execuție. A- 
ceasta permite ca ritmul lucră
rilor să crească necontenit. De 
aceea și sarcinile de plan pe 1957 
reprezintă lucrări de mare vo
lum ; 80 la sută din valoarea lor 
sint destinate lucrărilor defini
tive.

O mare atenție va trebui să a- 
cordăm anul acesta barajului. 
Colectivul de muncă a] acestui 
sector trebuie să realizeze încă 
in primul semestru abaterea 
cursului Bistriței pe ma'.ul sting 
al albiei, lucrare de o importan
ță deosebită in construcția bara
jului. Paralel cu aceasta, in zona 
centrală a barajului se vor în
cepe lucrările'de excavare și se 
va trece la turnarea blocurilor 
5—8 și 22—27. Numai în pri
mele șase luni la baraj 
turna o cantitate 
cu cea turnată în 
lui trecut.

Pentru sectorul 
prezintă un an de vîrf. Aici sîn- 
tem hotăriți să depășim numă
rul celor 120 inele ce le avem 
planificate pentru terminat. Prin 
aceasta ne apropiem de încheie
rea construcției inelelor exterioa
re a'.e tunelului.

La fundația uzinei de la Ste- 
trebuie să se ajungă în a-

C. ANDREESCU 
corespondentul 

„Scintzii tineretului" 
pentru regiunea Bacău

se va 
de beton egală 
tct cursul anu-

tunel, 1957 re-

jaru
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Se pregătesc 
pentru concurs

In raionul Lugoj se desfășoară 
rodnică și multilaterală muncăo 

culturală, menită să contribuie la 
ridicarea nivelului cultural al oa- 
meni'.or muncii.

Ca întotdeauna, în fruntea a- 
acestei activități stă casa raio
nală de cultură „Ion Vidu“ din 
Lugoj. Casa de cultură s-a îmbo
gățit recent prin două noi și va
loroase formații artistice: or
chestra simfonică și ansamblul de 
estradă. Acesta din urmă pregă
tește spectacolul muzical ,.Fu*g 
de nea“, scris de trei autori lu
gojeni. Ansamblul dramatic pre
gătește piesa „Take, Ianke și 
Cadîr** cu care va participa și Ia 
cel de-al IV-’.ea concurs al echi
pelor aftistice de amatori.

Pentru acest concurs se pregă
tesc intens și celelalte echipe tea
trale ale căminelor culturale din 
satele și comunele raionului Lu
goj, nu mai puține de 40 la nu
măr. In satul Gruni de pildă, se 
pregătește „Năpasta", în comuna 
Racovița „Referentul principal1*, 
iar în celelalte sate — multe alte 
piese, bine alese.

Corespondent 
L. DUNAREANU

Vom ridica activitatea noastră 
la nivelul sarcinilor 
ce ne stau în fa(ă

In momentul In care 
posit la cooperativa de 
din comuna Scînteia, 
crători analizau bilanțul activi
tății pe 1966. M-am folosit de 
acest prilej pentru a începe dis
cuția

am po- 
consum 

tinerii lu- I

Ce produse industriale și ali
mentare ați desfăcut ță rănilor 
muncitori anul trecut ?

In primul rind — a sunat răs
punsul — trebuie să arătăm că 
anul trecut a fost reorganizată 
rețeaua noastră de desfacere prin 
înființarea de noi unități in toate 
satele comunei Mărfurile vindute 
s-au ridicat la suma de 1981000 
Iei, cu aproape 30 la sută mai 
mult decit in anul precedent. Ma
gazinele noastre au fost bine a. 
provizionate. în raport cu cerin
țele consumatorilor, cu mărfuri 
ca: încălțăminte, confecții, țesă
turi, broboade plușate, sare, za
hăr. orez, țigări etc Au fost vin
dute numeroase aparate de ra
dio, ceasornice, precum și alte o- 
biecte de uz casnic cantități im
portante de germisan necesare 
tratării semințelor etc

Prin__comerțul de inttmpinare
ce mărfuri ați desfăcut ?

Anul trecut am desfăcut prin 
comerțul de intimpinare 15 001) 
bucăți țiglă 300 m.c cherestea 
12.000 kg tablă zincată. 15.000 
kg. tablă neagră. 400 kg sodă 
caustică și altele. In comuna noa
stră multe familii de țărani și-au 
constru t casc noi cu materialele 
de construcție desfăcute prin 
cooperativa noastră.

Deservirea populației consu-

Corespondentul 
regiunea Iași și-a 
le trecute drum — nu intim- j 
plător — spre comuna Sein- ' 
teia, din raionul Negrești. 
Spunem ,.nu tntîmplătoru, 
pentru că acolo se află o 
cooperativă de consum să
tească, ai cărei lucrători, în 
frunte cu președinte'?, sint 
tn majoritate tineri. Intr-o 
convorbire avută cu tinerii 
Const. Atodiresei. președin
tele cooperativei. Const. A- 
gheorghesei, Georgeta Cîșla- 
ru, I..................
Maria Cozmiuc, 
dentul nostru a aflat puter
nicul ecou al măsurilor a- 
doptate de recenta plenară 
a C.C. al P.M.R.. de hotări
rea acestor tineri de a-și 
orindui astfel activitatea in 
1957 Incit să poată înfăptui 
cu cinste sarcinile care le 
stau in față.

nostru din , 
făcut zile- J) II

I

I
II

) 
) J

Viorica Neculaescu șl J 
i Cozmiuc, corespon- j

lăm interesul producătorilor a- 
gricoli pentru a-și valorifica cit 
mai multe produse prin coopera
tivă, prin îmbunătățirea sistemu
lui de aprovizionare și deservire 
a populației sătești cu mărfuri 
industriale, precum și printr.o 
susținută muncă politică.

Care stnt metodele muncii po-
litice de masă folosite de dvs^ 
pentru stimularea achizițiilor ?

) I
I ) )I

____ !
matoare cu mărfurile amintite a 
constituit doar un aspect al acti
vității noastre Noi ne.am îndrep
tat in aceeași măsură atenția și 
în direcția achizițiilor.

Ce cantități de produse agro- 
alimentare au fost va’orificate 
prin cooperativă de țăranii din 
comună anul trecut ?

Au fost valorificate 60.000 kg 
grîu. 30 00») kg porumb 1.000 
kg. lină, I 000 kg. miere de al
bine, 240 000 ouă, 150 kg. păsări, 
precum și însemnate cantități de 
legume, zarzavaturi și fructe. Anr.^S 
reușit în primul rind să slimu- ’'

Am căutat în primul rind ca 
prin dezbaterea planului ce ne-a 
revenit, fiecare lucrător și mem
bru al cooperativei să cunoască 
teme'nic sarcinile ce le are de în
deplinit Am căutat apoi să atra
gem marea majoritate a țăranilor 
muncitori la activitatea coopera
tivei și am reușit să sporim con
siderabil numărul membrilor coo
peratori. Am ținut cu regularita
te adunări ale consiliului de con
ducere al cooperativei și ale con
siliilor sătești. De un real ajutor 
ne-a fost colaborarea cu sfatul 
popular comunal, cu deputății săi. 
printre care ce| mai activi au fost 
Alex. Ababei din satul îufești. 
Dumitru Alupei din satul Boro- 
sești. Vasile Armașu din satul 
Ciocirlești și alții Organizația de 
partid a analizat periodic acti
vitatea cooperativei noastre, ne-a 
aiutat la demascarea unor achi
zitori necinstiți ca Mihai Coșută 
și Enache Petru care doseau pro- 
dusele achiziționate; noi i-am în
locuit cu elemente cinstite și cu 
experiență, care se bucură de sti-

I AGHINEI
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organizațiilor larnax la sate 
u. T. M. f _.

. Iarna la sate oamenii se odih
nesc mai mult, își reîmprospă
tează tartele. Tineretul, organi
zează serbări, șezători. E cel 
mai favorabil anotimn pentru ac
tivitatea culturală la sate.

Acesta a fost subiectul discuției 
cu tov. Tudor Mihaiache, secre
tar al comitetului raional U.T.M. 
Roșiorii de Vede.

— încă de prin noiembrie 
munca culturală s-a Înviorat în 
satele noastre. In unele locuri 
activitatea se desfășoară din plin, 
în altele se fac pregătiri,,, îijșfîr- 
țit — zimbește- cu înțeles „tov. 
Mihaiache — mai sînt. și sate in 
care activitatea culturală hiber
nează... Dar puține la număr.

— Să le luăm pe rînd, am in
tervenit eu.

— Atunci 6ă începem cu cei 
din Peretu. Experiența lor este 
extrem de interesantă. Aici sînt 
utemiști cu inițiativă, iar activi
tatea culturală are un caracter 
de masă, e multilaterală. De alt
fel,. poate ați ascultat și la ra- 
djo... ? Ei au un cor de 40—45 
de persoane. Au echipă de tea
tru, brigadă artistică de agitație, 
o bibliotecă bine amenajată și 
mulți cititori. Mai ales tineri...

Repertoriul formațiilor artis
tice se reînnoiește mereu. Echipa 

succes 
furtu-

de teatru s-a bucurat de 
interpretind „O noapte ___
noasă“ de I.' L. Caragiale, și al
tele, nu numai la Peretu, dar și 
în comunele învecinate. S-au re
marcat îndeosebi ioana Tudor, 
Costel Vișan. Maria Mihăilă, 
Manea Oprea, tineri îndrăgostiți 

'de arta scenică. Un colectiv de 
'unsprezece artiști amatori au 
'pus acum în scenă piesa „O ră- 
lUfală" de Tiberiu Vornic. Tine
rii coriști învață ctatece ttoi: 
„Sub fereastra mindrel mele", 
„Mărăcinul" Totuși brigada ar
tistică mi se pare cea mai ac
tivă. Ea a prezentat programe 
aproape tot timpul anului Acum 
colectivul de creație pregătește 
un program nou închinat a'e- 
ferilor de deputați în Marea A- 

unare Națională din 3 februa
rie.

— Dar tinerii care nu fac par- 
’ te din formațiile artistice, cum 
sfttt atrași la viața culturală ?

— Pe multe căi. Peretul e un 
sat mare și nu toți tinerii sini ar
tiști amatori. Dar au la dispozi
ție alte activități.

Aici sini 25 purtători ai in
signei „Prieten al cărții" — aș 
spune că asta e încă puțin — 
peste ..................
curs.

— Cum se popularizează litera
tura ?

— Bibliotecar ta comună este 
Ilie Staicu, un băiat cu inițiativă. 
El organizează adesea recenzii, 
prezentări de cărți, panouri, ex
poziții Dar rolul cel mai im
portant îl joacă ceie 34 cercuri 
de citit literatură. Aici se iniția
ză și începătorii intr-ale cititu
lui

Apoi, aș putea vorbi despre 
hore, șezători, reuniuni... ta casa 
lui Florea Petcana au avut loc 
șezători interesante. Fetele au 
■tors, băieții și-au găsit aiîe ocu
pații. S-a cîntat, 9-a dansat, s-au 
făcut lecturi literare.
mai frumos ?

— Experiența de 
este 
Dar...

100 tineri înscriși ia con-

într-adevăr.

ce se

Ce poate fi

la Peretu 
interesantă.

„Bine, darVrei să spui: 
întimplă în celelalte sate?

— îmi ghicește gîndul tov. Miha- 
lache.

— întocmai.
— Noi considerăm Peretul ca 

un bun model. Din pricina asta 
am vorbit de el mai mult. Dar 
activități interesante intîlnim și 
în alte comune și sate. în raion 
sînt 29 formații artistice, dintre 
care 21 funcționează satisfăcă
tor. De pildă la Bălăci, la Zîm- 
breasca, la Siliștea. Tinerii din 
Zîmbreasca învață acum jocurile 
„Țigăneasca", „Zamfirica", ,,Sîr- 
ba popilor", cîntecele „Hațegana" 
și „Bădița al meu e meșter pe 
tractor". In general, repertoriile 
formațiilor artistice au un con
ținut corespunzător. Accentul 
principal se pune pe transforma
rea socialistă a agriculturii și pe 
alte sarcini actuale la sate. Crea
rea întovărășirilor din Bălăci și 
Drăcșenei sînt în bună parte și 
rodul activității culturale a ute- 
miștilor. Desigur, ceea ce știu eu 
nu e totul...

Discuția continuă. Alte amă
nunte...

— Mi-amintesc că doar cu un 
an în urmă—continuă tovarășul 
Tudor — ne-am bătut mult pen
tru „întinerirea" organizațiilor 
noastre. Doar sintem organizație 
de tineret 1 Era straniu să vezi 
tineri de 20 de ani moțăind în 
ședințe lungi, plicticoase...

Acum, dimpotrivă; în multe 
organizații U.T.M. a devenit un 
obicei, o tradiție: după adunări
— reuniune tovărășească... în ul
tima vreme am extins și învăța
rea în colectiv — chiar după a- 
dunărî — a unor cîntece.

De asemenea, la adunările noa
stre se țin deseori expuneri și 
conferințe pe diferite teme. Iar
na 6Înt posibilități minunate. De 
pildă, am organizat informări și 
expuneri despre evenimentele din 
Egipt și Ungaria, despre trata
tivele romîno-sovietice de la Mos. 
cova etc. Tn multe sate, utemiștii 
au ascultat conferințe despre 
„Cinstea de a deveni membru al 
partidului", „Bogățiile Deltei 
Dunării" etc. Activiștii noștri țin 
cu plăcere asemenea informări și 
conferințe. La Bălțați, de pildă, 
Carmen Mărculescu, membru al 
birouluf raional a prelucrat în 
fața utemiștilor cuvîntarea ros
tită la radio de tovarășul Chivu 
Stoica. Asemenea prelucrări au 
avut ioc și vor avea loc și în 
alte organizații de bază.

— Dar cercurile naturaliști- 
lor ?

— Tn raion au luat ființă 20 
asemenea cercuri Unele abia se 
mișcă, altele au evoluat mult De 
pildă, la G.A.S. „Vasile Roaită" 
din Dobrotețti s-au Înscris vreo 
45 tineri, dar participă de obi
cei peste 70. $L interesant, nu 
numai tineri Am văzut Ia o șe
dință a cercului — se discuta, 
mi se pare, despre cer și feno
menele cerești — an om de vreo 
60 de ani. Bâtrtnul e nelipsit de 
la cerc.

Păcat că nu primim Ta timp 
de la comitetul regional confe
rințele

— Ce planuri de viitor are co
mitetul raional ? In ce direcție își 
concentrează atenția?

— Cele spuse pînă acum stat 
lucrurile înfăptuite din planul 
nostru. Iarna doar e cel mai bun ' 
prilej pentru asemenea activități. | 
In prezent ne preocupă cîteva 
probleme.

De pildă, viața culturală din 
gospodăriile colective nu ne sa
tisface. Desigur, tinerii colecti
viști activează în cadrul cămine
lor culturale sătești. Asta e bine. 
Dar colțurile roșii din G.A.C. stat 
neglijate, existența lor e oarecum 
formală. Or, n-ar trebui să fie 
așa.

Acum ne preocupăm de compe
tițiile Spartachiadei de iarnă a 

i tineretului. S-au format comisiile 
i comunale. în unele locuri au în

ceput concursurile de șah, gim
nastică. trîntă. Trimitem la sate 
jocuri de șah, schiuri...

Ne gîndim, apoi, cum să ridi
căm organizațiile rămase in ur
mă. In cele mai multe din ele nu 
lipsesc „condițiile obiective", ci 
priceperea de a munci, spiritul 
practic, inițiativa. La Scrioaștea. 
de pildă, avem de toate : cămin 
cultural, bibliotecă, activiști 
turall. Organizația U.T.M. 
mără peste 50 de membri, 
activitatea.. culturală abia 
mișcă. Lipsește organizarea 
țiativa. Instructorului nostru 
tov. Radu Bolocan — nu-i place 

l această organizație. O ocolește 
pentru că e „inactivă" și-și pe
trece timpul mal mult la Băl- 
țați, Socetu....... organizații ac
tive".

Desigur, nu asta-i caracterizea
ză pe activiștii noștri. Aurel 
Bogdan, Marin Gîngavu și alți 
instructori stat cunoscuți ca buni 
organizatori, activiști cu iniția
tivă. Munca culturală îi pasio
nează. Asta contează mult. Cted 
că cu ajutorul lor vom urni din 
loc și organizațiile rămase tn 
urmă.

Deocamdată... atît.
N. ȘTEFAN

cul- 
nu- 
Dar 

se 
Ini.

Deschiderea expoziției „Aspecte 
din ocrotirea sănătății”

dimineața s-a deschis înJ6i
sala din b-dul Magheru expoziția 
„Aspecte din ocrotirea sănătății1 
organizată de Ministerul Sănătă
ții și Ministerul Industriei chi 
mice.

Expoziția „Aspecte din ocroti 
rea sănătății** prezintă cele mai 
recente realizări medicale ale in
dustriei de medicameafe și apa 
rataj medical și tipărihri medi 
cale

(Ager preș)

Roman de aventuri pentru ti
nerel. „Alei, codrule flrtate'" pre. 
zintă cititorului, cu o mare pu
tere de evocare, o pagină din is
toria patriei noastre la începutul 
celui de-al nouăsprezecelea veac.

Acțiunea se desfășoară în Mol
dova anilor 1806—1812 (In tim
pul războiului ruso-turc ce a avut 
toc în această perioadă) și urmă
rește două planuri distincte dar 
în strtnsă legătură unul cu altul: 
pe de o parte lumea nenorocită 
a țăranilor care populau satele 
moldovene. suportînd Îndoitul 
jug al boierilor romîni șl al co
tropitorilor turci; pe de altă 
parte, lumea bogătanilor moldo
veni. lumea vel agăi lordache 
Balș. „zapciu al tîrgului Ieși, cu 
cuțitul intr-o mină și pîinea în 
cealaltă", a serdăresei llinca ori 
a lui 
căror

Sotir Hrisoscoleu. oameni a 
principală grifă era aceea 
jefui țara și norodul, strta- 
averi pesle averi, cu orice 
Aceste două lumi, care se 

dușmănesc de moarte, se vor în
frunta și vor lupta din răsputeri 
una împotriva celeilalte, fiecare 
însă cu armele ei

Firul povestirii Începe ta ziua 
în care aga lordache Balș călă
torea In mare taină spre Țara 
Romînească ductad cu dînsul su
medenie de pungi cu galbeni. 
„Dairam-peșcheșul" pe care o 
parte din boierii ieșeni tl plăteau 
în continuare, ne ascuns, turcilor, 
pentru că .„..nu poți cunoaște 
șflrșitul bătăliei Dacă biruie to
tuși, sultanul 7“ Surugiii, cherva- 
nultil boieresc răcneau și pocneau 
din harapnice grăbind să ajungă 
la Focșani tacă înainte .de căde
rea nopții Mai aveau însă de 
Străbătut un codru des și .Nici
odată nu știi ce le-așteaptă de 
după copaci." Aga lordache Balș 
nici nu avu vreme să se desme- 
ticească bine ctnd. ta locul celor

• Dumitru Almaș: „Alei, co
drule flrtate", roman, Editura 
Tineretului. 1956. ■ .
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CALIFICAREA
grijă

Conducerea întreprinderii noa
stre de construcții, care lucrează 
in ajutorul siderurgiștilor din 
Calau, manifestă o grijă perma
nentă pentru pregătirea profesio
nală a cadrelor de muncitori. " 
aceea, deschiderea cursurilor 
calificare gradul 1 pe bază 
contracte între cursanți și 
structori a fost primită cu bucu
rie în cidru! întreprinderii.

Cu cîtva timp ta urmă s-au 
calificat un număr de 16 zidari, 
6 dulgheri. 9 mecanici, 13 electri
cieni și 13 instalatori Printre

De 
de 
de 
in-

permanentă 
aceștia sînt și Onut Bucrâ, Dinu 
Crivăți, Iosif Borea, Ion Sircă, 
oameni care se bucură pentru că 
au avut posibilitatea să învețe 
cîte o meserie.

Fără îndoială că realizările ob
ținute în acest sens se datoresc 
în mare măsură și instructorilor. 
Tovarășii Ion C. Popa, îon Măciu
că, Ludovic Peter, Gh Sandu, 
Mihai Bodea au depus o muncă 
rodnică în pregătirea unui număr 
de 55 muncitori.

IOSIF CRAȘCA 
lăcătuș—Calan

f O nouă construcție desti- J 
I nată muncitorilor de la In- J
1.........................f treprinderea pentru indus- 
(trializarea cărnii din Burdu- 
l jeni : dispensarul medical.

SIMPOZION
Societatea pentru răspîndirea 

științei și culturii anunță că vi
neri la ora 18 va avea Ioc în 
sala Bibliotecii centrale univer
sitare din calea Victoriei 88 — 
simpozionul „Aspecte din unele 
centre industriale noi din R P.R.“. 
Vor lua cuvîntul: prof. ing. La- 
zăr Stoicescu, prof. ing. Al. Rău, 
prof. tag. S. Rașeev, conf. ing. 

Florin Iorguiescu, Vor urma fil
me documentare.

75 de tineri
în fața tablei de șah

Dimlneafă. Pomii din parc stnt 
plini de chiciură. E ger. Și, cu 
toate că e duminică, tineri gră
biți se 'îndreaptă spre uzinele 
„1 Mai” din orașul Ploești.

Oare ce vor să facă în această 
zi? Hainele de sărbătoare in 
care stnt îmbrăcațl te fac să 
ghicești că nu la lucru au de gind 
să meargă. Atunci ?...

Răbdare, cititorule. Haide, mai 
bine să ne alăturăm unui grup de 
tineri. De la ei, vom afla fără 
îndoială, tot ce vrem...

— Grea treabă!
— In tot cazul, e mai bine să 

pierzi In fața unui as, declt să 
obții o victorie 
câtor slab.

— De ce?
— Păi, uite, 

că dacă pierzi, 
ciștigat... Experiență... Asta el

— Las’ că văd eu ce mutră ai 
să faci ctnd te vei pomeni cu 
un șah-mat.

— Ba, n-am la ce mă supăra 
de loc. El e maestru al sportului, 
iar eu un simplu începător.

Abia mai ttrziu, aveam să aflu 
cine erau tinerii veniți să se în
treacă la șah. Stnt fruntașii 
șahului de la uzinele „1 Mai” 
din Ploești, cei mai buni din su
tele de tineri din uzină. De curlnd 
ei au terminat întrecerile fazet 
de colectiv.

Aici, in sală, 75 de jucători 
luntau împotriva unui singur ad
versar. Cum este posibil? veji 
întreba. Foarte bine. Adversarul 
nu este un jucător oarecare. El 
este Petre Seimeanu — maestru 
al sportului și fost campion al 
tării noastre.

La invitația tinerilor construe, 
tori de utilaj petrolifer, de a veni 
în mijlocul lor, el a răspuns cu 
plăcere. Ceea ce se petrece acum 
nu-i altceva dectt un simultan 
organizat de maestru. 75 de tl-

In fata unui ju-

așa! Se cheamă 
iot ai ceva de

nert stau tn fața tablelor, iar 
Seimeanu trece de la o masă de 
joc la alta și înfruntă pe fiecare 
ttnăr tn. parte.

Iată, ................
cu trei 
toată 
mtlnile 
de rău 
biet peștișor care pentru o mo
meală ușoară a pierdut totul. Iar 
pentru că nu are încotro, privește 
și el la vecini. Alții își dau sea
ma că șahul este Intr-adevăr o 
„gimnastică a minții” și se stră
duiesc să chibzuiască adine asu. 
pra fiecărei mișcări. Așa face șl 
strungarul Constantin Tudor de 
la secția mecanică 3 — cunoștința 
noastră al cărui dialog l-am sur
prins pe drum.

Regina maestrului, de pe culoa
rul alb, înaintează și ocupă locul 
unui pion negru. Nu-i nimici Ca
tul negru intră tn formă de L șl 
ocupă locul reginei. Matul inten
ționat de maestru nu a reușit.

Frezorul Aurică Lazăr pierde. 
El era acela care se temea în 
discuțiile de pe drum cu Tudor.

Ce e drept, e drept, l-au trebuit 
patru ore și jumătate fostului 
campion republican pînă să-l in- 
frîngă pe Aurică Lazăr. Și totuși, 
nu mă voi lăsa, gîndește tlnărul.. 
Omul cînd vrea, poate! în viitor 
o să mă străduiesc să înving și eu!

Trec orele. Adversari rămln din 
ce în ce mai puțini. Seimeanu nu 
mai are nevoie să alerge de la 
un capăt la altul al sălii.
. Un murmur de uimire se re
varsă în sală. Maestrul a fost 
tnfrlnt de strungarul Tudor Con. 
stantin. Cea de a doua tnfrlnge- 
re e pricinuită de Cristache Dl- 
nescu. Apoi urmează atte șase 
Infrtngeri. După șase ore de joc 
mai rămln șl patru remize.

Maestrul tși șterge fruntea, o. 
bosit. Intr-adevăr, nu e ușor să 
lupți cu 75 de adversari.

ION COSTAS

unul dintre tineri s-a ales 
pioni și cu un șah-mat de 
frumusețea, își frămîntă 
șl se gîndește cu părere 

că a ajuns în situația unui

FORJAR Șl

că

t i versa

? 
a 
: a
: a 
|a 
t
•

? 
?
• 
t

a 
: a

a : 
a i a : a 
i

li till

Povestea vieții forjarului 
Marin Stoica este simplă. S-ar 
părea că ptaă acum zilele i 
s-au scurs Un. In realitate. 
Marin al lui Stan Stoica, din 
satul Șipotele ce aparține co
munei Delen:, dia regiunea 
Constanta, a plecat de mic de 
acasă cu gînd hotărit să în
vețe o meserie. A muncit pe 
ici — pe colea, în București, 
încercînd diferite meserii. In 
primăvara anului 1949 și-a 
găsit în sfîrșit meseria dra
gă : a fost angajat forjar la 
uzinele ,23 August". De a- 
tunci și pină astăzi lucrează 
aici și este tare mîndru că 
miile de piese necesare motoa
relor romînești de 450 c.p.. lo
comotivelor de mină și vagoa- 
nelor-cisternă pentru export 
au trecut și prin mîna sa.

Revistele „Tehnica nouă", 
.„Metalurgia". „Știință și teh
nică" sînt căutate cu mult in
teres de fostul fecior de țăran, 
forjarul și elevul Marin Stoica. 
Setea cu care își însușește cu
noștințele în liceu se împle
tește cu dorința vie de a cu
noaște ceea ce este nou în lu
mea științei și tehnicii, țn via
ta tehnică a uzinei, din țară 
și de peste hotare.
Ce l-a determinat pe acest

tînăr ca, la vîrsta de 25 de 
ani, să 6e mai apuce de învă
țat ? La această simplă între
bare Marin Stoica răspunde 
foarte greu pentru că nu-i 
place să folosească vorbe mari 
și generale. El spune doar a- 
tît: „M-am apucat să învăț 
pentru mine. Să cunosc și să 
înțeleg mai larg lumea, viața. 
Și- drept să vă spun, vreau 
să ajung într-o zi pe băncile 
facultății. Am dorit asta încă 
de cînd eram în clasele pri
mare... Dar era oare posibil 
pe atunci ca un simplu fecior 
de țăran sărac să poată ajun
ge să-și realizeze acest vis ? 
învăț acum, cu toate că îmi 
vine foarte greu, dar este pă
cat «ă nu înveți în asemenea 
condiții avantajoase, cînd li
ceul este la doi pași de lucru, 
și mai ales cînd a fost creat 
pentru noi.

Intr-adevăr, cu acest scop a 
fost creat liceul 6eral de pe 
lingă uzina „23 August". El 
are rolul să dea muncitori (ti
neri și vîrstnici) ridicați din 
punct de vedere tehnic și cul
tural

După amiază el stă atent in 
banca sa. din clasa a VUI-a 
a liceului seral, ascultă și no
tează cu atenție ceea ce ex. 
plică profesorul în orele de 
curs.

...La 25 de ani a intrat tn 
clasa a V-a. I-a venit foarte 
greu, dar a știut să învingă 
greutățile începutului. Astăzi 
a ajuns să fie socotit unul 
dintre cei mai harnici elevi ai 
liceului, lăudat — pe merit — 
ori de cite ori este vorba de 
fruntași la învățătură, frec
vență și disciplină.

TRAIAN BADULESCU 
normator
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O EVOCARE
a vitejiei haiducești •>

douăzeci și patru de arnăuți a- 
flați sub comanda căpitanului 
Chiriță care-l însoțeau, se pomeni 
înconjurat de treisprezece hai. 
duci..

Erau la prima lor ispravă in 
vara aceea După ce l-au golit 
pe aga lordache de galbeni, hai. 
ducii s-au afundai In desișul co
drului și acolo. în mijlocul pă
durii ue care atît de mult o în
drăgeau și care-i ocrotea de ochii 
vicleni ai poterelor. au pus te. 
melia cetei lor Fiecare și-a spue 
povestea și fiecare poveste cu
prindea Intr.însa o mare durere. 
Pe acela care s a dovedit a fi cel 
mal pricepui și mai viteaz dintre 
ei. haiducii l-au ales căpitan 
Ștefan Bujor era omul care „câta 
crunt și dușmănos la dușmani, 
înghețîndu-i. iar la prieteni, prie
tenește, îmbărbătîndu-i" Jură- 
mintal rostit de haiduci în ini
ma pădurii constituie de fapt o 
enunțare a principiilor pen
tru care erau hotărîți să lupte 
pînă la moarte: ,. ..nu vom
pune sabia ta teacă pînă cînd 
n-om împărți toate averile 
gaților la cei săraci. Și 
n-om scăpa tara de turcii 
vom ucide decît vrăjmașul 
nu poate fi asttmpărat intr-alt 
chip" De altfel și cîntecele hai
ducești pe care cititorul le întil- 
nește destul de des în paginile 
romanului, spun, și ele, același 
lucru: Dinspre drumul codru
lui. spre lunca Șiretului, vin.e-o 
ceată de haiduci, pe cai murgi, 
cu plete lungi. Ațin calea dom
nului, domnului ciocoiului și, ju- 
decîndu.l ca pe sfinți. îl scutură 
de arginți . Alei, codrule fîrtate, 
ajută.ne intru dreptate...l Pe

vom

bo- 
pînă 
.. nu 

ce

ciocoi să-i gîtuim. pe furci să-i 
prăpădim, țara să ne-o min- 
tuim. “

Și. cîteva veri la rînd. haiducii 
au străbătut Moldova de sus și 
pînă jos. aproape de Țara Romî. 
ncască, prâdind averile bogătani
lor și impărțindu-le celor săr. 
mani. De frica lor, boierii nu mai 
îndrăzneau să părăsească orașele, 
negustorii se temeau să-și trans
porte mărfurile O bună parte 
din boieri luase obiceiul de a . 
achita cu regularitate „Birul hai- 
ducilor", depunînd cu sfințenie, 
la locul Indicat, sumele ce li se 
cereau. Știau bine că 
Întocmai cum era 
scris în hîrtia tri
misă de oamenii lui 
Ștefan Bujor, vor 
avea de plătit cel 
puțin de trei ori 
mai mult...

In timpul iernii, 
ducii se odihneau ascunși pe la 
casele lor ori pe la gazde sigure, 
căpitanul Ștefan Bujor continua 
să lupte cu abilitate pe alte căi. 
Bujor înțelegea că 
poate ferici decît, 
un țăran dar ea nu 
toată țărănimea de 
supririi boierești El 
șește să intre ta legătură cu ofi
țeri superiori din armata rusă și 
își dă seama că numai lupta 
organizată împotriva turcilor 
poate scăpa Moldova de asupri
rea lor Gîndul acesta pune stă- 
pînire pe el : va lupta din toate 
puterile pentru a crea o armată 
de voluntari romîni care alături 
de armata rusească, să lupte îm
potriva dușmanului comun In a- 
ceasta direcție se vor îndrepta

dacă nu fac

toate eforturile sale. In același 
timp însă, el este conștient de 
faptul că o armată națională nu 
se poate înfăptui fără sprijinul 
elementelor progresiste din mij
locul boierimii moldovene Și a. 
semenea elemente există . el face 
chiar diferite încercări pentru a-i 
„convinge" pe marii boieri de 
necesitatea unei armate romî- 
nești dar, ta fața rezistenței dîrze 
a acestora („să dăm norodului 
arme ?“) elanul i se fringe.

Lupta lui Bujor pentru reali
zarea acestui vis al 6ău — care 
exprimă cele mai 
progresiste

pe cînd hai. de

nobile și mai 
aspirații ale momen

tului — și încercă
rile viclene ale bo. 
ierilor de a-1 ucide 
pe viteazul căpitan 
de haiduci pasio
nează pe cititor 
dea lungul celor 
pagini ale romanu-

haiducia nu 
ici-colo. cîte 
poate elibera 
sub jugul a- 
caută și reu-

peste 600 „ __
iui Elementul de analiză politi- 
co-socială se îmbină cu elemen
tul de aventură, rezultînd o lec
tură deosebit de instructivă și 
de pasionantă în același timp.

Zugrăvind lumea țăranilor mol
doveni și a luptătorilor pentru 
libertate din vremea aceea, hai
ducii. Alrnaș realizează cîteva fi- 
guri care impresionează prin 
veridicitatea lOr Chipul lui Ște. 
far Bujor nu se va șterge repede 
din mintea cititorilor, care vor 
admira în primul rînd profilul 
moral și vitejia eroului cărții. 
Galbenii boierilor Bujor ti îm
parte fie unei bătrîne care a ră
mas fără nici un sprijin fie unei 
fete tinere care nu are cu ce se 
mărita, fie țăranilor dintr-un sat 
întreg pentru a-i ajuta să scape

de robie. Toate acestea el le face 
cu bucurie dar și cu o ușoară 
urmă de tristețe izvorîtă din ne
putința de a porni pe calea care 
să ducă ia eliberarea în masă a 
țăranilor asupriți. Simțul onoarei 
îl face pe Bujor să ucidă dintr-o 
singură lovitură de spadă pe 
haiducul care îndrăznise să ne
cinstească lupta dreaptă ce se 
dădea între căpitan și un bătrîn 
ienicer turc Teama că ar putea 
lovi un om nevinovat l-a tmpie- 
dicat Insă pe Bujor să afle la 
timp și să talăture trădătorul 
care se vlnduse boierilor și care, 
pînă in cele din urmă, ti va pune 
viteazului căpitan de haiduci, 
ștreangul de git Spulber și Cior
nei, Trăsnea și Cobuz. Zamfira 
și Dragomir stat alte figuri din 
cele pe care cititorul le îndră
gește din primele pagini ale 
cărții.

Infățișînd viața boierimii mol
dovene, scriitorul realizează un 
tablou foarte sugestiv ta cadrul 
căruia surprinde tocmai momen
tul țn care ecourile revoluției 
franceze încep să se facă din ce 
în ce mai simțite în Moldova. 
Boierii sînl din ce în ce mai se
rios îngrijorați de „duhul răz
meriței franțuzești" care „ame
țea" unii tineri din familiile boie. 
rești. Aceștia înțelegeau că sosise 
momentul unor profunde schim
bări în viața economică, socială 
și politică a Moldovei Dar fără 
sprijinul maselor populare — 
sprijin pe care nu-l puteau do- 
hindi decît acordînd acestor mase 
anumite drepturi și libertăți (și 
tocmai asta se temeau să facă) 
— ei nu puteau reuși să înfăp
tuiască planurile lor de eliberare

a țăriL Este momentul istoric tn 
care primeie elemente ale vii
toarei burghezii romînești ie» la 
lumină împotrivindu-se relațiilor 
sociale statornicite de feudalism.

Cea mai realizată figură de 
boier este fără îndoiala, cea a 
vel agăi lordache Balș. Aga Ior- 
dache e un om deștept, șiret ți 
caută să ciupească de ori unde 
poate: de la căpitanul de dara
bani. de la polcovnic, de la baș- 
ceauș, de la vătaful de haraba. 
gii, de la casapii din oraș dar. 
mai presus de toate aceîte „chi- 
cușuri". de acolo de unde venea 
grosul: de la moșii. Laș și slu
garnic. lordache Balș caută să 
cîștige prietenia generalilor ruși 
fără să piardă însă pe cea a 
turcilor. (Nu pregetă să se așeze 
ta genunchi pentru a înlesni unui 
ofițer turc să încalece, ureînd 
mai tatii pe spinarea lui). Fricos 
și bănuitor, el tremură îndată ce 
aude rostindu-se numele căpita
nului de haiduci. perfid el uită 
însă că acesta i-a dăruit odată 
viața și caută să-l răpună numai 
prin vicleșug.

Interesantă (cu deosebire prin 
urmărirea frămîntării lăuntrice a 
personajului), este figura boieru
lui Canta, omul care-și părăsește 
clasa și averea pentru a haiduci 
o vreme in ceata lui Bujor Nă
zuia sărmanul 6ă ajungă un Fra 
Diavolo moldovean pentru a re
cuceri inima soției lui.

Mult mai palide apar ta roman 
figurile celor cîțiva boieri progre
siști: Andronache Davici, Mlha. 
lache Gane. Teodor Virnav. Du- 
mitrache Sturza

De la prima și pînă la ultima 
filă, „Alei, codrule fîrtate f“ este 
scris într-o frumoasă limbă mol. 
dovenească. Autorul a folosit cu 
pricepere o mulțime de cuvinte 
vechi romînești care dau pagini
lor un farmec deosebit.

Romanul lui Dumitru Almaș 
Îmbogățește literatura noastră de 
aventuri, atît de mult guslată 
de tinerii cititori, cu o frumoasă 
evocare literară a luptelor din 
trecut pentru libertate ale popo
rului nostru.

CAMIL ȘERBAN
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Aștept tramvaiul șl citesc 
afișele spectacolelor Joi con. 
cert. In program Simfonia a 
IlI-a (Eroica) de Beethoven 
Obișnuitul concert dat de Fi
larmonica de Stat din Oradea. 
Se anunță recitalul unui pia
nist german, iar la teatrul de 
Stat premiera „Clubul impuș- 
caților" (Nekrasov) de Jean 
Paul Sartre

Un clinchet scurt mă face 
să las afișul De după o co
titură apare un vagon de 
tramvai de tipul cel mai mo. 
dern. alunectnd ușor, maies. 
tuos. O clipă te crezi pe tina 
din străzile Bucureștiului

Trei uși se deschid deodată. 
Pentru orădeni este ceva nou. 
Se reped la toate trei Taxa- 
torii îndrumă energic :

— Intrarea prin ușa din 
mijloc, coborirea prin părțile 
laterale.

Cetățenii urcă, se opresc In 
fața măsuței taxatorului șf iau

bilet. (Trebuie să spunem 
la Oradea, tn vechile vagoane 
strimte șl mici, taxatorii n-au 
măsuță și iau taxa umblind 
prin vagon)

Taxatorii dau bilete și In. 
drumă mereu : coborirea prin 
părți, urcarea...

Mă uit la ei. Sînt tn uniforme 
curate, aranjate și vorbesc cu 
multă insuflețire. Surprind un 
gest semnificativ: unul din ei 
saltă de cîteva ori pe perna 
moale și zi robește tn vagon 
se încing discuții despre nu
mărul tramvaielor nou sosite, 
dacă stnt fabricate la Craiova 
sau la Arad, dacă șinele nu 
stnt prea înguste și rezistența 
electrică suficientă

Seara m-am dus la concert- 
De, așa-i azi in provincie..

IRINA MĂRGĂRIT 
funcționară C.F R.

BILANȚUL putea fi 
mai rodnic

Tn camera mică a postu. 
ui de recepție radio-amatori 
Y 08-034 Suceava, un grup de 
tineri urmăreau încordați 
semnalele ce străbateau at
mosfera. Sutele de fluie'âturi. 
de semnale scurte sau lungi.

personale și au participai la 
diferite concursuri de radiofo
nie. Printre aceștia se numă
ră utemista 4 Maria In vlrs* 
tă de 20 de am. care in vara 
anului trecut ourticipind la 
un concurs de radiofonie a

a 
a 
a
a
i

puternice sau pierdute, formau 'fost selecționată în lotul re- • 
o gălăgie infernală Și totuși, publican de radio-amatori »

nu ar fi existat cîteva greu- j 
-*•' ...

această ..simfonie dantescă”. 
atrage în jurul anarutului 
zeci și zeci de tineri Gindu- 
rile lor înaripate de undele 
hertziene ocolesc pămîntul. 
leagă prietenii la mit de ki
lometri Cele peste 2000 de 
legături internaționale stabili
te de postul Y 08-034 Sucea
va In decurs de doi ani în
cununează cu succes străda
niile radio-amatorilor din a- 
cest oraș.
. Dar nu se poate vorbi de 
activitatea cercului de radio
amatori. fără să evidențiem 
procesul de pregătire tehnică 
a tinerilor. Cercul Suceava 
are organizate două cursuri 
tehnice (anul / și 11) frecven
tate de 50 de tineri. Vechil 
absolvenți ai cursurilor dețin 
tn prezent stații de recepție

Bilanțul realizărilor radio
amatorilor din Suceava e de
parte de a ft epuizat. El Insă 
ar fi fost și mat bogat dacă

lăți a căror rezolvare mate
rială deoășeste Consiliul 
A.V.SA.P. al regiunii Su
ceava.

Este vorba de lipsa unui 
laborator tehnic utilat cu a- 
paratură de control și a unui 
sediu corespunzător nentru 
radio-club Considerăm că 
Comitetul organizatoric cen
tral A VS A P. nu a ajutat tn 
suficientă măsură cercul ra
dio-amatorilor Suceava și se 
impune o rezolvare urgentă a 
celor semnalate mai sus

I. MARTINOVICI 
funcționa r-Sucea va
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Vom ridica activitatea noastră 
la nivelul sarcinilor 
ce ne stau in față

Lucrările Adunării Generale a O. N. U.

O manevră murdară a S. U. A
(Urmare din pag. l-a)

kSCULTIND
cuvintul alegătorilor

CONSTANȚA (de la corespon. 
ntul nostru). —

înd Gheorghe Vasu, mais
trul secției strungărie a În
treprinderii de utilaj Med- 

ăia, a făcut propunerea, a spus 
intre altele:
— O cunoaștem bine pe ttnăra 
orica Zaharia. Unii lucrați ală- 
ri de ea. Propun să candideze

circumscripția noastră electo- 
Ut..,
Toți ceilalți vorbitori de la a- 
inarea In care s-a făcut propu
nea și toți cei cu care am stai 
• vorbă tntrebtndu-i despre bo- 
natoarea Viorica Zaharia din 
cția a IlI-a spuneau:
— Faptele caracterizează omul. 
Povestea unul dintre ingineri:
— Cu citva timp in urmă a 
ai foc instalația și motoarele 
tdului rulant de la ofelărie. Aici 
ebuia să intervină și Viorica, 
oar asta ii este meseria. Cu ea 
i mai lucrat alți 12 oameni, 
inducerea uzinei acordase 6 zi-
pentru punerea in funcțiune a 

iduiul. însemnau, deci, zeci de 
e de oprire a cuptoarelor. A- 
zici ttnăra noastră bobinatoare 

lucrat continuu aproape două 
le și jumătate și nu a plecat 
hă ta terminarea reparațiilor.
Dar despre Viorica Zaharia am

-

mai aflat și altele. Familia tine
rei candidate, in afară, de mama 
care gospodărește casa, lucrează 
tn uzină. Tatăl ei este unul din
tre strungarii harnici, iar cei doi 
frați — mecanici iscusiți. Viorica 
a împlinit 23 de ani Și a învățat 
meseria de bobinatoare aici la u- 
zină.

Apoi an; tntilnit-o tn sala 
mare a cinematografului 
orășenesc. Venise să stea 

la sfat cu aproape 700 alegători 
ai circumscripției electorale — 
muncitori și funcționari din în
treprinderile orașului. De ia tri
bună vorbea celor adunați, calm, 
fără emoție. Tatăl ei, aflat în a- 
propierea mea, avea ochii inlă- 
crămați. „De mindrie" — îmi 
șoptește cineva.

Au luat cuvintul tn adunare 
numeroși alegători: Gheorghe 
Florea, Vasilache Stelian de la 
„Cimentul păcii", Gheorghe Bă- 
canu, Vasilica Constantinescu de 
la I.M.U.M., Vasile Belu de la 
Complexul C.F.R., Vasile Uidu- 
mac, Mircea Botez, dr. Nicolae 
Cernătescu și alții.

Vorbitorii s-au angajat să con
tribuie la realizarea propunerilor 
lor. Iar candidata a notat totul 
cu grijă.

4 *«♦.

Î Iordan Lazăr. strungar la»
Uzinele „Clement Gottwald" ♦ 

»candidat F.D.P. ventru cir- J 
4 cumscripția electorală „Nico- ♦ 
ț lae Băicescu". *

Tînărul agitator

dema țăranilor. Organizația 
bază U.T.M. ne-a ajutat la orga
nizarea adunărilor de la căminele 
culturale, la confecționarea lo
zincilor și la organizarea puncte
lor de agitație.

Ce măsuri v-ați propus să luați
anul acesta pentru îndeplinirea 
planului de desfacere șl achizi
ție?

Măsurile adoptate de către ple
nara C.C al P.M.R. din 27-29 
decembrie 1956 ridică pe o nouă 
treaptă și rolul cooperației de 
consum care este chemată să 
contribuie la asigurarea fondului 
central al statului prin intensifi
carea achizițiilor și contractărilor 
de produse agro-alimentare. Acest 
lucru trebuie să ducă la o îmbu
nătățire radicală a activității coo
perativei noastre, pentru a reali
za o cotitură hotăritoare în va
lorificarea produselor țărănești.

In lumina sarcinilor ce ne re
vin, noi am hotărit să organizăm

o dezbatere largă a prevederilor 
planului nostru pe 1957 și să tra
săm sarcini precise fiecărui lu
crător al cooperativei noastre. 
Vom acorda o atenție deosebită 
adunărilor consiliului de condu
cere a cooperativei și ale consi
liilor sătești, cu care prilej vom 
căuta să atragem noi membri 
cooperatori Vom organiza stu
dierea cererilor de consum, pe 
baza cărora vom asigura o apro
vizionare ritmică și îndestulă
toare a magazinelor. Vom evită 
formarea stocurilor supranorma- 
tive și pătrunderea in rețea a 
mărfurilor de calitate necorespun
zătoare. Vom angaja achizitori 
permanenti și sezonieri dintre e- 
lementele cele mai cinstite și 
harnice care se bucură de încre 
de rea și stima țăranilor munci
tori.

Sintem hotăriți să nu precupe
țim nici un efort pentru întărirea 
rolului cooperativei noastre ca 
organizație de masă pusă în sluj
ba dezvoltării schimbului dintre 
oraș și sat și a cimentării alian
ței dintre clasa muncitoare 
țărănimea muncitoare.

Ș'

Doar în „stadiu inițial"
X m dat pe la Comitetul raio- 

nai U.TM. Stalin din do
rința de a cunoaște activi

ties comitetului raional, acum, 
1 campania electorală. Cel mai 
idicat tovarăș să-mi dea lămu- 
iriie necesare era desigur se- 
retarul cu problemele muncii de 
ropagandă. De el am intrebat 
i primul rlnd.
— Tovarășul Nicolae Popescu 

ste lnir-o ședință de birou — 
-a grăbit să-mi răspundă șecre- 
ara tehnică. Dar — continuă tot 
a — puteți lua legătura cu tov 
lolman, care muncește în cadrul 
ecției de propagandă.

Am urmat acest îndemn și ia- 
ă-mă stînd de vorbă cu el.
— îmi pare tare rău — Începu 

ă se scuze de la început tovară- 
ul Rotman — dar prea multe 
ucruri n-am aă vă pot spune, 
itiu că s-au format mai multe 
chipe pentru afișaj, că unele au 
acut treabă bună. Mai mult însă 
iu cunosc.

— Măcar despre activitatea 
inor echipe artistice, despre pre
gătirea lor de care cred că te-ai 
cupa! in această perioadă, des. 
►re programele pe care le vor dă 
:ît de curlnd la casele alegătoru- 
ui — insistai eu.

— Despre echipe, bine înțeles 
:ă despre ele ar fi trebuit să vor- 
lesc In primul rlnd. Dar știți. 
>înă acum nu cunosc mai ni- 
tic concret. De altfel — contl- 
uă el cam încurcat — există o 
lomisie artistică raională care 
ndrumă munca echipelor.

— Bine, dar după cite știu și 
lumneata iaci parte din această 
omisie așa că..,

— De făcut, fac eu parte, nu- 
nai că nu sînt la curent cu o 
«rie de lucruri. La ultimele două 
.edințe nu m-am putut duce de- 
►arece am primit alte sarcini... 
9ar uite că ședința s-a terminat 
idâugă el în cele din urmă — și 
> să puteți discuta cu tov. Po- 
iescu, care știe mai bine tot ce 
,-a făcut pînă acum. El are și 
►lanul de măsuri a! raionului.

— Știți, sîntem chiar la înce- 
>ut — zise tovarășul Popescu 
lupă ce a aflat scopul vizitei 
riele. Ce-i drept, au fost trimise 
nai multe echipe pe teren pentru 
i lipi afișe. Și la această acțiune 
►rganizațiile de bază U.T.M. au

mobilizat pe cei mai buni tineri
— Bine, asta știam. Dar aite 

acțiuni în afară de afișaj n-ați 
mai organizat?

făcut desigur 
dar nu s-a 

nimic din

Șl 
in- 

cele 
_____ în el deoarece abia in 
ziua de 28 decembrie 1956 a fost 
definitivat. După cum vedeți am 
trecut in el și organizarea unor 
adunări in care să li se vorbească 
tinerilor despre realizările regi
mului nostru în raion, pe străzi, 
cartiere și chiar in întreprinderile 
în care ei muncesc, și discuții 
cu cei care vor vota pentru prima 
dată, și acțiuni de verificarea 
listelor de alegători și multe al
tele.

Ce păcat însă că ele au rămas 
numai pe hirtie I

Tot la fel s-ar putea vorbi și 
despre alte prevederi inte
resante cuprinse în planu

rile de măsuri ale altor comitete 
raionale U.T.M. din Capitală, ca 
Nicolae Băicescu, Lenin,, care 
trebuiau îndeplinite pină acum. 
Rămine ca activiștii Comitetului 
Orășenesc U.TM. București să 
controleze mai atent felul în care 
se îndeplinesc aceste planuri, 
pentru că altfel n-ar fi exclus ca 
o serie de măsuri bune să ră- 
mînă multă vreme doar in „sta
diul initial".

— Am 
un plan, 
deplinit mai 
trecute î

G. VASILIU

în „problema ungarăCC

Ședințele din 9 ianuarie
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»>■ A
k'

Poate că însemnările mele ar 
rebui să înceapă cu o Inilmplare: 
>e drum, In tren sau Intr-o că- 
uță, de la un sat la altul, un 
noș hltru, cu ochi vioi, mi-a po- 
>estit că... și aict să 
storioară din care să 
n satul lui s-au făcut 
are el, om bătrln, nici 
ndrăznea să viseze...

E tn firea bătrînilor 
torbească, să povestească.

mici sau mai mari, la 
proporții, ridîcîndu-se 
necesitatea comunică-

urmeze o 
aflăm că 
multe, la 
măcar nu

să 
Lu-

că 
}i

fost îmbelșugate

La casa nouă a lui Jifca Er- 
delean, colectivist fruntaș 
din comuna Variaș, raio

nul Sinnicolau Mare, a sosit E. 
Radislav, secretarul organizației 
de bază U.T.M. de la G.Ă.C. 
„Flacăra Roșie". In aceste zile, 
Radislav este și agitator in cam
pania electorală. Și munca aceas
ta o duce in rîndul colectiviștilor. 
La colțul roșu al gospodăriei poți 
găsi material electoral iar Radis
lav dă cu multă bunăvoință co
lectiviștilor ce-l vizitează lămu
ririle necesare, fiecăruia în limba 
pe care o înțelege mai bine: ro- 
mlnește, sirbește. nemțește sau 
ungurește. După-amiaza. el mer. 
ge pe la casete colectiviștilor, 
discută cu ei despre viața lor 
nouă, despre ce probleme vor 
dezbate în cadrul intllnirilor cu 
candidatul F.D.P. Din discuțiile 
cu alegătorii de pe strada de care 
răspunde, el știe de pe acum că 
cetățenii vor vorbi la tntilnire a- 
ttt despre realizările mari înfăp
tuite plnă acum in această comu
nă, devenită in anii aceștia un 
adevărat orășel, cit și despre ce 
mai este necesar de făcut: pie
truirea cttorva străzi, extinderea 
radioficării tn fiecare casă, repa
rarea tn anul 1957 a tuturor tro
tuarelor asfaltate și altele.

Iaiă-l tn.
discut'nd cu familia 
delea-n, unul dintre 
sută de colectiviști 
care și-au ridicat 

case noi ii 
timii ani.

Fototext: 
GH ANGELESCU

fotografia noastră 
lui Jifca Er- 
ca peste o 
din Variaț,

\n ui-

,î

I

„Tehnica nouă in fabricarea, controlul 
ți aplicarea îngrășămintelor chimice"

— CONSFĂTUIREA PE ȚARA DE LA ORAȘUL STALIN -
care se trasează sarcini sporite 
industriei chimice și agriculturii 

Tov Eugen Alexa, locțiitor al 
ministrului Agriculturii, a dez
voltat apoi referatul „Probleme 
actuale șt de perspectivă ale fo
losirii îngrășămintelor chimice 
in agricultura R.P.R.".

In prima zi a consfătuirii au 
mai fost prezentate și alte refe
rate de către ingineri și teh
nicieni de la Combinatul chimic 
nr. 1, Combinatul cb mic „1. V. 
Stalin", Combinatul chimic nr. 2 
precum și de specialiști din a- 
gricuitură.

Lucrările consfătuirii continuă.,

La Institutul Politehnic din O- 
rașul Stalin au început joi dimi. 
neata lucrările consfătuirii pe 
țară cu tema ..Tehnica nouă in 
fabricarea, controlul și aplicarea 
îngrășămintelor chimice", orga
nizată de secția chimie și secția 
științelor agricole „I. V Miciu- 
rin" din cadrul Consiliului cen
tral A.S.1.T

In cuvintul de deschidere tov. 
Anton Constantinescu, locțiitor 
al ministrului Industriei Cnimice 
a arătat importanța acestei con
sfătuiri. care are loc la puțin 
timp de la apariția Rezoluției 
plenarei C.C. al P-MR.. prin

(Agerpres). — 
La insistențele 

__ ____ _______   la 9 ianuarie 
Adunarea Generală a fost nevoită 
să revină din nou la discutarea 
așa-zisei probleme ungare.

S.U.A., cu sprijinul Angliei, 
Franței. Spaniei. Filibinelor. Sal
vadorului, statului Chile și altor 
citeva țări, au prezentat un nou 
proiect de rezoluție in această 
problemă.

Repetînd vechile calomnii la 
adresa Republicii Populare Un
gare și a Uniunii Sovietice în le
gătură cu reprimarea complotului 
contrarevoluționar din Ungaria, 
autorii noului proiect de rezoluție 
propun să se înființeze un comi
tet special pentru interogarea 
criminalilor politici și de drept 
comun care au fugit din Ungaria 
și a altor renegați.

V. V. Kuznețov, șeful delega
ției sovietice, a rostit o amplă 
cuvlntare in care a dezvăluit mo
tivele și scopurile noii zarve în 
jurul problemei ungare.

Oprindu-se amănunțit asupra 
activității desfășurate de S.U.A. 
Împotriva Ungariei și a celor
lalte țări din lagărul socialist, 
V. V. Kuznețov a citat numeroa
se fapte care dovedesc că unii 
reprezentanți militari și oameni 
politici din S.U.A. fac o publici
tate aproape fățișă In jurul fap
tului că au fost implicați în or
gan zarea evenimentelor srnge- 
roase din Ungaria.

In continuare șeful delegației 
sovietice a subliniat că 
reacționare caută să 
noi tulburări vor să 
campania provocatoare 
gară

Este absolut limpede — a

NEW YORK 10 
TASS transmite: 
delegației S.U.A..

cercurile 
provoace 
întrețină 

antiun-

(Urmare din pag. l-a)

în
de 
se 

montarea părților 
rductei forjate etc.)

spus ele — că înființarea de că- 
tre Adunarea Generală a unui 
comitet care își propune drept 
scop amestecul în treburile in
terne ale unui stat membru al 
O.N.U. reprezintă o încălcare 
grosolană a articolelor 2 și 7 
din Cartă. Orice acțiuni și mă
suri ale susmenționatului comi
tet ar fi lipsite de orice temei 
juridic. Astfel de acțiuni ar fi 
în mod vădit ilegale.

In încheiere șefu) delegației 
sovietice a subliniat că adopta
rea proiectului de rezoluție pro
pus din inițiativa S.U.A. ar duce 
la subminarea prestigiului O.N.U. 
și ar contribui la folosirea aces
tei organizații în interesul cercu
rilor reacționare din anumite 
țări in vederea unei campanii de 
calomnii împotriva Ungariei și 
a altor țări socialiste, în vede-

Cuvîntarea reprezentantului R. P. R.,
Atanase Joja

rea agravării situației internafio» 
nale.

★
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Trimisul Agerpres transmite: La 
sfîrșitul ședinței plenare a Adu
nării Generale a O.N.U. din di
mineața zilei de 9 ianuarie, re. 
prezentanții Italiei, Belgiei. Ar
gentinei și Cubei au sprijinit pro
punerea americană de a se în
ființa un comitet special care să 

audieze elementele politice și pe 
criminalii de drept comun care au 
fugit din Ungaria și să se ames
tece in mod grosolan în trebu
rile interne ale Republicii Popu
lare Ungare.

In cuvintările lor reprezentan
ții Romîniei, Cehoslovaciei și Po
loniei au criticat vehement noile 
Încercări ale cercurilor reacțio
nare de a folosi O.N.U. pentru 
desfășurarea campaniei împotriva 
țărilor de democrație populară.

•rurl mai 
‘i iau 
nnă la 
ii lor.
Am cunoscut odată un astfel 

le om care a bătut cu piciorul 
lici nuli mult nici mai puțin de- 
it 18 km. dus și 18 întors, numai 
a să povestească cu lux de amă- 
lunte despre prima emisiune de 
adio ascultată la el tn casă. Dar 
l-am să mă folosesc de el pentru 
i vă spune cele citeva lucruri 
are m-au impresionat tn zilele 
Petrecute in regiunea Stalin.

Natura a fost darnică tn fru- 
nusețe. A avut bunăvoința să 
mbrace totul In haina albă de 
nireasă a chiciurii, așternind o 
trălucire pură pe acele de brad, 
ie conuri, pe iarbă și pe cer. Am 
:vut simțămintul că totul se pre- 
țătește de nuntă, iar gerul, mi- 
ele așteptat își trimitea In fiș
are dimineață solia de teama 
oarelui care peste zi făcea să 
ficure diamante din viriul fiecă- 
ui ac de brad. Era gelos pe ri- 
ipa de frumusețe.

Așa arăta regiunea la prima 
lipire a ochilor și ceva asemă- 
lător era și tn sufletele oameni- 
or. De ce 7 Precis e greu să 
'ăspunzi. Poate pentru că vinul 
>e limpezise șl că tn anul acesta 
t fost mai dulce ca tn alți ani, 
mate pentru că din mijlocul lor 
e alegeau atunci cei mai harnici 
iințre harnici, cel mai pricepuți 
lintre pricepuți pentru a clrmui 
reburile statului; poate pentru

bucatele au , , _
hambarele celor harnici și-au 

anunțat nevoia de proptele... sau 
poate pentru țoale la un loc. Cine 
poate ști ce a putut trezi in su. 
fletul fiecărui om in parte nota 
aceea de sărbătoare. E greu de 
aflat exact. Ar trebui un întreg 
recensămtnt. Și dacă s-ar face, 
după terminarea lui s-ar impune 
in mod indiscutabil o concluzie: cu 
toate nevoile și greutățile care 
mai sint, viața este mult mai fru
moasă, mult mai bogată, mult 
mai demnă de trăit.

Să ne aruncăm ochii 
citeva fișe din acest 
mint" imaginar.

.... In raionul Codlea 
gospodării colective, 15

deci pe
„recensă-

există 18 
a,__  ___ . întovără
șiri și 24 asociații simple. Ele 
cuprind un număr însemnat de 
famiiii. Recolta din anul acesta 
a depășit cu mult recolta țărani
lor cu gospodării individuale. 
Carele au sctrțtit mai prelung, 
mai insistent ca în alți ani, sub 
povara sacilor, iar hambarele 
vechi au reclamat necesitatea al. 
tora noi. Cu o semnifii 
in domeniul întăririi 
mai spune tn fișa recenzorului că 
fondul de bază al colectivelor din 
raion depășește astăzi 15.400.000 
lei.

Dar, ca un argument al conclu
ziei s-ar mai putea spune că 
numai in raionul Codlea în anii 
regimului democrat popular s-au 
construit prin grija statului, pen
tru 
tori, 
noi, 
m.p.

.ificație adincă 
rii G.A.C., se

muncitori și țărani munci- 
un număr de 1.266 clădiri 
avind o suprafață de 57.743 
spațiu locativ.

Pașii drumețului curios pot 
bate regiunea in lung și-n lat și 
el nu va găsi, comună în care 
regimul democrat-popular să 
nu-și fi pus pecetea sa. In tot 
mai multe case lampa cu petrol 
a fost înlocuită cu becul electric, 
vocea crainicului de la radio se 
aude clară și limpede, iar lem
nele au fost înlocuite cu gazul 
metan. Și toate acestea au fost 
făcute pentru ca omul să trăiască 
mai bine.

Să revenim din nou însă la 
„fișele" noastre de recensămlni. 
La capitolul electrificare sînt tre
cute un număr însemnat de co
mune, de cifre și fapte care ur
măresc ca un condei pe o hartă 
naturală întinderea acestei origi
nale urzeli electrice, care îmbracă 
treptat intr-o haină nouă, întrea
ga regiune. Comunele Toarcla, 
Șomărtin, Bruiu din Agnita; 
Calbor. Pîriu, Cîr(a din Făgăraș; 
Porumbacu de Jos, Glîmboaca 
din Sibiu și altele au fost 
electrificate in anul care a tre
cut. Și lățind totalul pe întreaga 
regiune rezultatul ar fi următo
rul : tn 1950 — 97 comune elec
trificate, tn 1956 — 196 comune 
electrificate. Semnificativ și fără 
nevoie de comentări', tn privința 
radioficării situația de asemenea 
este îmbucurătoare. Numai între 
anii 1952—1956 s-au radioficat 
un număr de 100 localități. Bran, 
Sohodol, Predeluț, comune așe
zate pe coastele munților au fost 
radioflcate.

O femeie bătrină, adusă de 
spate, din comuna Ucea, raionul 
Făgăraș, mi-a arătat cu mindrie 
cum sub Plita ei de la bucată: ie,

cest an la faza de montaj a 
stalațiilor mecanice (e vorba 
turnarea betoane'.or pentru a 
putea trece li 
din stator, a o ___
Pentru a se ajunge la acest nivel 
e necesar să se toarne o cantita
te aproape dublă de beton in 
comparație cu cea din 1956. Și 
la castelul de echiiioru lucrările 
vor cunoaște o fază înaintată. 
Aici $e vor termina puțurile și 
se va trece la excavarea miezu
lui central al castelului.

Spre aceste obiective e îndrep
tată îndeosebi atenția construc
torilor noștri. Ele sint sarcini 
mari și grele. Avem insă depli
na certitudine că le vom realiza 
și chiar depăși. Șantierul nostru 
e înzestrat cu o puternică bază 
tehnică. Gradul de mecanizare a 
lucrărilor întrece procentul de 
80 la sută, iar in 1957 va ajunge 
la 90 Ia sută. Deși avem de rea
lizat un plan mai mare decit a- 
nui trecut nu intenționăm să 
mărim numărul muncitorilor, ci 
să iolosim mai bine utilajele e- 
xistente și să dezvoltăm gradul 
de mecanizare a lucrărilor — 
așa cum ne arată botăririle re
centei plenare.

In prezent pe întregul șantier 
au loc consfătuiri de producție 
in care muncitorii iau cunoștință 
de sarcinile ce le revin tn noul 
trimestru. Sint dezbătute acum 
problemele ridicate de plenara 
C.C. al P-MJR. Conducerea șan
tierului, îndrumată de organiza
ția de partid și cu sprijinul ne
mijlocit al organizațiilor sindi-

încălzită ptnă nu de mult cu co
ceni, arde acum gazul metan. Și 
nu este singura casă de acest 
fel. In mai puțin de 6 ani, re
țeaua de gaz metan destinat lo
cuințelor de muncitori și țărani 
muncitori, a crescut de la 218 
km., la 346£ km.

In fișa '.ui, probabil un recenzor 
mai zelos, sau poate mat vibrant 
la faptele din jur, a scris migă
los, puțin fugitiv, un fapt de un 
adine și mare adevăr semnifica
tiv pentru zilele noastre: „Tn 
satul Nemșea, din raionul Me
diaș, la căminul cultural N. 
Băicescu se desfășoară o vie 
activitate teatrală". O mină 
de tineri țărani împreună cu în
vățătorii au reușit să realizeze 
un adevărat repertoriu: „O 
noapte furtunoasă" a lui Cara- 
giale este viu aplaudată; „Zgîrci- 
tul", „Fierul arzind", „Omul 
mort", toate trei în limba ger
mană sau „Moș Ieftime", „în
cearcă și-ai să știi", iar acum de 
curînd, „Recrutul", toate tn lim
ba romînă, se bucură de un deo
sebit succes și tn comunele înve
cinate. Acesta nu este însă un 
exemplu izolat, tn cele 399 că
mine culturale șl 8 case de cultu 
ră existente prin satele și comu
nele regiunii activează un număr 
însemnat de artiști amatori, ma 
rea tor majoritate fiind tineri, tn 
afară de numeroasele formațiuni 
teatrale, își desfășoară activita
tea aproape 100 brigăzi artistice 
peste 350 formafiuni de dansuri 
populare romtnești, maghiare și 
germane, 62 orchestre de amatori, 
aproape 200 soliști vocali șl in
strumentiști, circa 100 soliști dan-

cale și U.T.M., va studia a- 
tent propunerile muncitorilor și 
va trece neintirziat la aplicarea 
for.

O deosebită importanță pre
zintă pentru noi. conducătorii de 
întreprinderi, aplicarea consec
ventă a principiilor centralismului 
democratic și lărgirea atribuții
lor de conducere. Aceasta ne va 
da posibilitate să rezolvăm pro
blemele mai operativ, fără a mal 
aștepta la orice problemă direc
tive și dezlegări de sus, care de 

mari irtîr-
tive și dezleg. 
multe ori sufereau 
zieri. De asemenea și în dome
niu! aprovizionării șantierului se 
va simți o serioasă îmbunătă
țire.

Documentele plenarei C.C. al 
P.M.R subliniază că cea mai 
mare parte din beneficiile peste 
plan vor intra în fondul între
prinderii. Acest fond va avea un 
mare rol stimulativ in activita
tea șantierului nostru. Gospodă- 
rindu-ne cu chibzuință, noi vom 
putea îmbunătăți și mai mult 
condițiile de viată, cele social- 
cul turale.

Aici tov. Budesou a făcut o 
pauză.

„Se știe că majoritatea construc
torilor hidrocentralei sînt tineri 
— interveni tov. Nicolae Iulian, 
secretarul Comitetului U.T.M. Pe 
șantier s-au format cadre de tine
ret in care conducerea șantieru
lui își pune toată nădejdea. Nu
meroase locuri de muncă sînt 
sub patronajul tineretului și a- 
cum ne pregătim să luăm altele".

„Intr-adevăr — reluă iarăși 
firul discuției too. Budescu —

satori, aproape 200 prezentatori 
de programe etc. Toate acestea 
dovedesc o activitate culturală 
bogată, interesantă, care cuprinde 
mase din ce In ce mai mari de 
țărani muncitori.

Și acum, la această relatare 
sumară să mai adăugăm un sin
gur lucru: cărțile, acest izvor de 
lumină. In cele peste 600 de bi
blioteci existente tn mediul rural 
există aproape 500.000 de volume. 
Tineri și vlrstnlci, romini, ger. 
mani, maghiari pot găsi întotdea
una cărțile de care au nevoie.

V-am prezentai un peisaj al 
cifrelor Nu are o formă poetică. 
Privindu-l cu atenție însă, poți 
înțelege încă o frintură din poe
zia vieții noastre noi.
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noi ne bazăm in mare măsură 
pe tineret. De altfel șantierul e 
cunoscut ca fiind o adevărată 
școaiă pentru tineri. Numai In a- 
nu! trecut circa 500 de tineri au 
absolvit cursurile de calificare 
de gradul I, iar 250 au ur
mat cursuri pentru ridicarea ca
lificării profesionale. Pe măsura 
necesităților șantierului, așa cum 
prevăd de altfel și hotărârile ple
narei C.C al P.M.R., noi vom 
califica și în viitor tineri în di
ferite meserii. Avem unele cate
gorii de meserii, cum sint miner- 
tunelist și betonist-tunelist, ma 
nipulant de macarale (kabel- 
kranl operatori pentru fabricile 
automate de betoane și altele, 
care sint specifice numai șant.e- 
rului nostru. Deci aici trebuie 
să-i și calificăm pe tineri. Aten
ția noastră se îndreaptă în pre
zent către crearea condițiilor de 
calificare, îndeosebi pentru bri
gadierii care au un an de muncă 
pe șantier.

Ceea ce trebuie făcut mai mult 
decit pînă acum — și în această 
privință așteptăm sprijinul ac
tiv al organizației U.T.M. — 
este îmbunătățirea disciplinei în 
muncă precum și ridicarea neîn
cetată a calificării, pentru a pu
tea stăpîni utilajele și mașinile 
de mare productivitate cu care 
se muncește pe șantierul nostru. 
Cit privește condițiile' materiale, 
fondul întreprinderii ne va per
mite. să punem la dispoziția ti
neretului tot ce are nevoie în ve
derea întăririi educației comu
niste și a petrecerii cu folos a 
timpului liber.

In încheiere — continuă tov. 
Budescu — vreau să.mi exprim 
încă o dată In numele tuturor 
constructorilor profunda recu
noștință pentru noile măsuri 
luate de Comitetul Central al 
partidului. Harnicii noștri con
structori, călăuziți de directivele 
Congresului al Il.lea al partidu
lui și de recentele hotărîri, nu 
vor precupeți nici un efort pen
tru a termina la timp marea 
construcție de la Bicaz — hidro
centrala „V. I. Leain".

Am mulțumit interlocutorului 
nostru pentru cele transmise ci
titorilor ziarului, dornici să vadă 
victorioasă munca constructori, 
lor de la Bicaz.

Delegatul romtn Atanase loja 
a subliniat că, după cum au ară
tat ședințele Adunării Generale 
șt ale Comitetului Politic, o serie 
de delegații caută vădit să evite 
examinarea de urgență a unor 
probleme atît de importante ca 
dezarmarea fi problemele colo
niale.

In continuare reprezentantul 
R.P.R. a spus: „Delegațiile os
tile regimului democrat-popular 
ungar au reușit tn trecut să facă 
să se voteze o rezoluție con- 
domnind actul de autoapărare a 
democrației ungare, de zdrobire 
a insurecției contrarevoluționare. 
Acum ei reînvie In mod artificial 
chestiunea ungară și propun A- 
dunării instituirea unui comitet 
pentru ancheta asupra tragicelor 
evenimente din Ungaria, pentru 
a culege mărturii și. informații 
asupra felului cum s-au desfășu
rat aceste evenimente. Ne găsim 
astfel In fața unui adevărat para
logism, a unui ignoratio elenchi: 
Partizanii rezoluției de condam
nare a Ungariei au afirmat că 
erau perfect lămuriți asupra na
turii evenimentelor din Ungaria. 
Căci altfel, cum ar fi putut jus
tifica aceasta condamnare ? A- 
cum Insă aceleași delegații cer 
o anchetă asupra acelorași eveni
mente spre a fi informați cu pri
vire la cele petrecute in Unga
ria. Ele cer așa dar o anchetă 
asupra adevărului propriilor lor 
premize, asupra adevărului pre- 
mizelor raționamentului care 
le-a permis să-și tragă concluzia 
sub forma unei rezoluții Ele 
mărturisesc așa dar că premizele 
lor nu se bazau pe cunoașterea 
exactă a faptelor, ci pe presupu
neri care au nevoie să fie con. 
firmate de o anchetă, lată deci 
că aceste delegații au fost foar
te imprudente trăgind o conclu
zie atît de gravă inainte de a se 
fi asigurat de justețea premise
lor. Propunerea de a constitui un 
comitet însărcinat cu anchetarea 
evenimentelor din Ungaria este 
o recunoaștere a faptului că re
zoluția de condamnare nu era o 
inițiativă imparțială ci una pă
timașă, un episod al războiului 
rece.

Caracterul de propagandă și 
diversiune al acestei acțiuni re
zultă de asemenea din felul In 
care ea a fost pusă in aplicare. 
Cine va procura informații comi
tetului propus ? Rezultă din de
clarațiile făcute la această tri
bună că mecanismul de propa
gandă va fi alimentat tn prind, 
pai de către refugiații din Unga
ria. Este clar că printre aceștia 
vor fi in primul rlnd agenți ai 
serviciului de informații ameri
can.

Atanase Joja a spus tn înche
ierea discursului său: 
noastră se află două

unul este acela al acțiunilor de 
agitație îndreptate împotriva Un
gariei de către cercurile reacțio
nare internaționale care folosesc 
pentru scopurile lor tot felul de 
elemente corupte. Pe de altă par
te avem In față Ungaria popu
lară, unde poporul își încordează 
eforturile pentru vindecarea ră
nilor provocate de putchul fas
cist. In ciuda tuturor încercărilor 
de a împiedica procesul normal 
de refacere, știrile care vin din 
Ungaria confirmă rezultatele în
registrate. Ordinea legală și con
dițiile unei producții pașnice au 
fost restabilite. Activitatea econo
mică a început să-și reia cursul 
normal. Marea masă a muncitori
lor și țăranilor susțin activ mă
surile puterii de stat. Declarația 
guvernului ungar din 6 ianuarie 
a prezentat un program generat 
de dezvoltare a țării, corespun- 
zind pe deplin intereselor națio
nale. In fața acestui tablou al mun
cii constructive a poporului ma
ghiar, 'încercările îndreptate îm
potriva Ungariei și împotriva 
unei atmosfere de colaborare in
ternaționala apar cu atlt mai 
condamnabile. Delegația romină, 
baztndu-se pe aceste considerente, 
este categoric împotriva acceptă
rii proiectului 
pus".

de rezoluție pro-

★
ședinței de după 
cuvintul reprezen-

„in fața 
tablouri:

La sfirșitul 
amiază a luat 
tantul Poloniei, Katz-Suchy.

Subliniind că poporul polonez a 
urmărit cu multă îngrijorare evo
luția evenimentelor din Ungaria, 
Katz-Suchy și-a exprimat con
vingerea că dificultățile existente 
în Ungaria nu pot fi ușurate ca 
ajutorul rezoluției propuse.

Comitetul propus, a spu6 el. nu 
poate decit să contribuie la in
tensificarea fricțiunilor și neînțe
legerilor și astfel să complice și 
mai mult chestiunea. Depozițiile 
refugiaților nu pot fi considerate 
In nici un caz ca declarații ce me
rită atenție și nu se poate pune 
bază pe ele

Delegatul Poloniei și-a ex
primat părerea că comitetul pro

pus și funcțiile care urmează să i 
se încredințeze sînt în contradic
ție cu prevederile Cartei O.N.U. 
și cu practica obișnuită în rela
țiile internaționale.

Sîntem convinși, a spus In în
cheiere reprezentantul Poloniei, 
că Ungaria ca stat socialist de
mocrat și liber, construit în con
formitate cu voința poporului său 
muncitor, va putea să-și joace 
rolul în viata internațională. Re
zoluția prezentată Adunării Ge
nerale nu contribuie la crearea 
unei atmosfere de înțelegere și 
nu servește vreunui scop util. 
Delegația poloneză va vota Impo. 
triva acestei rezoluții.

Spitalul-policlinică al uzinei E. Thălmann din Orașul Stalin

!

Deschiderea
campionatelor internaționale de tenis 

de masă ale R. P. R.
4000 de spectatori au 
după amiază în sala 
Floreasca la festivi-

Aproape 
asistat joi 
sporturilor 
tatea de deschidere a campiona
telor internaționale de tenis de 
masă ale R.P.R. și la dubla in- 
tilnire dintre echipele masculine 
și feminine al R.P.R. și R. Ceho
slovace.

In primul meci al întîlnirii la 
masa de joc au apărut Angelica 
Rozeanu și cunoscuta campioană 
cehoslovacă K. Hruskova, Rozea
nu a ciștlgat cu 2—1 (21—13; 
17—21 ; 21—7).

Echipa cehoslovacă a egalat 
situația prin tînăfa campioană 
Wendula Swarkova care a reedi
tat victoria de acum citeva luni 
de la Belgrad învingind cu 2.1 
(17—21; 21-16; 21-12) pe
Ella Zeller.

In proba de dublu campioanele 
lumii A. Rozeanu și E. Zeller au 
întrecut perechea Swarkova, 
Krejkova. Scorul cu care s-a în
cheiat această partidă a fost de 
2-0 (21-17; 21 — 13) Cu mare 
interes a fost urmărit apoi me
ciul dintre A. Rozeanu și Swarko
va. Jucătoarea cehoslovacă nu 
a decepționat publicul, și a opus 
o serioasă rezistentă in primul 
set. Piuă la sfîrșiț Angelica Ro
zeanu a arătat o superioritate

evidentă atît în jocul de apăra
re cit și în atac, ciștigind cu 
scorul de 2-0 (21-18; 21-11).

O admirabilă comportare au 
avut jucătorii echipei R.P.R . M. 
Gantner, T. Harasztosi și T. 
Reiter în meciul cu valoroa
sa formație a R. Cehoslovace. 
După o serie de partide specta
culoase echipa R.P.R. a obtinut 
o victorie de prestigiu cu scorul 
de 5—2 în fata uneia din cele 
mai bune formații din lume, 
lată rezultatele tehnice înregis
trate: T. Reiter (R.P.R.) — To
kar (R. Cehoslovacă) 2—0; Sti
pek (R. Cehoslovacă) — T. Ha
rasztosi (R.P.R.) 2—1 ; Gantner 
(R.Plft.) ...................., . Wihnanowski (R.
Cehoslovacă) 2—1; Reiter 
(R.P.R.) — Stipek (R. Ceho
slovacă 2—1 ; Tokar (R. Ceho
slovacă — Gantner R.P.R.) 2-1; 
Harasztosi (R.P.R.) — Wihria- 
nowski (R. Cehoslovacă) 2—0; 
Gantner (R.P.R.) — Stipek (R. 
Cehoslovacă) 2—0.

Primele jocuri ale campionate
lor internaționale de tenis de 
masă ale R.PR. se vor desfășu
ra astăzi dimineață de la ora 
9,30 în sala Floreasca. Campio
natele continuă după-amiază cu 
începere de la ora 16,30.

(Agerpres)
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Studenții sovietici salută oaspeții chinezi
Vizita delegației chineze la Universitatea 

din Moscova
MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS transmite: La 9 ianuarie 

Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze, He Lun. locțiitor al premierului și Van Țzia-sian, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Externe al Republicii Populare 
Chineze, au vizitat Universitatea din Moscova. Tineretul a salu- 
tat cu căldură pe solii marelui popor chinez.

în cabinetul rectorului a avut loc o discuție prietenească.
Membrii delegației guvernamentale a R.P. Chineze au vizitat 

sălile de lectură de la facultatea de geologie, sălile de curs; 
pretutindeni ei au fost salutați cu căldură. Oaspeții și-au expri
mat dorința de a vizita locuințele studenților chinezi. Aici pre
mierul R.P. Chineze a fost înconjurat de tineri; au avut loc 
calde strîngeri de mină.

în sala de festivități, unde a avut loc o ședință festivă mem
bru delegației guvernamentale a R.P, Chineze au fost 'primiți 
cu ovații furtunoase.

Acad. /. G. Petrov ski a comunicat că la recenta sa ședință 
Consiliul științific al Universității de stat din Moscova, relief I nd. 
meritele deosebite ale lui Ciu En-lai in domeniul dreptului inter
național, l-a ales in unanimitate doctor honoris causa in științe 
juridice.

Acad. Petrov ski a inml nat lui Ciu En-lai diploma prin care i 
se conferă acest titlu academic.

După ce aplauzele au încetat s-a dat cuvintul profesorului D. 
•X Karev, decanul facultății juridice a Universității de stat din 
Moscova.

In numele colectivului numeros al studenților Universității din 
Moscova, solii R.P. Chineze au fost salutați de aspirantul A. 
Zelenin.

Studentul chinez Hu Țzun-pei, din anul IV al facultății de 
geografie, adresează apoi cuvinte calde de salut premierului 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze.

J?n I Q i • Experiența științei și culturii
U;1U. JuLI”1 Cl 1. sovietice —calea dezvoltării

cu.turii noastre socialiste
La începutul cuvîntării sale, 

Ciu En-lai a mulțumit pentru 
primirea călduroasă ce i s-a fă
cut considerînd aceasta drept o 
manifestare a celei mai profun
de prietenii a intelectualilor 
vietîci față de intelectualii 
China.

Faptul că mi s-a conferit _
titlu academic de onoare consti
tuie o cinste nu numai pentru

poporul chi- 
aptitudinile

sir Anthony!
Acum cîteva săptămîni am 

publicat în ziarul nostru, 
după „Daily Herald44, o de
clarație a lui Randolph Chur
chill, în care acesta afirma 
că cel mai tirziu în luna ia
nuarie Anthony Eden va fi 
nevoit să lase altcuiva postul 
de prim ministru al imperiu
lui britanic. Iată că n-au tre- 

' cut decît nouă zile de la în
ceputul lui ianuarie și vorbe- 

, Ic fiului celui care a sprijinit 
cariera lui Eden, s-au adeve- 

' rit.
Da, mister Eden a demi

sionat
Am exagera afirmînd că 

vestea demisiei sale a uluit 
' pe cineva. Ca și Randolph 

Churchill, o bănuiam fiecare. 
; De altfel, încă din timpul 

concediului din Jamaica, Eden 
și guvernul — pr atunci al 
său — se găseau în postura 
unor soți care s-au despărțit 

, și mai sînt „uniți" doar atît 
timp cît tribunalul n-a pro- 

, nunțat încă divorțul. Alaltă
ieri, „divorțul44 s-a înfăptuit-.

Se spune că uneori 
rile pasiuni duc pe • 
la pierzanie.

Se pare că aceasta s-a a- 
deverit in cazul lui
Marea lui pasiune a fost O- 
rientul. L-a atras încă din ti
nerețe exotismul colonial și —

< probabil — nu numai exotis
mul. De aceea și-a făcut- stu-

i diile la facultatea de limbi o- 
' rientale a universității din 
! Oxford, iar mai tirziu i s-a 

încredințat ministerul colonii- 
' lor. Ei bine, tocmai în Orient 

căruța lui Eden a nimerit cu 
oiștea în gard. Aventura din 

i Egipt i-a venit de hac. Cu ce 
1 s-a ales Anglia din cavalcada 
' războinică de pe malurile Sue- 
1 zului ? Cu o mare criză a 
' combustibilului ce a avut ur

mări grave în mai toate ra- 
' murile economiei britanice și
< nu numai britanice. Ba mai 
; mult : faimoasa influență bri- 
! tanică în Orientul Mijlociu a
' scăzut aproape la zero.

Acest fapt, cit și politica 
dusă de guvernul Eden în Ci* 

" * “ au
șir

ma. 
oameni

Eden.

pru și în alte colonii, 
i zdruncinat pozițiile lui

Anthony și nu numai pe-a’le 
lui.

Multe organe de presă din 
Londra și Paris — de pi dă 
„Daily Herald" sau „Le Pari- 

J sien Libere" — fac diverse 
speculații în legătură cu inca
pacitatea lui Eden ca prim 
ministru. Ziarele respective 
încearcă să ocolească însă

< tocmai faptul că falimentul 
lui Eden reflectă falimentul

i întregii politici a partidului
< conservator. Eden pleacă; 
1 conservatorii, deocamdată, ră- 
i mîn. In locul lui Eden a fost 
1 numit fostul ministru de fi-

nanfe în ultimul cabinet, sir 
Harold MacMillan. Astfel, 
mare lucru nu «e schimbă.

4 Și apoi nu trebuie uitat de

cuțitul pe care S.U.A. l-a bă
gat în coastele bătrinului leu 
britanic. „Doctrina Eisenho
wer", care invită pe „priete
nii" englezi să lase Americii 
locul in Orientul Mijlociu, 
este toroipanul care a lovit 
nu numai în capul lui Eden.

...Mister Eden pleacă, iscă- 
lindu-și demisia cu miiniie 
pline de singe egiptean nevi
novat.

Poporul englez și toți cei 
care au dezaprobat acțiunile 
războinice ale fostului pre
mier englez, li spun fără nici 
o părere de rău : Adio, pen
tru totdeauna, sir Anthony I

DAN LAZARESCU

mine, dar și pentru 
nez. Cunoștințele și 
mele personale nu sînt prea mari. 
Ele nu corespund titlului acade
mic pe care il primesc. In nu
mele luptei pentru pace, pentru 
cauza noastră comună a comu
nismului, voi studia și voi munci 
și mai sirguitor.

In continuare Ciu En-lai a sub
liniat importanța Universității 
din Moscova ca un vechi centru 
al științei și culturii înaintate-din 
Uniunea Sovietică, arătînd că în 
trecut, aici au studiat și au lu
crat numeroși gînditori de seamă 
și activiști pe tărîm obștesc din 
Rusia, eminenți scriitori și oa
meni de știință.

Vorbind în continuare despre 
faptul că în domeniul culturii ex
periența de bază a revoluției și 
construcției culturale din Uniunea 
Sovietică sînt extrem de folositoa-

re pentru poporul chinez, Ciu 
En-lai, s-a referit la situația în- 

"țămîntuiui din R. P. Chineză 
Tn decurs de 7 ani — a 

spus el — instituțiile noastre 
de învățămînt superior au fost 
absolvite de peste 300.000 stu- 
denți, numărul studenților a 
crescut de la 16.000 în anul 
1949 la peste 380.000 în 1956 
Dar, după cum constatăm cu 
părere de rău, cadrele de con
structori nu satisfac încă nici 
pe departe nevoile țării atît în 
ce pr.vește calificarea, cît și 
numărul lor. Cu toate acestea 
EXPERIENȚA ȘTIINȚEI ȘI 
CULTURII SOVIETICE, CA
RE SE DEZVOLTA ȘI ÎN
FLOREȘTE ZI DE ZI, NE IN
DICA CALEA DEZVOLTĂRII 
CULTURII NOASTRE SO
CIALISTE IN CHINA.

Ciu En-lai a spus în continua
rea cuvîntării sale că nimeni nu 
poate nega faptul că în cei 40 
de ani care au trecut cultura și 
știința sovietică, sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, din înapoiată cum era 
in timpul țarismului, a atins ce! 
mai inalt nivel din lume.

Desigur — a spus el — în do
meniul culturii și științei nu tre
buie să ne izolăm și sâ fim con
servatori. Lenin ne-a spus in re
petate rînduri că trebuie să știm 
să preluăm tot ce este mai bun 
din cultura omenirii. Dar trebuie 
de asemenea să deosebim cu spi
rit de discernămint ceea ce este 
ca adevărat folositor de ceea ce 
este dăunător. Pentru a duce îna
inte dezvoltarea științei, literatu
rii și artei, noi cei din China am 
promovat linia : „Să îmboboceas
că toate florile, să se întreacă in
tre ei toți oamenii de știință".

Desigur, procedăm astfel în 
scopul dezvoltării și îmbogățirii 
culturii socialiste și .nicidecum 
pentru lichidarea sau slăbirea ei. 
• Poporul chinez — a spus 'n 
J continuare Ciu En-lai — a 
I sorbit multe lucruri folositoa- 
t re și fără Îndoială va continua 
J și pe viitor să soarbă multe 
I lucruri folositoare din expe- 
I riența revoluționară și din ex- 
t periența construcției economi- 
I ce și culturale din Uniunea 
I Sovietică.

In încheiere vorbitorul și-a ex
primat îrjcă odată recunoștința 
pentru primirea caldă ce i-a fost 
făcută.

Tratativele 
sovieto-chineze

ZI DE BUCURIE
vă1

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 10 ianuarie 
au continuat la Moscova tratati. 
veie dintre delegațiile guverna
mentale ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Chineze.

La tratativele care au avut loc 
la 10 ianuarie a continuat schim
bul de păreri atît asupra proble
melor legate de situația interna
țională actuală, cit și asupra al* 
tor probleme care interesează cele 
două delegații guvernamentale. 
Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială și în 
spiritul înțelegerii reciproce de
pline.

Tratativele vor continua după 
înapoierea 
mentale a 
Chineze la

delegațiel guverna- 
Republicii Populare 

Moscova.
★

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. anunță că la 11 
ianuarie sosește la Varșovia de
legația guvernamentală a R.P. 
Chineze, condusă de Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat.

Venind de

0 provocare nerușinată
(Agerpres). — TASS

nopții de 7 ianuarie 
un atac

sovietice
împotriva 
din R. F.

BONN 10 
transmite :

In cursul
6-a săvîrșit 
ambasadei
Germană. Un grup de bandiți so
siți cu automobile au spart cu 
pietre multe geamuri. Este 6em- 
nificativ faptul că detașamentul 
de poliție a sosit la clădirea am-

la Moscova

Delegați a guvernamentală a R. D. Germane 
s-a Înapoiat la Berlin

BERLIN 10 (Agerpres). — 
A.D.N. transmite: La 10 ianua
rie s-a înapoiat la Berlin, venind 
de la Moscova, delegația guver
namentală a Republicii Democra
te Germane în frunte cu Otto 
Grotewohl, primul ministru al 
R.D. Germane.

W. Stoph, vicepreședinte al 
Conșiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, a adresat o cuvîntare 
de salut membrilor delegației.

Otto Grotewohl, primul minis
tru al R D. Germane, a luat 
apoi cuvîntul subliniind că în 
cadrul tratativelor de la Mosco
va un loc important a fost acor
dat problemei dezarmării și creă
rii unei zone de înarmări limi
tate în Europa.

In timpul tratativelor noastre, 
a continuat O. Grotewohl, ne-am 
ocupat amănunțit de problema 
relațiilor dintre Republica Demo
crată Germană și Uniunea Sovie
tică. Aceste relații au fost regle
mentate în deplină conformitate 
cu Declarația guvernului 6ovietic 
din 30 octombrie 1956 cu privire 
la bazele dezvoltării și întăririi 
prieteniei și colaborării dintre 
Uniunea Sovietică și celelalte 
state socialiste.

Cu prilejul examinării proble
mei germane, a spus O. Grote
wohl, am declarat din nou că 
principala piedică în calea rezol 
vării acestei probleme pe o bază 
pașnică și democratică este ac
tuala orientare a guvernului vest- 
german, politica sa de remilita- 
rizare, de participare la blocul 
militar N.A.T.O., de înăbușire a 
drepturilor și libertăților demo
cratice în Germania occidentală.

O. Grotewohl a menționat de 
asemenea că delegația guverna
mentală a R.D. Germane a avut 
•osibilitatea să stea de vorbă la 
moscova cu delegația guverna-

Pregătiri 
ntr u 

Festival

chineza condusa de Ciu 
premierul Consiliului de 
R.P. Chineze.

mentală 
En-lai, 
Stat al

Legăturile frățești de nezdrun
cinat care ne unesc strîns cu 
mari puteri ca Uniunea Sovieti
că și Republica Populară Chine
ză. ne însuflețesc pentru a re
zolva cu încredere și cu forte 
și mai mari sarcinile care* ne 
stau în față.

basadei cu o mare întîrziere — 
40 de minute după atac.

Profitînd de faptul că au scă
pat nepedepsiti, bandiții au repe
tat această ieșire în noaptea ur
mătoare. Ei au spart din nou cî
teva geamuri ale clădirii clubu
lui.

In prezent în Germania occi
dentală nu mai contenește propa
ganda antisovieticâ la care par
ticipă activ și persoane suspuse, 
inclusiv miniștri. De aceea, ata
cul banditesc asupra ambasadei 
U.R S.S. în R. F. Germană nu 
poate fi considerat ca un fenomen 
pur intimplâtor. El constituie o 
manifestare a acțiunilor acelor 
forțe din Germania occidentală 
care se străduiesc să înrăutățea
scă relațiile dintre R. F. Germană 
și Uniunea Sovietică.

S. M. Kudreavțev, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al U.R.S.S. 
in R. F. Germană, l-a vizitat pe 
Hallstein, secretarul de 6tat al 
Ministerului Federal al Afacerilor 
Externe, și i-a înaintat un protest 
cerind tragerea la răspundere a 
organizatorilor și participanților 
la atac și asigurarea securității 
ambasadei sovietice și a colabora
torilor ei.

pentru sportivii sovietici
■i ?

h s

Marele Palat al Kremlinului. Serata participan- IN. A. Bulganin, A. I. Mikoian, N. S. Hrușciov 
ților la cea de-a XVI-a Olimpiadă. Tovarășii I și Ciu En-lai printre participanții la serată.

La ce sînt folosiți tinerii unguri refugiați
V1ENA (Agerpres). — Din 

Viena se anunță că numeroși 
copii unguri între 12—15 ani 
care în prezent se află în Aus
tria urmează să fie transportați 
in Africa de sud unde vor servi 
ca mină de lucru ieftină.

Acțiunea este aspru criticată 
de ziarul austriac „Oesterrei- 
chische Volkstimme" cerind ca

acești copii să fie trimiși înapoi 
părinților lor.

Un corespondent din New York 
al unui alt ziar vienez, „Kurier“, 
anunță că refugiați unguri între 
18—26 ani care se află acum în 
Statele Unite vor fi înrolați în 
curs de un an în armata ameri
cană.

Cuvîntarea tov. IF. Gomulka
VARȘOVIA 10. Corespondentul 

Agerpres transmite: La 9 ianua
rie alegătorii din circumscripția 
electorală nr. 3 din Varșovia s-au 
intilnit cu tovarășul Wladislaw 
Gomulka, prim-secretar al Comi
tetului Centra! al Partidului Mun. 
citoresc Unit Polonez, candidat al 
Frontului Unități Poporului in 
alej erile pentru viitorul Seim.

Râspunzînd la-nu me roasele în
trebări puse de alegători în le
gătură cu situația economică ac
tuală a Poloniei, W. Gomulka a 
arătat că dificultățile și lipsurile 
existente în economia națională 
pot fi înlăturate sau lichidate nu
mai 
care 
rirea 
țului

In 
spus 
politicii economice au fost săvîr- 
șite greșeli. Totuși, in ciuda ace
stor greșeli, în cei 12 ani de pu- 

I tere populară în Polonia s-a rea- 
1 lizat o creștere continuă a pro

ducției industriale și agricole. El 
a dat apoi exemple în acest sens, 
care, după cum a sublimat W. 
Gomulka, dovedesc în mod con
vingător superioritatea sistemului 
economic socialist.

Partidul și guvernul, a conti
nuat W. Gomuika. depun toate 
eforturile în vederea înlăturării 
dificultăților, a ridicării nivelului 
de trai al oamenilor muncii. După 
ce a arătat o serie de dificultăți 
ca: neîndeplinirea planului de 
producție la unele articole, dis
proporțiile în dezvoltarea diferi
telor ramuri ale economiei națio
nale, scăderea exportului de căr
bune, principalul articol de export 
polonez, scăderea producției agri

cole și disproporțiile în dezvolta-

prin muncă perseverentă, 
să aibă drept rezultat spo- 
productiei și reducerea pre- 
de cost.
perioada care a trecut, a 
W. Gomulka, în domeniul

rea industriei și agriculturii, to
varășul Gomulka a subLniat că 
lichidarea dificultăților economice 
nu este însă numai o cauză a 
partidului și guvernului, ci este 
o cauză comună a partidului, gu
vernului, clasei muncitoare și a 
tuturor oamenilor muncii.

In continuare W. Gomulka a 
acordat o mare atenție întrebări
lor ridicate cu , ‘ ' 
viitorului Seim, la rolul Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez.

W. Gomulka a subliniat că 
P.M.U.P. exercită un rol condu
cător în Polonia populară. 
P.M.U.P. este partidul clasei 
muncitoare și țărănimii munci
toare, un partid al oamenilor 
muncii de la orașe și sate, par
tidul Poloniei populare. Nimeni 
nu poate fi mai credincios în a 
sluji mase’e muncitoare și Polo
nia populară decît partidul clasei 
muncitoare. Nimeni altul decît 
partidul nostru — miile și zecile 
de mii de membri dintre cei mai 
cinstiți și cei mai devotați — nu 
a suferit mai mult pentru cauza 
poporului muncitor. Partidul me
rită aceasia și trebuie să avem 
încredere în el.

Calea spre socialism, a subli
niat W. Gomulka, nu este b cale 
ușoară. Poporul polonez va mer
ge pe această cale și pe viitor, 
sub conducerea P.M.U.P.

In încheiere tovarășul Gomul
ka a chemat pe alegători să-și 
îndeplinească datoria cetățeneas
că, să aibă încredere în candida- 
ții partidului în alegeri, să-și dea 
voturile candiclaților Frontului 
Unității Poporului.

Adunarea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de mare entuziasm și 

6-a încheiat cu intonarea Inter
naționalei.

privire la rolul

i MOSCOVA 10 (Agerpres).— 
(TASS transmite: încă din pri. 
( ma zi a noului an in sălile Pa- 
! latului Mare al Kremlinului ră- 
} sună muzica. Aici, in țața po- 
I mului de iarnă frumos impo- 
l dobit, se distrează școlarii. La 
} 9 ianuarie, la balul de la Krem- 
I lin au venit sportivii — partici- 
! panții la jocurile olimpice, acei 
} care lntr-o luptă sportivă dir- 
f ză au obținuf glorioasa victo- 
l rie la Olimpiada de la Mel~ 
( bourne.
f M. Davîdov, secretar al co- 
f miletului orășenesc Moscova al 
( U.T.C.L. din U.R.S.S. se adre- 
î sează celor prezenți. El ti fe- 
( licită pentru minunata victorie 
( repurtată și le urează noi suc- 
< cese în muncă, Învățătură și 
f sport.
‘ Are apoi loc un program ar- 
! tist ic.
| In toiul serbării In sala 
( Gheorghi iși fac apariția tova- 
I rășii N. A. Bulganin, N. S. 
( Hrușciov, A. I. Mikoian, Ciu 
f En-lai. premierul Consiliului de 
} stat al Republicii Populare Chi- 
I neze și alte personalități. Cel 
j prezenți intimpină pe oaspeți 
j cu aplauze furtunoase și acla- 
( mâții de salut.
( N. S. Hrușciov se adresează 
J sportivilor sovietici cu cuvinte 
( de salut. El U felicită în 
} mele Comitetului Central 
j P.C.U.S. și al guvernului 
I vietic pentru victoria obținută 
[ pe arena sportivă internațio

nală.
— Ați demonstrat bine 

posibilitățile voastre și mă- 
( iestria voastră — a spus N.
> S. Hrușciov — ați apărat cu 
? cinste onoarea sportivă a 
< patriei noastre.
> In prezent principalul este 
( să nu ne îngimfăm. Pe vii- 
(tor veți avea de făcut față

I> unor competiții sportive șî 
? mai serioase. Trebuie să în- ] 
< tăriți și să dezvoltați forțele j 
> morale și fizice, trebuie să J 
> desăvîrșițî măiestria în toa- ] 
> te disciplinele sportive. Co- j 
> mitetul Central al Partidului { 
> Comunist și guvernul sovie- j 
> tic sînt foarte mulțumiți, j 
J foarte bucuroși de succesele j 
> voastre. j
De microfon se apropie Ciu ) 

En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chi
neze, care salută pe sportivii so
vietici în numele poporului chi
nez, al guvernului Republicii 
Populare Chineze și al Partidu
lui Comunist Chinez. 
i\ — Frații voștri chinezi —

> a spus Ciu En-lai — în pre- 
? zent rămîn încă in urmă în 
J domeniul culturii fizice și 
> sportului. Dar peste 10 ani 
> sportivii chinezi vor ști să 
J obținuă succese mari. Spor- 
> tivii noștri trebuie să mear- 
j ga alături de voi și să in- 
J vețe de la voi.

> Fie ca în toate domeniile 
’ de activitate popoarele Chl- 

, nei și U.R.S.S. să mea rgă 
• Întotdeauna mină in mină.
In numele sportivilor învia, 

gători în cea de-a 16-a ediție 
nu. a Jocurilor Olimpice a luat cu- 

al 
so.

)

vîntu! campionul olimpic Vladi
mir Kuț maestru emerit al spor
tului din U.R.S.S. El a mulțu
mit Partidului Comunist și gu
vernului sovietic pentru „ 
față de sportivi, față de dezvol
tarea sportului sovietic.

Tovarășii N. 
N. S. Hrușciov, 
Ciu En-lai, He 
sian, Liu Siao 
un călduros rămas bun de la 
sportivii sovietici.

gri/a

A.
A. I.

Lun, VanȚzia- 
și-au luat apoi

Hammarskjoeld va sosi în Ungaria 
într-un viitor apropiat

Serviciul presei al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Unga
riei a publicat un comunicat în 
care se arată că vizita secretaru
lui general al O.N.U., Ham- 
marskjoeld, în Ungaria va avea 
loc într-un viitor apropiat, ime

diat ce secretarul general și gu
vernul ungar vor alege data po
trivită.

In comunicat se spune că In 
timpul șederii sale de patru zile 
In Ungaria unul din adjunefii 
secretarului general — De Sey- 
nes, a stabilit legături directe 
între guvernul ungar și secreta
riatul O.N.U. și de aceea vizita 
sa poate fi considerată ca o pre
gătire a călătoriei secretarului 
general in Ungaria.

A 11-a aniversare a proclamării R

Un aspect al barajului de pe șantierul hidrocentralei „Enver".

P. Albania

/ *£R.P.ALBAH)A

H. MacMillan — noul premier 
al Angliei

LONDRA 10 (Agerpres). — 
La Londra s-a anunțat oficial că 
Harold MacMillan a fost numit 
noul prim ministru al Angliei în 
locul lui Anthony Eden care a de
misionat.

H. MacMillan a deținut în ca
binetul Eden funcția de ministru 
al Afacerilor Externe și ministru 
de Finanțe.

i 

ș

La Tirana a avut loc recent 
o ședință a Comitetului național 
de pregătire in vederea celui de 
al 6-lea Festival Mondial al Ti

neretului și S'udenților, care va avea loc în vara acestui an la
Moscova. Ședința a fost prezidată de ministrul Invățămîntului 
Public și al Culturii al R.P. Albania. Ramiz Alia.

Ccm t.tul național de pregătire a Festivalului a examinat lu
crările pregătitoare care au fost efectuate pînă în prezent și a 
adoptat o serie de măsuri organizatorice necesare pregătirii în 
cit mai bune condiții a tineretului albanez în vederea Festi
valului de la Moscova.

- Elevii unei școli tehnice din Tirana la o- 
rele de practică.

Țesătoarea fruntașă Gica Kapani din
Skodra depășește zilnic norma cu 160 

la sută, i

La 11 ianuarie 
1946, reprezentan
ții poporului alba
nez convocați tn 
Adunarea Consti
tuantă a Albaniei, 
au proclamat Alba
nia republică popu
lară. Acest act, ca
re va rămîne tn 
istoria poporului al
banez, ca una din
tre cele mai de sea
mă înfăptuiri, a 
fost posibil tn ur
ma luptei de elibe
rare a țării de sub 
jugul fascist, luptă

condusă de comuniștii albanezi.
In anii care au urmai, poporul 

albanez a cucerit o serie de victorii. 
Sub conducerea Partidului Muncii din Alba
nia, oamenii muncii au naționalizat conce
siunile străine, băncile, marile întreprinderi 
industriale, au realizat reforma agrară.

Avind ajutorul multilateral al Uniunii So
vietice și al celorlalte state socialiste. Alba
nia — altădată lipsită aproape complect de 
industrie — a început să-și făurească pri
mele sale fabrici și uzine. A luat ființă un 
combinat textil, o centrală hidroelectrică, un 
combinat pentru prelucrarea lemnului, altul 
pentru fabricarea zahărului, s-au pus bazele 
metalurgiei prelucrătoare, s-au construit pri
mele căi ferate^ In anul ce a trecut, s-au 
deschis noi fabrici ca cea de conserve de la 
Skodra și cea de fabricare a sticlei de la 
Tirana. Succese importante au obținut oame
nii muncii din agricultura Albaniei. O mare 
parte dintre ei au format cooperative agri
cole de producție, unde obțin recolte nemai- 
tntîlnite pînă acum în (ară.

în 195x s-a încheiat cu succes primul pian 
cincinal al Albaniei. Actualmente, muncitorii 
din orașele și satele Albaniei lucrează pen
tru realizarea celui de al doilea plan cinci
nal. Odată cu realizarea acestui plan. Albania 
va păși pe încă o treaptă a dezvoltării sale 
industriale.

Tineretul din Republica Populară Romînă 
este alături de tineretul frate albanez și săr
bătorește împreună împlinirea all ani de 
la proclamarea Republicii Populare Albania. 
Cu acest prilej, noi transmitem un călduros 
salut și urări de noi succese în muncă po
porului albanez, tineretului său.

Lupta studenților din Peru
După cum anunță ziarul chilian „El Siglo", centrul studențesc 

al Facultății juridice de la Universitatea națională din Peru a 
dat publicității o declarație în care cere denunțarea acordurilor 
militare încheiate intre S.U.A. și țările Americii Latine. In de
clarație se subliniază că aceste acorduri urmăresc înrobirea po
poarelor țărilor latino-americane. Centrul studențesc cheamă 
toate universitățile din țările Americii, organizațiile politice șl 
uniunile oamenilor muncii să sprijine această declarație și să ob
țină anularea pactelor, acordurilor și tratatelor militare înche
iate tntre S.U.A. și țările Americii Latine.

1.828.297 de persoane.

ROMA. în provincia Cuneo din ROMA. Potrivit datelor Instltu- 
Italia, în urma ninsorii abunden-' tului central de statistică, popu- 
te, circa 12 comune au fost izo- lația Italiei se ridica la sfîrșitul 
late de mase de zăpadă care au lunii octombrie 1956, la 48.308.000 
atins în unele locuri 3 metri. . locuitori, ceea ce reprezintă o 

WASHINGTON. La 10 ianua- creștere cu 247.000 de perSoane' 
rie, președintele S.U.A., Eisenho-. față de anul precedent.
wer. a prezentat în fața ambelor La sfîrșitul lunii decethbrie 
Camere ale Congresului ameri.' ,956, populația orașului Roma, 

k.j»i i..i .. cap,|a|a ita]jeiF a atins cifra d«

PORT SAID. După cum anun
ță „France Presse", generalul 
Wheeler, însărcinat cu conduce
rea lucrărilor de deblocare a Ca
nalului de Suez, a hotărit să 
renunțe la serviciile vaselor de 
deblocare sub pavilion francez și 
englez.

NEW YORK. Experții în pro
blemele de securitate a circulației 
din S.U.A. au calculat că în 
cursul anului 1956 au fost ucise 
în accidentele de circulație din 
S.U.A. peste 40.000 de persoane, 
ceea ce indică o creștere cu 5 la 
sută față de anul 1955.
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Casa pionierilor din orașul 
Skodra.

can, tradiționalul mesaj anual cu 
privire la Starea Uniunii. Mesa
jul a cuprins principalele proble
me de politică externă și internă 
ale guvernului S.U.A.

PARIS. Agenția France Presse 
anunjă că poliția franceză a fă
cut o descindere la tipografia din 
Paris a F.S.M. Au fost confiscate 
o serie de publicații consacrate 
situației din Africa de nord și din 
Africa occidentală franceză.

ROMA. Scriitorul italian Giu
seppe Petronio, care în anul 19,56 
ne-a vizitat tara la invitația In
stitutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătate, a tradus 
în limba italiană romanul „Negu
ra" de Eusebiu Camilar.
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