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Plenara a
în zilele de 10 și 11 

Plenara a Il-a a C.C. 
ordine de zi :

1. Raport cu privire

ianuarie 1957, a avut loc
al U.T.M.cu următoarea

1. Raport cu privire la sarcinile Uniunii Tine
retului Muncitor în mobilizarea tineretului pentru
aplicarea în viață a hotărîrilor Plenarei C.C. al 

P.M.R. din 27—29 decembrie 1956.
2. Raport cu privire la munca U.T.M. pentru în

deplinirea sarcinilor stabilite de Hotărîrea Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., cu privire la unele 
măsuri de îmbunătățire a muncii politicc-educat.ve 
în rindul studenților. .

3. Aprobarea planului cu privire la pregătirile 
și participarea tineretului din R.P.R. la cel de al 
VI-lea Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Moscova.

4. Raport cu privire la rezultatele acțiunii 
preschimbare a documentelor U.T.M.

Plenara a adoptat hotărîri corespunzătoare 
legătură cu fiecare din problemele discutate.

La plenară a luat parte tov. Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

Dezbătînd sarcinile Uniunii Tineretului Munci
tor în mobilizarea tineretului pentru aplicarea în 
viață a hotărîrilor ședinței Plenare a C.C. al P.M.R. 
din 27—29 decembrie 1956, plenara își însușește 
aceste hotărîri și cheamă toate organele și orga
nizațiile U.T.M., întregul tineret al patriei noastre să 
studieze Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R., din 27— 
29 decembrie 1956, precum și Rezoluția plenarei 
C.C. al P.M.R., să pună aceste documente la baza

de
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activității lor și să ia parte activă alături de toți 
oamenii muncii la înfăptuirea sarcinilor ce decurg 
din ele.

Analizind munca desfășurată de organizația 
U.T.M. pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de ho- 
tărirea Biroului Politic al C C. al P.M.R. cu. pri
vire la unele măsuri de Îmbunătățire a muncii poli
tico-educative în rindul studenți’or și de Congre
sul al ll-lea al U.T.M.. Pienara cheamă organeje 
și organizațiile U.T.M. din institutele de învăță- 
mînt superior să pună in centrul activității lor 
munca de educație politico-ideologică a studenți
lor pentru educarea comunistă, patriotică și inter- 
naționalistă a viitorilor specialiști și tehnicieni, să 
îndrume și să sprijine activitatea Asociațiilor Stu
dențești, mobilizînd pe toți studenții la muncă mai 
intensă de invățămint, științifică, obștească, cultu
rală, artistică, sportivă, la rezolvarea prob’emelor 
gospodărești și de asistență socială studențească.

Plenara consideră că în prezent toate organele 
și organizațiile U.T.M. trebuie să desfășoare o sus
ținută muncă politică In campania pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare Națională, explicînd 
tineretului politica partidului nostru pentru ridi

carea continuă a nivelului de viață al poporului, 
grija ce o poartă partidul și guvernul tării noastre 
tineretului, succesele mari obținute de statul nostru 
pe drumul construirii socialismului, astfel ca întreg 
tineretul care are drept de vot să-și acorde cu în
credere votul candidatelor Frontului Democrației 
Populare, fiind convins că în felul acesta votează 
pentru viitorul său luminos.

Teatrul Secuiesc de Stat} 
din Tg. Mureș a împlinit 10 j 
ani de activitate. Dupâ mai f 
bine de un secol și juma- ( 
tate de frâmintâii pentru în- f 
ființarea unui teatru perma- j- 
nent în limba maghiara la ( 
Tg. Mureș, acum 10 ani, (

ființat Teatrul Secuiesc de [ 
Stat.

Acest însemnat eveniment f 
în viața culturală a țârii f 
noastre a fost salutat cu l 
multa bucurie. Tovarășul ( 
dr. Petru Groza, președintele f 
Prezidiului Marii Adunări f 
Naționale a R.P.R. a adresat f 
direcției Teatrului Secuiesc f 

roase felicitări. {
Remarcabilul eveniment în [
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Candidați! F.D.P., la sfat cu alegătorii
Cetățenii propun...

despre dorința de a lupta pentru 
a traduce în viață recentele, ho
tărîri ale partidului. Vorbitorii 
au ridicat și o serie de probleme 
gospodărești.

Muncitorul Ștefan Core a 
spus: locuiesc pe strada Th. Ne- 
culuță unde încă nu s-a instalat 
apa potabilă. Cred că sfatul 
popular trebuie să grăbească lu
crările.

Aurel Solomon, directorul șco
lii profesionale de pe lingă fabri
ca de sticlă, a arătat că pe viitor 
va fi necesar ca sfatul popular 
orășenesc să se îngrijească 

_ ___ _______r____ r_____ condițiile de învățătură pe
tivitate a muncii și mai mare, le au elevii.

ORAȘUL STALIN (de la co
respondentul nostru).

Vineri după terminarea schim
bului I, muncitorii de la fabri
ca „Vîtrometan“ Mediaș s-au în- 
tîlnit cu tov. Maxim Berghianu, 
prim secretar al Comitetului re
gional de partid Stalin, candidat 
al F.D.P. pentru circumscripția 
electorală Mediaș.

Alegătorii care au luat cuvin- 
tul au vorbit despre marile rea
lizări dobînditc, în opera de 
construire a socialismului, dato
rită conducerii de către partid, 
despre faptul că ci sînt dornici 
ca pe viitor să obțină o produc-

și de 
care

Alegătorii Slmion Popa, Irina 
Zenn, Anastasia Benedek și alții 
au ridicat diferite probleme gos
podărești care se pot rezolva 
pe plan local. Fiind pre
zențe la intîlnire, au luat cuvîn- 
tul Vasile Goia. președintele sfa
tului popular orășenesc. Eugen 
Schneider, directorul O.C.L. „A- 
limentara*4, Maxim Tomuță, pre
ședintele comitetului de între
prindere de la „Vitrometan“ — 
care au arătat măsurile ce se 
vor lua în cursul anului în ve
derea înlăturării lipsurilor exis
tente, pentru îmbunătățirea ni
velului de trai al celor ce mun
cesc.

IN COMUNĂ, PRINTRE ALEGĂTORI
CONSTANȚA (de la corespon

dentul nostru).
Marin Comșa, muncitor la 

depoul C.F.R. Fetești, este candi
datul F.D.P., în circumscripția e- 
lectorală Fetești. Vestea că va 
merge în comuna Ștefan cel Ma
re să stea de vorbă cu alegătorii 
a prilejuit multă bucurie săteni- 
Lot.

— Am venit să stăm de vorbă.
••v
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Ce aduce ceasul;
■
Pale Jung Ciun eate un înalt Ț 

damnltar llsinmanlat. Plnâ ; 
mai zilele trecute era pre- ■ 
ședințele Comisiei pentru A- j 
tăcerile Externe a Adunâni ■ 
legislative din Coreea <1® 
sud. In aceastâ calitate l-a 
vizitat pe Clan Eal-șl in 
cadrul unei .misiuni do bu-
nâvolnfâ*. Din partea cui a a 
fost .bunăvoința- e mai ■ 
greu de spus. Fapt este Insă j 
că sud-coreeanul s-a întors j 
acasă .cu... 530 de ceasor- •

o

• acasă „cu... 500 de ceasor- •
• nice de auî"« „Misiunea" fiind j
• fructuoasă, omul s-a apucat • 
; să-și culeagă roadele. R®s •
• pectiv s-a apucat de specu- •
• lă cu ceasornicele. Deși pe ; 
i moșia lisînmanistă matra- • 
i pazlîcurile sînt la ordinea •
• zilei, totuși business urile • 

lui Pak Jung Ciun erau prea.’ 
scandaloase ca să poată fi® 
trecute sub tăcere. A auzit ? 
unul, a auzit altul, au înce- ® 
put să facă zgomot ziarele.? 
Deh, e știut că nu aduce ® 
anul ce aduce ceasul... Gu- ® 
vemanții lisînmaniști n-au î 
mai putut să mușamaiizeze ? 
afacerea așa că s-au văzut • 
siliți să 1 tragă la răspunde- ® 
re. „înaltul demnitar" și-a ® 
prezentat demisia din func- ® 
ția pe caro o deținea de ani ? 
de zile, urmînd să se pre-j 
zinte în fața tribunalu- • 
lui. Poate aștepta însă în •

_ liniște judecata. Nici ceilalți • 
; „demnitari" sud-corceni nu-s |
• mal breji și e știut că corb •
• la corb nu-și scoate ochii. •

D.L. :

a
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în legătură cu unele probleme precizate
în recentele hoiărîri ale C. C. al P. M. R. iov. PAUL COPPELOVIClj

Îmbunătățirea sistemului director al Direcției normării ) 
ji salarizării din Comitetul t 

de Stat al Planificării

j sărbătorit sîmbâtâ lă prînz f 
j piintr-o ședința festivă care J 

a avut loc în sala mare a f 
Palatului Cultural din Tg. ( 
Mureș. |

Au fost de fațâ tovarășii: Fa- f 
zekaș Janoș, secretar cl C.C. [ 
al P.M.R., Ion Cozma minis- [ 
trul Căilor Ferate, Csupor f 
Ludovic, prim secretar al co-[ 
mitetului de partid al Re- J 
giunii Autonome Maghiare, ( 
și scriitorul Kovacs Gyârgy, [ 
membri ai C.C. al P.M.R., ț 
Ileana Răceanu, membruneana naceanu, memoiu j- 
supleant al C.C. al P.M.R., ( 

j reprezentanți ai Ministerului f 
‘ Culturii, ai Uniunii Scriitori- j 
lor din R.P.R., ai teatrelor 
din țara, oameni de știința, f 
arta și cultură, reprezentanți J 
ai presei, oameni ai muncii ț 
din întreprinderile și institu- r 
țiile orașului.

A participat F. Keleti am- f 
basadorul R.P. Ungare la [ 
București. (Agerpres) j.
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JI de normare, salarizare și sporire a 
I cîștigurilor muncitorilor

să cîntărim ceea ce am realizai și 
ceea ce mai avem de făcut' Cu
noaștem cu toții realizările regi
mului nostru democrat-popular.  ̂
Eu v-am vorbit pină acuma des
pre ele. Vă ascult și pe dvs. 
— spunea candidatul Marin Com- 
șa cetățenilor adunați in jurul 
său.

Au vorbit mulți — bătrîni, ti
neri, gospodine, despre recentele 
hotărîri ale partidului, despre 
succesele cooperativizării agricul- 
turti in regiunea Constanța, des
pre aprovizionarea cooperativelor 
cu mărfuri de sezon și altele,

— Eu te-aș ruga, — spuse co
lectivistul Ilie Ștefan, să ne spri
jini să electrificăm comuna,

— Avem în comuna noastră ti
neri mulți. Dar nu numai ei — ci 
toți locuitorii comunei ar dori

sd petreacă serile tntr-un cămin 
cultural.

— Aș avea și eu de spus ceva 
— se ridică Ion Alexandru. Ne 
este foarte greu să mergem pină 
la gara satului învecinat. Cerem 
candidatului nostru să vadă ce 
se poate face spre a se deschide 
o haltă C.F.R. și trenul sd opreas
că și aici, la Ștefan cel Mare. 
Există construcția ridicată.

— Eu vă asigur de tot spriji. 
nul. Să gospodărim mai bine 
fondurile sfatului popular și îm
preună sd înfăptuim propunerile 
făcute.

Marin Comșa își nota propu
nerile cetățenilor' De va fi ne
voie, va vorbi despre ele și în 
sesiunile Marii Adunări Națio
nale.

însemnări
din gospodăria 55

d mNd R p,enara C.C. al aspecte ale acestei îmbunătățiri
P.M.R. din 27-29 decembrie 1956 — t; ' ‘ 1
a luat măsuri pentru majorarea 
salariilor tarifare ale muncitori
lor. Ați dori să ne vorbiți despre 
importanța sporirii greutății spe
cifice a salariilor tarifare în cîș
tigul fiecărei muncitor ?

RASPUN!
lor Congre? 
tidului Mi 
vind ridi 
al oamei 
al P.M.
1956 a
ce ur.m 
anului 1J1 
sistemu 
citorilorj

Îmbunătățirile aduse noului sis
tem dc salarizare stabilite de ple
nara C.C. al P.M.R. din 27—29 
decembrie 1956 vor cuprinde toți 
muncitorii precum și lucrătorii 
unităților unde nu a fost îmbu
nătățită salarizarea în cursul a- 
nului 1956.

Unul din cele mai importante

V^embrie
.□ncreie 

e în cursul/ 
^imotw'râ^ijea 

salarizare a mun-

Iarna aceasta nu-1 
bogată In omăt Totuși, pe 
ici pe colo, mai este cîte-un 
strat suficient de gros pen
tru o bătaie cu zăpadă.

Bătaia cu zăpadă e un 
spectacol vesel. De acest lu
cru puteți să vă convingeți 
privind fotografia de mai 
sus.

va fi faptul că, odată cu creș
terea cîștigurilor muncitorilor — 
în medie cu 15 la sută pe întrea
ga economie națională — salariile 
tarifare vor crește într-o măsură 
simțitor mai mare, restabil;ndu-se 
astfel rolul salariului tarifar ca 
element hotărîtor și stabil al cîș- 
tigului muncitorilor.

După cum se știe, actualmente 
în multe ramuri ponderea sala
riului tarifar în cadrul cîștigului 
total al muncitorilor este foarte 
scăzută, '
în unele cazuri 
Această situați, 
nătoare, deoarece 
lui stimulativ al 
far pentru crește 
muncitorilor. Dacă, 
muncitor din ramura ______
țiilor de mașini încadrat în ca
tegoria a 5 a are u<n salariu 
tarifar de 347 lei lunar și rea
lizează .prin depășirea normei 
cu 100 la sută un cîștig lunar de 
694 lei, stimulentul material pen
tru ridicarea calificării și trecerea 
în categoria imediat superioară 
(a 6-a) pentru care în prezent 
salariul tarifar este de 410 lei 
lunar este destul de slab, de
oarece oferă un spor de sala
riu de 63 lei lunar, care, față de 
cîștigul de 694 lei lunar repre
zintă abia 9 la sută. Este clar că 
o astfel de creștere mică a sala
riilor, care ar putea fi obținută 
destul de ușor și printr-o depă
șire ceva mai mare a normei, nu 
reprezintă decît un stimulent des
tui de slab pentru ca muncitorul 
respectiv să urmeze, de pildă, 
un curs pentru ridicarea califi
cării de 3—6 luni și care i-ar cere 
ca 2—3 ore zilnic, din timpul său 
liber, 6ă le rezerve învățăturii.

Pe de altă parte, nivelul scă
zut al salariilor tarifare și depă
șirile ridicate de norme realizate 
într-o serie de ramuri duc într-o

ajungând să reprezinte 
Ja 50 la sută, 

ări'/lău- 
•*nu!t ro- 
cj tari-

un 
condruc-

măsură 
nivelare _ —....... „
feritele categorii de calificare. Să 
ne referim tot la ramura construe, 
țiilor de mașini; dacă de exem
plu un muncitor încadrat »n ca
tegoria a 5-a depășește norma cu 
120 la sulă, el va realiza un civ 
tig de 763 lei lunar, care va ti 
aproximativ egal cu cel al unui 
muncitor încadrat în categoria a 
6-a. care depășește norma cu 90 
la sută (779 lei lunar). Avînd în 
vedere caracterul neștiințific al 
actualelor norme de muncă, dife
rența între cele două depășiri 
arătate maL sus nu se datorește 
în multe cazuri faptului că pri
mul muncitor își organizează mai 
bine munca și folosește mai bine 
timpul său de lucru decît cel de al 
doilea, ci pur și simplu unor de
osebiri nejustificate în nivelul 
normelor respective. Este limpede 
că, într-o astfel de situație, munci
torul de categoria a 5-a, care este 
mai puțin calificat, nu va căuta 
să-și ridice calificarea, iar cel 
mai calificat va căuta să capete 
lucrări care cer o calificare mai 
redusă, dar care au norme mai 
„avantajoase".

In plus, nivelul scăzut al sala
riului tarifar nu oferă muncitori
lor o stabilitate în salarizare, cîș
tigul lor depinzînd în cea mai 
mare măsură nu de calificarea 
lor, ci de normele pe baza cărora 
lucrează.

Prin măsurile de îmbunătățire 
a sistemului de salarizare ce ur
mează a fi introduse în cursul 
anului 1957, această situație dău
nătoare va fi înlăturată, ponderea 
salariului tarifar urmînd să 
crească în medie la 75—85 la su
tă din cîștigul muncitorilor. 
Aceasta se va obține prin majo
rarea salariilor tarifare, conco
mitent cu introducerea de norme 
mai reale, stabilite în med știin
țific, ținînd scama de situația

destul de mare și la o 
a cîștigurilor între di-

concretă a fiecărei întreprin
deri.

ÎNTREBARE: In cadrul măsu
rilor luate de plenara CC. al 
P.M.R. în vederea reașezării nor
melor, se prevede că normele noi 
vor trebui să țină seama de par
ticularitățile economice și tehnice 
ale fiecărei întreprinderi. In ce 
măsură se deosebește acest sis
tem de cel folosit pină acum ?

RĂSPUNS; In momentul de 
față marea majoritate a norme
lor de muncă aplicate in între
prinderile noastre (peste 90 la 
su.ță4- sînt norme empirice, sta
bilite prin metoda experimental- 
szatistică. Aceste norme sînt de 
regulă stabil.te pornind de la rea
liză ri obtinu’e în perioada ante
rioară, independent de co-ndițiile 
în care s-a lucrat îrf acest timp. 
Dacă, de pildă, în perioada care 
se ia drept bază pentru stabili
rea normelor 9-a lucrat cu o ma
șină nepusă la punct, dacă mate
ria primă a fost necorespunză
toare, dacă au fost întreruperi 
din cauza unei aprovizionări 
proaste, toate aceste deficiențe 
vor fi cuprinse in norma ce se 
stabilește, ceea ce nu pcate con
stitui un stimulent pentru înlătu
rarea lor ci contribuie — mai 
mult — la o permanentizare a 
acestora. In unele cazuri, nor
mele nu au la bază nici măcar 
realizări anterioare, ci sînt sta
bilite prin simplă apreciere, sau 
cum se spune „di>n och.i“, de că
tre normator sau maistru.

Este evident că astfel de nor
me nu pot ține seama de posibi
litățile reale ale fiecărui loc de 
lucru și nu pet constitui un st:-

Am plecat tîrziu de Ia școală 
în după amiaza aceea. Ședința 
comitetului U.T.M,. nou. ales se 
terminase de mult. Totuși, mi se 
părea că trăiesc din nou fiecare 
clipă. îmi părea că aud aici, a- 
proape, glasul cald al tovarășei 
directoare: „Trebuie să ridicăm 
mai sus școala noastră, să fie 
demnă de numele ei I E doar 
Școala nr. 1, școala lui Bălcescu, 
ce poartă tradiția atîtor generații 
de cărturari!“

Și totuși... mai slnt cazuri de 
indisciplină, mai sînt destui elevi 
slabi la învățătură, mai Țntîlnim 
îndărătnici, care privesc cu ne
păsare strădania noastră. Da, a- 
vem multe de făcut. Dar cu ce 
să începem ? Și cum ?

...Azi de dimineață cînd am in
trat în clasă, m-a întîmpinat o 

nunfat insă pentru gospodăria co- rumoare neobișnuită,
lectivă.La scurt timp după ședin-\ — Știi Mihai, Vochin o să mai
ța de partid, 44 de familii puneau, ’ lipsească încă vreo 4 săptămîni! 
în Țibucani, temelia gospodărie’, spune trist Liviu Socaciu. Asta 
colective „Drumul lui Lenin*. înseamnă că pierde și toată pe- 
Tot inventarul tinerei gospodări rina da tezelor... poate chiar anul. 
se rezuma la 109 hectare pă- Vochin e unul dintre colegii 
mint, 6 căruțe, patru vaci, 72 de noștri. De curind a avut de suie- 
oi și 8 grape.

J

NE FĂURIM
uni ^ujpuuaiia . / ii
colectivă Țibucani (I) Q JJl ciț ci TI O Ud
Se însera. Pe neașteptate, ulițe

le și casele țibucănenilor se lumi
nară. Lămpile electrice sfidau 
întunericul.

La sediul gospodăriei colective 
era un du-te vino de oameni. Se 
făceau pregătirile în vederea îm
părțirii veniturilor. Era perioada 
cînd colectiviștii își făceau soco
teli și planuri; unii se gîndeau 
cum să-și dureze case, alții se 
interesau dacă la Tg. Neamț gă
sesc mobilă, aparate de radio, 
biciclete.

— Avem de luat bani frumoși 
și produse multe anul acesta — 
zise Dumitru Manolache, secre
tarul organizației U.T.M. din co
lectivă.

Utemista Lia Gherasim flutură 
o cărțulie modestă, de 30 de pa
gini. Autorii: președintele gos
podăriei, Gheorghe Maftei, și se
cretarul organizației de partid, 
Loghin Rățoi. Titlul: „Ne făurim 
o,viață nouă”. Simplu, pe înțele
sul tuturor, broșura exprimă pe 
de-a-ntregul adinca transfor
mare ce a survenit în viața sa
tului Țibucani, Ar fi greșit insă 
dacă s-ar crede că țibucănenii 
au devenit oameni harnici numai 
de cind și-au unit păminturile

In gospodăria colectivă. Erau cu- 
noscuți ca oameni vrednici și îna
inte. Munceau mult. De ciștigat 
însă atunci cîștigau puțin. Rodul 
hărniciei lor intra în buzunarele 
moșierilor Roznovanu, Prisecaru 
și ale chiaburilor. Cele mai bune 
pămînturi se aflau în mina a- 
cestora. E destul să amintim că 
22 de chiaburi din Țibucani a- 
veau în stăpînire circa 300 hec
tare de pămînt, in timp ce 300 fa
milii de țărani aveau doar 150 de 
hectare. La reforma agrară din 
1945. mulți țărani de aici au pri
mit pămînt. Viața a început să 
aibă un curs nou. Cu toată 
munca, uneori destul de istovi
toare. pămintul nu dădea roade 
prea mari. Media la hectar se 
menținea la 800—900 kg. grîu. 
la 1.000 kg. porumb. Or, cu ase
menea recolte, traiul nu se prea 
putea îndestula. Ce era de fă
cut ? Partidul a arătat mereu că 
numai calea socialistă poate a- 
duce țărănimii muncitoare belșu
gul și fericirea. Intr-o ședință a 
organizației de partid comuniș
tii au discutat problema transfor
mării socialiste a agriculturii. 
Unii înclinau atunci pentru în
tovărășire, majoritatea s-a pro-

Construcțiile..

însemnări școlare

FILE
DE JURNAL

jucăm și în 
surprind ros- 
gîndul tainic

Mișu era bine jucat... Dar Bar
barossa, întîrziatul?... Să știți 
băieți: care mai întîrzie la ore, 
Barbarossa îi rămîne numele...

— Minunată piesă. Trebuie s-o 
vedem din nou...

1— Ce-ar fi s-o 
școala noastră ? mă 
tind cu voce tare 
ce mă ispitește.

...Ideea unei echipe de teatru 
de amatori în scoală ne frămîntă 
îrică de aruit. Piesa de aseară e 
un prilej ca fîndul să prindă 
viată.

Și astfel, astăzi am pornit la 
lucru pentru echipa de teatru.

Deocamdată e o taină. Trebuie 
să alegem cu grijă oamenii, ro
lurile potrivite. Să pregătim de
coruri, repetiții.

Sîntem plini de entuziasm. Va 
Ii greu, dar trbbuie să izbutim I

Evenimentele dureroase din 
Ungaria trebuie să ne d^a de 
gîndit. în aceste zile trebuie să

Dar ce lung a fost drumul pînă 
aici! îmi amintesc acum și de 
adunările U.T.M. „In ajutorul 
Învățăturii" și de strădania tova
rășilor profesori diriglnți, și de 
zecile de articole de Ia gazetele 
de perete, de consfătuirile noas
tre. dupS o serie de note rele, de 
criticele aspra, de discuțiile aprin- 
sp in care ne „acuzam" și ne „a- 
părarj" cu atîta înflăcărare. un pas înapoi in mi

^4 «fie «i avem 4neă de fp— trt. BSÎFțtT TrtWle 
cut! leagă acest lucru. Trebuie ridi-

Trebuie înfrintă inerția celor cată conș;iința răspunderii îa(ă 
ce joiuiar nu vor șă lucres nsa* uW-caJecLv.
mJi. jebuia înRîgt egoisjjil 3 ^abla leștiți'.ui e plină de șco- 
pZSvitltea cA^ăiraie igta la țfn.țfci Jesalne Incintă prin ti. 
uni "■ ’ n*e*,ea ți sinceritatea ei.

Uneori ne regăsim în paineie, 
ștrengăriiie și peripețiile — veș
nic aceleași — ale vieții școlari
lor din scenă.

Și totuși, cită deosebire între 
ei șr noi !

Urmărim cu emoție lupta lui 
Șteian Vardia... Ne simțim ală
turi de el, mult mai aproape de
cît tovarășii săi din clasț. In li
niștea sălii, cuvintele lui Vardia 
răsună puternic

...Da. Am făcut bine că am ales 
acest spectacol. Trebuie să.l vadă 
tot tineretul școlii noastre 1 

Astăzi, la școală, discuții r.e- 
sfîrșite în jurul sDectacolului. 

Aud crimpeie de discuții : 
— Simpatică figură Tarzan 1 Și

— Ce absurditate l-spune supă
rat Sandu Ce dacă am luat 2? 
Treaba meaAsta nu e un
motiv să nu merg la teatru I

Dar hotăriree comitetului
U T.AL e neclintită : spectacolul
e răsplată pentru fruntași 
e C^.L?Ou«7^n« enOnroU acesIe ZI!e 'r5T'"' 5a

.■ ,U8U e Pf®' stKngetn ți mai mult rîncftrile in.b.ema aceluia care a luat-o, ci e jxiru!8par?iduiui a] 0,-gat!.iza. 
pașJn^ijLjnuncano.s- fl<£stre să muncim mai bine 

----- ... ------ - sa înțe. fa oricînd, pentru triunful ideilor 
noastre

Adunata șpnerală U.TjĂ., |on. 
sacrală evenimeittelof din Utjga- 
ria, Je. StirySe. • V

— Este necesar să ridicam ni
velul muncii politice în școală, 
îmi spunea tovarășul instructor 
Rădulescu. Gîndeste-te la asta... 

Intr-adevăr tovarășul Radu
lescu are dreptate. Mă gîrrdesc la 
lipsurile din activitatea noastră 
politică.

Trebuie să legăm problemele 
politice de viata noastră, de pre
ocupările noastre...

Și rodul acestor frămîntări e 
deocamdată un plan al unei in
formări politice. E prima din- 
tr-un șir lung.

...Trebu'e să fie o convorbire

Vochin e unul dintre colegii 

rit o operație grea. Și așa nu era 
I prea bine pus la punct cu mate
ria, iar acum, poftim !

Băieții se agită.
Și iată câ Werner Schatz are 
idee bună1:
— Mă duc eu la el la spital de 
ori pe săptămînă. Ii duc caie-

Azi, prima impresie pe care ți-o 
lasă o vizită la grajdul de vaci 
al gospodăriei, e că aici muncesc 
oameni cu tragere de inimă. Cu
rățenia și ordinea domnesc peste 
tot. Grajdul este luminat electric, 
iar în camera îngrijitorilor este un 
aparat de radio. Gospodăria și-a 
dezvoltat cu precădere sectorul 
zootehnic. Ea are acum 17 vaci 
mulgătoare, 15 cai, 13 capete ti
neret bovin, 6 boi, 30 de porci, 
300 de oi și 80 de capre. Datori
tă valorificării vitelor și porci
lor' gospodăria a reușit să-și
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3 ori pe săptămînă. Ii duc caie- 
’ tele. Numai câ voi știți că eu 
nu-s prea tare la notițe... Să-mt 
dați și caiete mai complecte. Știți,

• băieți, adaugă el, Vochin e tare 
descurajat. L-am văzut ieri gro
zav de amant. Și nu trebuie să 
piardă anul I

Pînă la mirarea profesorului, 
băieții organizaseră 
chin va trece anul 
pas cu noi, în pas cu clasa lui!

Și mereu a fost așa. Cîte 
exemple minunate de acest fel I 
Anul trecut, utemiști ca Urseanu 

i sau Badea și-au ajutat mereu co- 
I legii. Cu simplitate și multă mo-
• destie. Ca un lucru firesc.

totul. Și Vo- 
cu bine, în

★
— Merg și eu 1
— Și au!
Strigăte eqtuziașit întîmpină 

vestea. Băieții se îmbulzesc sâ 
fie trecuți pe lista.

— Trece-mă șKjpe mine, îmi 
strigă un coleg.

— Nu se poate, tu ai un 2 > 
fizică...

— Cum... ?
Difuzarea biletelor la piesa 

„Nota zero la purtare", pe care o 
vom vedea astă seară, a stîrnit 
o adevărată furtună în școală 
căci comitetul U.T.M. a hotărît să 
meargă la spectacol numai cine 
nu are nici o netă rea...
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Ce vor studia

Răspund tinerii 
cercetători fruntași 

de la I.C.A.R.

Î
NICOLAE ȘARPE, candidat 

in științe agricole, șef de sec
tor la laboratorul de cereale 
și leguminoase, va continua 
studiul măsurilor agrotehnice 
aplicate în complex pentru 
obținerea unor producții mă
rite la griul de toamnă.

inLYA VANKY, aspirant 
secfia de fitopatologie, va con
tinua lucrările in vedere* 
întocmirii disertației pe 
tema: „Studiul biologic asu
pra ciupercii „Pilletîa nafica" 
(ciupercă care provoacă pitl- 
cirea griului — N. R.).

ALEXANDRU MAIANU, cer
cetător la secția de pedologie 
agricolă va continua studiul 
problemelor legate de ame
liorarea solurilor sărate din 
R.P.R.

OCTAVIAN BERBECEL, 
cercetător in secția agroteh. 
nică specială, va continua lu
crările In legătură cu proble
mele zonării principalelor 
plante agricole.

o<o< 
©<©< 
«« 
oca 
e*o< 
ca® 
OG» 
OO

Viitoarele congrese internaționale

ȘTIINȚIFICE
Ce reuniuni internaționale 

științifice ne rezervă anul 1957? 
fată una din întrebările pe care 
mulți cititori le.au 
dacției noastre pjin 
ior.

Să răspundem.
După 1956, un an după cum 

se știe, rodnic în privința legă
turilor stabilite între oamenii de 
știință din întreaga lume, anul 
acesta se anunță și el deosebit 
de bogat în manifestări științi
fice internaționale. Iată cîteva 
dintre congresele și conferințele 
internaționale care vor avea loc 
in anul aresta:

La 7 ianuarie, la Delhi are loc 
cea de a XlV-a Conferință in
ternațională asupra tuberculozei; 
La 5 aprilie se va deschide la 
Washington cel de al V-lea 
Congres internațional de otori- 
nolaringologie avînd ca teme 
principale, după cum s-a anunțat, 
supurațiile cronice ale osului 
temporar și bolile aparatului res
pirator ; Congresul internațional 
de hidrografie va avea loc la 
6 mai Ia Monte Carlo; Simpo
zionul clipico-farmaceutic inter
național dedicat substanțelor 
psihotrope și întrebuințării lor in 
terapeutica psihiatrică se anunță 
pentru luna mai la Milano. Pro
blemele „Fotosir.tezele relative41, 
,,Procese fotochimice primare re
lative44 și „Relații între radia- 
țiunile ionizante și razele ultra
violete44, se vor discuta în iunie 
la Torino, la cel de al III-!ea 
Congres internațional de fotobio- 
logie.

La Belgrad Ia 5 iunie se va 
deschide Conferința 
de energetică care va 
lucrările conferinței din 
Ia Viena.

adresat re- 
scrisorile

mondială 
continua 
1956 de

„CHIREX" -
aparat pentru chirurgi

Aparatul universal de chirurgie 
„Chirexu constituie o noutate a 
tehnicii cehoslovace. Industria 
cehoslovacă constructoare de in
stalații mecanice prezintă astfel, 
pentru prima oară pe piața mon. 
dială, un aparat chirurgical com
plex, care tntr.o singură cutie 
transportabilă (fiind instalată pe 
roate) de dimensiuni mici 
(600 x 580 x 1200 milimetri) con
centrează toate instrumentele ne
cesare celor mai diferite operații. 
Aparatul „Chirex" este prevăzut 
cu electromotor propriu — și dis
pune de aparate pentru cauteri- 
zare și endoscopie, pentru coagu
larea și tăierea electrică a țesu
turilor, de un aspirator chirurgi
cal cu două vase cu o capacitate 
de doi litri, de un vacuummetru 
șl regulatoare Aparatul „Chirex" 
a fost apreciat de numeroși spe
cialiști de peste hoțpre, chirurgi 
și tehnicieni.

La Institutul de Biochimie

Călduroasa lună iulie va fi
o lună de febrilă activitate știin
țifică internațională. Vor avea 
loc cîteva mari reuniuni interna
ționale ca Congresul internatio
nal al medicinii muncii, la Hel
sinki ; Congresul internațional 
de navigație de la Londra, 
primul Congres de științe neuro
logice care va avea loc la Bru
xelles, al IV-lea Congres al aso
ciației internaționale de geronto
logie care se va ocupa cu aspec
tele terapeuticii moderne a boli
lor cardiovasculare și endocrino- 
logice la oameni în vîrstă și al
tele. La Moscova, va avea loc în 
septembrie Congresul Uniunii in
ternaționale a arhitecților avînd 
ca temă principală: „Construc
ții și reconstrucții la orașe în
tre 1945-1957“ iar la Chicago la 
2 noiembrie se va deschide Con
gresul metalurgic mondial.

La aceste întruniri vor parti
cipa și savanți șl oameni de 
știință, delegați ai țării noastre.

Ce ne rezervă

Este oare 
energiei 
auto ?

Cît de reală este problema con
struirii unui automobil atomic ? 
Cum va arăta motorul atomic al 
automobilului ?

Dacă se va reuși să se reali
zeze un automobil atomic, el va 
parcurge mii șl mii de km. fără 
necesitatea de a se aproviziona 
cu combustibil. De exemplu un 
automobil „Pobeda" consumînd o 
bucățică de uraniu 235 de mări
mea unei monede de 
putea parcurge de 
5 ori drumul de la 
Moscova la Vladi
vostok.

Reactorul și tur
bina vor fi elemen
tele necesare ale 
instalației de forță 
a automobilului a- 
tomic.

Este cu putință 
să se construia
scă un automobil 
la care să se folo
sească o turbină 
în locul unui mo
tor obișnuit cu 
piston ? Da, este 
posibil. In prezent 
se fabrică tipuri 
de automobile cu
instalații de turbine cu gaze. A- 
ceste*. sînt mai ales automobile 
de ciiree Aceasta înseamnă că 
problema se reduce la construi
rea unui reactor de dimensiuni 
Ynicl caft să poată fi montat pe 
auto^obțl.

Perir-.i automobil se pare că 
d*L4oti%i un reactor cu înceti
nitor din rfletal lichid. în care să 
se dizolve uraniu înnobilat sau 
săruri ale uraniului, adică un 
reactor omogen

Un reactor puternic șt ușor 
poate fi construi^ Insă cum să 
se protejeze oamenii împotriva 
radiațiilor sale periculoase?

După cum se știe radiația reac
torului constă mai ales din neu
troni și raze gama Substanțe di- 

I ferite slăbesc în mod diferit pu- 
i terea acestor reacții Plusul de 
' neutroni este foarte mult slăbit

losibilă utilizarea
în transportul

3 bani va

INTEBVIUr
ȘTIINȚA ROMlNEASCĂ PESTE HOTARE

VAcad. E. MACOVSKI
Z • ■ 111 T% ■despre simpozionul de la Bingen

Un interviu convenit pentru 
orele 7 dimineața poate pă- 
rea extiem de matinal doar 
pentru un gazetar obișnuit cu 
lungile „nopți tipografice" nu 
însă și pentru savantul obișnuit 
cu o meticuloasă activitate de 
laborator ce începe mai întotdeau
na în zorii zilei. Deosebit de a- 
mabil și prietenos, acad. prof. 
Eug. Macovschi ne-a primit in 
biroul plin de instrumente și 
cărți de la institutul pe care.l 
conduce, bucuros de a-și împăr
tăși gindurile tinerilor cititori ai 
ziarului nostru,

— După cîte sîntem informați 
tovarășe profesor, ați participat 
de curînd la cel de-al doilea 
simpozion internațional de la 
Bingen pe Rin. Obișnuim să in
formăm adesea cititorii noștri a- 
supra participării savanților ro- 
mîni la asemenea reuniuni inter
naționale. V-am ruga să na 
spuneți cîteva cuvinte despre a- 
cest simpozion.

In primul rind care este scopul 
acestor simpozioane și cine a mai 
participat în anul acesta ?

— Simpozionul Internațional 
de la Bingen pe Rin 
(Germania occidenta
lă) organizat acum 
cîtva timp de dr. W. 
Kiihnau a fost convo
cat pentru dezbate
rea problemelor ac
tuale de diagnoză și 
terapie In dermatolo
gie. Au participat 
personal, fie prin 
mitere de lucrări 
meroși oameni 
știință nu numai 
Germania, dar și 
Italia, Elveția, 
foslavia, Franța, 

ia și din alte țări.'

taminoase, disbacterii intestinale, 
terapia tisulară, terapia neurală 
și mijloacele de diagnoză bio și 
fizico-chimice.

— Ce constatări s-au putut 
desprinde din discuțiile purtate la 
simpozion ?

— Ceea ce este interesant e 
faptul că din discuțiile purtate a 
ieșit în evidență faptul că în 
momentul de față în multe din 
țările din Europa occidentală 
se acordă o atenție deosebită A- 
tlt țesutoterapiei după metoda 
Filatov cit și terapiei prin im
plantarea în corpul omului de 
material celular fie viu, fie omo
ri! prin diferite mijloace. La 
Frankfurt pe Main s-a format 
chiar o asociație specială care 
studiază această problemă al 
cărei vicepreședinte, dr. Thomas, 
a participat la simpozion.

Mai departe. Disbacteriile și 
avitaminoasele au fost de ase
menea viu dezbătute Și comen
tate. Au ieșit la iveală diferite 
aspecte noi în problema alimen
tației în general și în problema 
dieteticii în clinica dermatolo
gică în special.

factorului psihic în problema apa
riției și mai ales a tratamentu
lui bolilor In general și a boli
lor de piele în special. Aș vrea 
să subliniez de asemenea faptul 
că discuțiile au arătat că printre 
medicii din occident există unii 
care, deși se situează în general 
pe poziții pavloviste, considerind 
organismul ca un tot unitar și ju
decind fenomenele pînă la o anu
mită limită din punct de vedere 
materialist, ajung totuși la con
cluzii idealiste admițind existența 
„entelehiei" ca o forță misterioa
să superioară, afîrmind că me
dicina ar fi numai o artă.

Și înainte de a mi se pune o 
altă întrebare, aș vrea să vă spun 
că ceea ‘ce mi s-a părut de o 
deosebită importanță la sim
pozionul, de la Bingen este in
teresul viu care l-au manifestat 
cei prezenți pentru știința din 
țara noastră, pentru știința din 
țările lagărului socialist și mai 
ales pentru știința din Uniunea 
Sovietică.

— Legat de aceasta, care a 
fost contribuția dvs. la acest sim
pozion ?

— In cadrul simpozionului am

fie 
tri- 
nu- 
de 

din 
din 
iu- 

.. . . ...... In
dia și din alte țări. Pri
mul simpozion a avut 
loc în 1955, tot la 
Bingen și el s-a bucu
rat de un succes re
marcabil. Lucrările 
prezentate la primul 
simpozion s-au referit 
cial la rolul vitaminelor și 
monilor îri dermatologie, la pe
ricolul antivitaminelor, terapia
celulară, akupunktura, terapia 

etc 
cel de al 

mai 
avi-

prin 
Lucrările 
II-lea 
ales la

rile prezent 
simpozion J

Acad. E Macovski în cabinetul de lucru

în spe- 
hor-

Interesante constatări s-au 
putut desprinde cu ocazia dis
cutării rolului sistemului nervos 
și a secrețiuniior interne în apa
riția și evoluția diferitelor afec
țiuni dermice. Așa de exemplu 
multe discuții au dovedit că în 
Germania se acordă multă atenție

ilul atomic
de elementele cu greutate ato
mică mică cum ar fi hidrogenul 
sau sodiul, iar razele gama de 
eiemente grele, ca de exemplu, 
plumbul. Alegînd diferite combi
nații de materiale se poate face 
o protecție cu mult mai ușoară 
decît cea de beton sau oțel.

Automobilul va avea nevoie de 
două turbine: una va pune in 
mișcare compresorul, iar cealaltă, 
printr-un reductor, va acționa ro
țile automobilului.

Reactorul se 
sferă. Ea este 
tal topit — de

prezintă ca o 
umplută cu me- 
exemplu bismut

Să cunoaștem problemele 

energiei nucleare 

Particule elementare 
și energie nucleară (I)

In anul 1919, Rutherford a produs prima reacție nucleară. 
De atunci au trecut 38 de ani. Sintem acum în anul 38 al Erei 
Nucleare. Ritmul in care se progresează in această nouă eră 
vă este cunoscut. Domenii noi, vaste au fost deja explorate; s-a 
strîns un mare volum de cunoștințe noi, procese de o mare 
complexitate au fost înțelese și utilizate. S-au construit multe 
tipuri de reactoare și s-a pus In funcțiune o Centrală atomică 
în Uniunea Sovietică. Se fabrică mari cantități de izotopi ra
dioactivi, care au aplicații în cele mai variate domenii ale 
științei și industriei. S-a avansat destul de adînc într-o eră nouă 
a civilizației omenești. Aceste unice realizări reprezintă rezul
tatul unui proces lent de dezvoltare a cunoașterii științifice și 
tehnice.

In ce constau problemele nucleare? Cum au ajuns oamenii să 
le formuleze ? Cum au pornit și pe ce căi au umblat, tncît 
au ajuns la asemenea rezultate ?

Acestea sînt întrebările la care vom încerca să dăm un răs
puns, desigur foarte sumar. în rubrica noastră : „Să cunoaștem 
problemele energiei nucleare".

Aproape tot ce percepem : apa, sticla, metalele, piatra, Sub
stanța organică a trupurilor noastre, toate par în primul mo
ment, a consta din materiale pline, fără lacune, continue, mai 
fluide sau mai dure, din care natura a modelat forme. Dar fără 
îndoială că, dacă am reflecta mai îndelung la acest subiect, am 
fi surprinși de îndoieli referitor la realitatea acestei apa
rențe de continuitate. Am putea judeca de exemplu astfel:

„Adeseori am constatat că obiecte care din depărtare păreau 
continue, s-au dovedit a fi discontinuie cînd le-am examinat 
din apropiere. O frunză de exemplu dacă o privești atent în 
lumină, are nervuri și pori, șl este puțin străvezie, ca o țesă
tură, are o anumită transparență, care implică existența unor 
goluri și deci și a unei structuri. Prima impresie de continuitate 
pe care ne-o produce materia provine deci probabil din faptul 
că simțurile noastre neajutate de niciun instrument nu sînt des
tul de ascuțite pentru a distinge structura ei".

Dacă am avea însă cumva intenția să ne oprim în acest punct, 
un interlocutor obișnuit să împingă analizele pînă la capăt 
ne-ar ridica fără îndoială următoarea obiecție .

„Intîi ați afirmat că lumea materială este constituită din
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medii continue, iar apoi ați negat această continuitate spu- 
nînd că substanța are o structură. In fond insă nu ați făcut 
altceva decit să deplasați problema. Dacă un grilaj de fier are 
găuri, asta nu înseamnă ca sîrma din care este împletit nu este 
plină ; la fel, chiar dacă materiile organice sau neorganice au 
o structură discontinuă, tot trebuie să existe ceva care delimi
tează discontinuitățile.

Și atunci, făcînd abstracție de spațiile goale, întrebarea de 
la început continuă să subsiste : Din ce este făcută partea pli
nă, partea efectiv substanțială din substanță ?

In fond este și normal ca întreaga lume materială să fie 
clădită dintr-un număr mic de tipuri de unități fundamentale, 
indivizibile, de particule elementare. Doar In atîtea alte cazuri 
se întîmplă astfel. Cu aceleași cîteva litere ale alfabetului se 
pot exprima gîndirile complexe, subtile și fine ale științei și 
ale filozofiei. Iar din cele cîteva note ale gamei s-au compus 
atitea simfonii ce dau impresia unui flux continuu și modulat 
de sunet Și atunci, care este alfabetul, care este gama care 
stă la baza lumii materiale ? Care sînt cărămizile din care 
este clădit edificiul naturii ? Care sînt particulele elementare, 
ce caracteristici au ele și cum sînt așezate ?

Fizicienii au elaborat la aceste întrebări un răspuns lung și 
complicat Dar acest răspuns poate fi exprimat și mult mai 
simplu.

Din întrebările pe care le-am formulat mai sus decurg două 
probleme fundamentale. Una este aceea a divizibilități: 
Pînă la ce limită se poate subîmpărți o anumită cantitate 

de substanță ? A doua este aceea a rezultatelor diviziunii: Ce se 
obține cînd se ajunge la limita extremă a procesului de divi
ziune ?

Voi folosi o comparație care se va referi concomitent la a- 
ceste două probleme.

O turmă de oi văzută într-o zi de vară de sus. dintr-un avion, 
pare o pată albă pe cîmpie Continuitatea acestei pete este o 
aparența, provenită din faptul că vederea omenească nu este 
destul de acută pentru a distinge din depărtare conturul fie 
cărei.oi în parte, astfel încît imaginile lor se contopesc într-un 
cong.omerat vizual. Să presupunem că, pentru a servi demon
strația noastră, ciobanul care păzește oile își împarte turma 
m două părți egale Ceie două turme mai mici rezultate, sînt 
șupuse apoi aceleiași operații de echidiviziune, obținîndu-se ast- 
fei patru turme și așa mai departe. Pînă cînd se poate continua 
această operație de subîmpărtire ? Evident, nu indefinit. După 
ultima împărțire posibilă se obțin „turme" de cîte o oaie. Din 
acest moment diviziunea nu mai poate Insă continua fără ca 
operația să-și schimbe caracterul.

Din punctul de vedere al divizibilității substanța se com
portă într-un mod analog cu turma de oi. Să presupunem de 
exemplu că vrem să subdivizăm apa dintr-un vas pînă la limita 
extremă posibilă. Putem proceda în acest scop astfel : tur
năm tntîi jumătate din apa din vas, într-un alt vas. Apoi
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prezentat rezultatele cercetărilor 
mele efectuate împreună cu tova
rășii S. Comorosan și respectiv 
M. Rădulescu din București inti
tulate „Exosmoza electroliților ca 
indice a stării funcționale a pie
lii" și „Un modei de electrodă 
pentru determinarea pH-ului mu
coaselor". Se poate spune că ele 
au atras atenția celor prezenți.

S-a cerut ca textele acestor co
municări să fie publicate urgent 
într-o revistă de specialitate din 
Germania occidentală pentru a nu 
se aștepta apariția ' '
simpozionului.

După terminarea simpozionului 
am fost invitat să prezint aces
te comunicări atît la Clinica din 
Liidenscheid din Westfalia. cît și 
la Academia de Științe din'Berlin 
și anume în cadrul unei ședințe 
a Secțiunii de științe medicale, 
prezidată de cunoscutul dermato
log german prof dr. Linser.

— Și ce alte amintiri vă mai 
leagă de această călătorie ?

— Sînt multe Ele se leagă de 
excursiile făcute în împrejurimi
le Bingenului, în regiunea Rhein- 
gan la vestita minăstire Eber- 
bach, la Bacharach, Mainz, Wies- 
baden, Darmstadt, la casa 
lui Beethoven din Bonn la 
vestita catedrală din Kâln, la 
Dusseldorf și Berlin. Dar mi se 
pare că dvs. de astă dată colabo
rați la rubrica științifică a zia
rului, așa că impresiile mele pur 
turistice din Germania le-aș lăsa 
pentru alte prilejuri.

— Să nu fie prea tîrziu to. 
varășe academician După cît știți 
anul 1957 e deosebit de bogat în 
reuniuni științifice internaționale 
și s-ar putea ca pe viitor congre
sele, activitatea de zi de zi și 
gazetarii să vă dea și noi prile
juri de a comunica cititorilor pre
sei noastre despre realizările și 
călătoriile dvs.

lor in analele

bătorul de căldură pentru a re
duce lungimea conductelor. Re
actorul constituie o piesă foarte 
grea a instalației, și el trebuie 
așezat cît se poate mai jos. In 
felul acesta întregul „etaj" in'e- 
rior al caroseriei va f| 
de instalația de forță a 
bilului Deasupra ei se 
lada pentru încărcătură 
putea cuprinde pînă la 
obiecte sau materiale.

Pe drum bun, cu curburi mari, 
automotorul atomic va putea tra
ge după sine trei patru remorci 
cu sarcină utilă de 15-20 tone 

două trei mari va
goane de pasageri 
cu o capacitate de 
50-80 focuri fie-

ocupat 
autonu»- 
va afla 
care va 
10 tone

cu sarcină 
fiecare sau

Automobilul atomic înaintează prin tundră

50-80 locuri 
care.

Automobilul __
mic va fi un mij
loc de neînlocuit 
de transport în 
pustiuri, în extre. 
mul nord și în 
alte regiuni foar
te îndepărtate de 
calea ferată, în ge
neral acolo unde 
este greu 
transporte 
stibil.

Trenul 
mic nu este o fan
tezie, ci o posibi

litate reală. In condițiile lipsei 
de drumuri trenul autoatomic cu 
o lungime de circa 50 m. va pu
tea transporta aproximativ 50 
tone de încărcături.

Munca pentru crearea automo
bilului atomic nu a ieșit încă din 
fazele de început ale proiectării. 
Se poate crea oare un autoturism 
atomic? La nivelul actual de dez
voltare a energeticei nucleare a- 
cea6ta nu este deocamdată posi
bil. Totuși progresul rapid a! 
tehnicii atomice, al instalațiilor 
de forțe atomice pentru mijloace 
de transport arată că chiar visu
rile cele mai îndrăznețe vor fi 
reale poate mult mai repede de- 
cit

ato-

să se 
combu-

autoato- I. SA VA golim iar jumătate din conținutul ce-a mal rămas, și, conți- 
nutnd astfel de foarte multe ori, vom ajunge să obținem'o can
titate de apă atît de mică, încît ne va. fi greu s-o mai vedem. 
Să zicem că am folosi un microscop cu ajutorul căruia am pu 
tea. nu numai să vedem micile cantități de apă, dar să și dis
tingem niște minuscule unități care le constituie, și care se nu
mesc molecule de apă (trebuie să vă spunem că un asemenea 
microscop nu există). Vom putea deci să continuăm subdivi
zarea, pînă cînd, in cele din urmă, nu va mai rămîne în vas 
decit o singură moleculă de apă Din acest moment operația 
de subdivizare a apeinu mai poate continua. Ori lăsăm în 
treagă molecula de apă, ori, dacă vrem neapărat să continuăm 
diviziunea, va trebui să schimbăm metoda și să facem de data 
aceasta o reacție chimică, iar ceea ce vom obține nu va mai fi 
în nici un caz apă ci altceva, cu alte proprietăți, și anume doi 
atomi de hidrogen și un atom de oxigen. In loc de apă s-ar 
fi putut proceda în mod analog cu aerul, sau cu lemnul, sau cu 
oricare altă substanță organică -au anorganică De fiecare da'ă 
s-ar fi obținut la limită, drept cantitate minimă posibilă din 
acea substanță, o singură moleculă din substanța respectivă Și 
de fiecare dată, dacă s-ar fi divizat și această ultimă moleculă, 
prin mijloace chimice, s-ar fi obținui diferite feluri de atomi. 
Așa dar, orice substanță este constituită din molecule Mo

lecula este cea mai mică cantitate dintr-o substanță, care 
mai păstrează încă caracteristicile chimice nle acelei 

substanțe. Moleculele la 'îndul 'or constau din alte părți, și 
mai mici, numite atomi.

întreaga lume materială este deci construită din atomi de ne
crezut de mici, dar al căror număr este enorm.

Numărul acesta de neconcepu- de mare de atomi care intră 
in compoziția substanței din Univers este lotuși alcătuit din- 
tr-un număr relativ mic de linuri de atomi, Pînă destul de cu 
rîn-d se credea că nu există nici măcar 100 de tipuri diferite de 
atomi. Cînd s-au descoperit izotopii, a reieșit că acest număr 
este totuși mai mare; iar astăzi, cînd am devenit capabili să 
creăm noi înșine atomi, inexistenți în mod natural, și să com
plectăm astfel realizările naturii, tipurile posibile de atomi au 
devenit și mai numeroase

In ciuda denumirii lor, care. t>e grecește tnseamnă „care tiu 
6e poate tăia", atomii sînt divizibili și au deci o anumită struc 
tură. Această structură se aseamănă cu aceea a sistemului so 
Iar. Fiecare atom poate fi comparat cu o miniatură a sistemului 
solar, compusă dintr-un soare central, înconjurat de planete ce 
circulă la diferite distanțe în jurul nucteului.

(Va continua)

MIOARA MUGUR, 
Fizician
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cu uraniu 235 dizolvat fa el.
Metalul încălzit din reactor pă

trunde în schimbătorul de căl
dură, încălzește aerul și se în
toarce în reactor cu ajutorul 
unei pompe. Calculele arată că In 
prezent cînd încă nu s-au creat 
noi materiale de protecție se 
poate vorbi despre automobile a- 
tomice cu o greutate de 50-60 
tone Acestea vor fi „automotoare 
pentru șosele" care vor avea trei 
perechi de roți motoare și care 
vor putea trage cîteva vagoane- 
remorci bine încărcate.

Turbina cu gaze a automobi
lului atomic va avea forma unui 
cilindru cu diametrul de circa 
0,5 m și lungimea de aproxima
tiv 2 metri Ea se va fixa la 
partea inferioară a caroseriei. 
Este bine să se așeze reactorul 
cit se poate de aproape de schim-

T tmicHc:

I

Care sînt principalele probleme de studiu pe care cercetă- 
'orfi Institutului de Biochimie al Academiei R.P.R. le vor 
aborda in cursul anului 1957?

lată numai citeva dintre ele:
• Se vor continua cercetările in domeniul stimulării semin

țelor plantelor agricole
• Se vor continua lucrările cu privire la sinteza șl cerce 

tarea acțiunii substanțelor curarizante necesare chirurgiei și 
tratamentului bolilor sistemului neuromuscular.
• Se vor cerceta posibilitățile găsirii unor surse de fer

menți emiolitici pentru industria textila.
• In anul 1957 vor fi dezvoltate cercetările in domeniul 

cuacervatelor.

UMOR

ne așteptăm

(după „Komsomolskaia 
Pravda“)
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Anularea unor restante
din impozite, taxe, prime 
de asigurare, majorări
și amenzi

viața nu mă lasă"
3e pe valea Crișurilor venea 

un om. In suflet purta
durerea seculară a po-

arului oropsit. îndurerat, el ctn-
i întreaga jale și aleanul ini-
iii, dar acestea s-au izbit de ra- 
icitatea domnilor 
au rls bezmetic, 
ntecul de revoltă 
i ecouri adinei și 
plini de osinzS ca 
iniat și, găsindu-l jncomc.d" 
au gonit cu furie. El pie
li. In drumul său IntlLni oa- 
lenii pentru care cinta și cu care 
tferea — tovarășii lui. Și cin- 
•cele-i prinseră aripi. Erau cin
ice ce ardeau ca jarul, cintece 
e luptă...
Scriitor.cetdfean, artist oom- 

atant pe pozițiile de frunte ale 
lașei muncitoare — acesta este 
tihai Beniuc, care candidează 
stăzi, in circumscripția electo- 
ilă Huedin, pentru deputăție In 
li mai înalt for al țării noastre.

Acad. Mihai Beniuc, 
candidat al F. D. P.

obezl care 
tn față. La 
insă, strunii 
largi, domnii 
somnii", s-au

vesel, tineresc — in intervalul 
dintre o horă ardelenească și o 
sir bă bătută-n podea, — dacă nu 
aceea a unei firești și spontane 
prețuiri?

L-am revăzut apoi la Cluj. Ve
nise printre noi, studenții, care-i 
învățam slova mai „sistematic" 
(dădeam examene și luam notei). 
In aula Universității „Victor Ba- 
beș", el ne-a vorbit cu pasiune 
despre poeziile sale, despre crea
ția literară a poporului nostru.

mulțimea ale cărei aspirații i-au 
dictat menirea.

A fulgerai nu o dată împotriva 
războiului antisovietic.

In inima lui sint adine incrus
tate cuvintele partidului care 
l-a-nvățat fi i-a fost reazim. Pen
tru aceasta tu, ca cetățean, ești 
dator să dai partidului ,,inima ce 
pentru viață bate", „să fii parti, 
dului oștean" — scrie poetul. 
Imperioasa porunci a vieții iți 
cere să fii un angajat tn luptă:

„Ești comunist, fii deci erou! 
Răspunzi de fericirea iumii 
Aici pe suprafața humii 
In evul luminos și

Ca luptător pentru 
pedagog, academician, 
și ca activist obștesc, 
nutrit un singur gtnd: să facă 
din activitatea sa un modest pi
lon pentru uriașa construcție a 
socialismului.

nou**.

capace, 
publicist 

Beniuc a

Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare 
Romine a emis un decret pen
tru anularea unor restanțe din 
impozite, taxe, prime de asigu
rare, majorări și amenzi, pre
cum și amnistierea unor infrac
țiuni.

Potrivit decretului, pe data de 
1 ianuarie 1957 se anulează im
pozitele, taxele locale și de tim
bru, primele de asigurare și a- 
menzile de orice fel datorate de 
populație pentru perioada pină 
la 31 decembrie 1954, toate ma
jorările de întârziere aferente a- 
cestor sume, cum și orice alte 
majorări de întârziere datorate 
de populație pe perioada pînă 
la 31 decembrie 1955 pentru ne
plata In termen a impozitelor, 
taxelor locale și de timbru, cum 
și a primelor de asigurare.

Se reduc cu 50 la sută majo 
rărite de întârziere datorate de 
populație pe perioada 1 ianua-

rie 1956—30 iunie 1956 pentru 
neplata in termen a impozitelor, 
taxelor locale și de timbru, cum 
și a primelor ăe asigurare.

Anulările și reducerile prevă
zute de ari. 1 și 2. din decret 
operează în limita sumelor ră
mase neachitate la data de 1 
ianuarie 1957, indiferent de 
data constatării debitelor.

Se amnisttază infracțiunile 
săvîrșite pînă la data de 1 ia
nuarie 1957 prin neplata impo
zitelor, taxelor locale și de tim
bru, cum și a primelor de asi
gurare, majorărilor și amenzilor 
care se încadrează in catego
riile prevăzute în aliniatul 2.

(Agerpres)

Lipsa clubului să îie cauza?

Pe tovarășul Mihai Beniuc 
l-an intllnit pentru prima 
oară tn satul său natal, in- 

•-0 toamnă. Se afla prin- 
•e prietenii copilăriei, acolo 
e marginea Desnei cu apa ei 
onoră și limpede ca cristalul. 
Ini cițiva ani de atunci. Omul 
cesta nu s-a schimbat, afară 
'oar ăe clteva fire de păr care 
u devenit argintii și-i străjuiesc 
tmplele. In semn de dra- 
oste, șebișenit i-au dat căminu- 
zi lor cultural numele poetului, 
'inerii-i învață versurile pe de „ _ .
ost. Mi s-a tntlmplat. odăii, si «, de-at w, c.
nă găsesc la o horă din sat. A- te‘e Poezui populari 
olo.mai mulfi flăcăi și fete, oe- R‘"'ur ~ n/‘”
eli, se luau la întrecere, lăudin- 
lu.se care dintre ei știe pe de 
ost mai multe versuri de Beniuc, 
au, mai ales, care a reușit să tn- 
iețe pe de-a-ntregul „Chivără 
îoșie“... Oare ce altă semnifica- 
ie ar putea avea acest colocviu

despre influența acesteia asupra 
poeziei sale. Mi-au rămas neșter- 
~ ------- -- J--- .---- cuvin.

„ — spu
nea Beniuc — este plăminul spi
ritual al poporului, mărturisind 
că prin acest plămin respiră fi 
versurile sale.

înainte de război cind destui 
poeți adulmecau atmosfera rare
fiată a sferelor supraterestre, Be
niuc s-a amestecat In iureșul 
străzii, invălmășindu-se printre

De-ale 
trecutului

4rta sa tși trage seva din so
lul fertil al realității noas
tre noi, este rodul epocii 

noastre. Numai in anii noștri lu
minoși putea crește măreț „mărul 
de lingă drum* a! poetului. Ver
surile lui sint mereu proaspete 
și sprințare. Omul cu inima veș
nic tinără iată fine este can- 
didatiil FD.P din circumscripția
electorală Huedin.

Creațiile viitoare ale 
tu.1 ui vor fi călăuzite, o dată mai 
mult, de nobila misiune a cetă
țeanului care este prezent mereu ta 
nu

poe-

actual, in viată. De aceea, el 
cunoaște tmbătrlnire:
La tâmple mi s-a strtns părul 

cărunt 
Ca sarea din adincu! ocnei 

scoasă.
Dar tânăr sîht, același încă 

sint, 
Să-mbătrînesc viața nu mă 

lasă.
I. MIHUT

Moravuri electorale
să mărturisirea — înregistrată 
de același erbnicar — pe care 
binecunoscutul politician burghez 
Argetoianu a făcut-o in ședința 
parlamentului la 19 februarie 
1934: „...Vedeți, eu n-am cunos
cut alegeri libere în țara romi- 
nească, am petrecut atâtea ale
geri, dar alegeri libere n-am cu
noscut*.

Dacă vorbim de moravurile de 
odinioară nu strică să pomenim 
și o întâmplare relatată de presa 
vremii. In februarie 1926 a avut 
loc o ședință a Senatului la care 

_______ ___  ______ s-a luat in discuție proiectul Mu- 
erau formulate pe un ton lipsit nicipiului București. Dar să ci
le eleganță iar incinta parlamen
tului semăna cu o circiumă in 
care cițiva bețivi înveierați se 
încăieraseră. In toiul scandalului 
reușește să Se suie la tribună 
Vaida-Voevod — ținta atacurilor 
liberalilor. El se adresează libe
ralilor :

„...pentru că mai rea critică 
nu mi-ați adus decît falsificări, 
terorizări, bătăi, omorul care sint 
arme tradiționale ale dvs..."

De pe băncile majorității se 
strigă către opoziție, iar dinspre 
opoziție către majoritate. Ce se 
strigă ? Exact aceleași cuvinte ; 
„Hoți de urne, hoți de urne" 
La drept vorbind aveau dreptate 
și unii și ceilalți

In privința asta este savuroa-

5 august 1932. Ziua ca atare 
au contează. Este o zi oarecare, 
lipsită de vreun element care s-o 
jenată în relief. Dacă o pomenim 
•ste pentru că întâmplarea a fă- 
:ut să aflăm — prin intermediul 
unui cronicar al defunctului par
lamentarism — un fapt ce merită 
a fi consemnat. La parlament se 
iesfășura cotidiana ședință. Spu
nem ,,se desfășura" pentru a păs
tra expresia curentă în rubricile 
parlamentare. De fapt, se dezlăn- 
țuise un vacarm de nepotolit. Li
beralii acuzau pe țărăniști că fal
sificaseră alegerile. Acuzațiile

tăm un ziar al timpului: 
„Proiectul e luat în considerație. 
Articolele sint votate cu maxi
mum de viteză posibilă de cei a- 
proape 15 senatori In rlndurile 
carora au luat locul și domnii 
miniștri A. Constantinescu șl Tan- 
cred Constantinescu. Legea e vo
tată apoi în total cu bile, iar re. 
zultatul a ieșit 67 bile albe, cind 
de fapt n-au votat decît 15 domni 
senatori (numărați de reprezen
tanții presei tn prezența d.Iuî 
chestor J. N. Coșoiu)".

15 senatori, 67 voturi. S-ar pă
rea că-i vorba de o totală igno
ranță în materie de aritmeucă. 
Dar e vorba de altceva : de ex
periență intr-un dubios gen 
de aritmetică — cel parlamen-

Acord cultural între R. P. R. și
Intre 7 și 12 ianuarie a avut 

Ide la București lucrările Comi
siei mixte romîno-polone pentru 
elaborarea planului de colabora
re culturală dintre Republica 
Populară Romină șj Republica 
Populară Polonă pe anul 1957.

Semnarea planului a avut loc 
simbătă 12 ianuarie.

Din partea romină Planul a

fost semnat de Constantin Pris- 
nea. prim locțiitor al ministrului 
Cultupii al R.P. Romine, iar din 
partea polonă de Stanislaw Pio
trowski, prim locțiitor al minis
trului Culturii șj Artei al R. P. 
Polone.

La semnare au fost de față 
tovarășii: M. Macavei, președin
te de onșare și P. Belle, secreta-

îmbunătățirea sistemului 
de normare, salarizare și sporire a 

ciștigurilor muncitorilor
(Urmare din pag, l-a)

mulent pentru îmbunătățirea or
ganizării producției și creșterii 
productivității muncii.

La situația amintită a contri
buit și faptul că, fn timp ce — 
ca urmare a creșterii productivi
tății muncii — cîștigurile munci, 
torilor au crescut an de an, sa
lariile tarifare au rămas în urmă, 
menținîndu-se In multe ramuri la 
un nivel scăzut. Aceasta a frî- 
nat introducerea normelor cu 
motivare tehnică.

Măsurile stabilire de plenara 
C.C. al P.M.R. din 27-29 decem
brie 1956 in legătură cu îmbună
tățirea sistemului de salarizare 
prevăd îmbunătățirea hotărîtă a 
metodelor de normare a muncii, 
prin introducerea largă a norme
lor cu motivare tehnică. Avind 
în vedere creșterea substanțială 
a ponderii salariului tarifar în 
cadrul cîștigului total, acest lu
cru este pe deplin posibil în con
dițiile unei creșteri concomitente 
a ciștigurilor muncitorilor.

Introducerea normelor cu moti
vare tehnică are o importanță

deosebită, deoarece va permite 
stabilirea normei de muncă în 
mod științific, pornind de la po
sibilitățile reale ale fiecărui loc 
de muncă. Dar importanța intro
ducerii normelor cu motivare teh
nică nu se mărginește numai la 
aceasta; ea va permite și înlă
turarea a tot ce este întâmplător 
și neștiințific din organizarea 
procesului de producție. Normarea 
tehnică presupune stabilirea cu 
anticipație a organizării proce
sului de producție, a metodelor de 
lucru, a desfășurării fiecărei ope. 
rații de muncă în parte, realiza
bile la un anumit loc de lucru. 
In acest mod, introducerea nor
melor cu motivare tehnică va 
contribui la creșterea producției, 
a productivității muncii, la redu
cerea prețului de cost și deci la 
creșterea cîștigului muncitorilor 
și la dezvoltarea întregii noastre 
economii, la ridicarea nivelului 
de trai al tuturor oamenilor mun
cii. Din aceste motive, muncitorii 
vor avea numai de beneficiat de 
efectele introducerii normelor cu 
motivare tehnică și vor sprijini 
desigur această acțiune patrio
tică,

Ajutor frcțesc
In aceste zile în unitățile com

plexului C.F.R. Galați și Brateș 
domnește o animație deosebită. 
In stația C.F.R. Galați Larga, 
bunăoară sosesc zilnic din stația 
vecină Reni în medie-cite 3 gar
nituri de tren transportând măr
furi din Uniunea Sovietică, iar 
din stația Brateș pornesc zilnic 
în medie cite două trenuri marș- 
rute, ducind aceste mărfuri în di
ferite colțuri ale țării.

In primele 10 zile ale anului 
acesta, prin stația de îrontieră 
Galați au sosit din Uniunea So
vietică 26 de trenuri aducînd 
mai mult de 4.200 tone de mi
nereu. 1500 tone de chimicale, mo
tociclete, tractoare și alte produse 
destinate necesităților economiei 
țării noastre. O parte din mărfu
rile sosite aici se tranzitează pen
tru R.P.F. Iugoslavia, R.P. Unga
ră, R.P. Bulgaria și alte țări.

— Brigada artistică de agita
ție ?

— Nu, n-avem club, spune to
varășa Elena Popescu, locțiitor 
de secretar la organizația de sec
ție U.TM. din sala de mașini.

— Dar pentru Spartachiada de 
iarnă a tineretului ați început 
pregătirile ?

— N-am organizat încă nimic, 
pentru că n-avem club, spune to
varășul Mihai Sabău, secretarul 
organizației U.TM. de la montaj.

Și asemenea .dialoguri ar pu
tea continua : Concursul „Iubiți 
cartea" ? — N-avem club. — E- 
chipă artistică ? — N-avem club.

Oare numai lipsa clubului să 
fie cauza din pricina căreia tine
rii de ia uzinele constructoare de 
mașini unelte „înfrățirea" din O- 
radea nu desfășoară nici un fel 
de activitate culturală și sporti. 
vă ?

Intr-adevăr, întreprinderea lor 
n-are club. Dar saiariații au ac. 
ces la un alt club din oraș.

— Dar nu-i clubul nostru, spun 
membrii comitetului U.ȚM. jar 
după ei și unii tineri, directo
rul întreprinderii și alții.

— Eh, dacă era clubul nostru, 
oftează toți.

Ce s-a intîmplat cu clubul în- pentru ea un loc corespunzător

treprinderii pe care l-au avut mai 
bine de un an în urmă ?

Din motive de economie de 
„spațiu", statui popular orășenesc, 
printre alte măsuri de resrringere 
a instituțiilor, a luat și măsura 
de restringere a cluburilor din o. 
rașul Oradea. Camerele clubului 
uzinelor „înfrățirea* au căpătat 
o altă întrebuințare urmind ca 
cei de la „înfrățirea" să-și des
fășoare activitatea culturală in 
cadrul altui club. Desigur nu i-a 
fost prea ușor colectivului de la 
„înfrățirea* să accepte această 
măsură. Noul club nu le-a plăcut 
și au preferat să întrerupă orice 
fel de activitate culturală. Forma
țiile artistice s-au destrămat și 
de atunci nu se mai face nimic 
pentru a le pune pe picioare.

Totuși lipsa unui club propriu 
al întreprinderii „înfrățirea* nu 
scuză cu nimic comitetul organi
zației U.T.M., comitetul sindical 
și conducerea întreprinderii pen
tru faptul că nu se interesează 
de organizarea timpului fiber al 
tineretului. Pentru a mobiliza ti
nerii la concursul „Iubiți cartea*, 
de exemplu, nu-i nevoie de club. 
Biblioteca întreprinderii este des. 
tul de bine dotată și s-a găsit

(Urmare din pag, l-a)

viață nouă“

Plațforma-program a unui partid 
„istoric"

tar. Căci urnele se falsificau nu 
numai la alegerea deputaților, ci 
și In incinta instituțiilor parla
mentare. Avea dreptate limbutul 
politician ce a îndrăznit — 
tă, probabil pentru prima și 
ma oară in viață — să spună 
vărului pe nume..

R. P. Polonă

M.

oda- 
ulti. 
ade-

R.

rul I.R.R.C.S.. P. Drăgoescu, di
rector general în Ministerul In- 
vățămintului. acad.. M. Beniuc, 
prim sectethr al Umunil Scriito
rilor, Boris Caragea președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, Va
sile Dumitrescu, directorul gene
ral al Agenției Romtne de Pre
să. G. Macovescu, directorul ge
neral al Cinematografiei, P. Ba- 
buci, director în Ministerul Afa
cerilor Externe și alții.

De asemenea a fost de față 
Stanislaw Rogulski, însărcinatul 
cu afaceri șd-interim. al Repu
blicii Populare Polone la Bucu
rești.

(Agerpres)

cumpere pînă acum țr.ei auțoca- 
mi-oane. Numai anul -acesta, lec
torul zootehnic a adus un venit 
de 133.000 lei.

Tn timp ce discutam cu un^ tî- 
năr despre felul cum obține' de 
la vaci între 10—15 kg. de lap
te pe zi, sosi Manole Văideanu. 
Mi-am adus aminte că numele 
lui l-am întilnit și în broșura 
pe care o citisem. Intr-adevăr, 
era unul din comuniștii care pu
seseră bazele gospodăriei. Îm
preună cu el am făcut un ocol 
prin curtea gospodăriei.

— Tot ce vedeți — începu el 
cu glas domol — afară de clă
direa sediului gospodăriei este 
construit de noi. Pe tot acest 
loc. unde se găsește curtea. îna
inte era grădină. Acum, aici se 
înalță construcțiile noastre cele 
noi. Tn fund se găsește magazia 
de cereale, remiza și atelierele. 
La intrare s-a construit casa la
borator și garajul pentru ma
șini. Grajdul are o capacitate de 
80 de vite. Toată temelia lui e 
făculă din piatra strînsă la des
ființarea haturilor. Peste drum 
de gospodărie, am clădit clubul. 
E mare si spațios, cu o sală de 
peste 500 de locuri. Săptăminal 
aici rulează filme, se organizea
ză serbări și adunări ale colecti
viștilor. La bibliotecă vin zi de 
zi tineri și bătrini să ia cărți. 
Dar astea nu sint singurele con
strucții pe cdret le-am ridicat. 
Mai avem și altele: saivanul de 
1000 de oi, uzina electrică de 50 
de cai putere, o remiză pentru 
adăpostitul atelajelor la brigada 
I-a. Echipele noastre de con
structori, care au o experiență

ută acum la ridicarea 
ani. O să avem in co

mună o școală cum nu se gă
sește alta prin împrejurimi. Pe 
măsură ce ne dezvoltăm ramuri
le gospodăriei, ridicăm și con
strucțiile de care se simte ne. 
voie.

Toată familia 
impreună

Costică Ambrozie este un ve
chi colectivist. Totdeauna ll gă
sești In mijlocul tinerilor. Uie- 
mișiii au mare încredere in ei, 
fapt pentru care l-au și ales se
cretarul comitetului comunal 
U.T.M.

— Seară de seară, la clubul nos
tru, al gospodăriei — îmi poves
tea el — se adună tinerii colec
tiviști și cei din sat. Iau cărți de 
la bibliotecă, ascultă conferințe 
sau participi la repetițiile echi
pei artistice. Utemiștii din gos. 
podărie organizează din cind 
in cind reuniuni tovărășești. 
La una din recentele reuniuni, 
brigada noastră artistică a pre
zentat un spectacol nou.

Cazuri cind tinerii au exe
cutat o puternică tnflnență a- 
supra părinților, determifltn. 
du-i să intre in gospodărie, a- 
vem -deștule. Unii tineri, văptiid jui~Cu 
că nu:reușesc să-și convingă 
părinții, au venit doar ei tn gos
podărie, aducîndU-ș! partea lor 
de pămtnt. Așa s-a Intîmplat ai 
mine, cu Dumitru Manotache, cu 
Aglaia Mantea și alții. Avem 
peste 20 de tineri colectiviști care 
au venit tn gospodărie fără pă
rinți. Mulți din ei s-au căsăto-

rit între timp, și-au construit 
case șl se simt mindri de pasul 
ce l-au făcut, venind in gospo
dăria cotectivă.

Astăzi, de exemplu, Toader 
Pintea înțelege altfel viața. Fa
milia lui, deși a intrat de-abia In 
primăvară in gospodărie, a făcut 
440 zi'.e-muncă. Banii și produse
le ce le-au primit acum, la îm
părțirea veniturilor, se ridică la 
peste 32.000 lei. Dar cu Toader 
Pintea e o întreagă poveste.

Era in primăvară cind. Vasile, 
fiul său cel mai mic, a venit la 
gospodărie.

— Ce să fac ? Nu reușesc să-l 
lămuresc pe tata...

A trecut o săptămlnă, au tre
cut două, trei, dar n-a reușit să 
facă nimic. Ambițios din fire, 
le-a spus părinților:

— Să-mi dați partea de loc ce 
mi se cuvine, că mă trec in co
lectivă.

Toate discuțiile din familie nu 
l-au înduplecat pe Vasile să re
nunțe la hotărtrea luată. Aduna
rea generală i-a confirmat pri
mirea. La o săptămlnă, sora lui 
Vasile ll căuta de zor pe tova
rășul președinte.

— Vin și eu in gospodărie, a- 
lături de fratele meu. lată, am 
șilScris cererea. •

Ce-au zlisautat Vasile. 
fititele mai mare. C

chiar tn sediul întreprinderii. Pen
tru organizarea Spartachiadei de 
iamă a tineretului, de asemenea 
nu trebuie un club spec al.

Nici utemiștii ți tinerii de 'a 
întreprinderea ..Avlntul* din O- 
radea n-au clubul lor, totuși ei 
au pregătit opereta „Silvia" de 
Kalman și au cunoscut frumoase 
succese pe scenele institu,iilor 
culturale din regiunea Oradea și 
Ia diferitele concursuri la care 
s-au prezentat

— Nu sint cumva fonduri ?
— Ba da, avem, spune direc

torul întreprinderii. Avem și 
bani, apoi oftează: dacă am a- 
vea c!ubu| nostru.

— „N-avem club"... Acest para
van ascunde in fond lipsa de 
preocupare, pasivitate și dezinte
resul comitetului U.TM., în spe
cial, pentru organizarea timpu
lui liber al tineretului.

O asemenea situație nu poate 
fi tolerată. Munca culturai-spor- 
tivă face parte integrantă din 
activ.Lalea organizației U.T.M. 
Nu se poate concepe o viață de 
organizație interesantă, variată, 
bogată in forme deosebite și con. 
ținut fără această latură deose
bit de plăcută și accesibilă tine
retului.

Rămi! uimit însă de pași, 
vitaiea și indiierența comitetului 
U.TM. de Ia „înfrățirea" din Ora
dea, te surprinde dezinteresul pe 
care-1 manifestă față de organi
zarea muncii culturale, sportive, 
educative in rindul tinerilor din 
această organizație.

Concluziile se impun de la 
sine: desmorțiți-vă tovarăși din 
comitetul U.T.M. și stringeți In 
jurul vostru utemiștii și tinerii 
care sint dornici să activeze in 
formații artistice, să cînle, să 
danseze, să-și petreacă vreo cite, 
va ore piăcpte și cu folos la „joile 
tineretului", sa meargă fn 
excursii și veți vedea că nu lip
sa clubului este aceea care vă 
împiedică să îmbogățiți, să 
faceți interesantă și multilaterală 
activitatea organizației. In acelaș 
timp sfătuițl-vă cu conducerea 
întreprinderii, cu tovarășii de la 
sfatul popular și căutați să ob- 
țineți sau chiar să vă construiți 
un club propriu. Esențial însă 
este ridicarea de Îndată a activi
tății voastre culturale.

KUHTA DARIA

! Delicioasele compoturi, dul
cețuri. sucuri și alte prepa- 

f rate din fructe, produsele 
I fabricii din Riureni, raionul 
f Rimnicu Vilcea

UtemisU Elena Grigorescu 
' cu multă grija așeaza borca. 

nele In depozitul fabricii, de 
j unde in scurtă vreme vor fi 
j expediate și puse la jndemi- 

na cumpărătorilor In maga- 
l rine.

însuflețită muncă 
pentru 

cooperativizarea 
agriculturii

Măsurile indicate de 
Plenară a C.C. al 
au fost primite cu

l

recenta 
P.M.R. 
multă 

Însuflețire de către țăranii mun
citori din regiunea Galați. Pre
tutindeni la casele alegătorului, 
la căminele culturale Hotăririle 
plenarei slnt discutate pe larg. 
Aprobind politica partidului, sute 
de familii de țărani muncitori se 
înscriu acum in unitățile agrico
le socialiste.

In primele 9 zile ale lunii Ia
nuarie in gospodăriile colective 
și întovărășirile agricole din re
giune s-au înscris 1 980 familii 
de țărani muncitori.

In raionul Bujor au mai rămas 
in afara gospodăriilor colective 
și intovărășirilor agricole doar
I. 400 de familii, din totalul de
II. 230 familii.

Fiecare zi aduce noi izbtnzi 
în munca politică de masă 
desfășurată in raionul 

Medgidia pentru cooperativizarea 
agriculturii. La 3 ianuarie ulti
mele familii din comuna Mihail 
Kogălniceanu s-au înscris în 
gospodăria colectivă șl în tntovă. 
rășirea agricolă; la 5 ianuarie 
satul Valea Dacilor a fost com
plect cooperativizat; la 6 ianua
rie, 34 familii de țărani munci
tori din comun* Năvodari s-au 
unit să muncească 153 ha. teren 
arabil in noua întovărășire agri
colă cu numeie de „3 Februa- 
rie".

In ultimele 20 zile, datorită 
intensificării muncii politice de 
masă, In raionul Medgidia s-au 
unit tn gospodării colective și în
tovărășiri agricole 784 familii. 
Pînă acum, 45 de sate din ra
ion stnt cooperativizate în în. 
tregime, 14 sint complect colec
tivizate.

(Agerpres)

. ............................................................................................................................................... ...

• După o plimbare plăcută pe malul Oltului sau la izvoarele :
• de apă minerală, in răcoarea acestor zile de iarnă, o masă bună, ? 
ț gustoasă, bine'p'reparată e cel mai potrivit lucru.
: Tovarășele Virginia Poteraș și Maria Albu de la cantina nr.
:2a C.C.S. din Călimănești știu bine acest lucru, de aceea ele 
? prepară cu multă grilă masa tovarășilor veniți aici la odihnă.

și sora 
.u. t.n GiCă, OU
ștm, dar iupă două săptăminf a 
venit și acesta in gospodărie. 
Mai rămăseseră părinții. Băieții 
ti îndemnau mereu.

Toader Pintea s-a frămlntat, 
s-a gindit, apoi a hotărit: „nu 
mai stau deoparte!" După o 
lună, bătrinul a venit in gospo
dărie. Astăzi, familia lui Toader 
Pintea se numără printre cele 
fruntașe. De curind feciorul cel 
mare s-a căsătorit cu o fată din. 
tr-o comună vecini. Soția lui a 
venit și ea tn gospodăria colec
tivă.

Concerte ale artiștilor sovietici 
la București

La invitația A.R.L.U.S.-ului, 
colectivul de artiști sovietici din 
Moscova care se află în țara 
riogstră va da o serie de concer
ne la Casa Prieteniei Romino. 
Sovietice din București. Colecti
vul este compus din Pavel Volo- 
vov, solist al Teatrului Mare A- 
cademic de Stat al U.R S.S., ar-

tist al poporului din R.S.S. Uz. 
becă, Mihail Alexandrovici, ar
tist emerit a! R.S.F.S.R., Anato-, 
lie Jugov, artist emerit al R.S.S. 
Lituaniană. Boris Morgunov, ar- 
tist1 al Filarmonicii din Mosco. 
va, Lidia Melnikova, solistă "s 
Filarmonicii din Moscova, Olga 
Voroneț, Lilia Novgorodova, Iu- 
rii Mironov etc.

File de jurnal
C. ANDREESCU 

Corespondentul „Scinteii tine
retului" pentru regiunea Batiu

(Urmare din pag, l-a)

prietenească tn care vom lămuri 
ce înseamnă O.N.U., Consiliul de 
Securitate, care sint marile pu
teri, cine sint prietenii socialis
mului și cine nu. și atâtea alte 
probleme.

Vom începe cu clasele a VlII-a. 
i £ vorba de o adincire a cunoș- 
1 tințeior. Fiecare știe, aproxima
tiv, „despre ce e vorba". Puțini 
sînt însă cei ce cunosc mai bine 
problemele.

Pregătirea acestei adunări a în
ceput. Am cerut sfatul organiza
ției P.M.R. din școală și direcției, 
precum și tovarășilor profesori de 
istorie și geografie.

...Timpul a trecut și planurile 
noastre încep să prindă viață. 
A fost o perioadă grea. Te
zele — anul acesta la toate 
materiile — recapitularea celor 
invățate, examinarea elevilor ră
mași in urmă și incheierea situa
ției trimestriale ne-au ținut în
cordați. N-a fost chip să ne ocu
păm prea mult de altele. Și re
zultatele deși nu sint rele, nu sint 
nici cele așteptate: avem destui 
corijenți și ar fi putut fi atât de 
puțini I

Avem încă destule lipsuri care 
să ne dea de gindit...

Dar și bucurii. Bucurii care ne 
răsplătesc.

...A venit Vochin I Nimic din 
descurajarea «rimelor zile de 
boală nu se citpște pc fața lui. 
E drept, n-are incă situația no-

telor încheiată. Dar, cind a a- 
nunțat tovarășilor profesori că 
după două luni de absență e 
aproape la punct cu materia și 
In curind va fi la zi, o mulțu
mire adincă, pe care cuvintele 
n-au rostit-o, ne-a cuprins pe 
toți. Succesul lui e și succesul 
noslru al tuturor...

...Am ținut și informarea po
litică. Si pe cind se citea refera
tul, >m văzut fețele atente ale 
celor ce ascultau. Iar la discu
ții un potop de întrebări 
dovedit cit de bine venite 
problemele atinse.

Cercul de teatru a rămas __
tn proiect... Tezele nu ne-au dat 
răgaz să ne ocupăm de el. în 
schimb, piesa „Nota zero Ia purta
re"—pe care tot o s-o jucăm p’nă 
la urmă — a fost văzută incă 
de mulți alți elevi ai școlii. De
sigur. Ștefan Vardia și-a cîști- 
gat mulți prieteni printre noi..

...Ar mai fi încă multe de po
vestit din școala noastră. Și des
pre clasa a IX-a, care a cucerit 
excursia-premiu la concursul 
organizat de emisiunile pentru 
copii ale Radiodifuziunii, și des
pre fruntașii noștri — și avem 
mulți fruntași I — și despre bo
gata activitate sportivă, și des
pre atâtea altele...

MIHAI C. BOTEZ 
membru în comitetul organizației 

de bază U.T.M. de la Școala 
medie nr. 1 „Nicolae Băl- 

cescu", București

ne-a 
erau

încă



Sosirea la Tașkent 
a lui N. S. Hrușciov 

și K. E. Voroșilov
TAȘKENT 12 (Agerpreș), — 

T/SS transmite: La 12 ianua
rie pe bordul avionului „TU— 
104" au sosit la Tașkent N. S. 
Hrușciov, prim secretar al C.C, 
al P.C.U.S. și K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

In înttmpinarea lui N. S. 
Hrușciov și K. E. Voroșilov, s-au 
adunat pe aeroportul Tașkent mii 
de oameni ai muncii din capita
la republicii, precum și cultiva
tori' de bumbac și mecanizatorii 
fruntași, oaspeți din republicile 
frăfeșli care au sosit la Tașkent 
pentru a participa la festivitățile 
cu prilejul decorării Uzbekista- 
nuluj cu Ordinul „Lenin".

După o scurtă convorbire cu 
persoanele de față K. E, Voroși
lov și-a luat rămas bun și și-a 
continuat călătoria spre Alma 
Aia,

N. S. Hrușciov s-a apropiat a- 
poi de microfon și a rostit o 
scurtă cuvintare de salut.

TRATATIVELE
dintre delegațiile guvernamentale 
ale R. P. Chineze și R. P. Polone

VARȘOVIA 12. Corespondentul 
Agerpres transmite: La 11 ia
nuarie au început tratativele din
tre delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Populare Chineze 
și Republicii Populare Polone. 
Din partea chineză, la tratative 
participă Ciu En.lai, premierul 
Consiliului de Stat șl ministrul 
Afacerilor Externe al R.P. Chine, 
ze, mareșalul He Lun, locțiitor al 
premierului. Van Țzia-sian, loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe și Van Bin-nan. ambasa
dor plenipotențiar al R.P. Chineze 
in Polonia.

Din partea poloneză la tratative 
participă W. Gomulka, prim se
cretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Po'onez, A. Zawzd. 
ski, președintele Consiliului de 
Stat, J. Cyrankiewicz. președin
tele Consiliului de Miniștri, A. 
Rapacki, ministrul Afacerilor Ex
terne, E. Ochab și R. Zambrovski, 
membri in Biroul Politic al

P.M.U.P., M. Naszkowski, locții
tor al ministrului Afacerilor Ex
terne șl S. Kiryliuk. ambasadorul 
plenipotențiar al Poloniei In Re
publica Populară Chineză. La 12 
ianuarie, tratativele vor continua.

La 11 ianuarie, J. Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone a oferit o re
cepție cu prilejul vizitei in Polo, 
nia a premierului Consiliului de 
Stat al R P. Chineze, Ciu En-lai. 
La recepție au luat parte W. Go- 
mu ka. prim secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. A Zawadr-ki. preșe
dintele Consiliului de Stat, mem
brii Biroului Politic al CC. al 
P.M.U.P., membri ai guvernului 
și Consiliului de Stat, generali 
și ofițeri ai armatei poloneze, 
oameni de știință, cultură și artă, 
reprezentanți ai vieții publice.

In timpul recepției, J. Cyran
kiewicz, Ciu En-lai și W. Gomul
ka au rostit cuvintări.

Vizita delegației 
guvernamentale chineze la Varșovia

12 (Agerpres). — R. P. Chineze in numele locuito
rilor Varșoviei și al Consiliului 
Popular. El a dat cuvintul lui J. 
Cyrankiewicz. președintele Consi
liului de Miniștri, care 'a arătat 
intre altele că poporul polonez 
consideră vizita delegației guver
namentale chineze ca un uriaș 
eveniment politic.

Relațiile polGno-chineze — a 
spus J. Cyrankiewicz — se dez
voltă cu succes atit in domeniul 
politicii cit șl în domeniile eco
nomic și cultural.

Asistența a intimpinat cu a- 
plauze prelungite apariția la tri
bună a lui Ciu En-lai, conducăto
rul delegației guvernamentale 
chineze.

El a transmis poporului polo
nez și locuitorilor Varșoviei în 
numele poporului chinez urări 
frățești, cordiale,

Ciu En-lai și-a încheiat cuvln- 
tarea prin cuvinte de salut în 
cinstea Republicii Populare Po
lone, a prieteniei polono-chineze, 
a solidarității țărilor socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică și 
tn cinstea păcii in lumea în
treagă.

Delegația guvernamentală chine
ză. în frunte cu Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, care 
se află in Polonia la invitația 
guvernului polonez. vizitează 
Varșovia.

La 12 ianuarie, oaspeții chinezi 
au vizitat uzina de auto-turisme. 
Ei au fost salutați cu căldură de 
muncitorii uzinei

A. Zawadski, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Polone, a oferit in cin
stea lui Ciu En-lai un dejun la 
care au participat membru dele
gației guvernamentale chineze, 
precum și conducătorii Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez șl 
ai guvernului polonez.

In seara aceleiași zile, in sala 
Congreselor a Palatului Culturii 
și Științei a avut loc un miting 
consacrat vizitei tn Polonia a de
legației guvernamentale a R. P. 
Chineze

Deschizlnd mitingul, Z. Dwo- 
rakowski. președintele Prezidiu
lui Consiliului Popular Orășenesc 
din Varșovia, a salutat cu căl
dură delegația guvernamentală a

Populația Cubei
cere încetarea teroarei 
polițienești în țară

NEW YORK 12 (Agerpres).- 
TASS transmite: Potrivit știrilor 
care sosesc din Havana, în Cuba 
se intensifică-mișcarea de protest 
împotriva represiunilor deslăn- 
țuite de către dictatorul Batista. 
Reprezentanții a diferite pături 
ale populației cer încetarea teroa- 
rei polițienești în-țară.

După cum anunță coresponden-

Pe cind o adevărată independentă?

In Adunarea Generală a O.N.U.
* S-a aprobat rezolufia care însărcinează comitetul consultativ al Adunării 
Generale să ducă tratative cu Agenjia internajională pentru energia atomică
* O propunere a Argentinei în contradicție cu principiile Cartei 
O. N. (J. * Atitudinea adoptată de O.N.U. față de problema coreeană

nu
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : La ședința ple
nară din 11 ianuarie a Adunării 
Generale a fost aprobată în una
nimitate rezoluția prezentată de 
18 țari (Canada, Cehoslovacia, 
India, Anglia, U.R.S.S., S.UA. și 
altele), care Însărcinează comite
tul consultativ al Adunării Ge
nerale să ducă tratative cu A- 

I genția internațională pentru e- 
| nergia atomică cu privire la re- 
lițiile dintre acest organ și Or- 

: ganizația Națiunilor Unite.
Adunarea a aprobat apej cu 

majoritate de voturi raportul Co- 
; miletului politic special asupra 
! proiectului de convenție în legă

tură cu așa-numitul „sistem de
[ consultări".
: După cum s-a mai anunțat, a. 
cest proiect a fost prezentat de 
delegația Argentinei cu intenția 

| de a crea un nou „aparat con- 
i sultativ" sub pretextul că O.N.U. 
■ n-ar dispune de organele necesa- 
I re care să poată acționa repede 
și eficace in cazul apariției 
unei primejdii la adresa păc i 
și securității. Este știut insă 
că aceste organe sint Consi
liul de Securitate și Aduna
rea Generală Adevăratul țel 
al proiectului argentinian a fost 
acela de a crea un nou aparat 
care să înlocuiască organele 
existente și care să acționeze o- 
colind Consiliul de Securitate și 
principiul unanimității membrilor 
permanenți ai Consiliului, princi- 
piu existent In cadrul Consiliu-

Israelul continuă să sfideze 
hotărlrife Adunării Generale 

a 0. N. U.

LONDRA 12 (Agerpres). — 
La Londra s-au încheiat trata
tivele dintre Ministerul Coloniilor 
al Angliei și delegația guverna
mentală a Federației malayeză. 
Tratativele, care au durat citeva 
săptămtni, s-au referit la relațiile 
anglo-malayeze după obținerea 
de către Malaya tn august a.c. a 
„independenței". Promisiunea de 
a se acorda independență tn 1957 
acestei colonii engleze a fost fă
cută de Anglia la începutul anu
lui 1956, in urma cererilor perse
verente ale opiniei publice ma- 
layeze.

La tratativele, care s-au desfă
șurat în condițiile unor puternice 
presiuni din partea Angliei a fost

semnat un acord cu privire la 
„sistemul de apărare" al Malayei 
și la acordarea de „ajutor" de că
tre Anglia după ce Malaya va 
primi „independența".

Din comunicatul dat publicită
ții rezultă că condițiile acorduri
lor încheiate limitează de pe acum 
„suveranitatea" Malayei. Anglia 
capătă, de exemplu, dreptul de a 
menține pe teritoriul Malayei for
țe armate pe o perioadă de timp 
nedeterminată și după ce-i va 
acorda „independența".

In ce privește „ajutorul* fi
nanciar acesta va servi tn special 
la dezvoltarea și întărirea forțe
lor armate ale Malayei și împo
triva mișcării de eliberare națio
nală a poporului malayez.

tul ziarului „New York Times", 
principalele partide politice care 
luptă împotriva regimului lui 
Batista au înaintat o petiție la Tri
bunalul Suprem în care condam
nă „dispariția misterioasă" a 
unor persoane în diferite provin
cii ale țării. In petiție se arată că 
pe străzi și șosele au fost găsite 
cadavrele cîtorva tineri secerați 
de gloanțe. Mulți patrioți din 
Cuba au fost răniți sau au dis
părut. Aceste asasinate sent co
mise de reacționari care și-au dat 
frîu liber după răscoala in pro
vincia Oriente la începutul lunii 
decembrie.

Ziarul „Diaria de Nuova-York”. 
care apare la New York în limba 
spaniolă, a anunțat că 500 de fe
mei din Cuba, ale căror rude 
au fost omorite de autorități, au 
organizat in orașul Santiago o 
demonstrație de protest împotriva 
represiunilor singeroase.

După cum anunță ziarul „Dia- 
rio de la .Marina", care apare la 
Havana, intr-o scrisoare adresată 
primului ministru al Cubei. Jose 
Garcia Montez. „.Asociația priete
nilor Republicii", care grupează 
principalele partide de opoziție 
din Cuba, arată că tn întreaga 
țară iau amploare samavolniciile 
autorităților.

NEW YORK 12 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 11 ianua
rie, Favzi, ministrul Afacerilor 
Externe al Egiptului, a adresat , 
secretarului general al O.N.U. o 
scrisoare in care se subliniază că 
„Israelul nu îndeplinește hotări-: 
rile Adunării Generale, care a 
cerut ca Israelul să-și retragă 
imediat toate trupele dincolo de 
linia de armistițiu, stabilită prin 
acordul general de arministițiu 
dintre Egipt și Israel din 24 fe
bruarie 1949".

Este absolut evident, se spu- I 
ne în continuare în scrisoare, | 
că sfidarea pe care Israelul con- | 
tinuă s-o arunce Organizației 
Națiunilor Unite și jpiniei publi- j 

“)i faptul că ' 
dispreț to- 

Egiptului 
și de sentimentele poporului e- 
giptean pot duce doar la agra
varea situației. •

Favzț cere ca această scrisoa- ;
I re să fie difuzată „in rîndul tu- 
| turor membrilor ONU. in aș- I 
i teptarea unei examinări urgente ■ 
a acestei probleme de către A- , 
dunărea Generală".

Națiunilor unite și op; 
ce mondiale, precum® 
Israelul manifestă 
tal față de drept iu®

TINERII UNGURI
REFUGIAȚI
SINT RECRUTAȚI 
IN LEGIUNEA STRĂINĂ

contribuie la rezolvarea ei
1„1. , Același proiect însărcinează se-
tinei este în contradicție cu prin, cretarul general al O.N.U. să 
cipiile Cartei O.N.U. și urmăreș- includă din nou proțjlema core
țe de fapt să submineze înseși eană în proiectul ordineî de zi a 

............................... celei de a 12-a sesiuni a Adună
ri Generale.

împotriva acestui proiect în 
cadrul ședinței plenare au luat 
cuvintul reprezentanții Ceho 
slovaciei și Uniunii Sovietice.

A. A. Sobolev (U.R.S.S.) a sub
liniat că Adunarea Generală a 
adoptat nu odată rezoluții în pro
blema coreeană, similare celeia 
pe care S.U.A. aa propus-o h 
actuala sesune. Trăsătura comu
nă a tuturor acestor rezoluții, a 
spus el, este că in ele nu se ține 
seama de faptul că în Coreea 
există două state cu orînduirf so
ciale diferite și că restabilirea 
unității naționale a Coreei este 
posibilă numai' printr-o treptată 
apropiere între ele. Dimpotrivă, 
în aceste rezoluții se propune ca, 
cu ajutorul Comisiei O.N.U. și în 
condițiile ocupației străine, să se 

lisînmanist care în anii războiu
lui coreean nu a putut fi impus 
prin forța armelor.

Expiicind in felul aceșta cau
zele pentru care Uniunea Sovie
tică se pronunță împotriva proiec. 
tului de rezoluție american. A. A. 
Sobolev a declarat în încheiere : 
„Delegația sovietică este convin
să că poporul coreean este în 
stare el însuși să rezolve proble
ma restabilirii unității naționale 
a Coreei, dacă nu va fi împiedi
cat să facă acest lucru".

lui. Așa dar, propunerea Argen-

te de fapt 
bazele Organizației Națiunilor 
Unite.

Intrucit nici chiar cei mai în- 
veterați adepți ai revizuirii Car
tei O.N.U. nu s-au decis să 
sprijine propunerea argentiniană 
in actuala ei formă, reprezentan
ții Argentinei, S.U.A. și ai altor 
citeva țări au propus ca proiec
tul argentinian să fie transmis 
spre examinare conferinței pentru 
revizuirea Cartei, pentru a cărei 
convocare depun în prezent efor
turi un grup de țări membre ale 
O.N.U. Această propunere a fost 
adoptată cu majoritate de voturi 
atit in Comitet cît și în ședința 
plenară. împotriva lui au votat 
reprezentanții a opt țări, iar pa
tru delegații s-au abținut.

La sfirșitul ședinței de dimi
neață, Adunarea Generală a 
probat cu majoritate 1. ____
raportul Comitetului Politic- cu 
privire la problema coreeană,
care cuprinde proiectul de rezo
luție american. Acest proiect cere 
unificarea Coreei prin organiza
rea. sub supravegherea O.N.U,. 
a unor așa-numite alegeri „li
bere" după modelul celor din Co
reea de sud. și însărcinează Co
misia O.N.U. pentru unificarea 
și refacerea Coreei „să-și conti
nue eforturile" în vechea direc
ție, adică să sprijine în fel și 
chip regimul lisînmanist.

a-
de voturi

impună întregii Coree regimul

Situajia din Yemen devine extrem de gravă
-Noi aejiuni agresive ale colonialiștilor englezi-

CAIRO 12 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarele, la II ianua
rie, Abdel Rahman Abu Taleb, 
trimisul Yemenului la Cairo, a 
primit o telegramă din partea 
regelui Yemenului, Imam Ahmed, 
in care se subliniază gravitatea 
situației creată în urma agresiu
nii engleze împotriva Yemenului, 
începută la 24 decembrie. Imam 
Ahmed însărcinează pe Abu Ta
leb să informeze secretariatul Li- 
gii Țărilor Arabe și guvernul 
egiptean asupra situației din Ye
men.

In telegramă, regele arată că 
la 8 ianuarie, ora 20, 16 mașini 
blindate engleze au atacat orașul 
Kataba din Yemen. In urma 
atacului au tost distruse clădiri 
guvernamentale, barăci ale arma, 
tei și alte clădiri In dimineața 
zilei de 9 ianuarie a tost bombar
dat orașul El Beida.

Intr-o declarație pentru presă, 
Abu Taleb a subliniat că „SITUA
ȚIA DIN YEMEN DEVINE EX
TREM DE GRAVA ȘI NIMENI 
NU TREBUIE SA CONDAMNE 
YEMENUL DACA VA DESCHIDE 
PORȚILE ACELOR PRIETENI 
AI SA1 CARE SINT GATA SA-I 
VINA IN AJUTOR".

♦
BONN 12 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Reuter, le
gația Yemenului din Republica 
federală Germană a dat publici
tății la 11 ianuarie o declarație 
în care se arată că AVIAȚIA 
MILITARĂ BRITANICA DIN 
PROTECTORATUL ADEN CON
TINUA SA BOMBARDEZE O- 
RAȘELE Șl SATELE YEMENI
TE. SITUATE IN APROPIEREA 
FRONTIEREI CU ADEN

Numărul victimelor se ridică 
tn prezent la mai multe sute.

Declarațiile lui Adenauer 
la o conferință de presă
BERLIN 12 (Agerpres). — La 

11 ianuarie, cancelarul R.F. Ger
mane. Adenauer, a organizat la 
Bonn o conferința de presă pen
tru ziariști germani și străini. 
Ținind seama, după cit se vede,

t nr-ru creșterea stăr i de spirit anti-
BER_IN 12 (Agerpres). — Zia- I militare în rindurile populației 

, rul „Frankfurter Algemeine" a- j vestgermane, Adenauer s-a pro- 
. nuntă că recent 10 refugiați un-I nunțat la această conferință de 
l?uri’.-5?,Le se a^au în lagărul de presă pentru măsuri în vederea 
• la Muhlhausen (Alsacia) au tre- destinderii încordării intemațio- 
cut pe teritoriul R.D. Germane. ■ —
In cursul interogatoriului la po
liție ei au declarat că au părăsit 
lagărul francez pentru că s-au 
făcut încercări de a.j recruta în 
legiunea străină. Unii tinerț un
guri care au rămas în lagăr au 

I îost nevoiți să semneze angaja- 
I meniul de a servi in această le- 
1 giune.

Anglia—după demisia lui Eden

nalt EI a declarat, printre altele, 
că în prezent experți din R.F. 
Germană studiază problema cre
ării unei zone demilitarizate tn 
Europa. Adenauer nu a precizat 
însă unde trebuie să fie, după 
părerea lui. această zonă.

In continuare. Adenauer a de
clarat că numai crearea unei 
zone demilitarizate nu este su
ficientă pentru destinderea în
cordării In lume. El și-a expri
mat părerea că mijlocul hotărt- 
tor în acest scop îl constituie 
încheierea unui acord, care să 
interzică folosirea armei termo
nucleare tn scopuri militare.

Declarațiile cancelarului Ade. 
nauer au stimit derută în cercu
rile puterilor occidentale, în pri
mul rînd, in S.UA.

La Washington — subliniază 
corespondentul agenției Associa
ted Press — se crede că Ade
nauer a cedat presiunilor opiniei 
publice interne și internaționale, 
deoarece se știe cît de populară 
este ideia interzicerii armelor nu
cleare. Totodată, nu trebuie să 
se uite că anul 1957 este un an 
de alegeri generale în Germania 
occidentală și că Adenauer nu 
poate spera într-o victorie a par
tidului său menținîndu-se cu ri
giditate pe pozițiile așa-zisei „po
litici de forță" condamnate de 
marea majoritate a poporului 
german.

Corespondentul din Washington 
al ziarului „New York Herald 
Tribune" scrie că „cercurile o- 
ficiale au fost zguduite și . în- 
f;rozite de chemarea cancelaru- 
ui Adenauer la interzicerea 

bombei cu hidrogen pe scară in
ternațională".

„Doctrina Eisenhower66 - 
plan imperialist de dominație 

în Orientul Apropiat 
Iordania refuză teoria „vidufu?* 

în Orientul Mifociu
CAIRO 12 (Agerpres)? — La 

II ianuarie Abdallah El Rimaui, 
ministru de stai pentru Afacerile 
Externe al Iordaniei și membru 
în delegația guvernamentală Ior
daniană care se află la Cairo, a 
făcut agenției MEN o declarație 
în legătură cu situația actuală 
din Orientul Mijlociu.

Referindu-se la „Doctrina Ei
senhower", El Rimaui a declarat 
că guvernul Iordaniei și-a făcut 
cdnoecută poziția sa față de poli
tica Statelor Unite în Orientul 
Mijlociu încă înainte de prezenta
rea acestei „doctrine" în fața 
Congresului. Poziția Iordaniei, a 
spus El Rimaui, se poate rezuma 
astfel : „Țara noastră refuză să

O parte integrantă 
american

admită teoria potrivit căreia în 
Orientul Mijlociu ar exista un 
„vid" și că el ar trebui umplut 
de către o altă mare putere. Po-' 
poarele arabe trebuie să se în
creadă în propriile lor forje pen
tru a face față primejdiilor care 
le amenință.

Cc men tind născocirile despre o 
așa-numită „primejdie comunistă” 
care ar amenința Orientul Mij
lociu, el a spus ; „Scornirile min
cinoase cu privire la o așa-zisă 
„penetrație comunistă" fac parte 
din propaganda occidentală care 
inventează scuze pentru justifi
care intervenției imperialismului 
în treburile interne ale țărilor a- 
rabe".

a expansionismului 
postbelic
politică a Statelor Unite este o 
parte integrantă a expansionis
mului american postbelic".

„Mesajul lui Eisenhower — 
scrie ziarul „France Press Jour
nal" — prezentat după agresiunea 
fățișă a Angliei, Franței și Is^ 
raelului împotriva Egiptului, ntț
garantează țări'or 
împotriva jafului

mici apărarea 
international".

americane

DELHI 12 (Agerpres). — 
Comentariile apărute in ultimele 
zile In presa indiană cu privire 
la „doctrina Eisenhower" dove
desc serioasa neliniște a opiniei 
publice indiene față de noile pla
nuri agresive ale S.U.A. în Orien
tul Mijlociu.

Intr-un articol de fond, ziarul 
„Național Herald" scrie că „noua

Unicul scop: apărorea intereselor
Orientul Apropiat contravin prin
cipiilor O.N.U.

„New Statesman and Nation** 
subliniază că „doctrina Eisenho- 
wcr“ prevede amestecul forțelor 
armate ale S.U.A. în Orientul 
Apropiat, ocolindu-se Organizația 
Națiunilor Unite, „cu unicul scop 
de a apăra interesele americane".

LONDRA 12 (Agerpres). — 
Criticind așa-zisa „doctrină Ei

senhower", care prevede un a- 
mestec grosolan al S.U.A. în tre
burile Orientului Apropiat, săptă- 
mînalul britanic „New States
man and Nation" arată că planu
rile americane cu privire la

Un program de război și de sabotare a păcii
PNOM PEHN 12 (Agerpres).— lifică drept tin „program de răz- 

Comentînd doctrina Eisenhower". boj , d saboUre a pScii". 
ziarul cambodgian „Patria o ca- * r

O doctrină „mult prea hazardată"
WASHINGTON 12 (Agerpres). 

Vorbind In fața comisiei pentru 
afacerile externe a camerei repre
zentanților, Dean Acheson, fost 
ministru de externe tn guvernul 
Truman s-a declarat ..Inspăimtn- 
tat" de interpretarea dată de se
cretarul de sfat Foster Dulles, 
„doctrinei" Eisenhower. Ache
son a spus că această „doctrină" 
este „mult prea hazardată" și se 
aseamănă cu faimoasa politicăfaimoasa politică

„de pe marginea prăpastiei". 
Acheson a calificat argumentele 
președintelui Eisenhower In spri^ 
finul politicii sale drept lțvag® 
nesigure și necorespunzătoare1'.

Cu toate acestea Acheson a 
cerut ca congresul să adopte o 
rezoluție declarînd că sprijină 
politica președintelui Eisenhower 
in Orientul Mijlociu.* insă fără 
a-i moi acorda noi împuterniciri 
in afară de acelea pe care le are.

MOSCOVA, 
agenția TASS 
cese obținute in dezvoltarea agri
culturii, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a decorat cu Or
dinul Lenin republicile sovietice 
Kirkiză și Turcmenă.

BERLIN. La 11 ianuarie, W. 
Pieck, președintele Republicii De
mocrate Germane, a primit dele, 
gația guvernamentală a R.D. Ger
mane, care s-a înapoiat de la 
Moscova. O. Grotewohl a relatat

După cum anunță 
pentru marile suc-

președintelui despre desfășurarea 
tratativelor de la Moscova, pre
cum și despre declarația comună 
a guvernelor Republicii Demo
crate Germane și Uniunii Sovie
tice. Ceilalți membri ai delega
ției guvernamentale care au luat 
după aceasta cuvintul au subli
niat că tratativele de la Moscova 
e-au desfășurat într-o atmosferă i 
extrem de cordială Și priete.(| 
nească.

Noi victorii ale jucătorilor romîni în cadrul 
campionatelor internaționale de tenis de masă 

ale R. P. R.

I Situația politică din Anglia 
i rămîne in mod firesc una <Ln 
i problemele cele mai comentate 
i din ultimele zile pe plan mon- 
i dial. Demisia lui Eden, numi- 
i rea lui MacMillan ca prim mi. 
i nistru și mai ales perspectipe- 
I le politicii Angliei sap un nou 
I guvern sini teme prezentate 
I- in comentariile internaționale. 
I In momentul de față situafia 
I politică din Anglia este apre- 
, ciată in special prin prisma 
i personalității și a activități 
i trecute a lui MacMillan, Lu- 
i cruț acesta este facilitat mai 
I ales de faptul că MacMillan 
i s-a ocupat tn ultimii doi ani 
I atit de problemele politicii ex- 
I terne cit de cele economice ale 
I Marii Britanii și a depus In a- 
> celași timp o activitate impor- 
i tantă în conducerea partidului 
i conservator. Astfel, alegerea 
i lui MacMillan ca prim minis- 
l tru poate oferi unele indicații 
i tn ce privește orientarea . de 
l viitor a politici externe și in- 
I terne a Marii Britanii.
i Pe plan intern, actualul 
i prim ministru este cunoscut 
i ca inițiatorul politicii de 

„austeritate". Măsurile preco- 
i nizate de el tn calitate de tni- 
, nistru de Finanțe la .începutul 
, anului țrșcut — majorările 
i consecutive de prețuri și ra- 
; fionalizări impuse au ,'osț me. 
I nite — după el — să cohioli- 
, deze valuta britanică. Ele Insă 
I nu au dus la nici un rezultat. 
I Rezervele de aur și de dolari 
) ale Marii Britanii au conti- 
) nuai să scadă, stabilitatea e- 
; conomică scontată nu a urmat. 
) Din acest punct de vedere, nu- 
t mi-ea lui MacMillan ca prim

&

guvern (condus de MacMillan 
N.R.) va fi probabil apropie
rea Mării Britanii de Statele 
Unite". Se vorbește totodată 
că MacMillan ar fi acela ca
pabil să reziste tuturor „in
fluențelor moderatoare" pentru 
„o politică de mai mare inde. 
pendență față de Statele Uni
te". Ziarul american „Wa
shington Post and Times He
rald" merge chiar mai departe 
afirmtnd că „schimbarea pri
mului ministru britanic este 
un indiciu destul de puternic 
pentru a aduce după sine sfîr- 
șitul boicotului diplomatic de

COMENTARII

ministru indică o continuare 
a liniei de austeritate" pentru 
salvarea economiei britanice, 
deși „experiența MacMillan*' 
cîștigată In cursul anului 1956 
hu este din cele mai fericite. 

Perspectivele politicii exter
ne ale Angliei sint neîndoiel
nic mult mai complexe. Și a- 
ceasta nu numai din cauza 
sferei vaste de probleme căro
ra trebuie să 1e facă față tn 
mod urgent diplomația britani
că. ci mai ales datorită faptu
lui că chestiunea principală 
care se pune este cum va ac
ționa Marea Britanie — in 
mod indepen
dent sau tși va 
subordona poli
tica in întregi
me dictatului 
american. A- 
ceasta este pro
blema de căpe
tenie. de rezolvarea căreia de
pinde întreaga orientare și 
perspectivele politicii externe 
a Angliei.

Este greu de făcut pronos
ticuri tn această direcție, insă 
unele concluzii se impun. De 
pildă, este surprinzător faptul 
că atit demisia lui Eden cit și 
desemnarea lui MacMillan tn 
fruntea guvernului britanic au 
provocat ecouri favorabile in 
cercurile oficiale americane. 
Se știe astfel că demisia lui 
Eden a fost considerată la 
Washington „0 posibilitate de 
îmbunătățire a relațiilor anglo- 
americane". Iar imediat după 
aceasta corespondentul din 
Londra al agenției United 
Press arăta că „factorul con
ducător in strategia noului

la Washington".
Astfel, eventualitatea conso

lidării „unității anglo-ameri- 
cane" cum o denumește presa 
americană, pare să constituie 
o subordonare tot mai fățișe 
a politicii externe a Angliei 
dominafiei S.U.A. Dacă lucru
rile stau așa, posibilitățile de 
consolidare a pozifiilor Marii 
Britanii sint dintr-un bun tn- 
ceput considerabil slăbite.

O altă chestiune care se 
ridică este acea privind viito
rul politicii britanice In O- 
rie'nt. Anul care a trecut 
a adus cu sine agresiu
nea colonialistă împotriva E- 
giptului. In cercurile largi din 
Anglia inclusiv in cercurile 
politice engleze această acțiune 
colonialistă a guvernului bri-

tonic a fost aspru condamnată. 
Cu toate acestea anumite 
cercuri au sprijinit și au ce
rut chiar o politică mai dură a 
Marii Britanii tn Orientul 
Mijlociu. După aprecierile pre
sei engleze, MacMillan s-ar 
afla tocmai tn grupul „duri
lor", tn grupul acelor oameni 
politici care cer măsurile cele 
mai extreme tmpotriva po
poarelor care luptă pentru in
dependența națională. „Harold 
MacMillan, — scrie corespon
dentul din Washington al a- 
genției France Presse, — se 
numără printre susținătorii cel 
mai energici ai politicii de 
forță anglo-franceză tn Egipt". 
Este însă absolut evident că 
dacă guvernul britanic va con
tinua să urmeze această po
litică falimentară, rezultatele 
ei nu vor fi altele sub un gu
vern MacMillan deett sub up 
guvern Eden.

Tocmai acest aspect al pro. 
blemei confirmă odată mai 
mult că prin demisia lui Eden 
nu se poate vedea eșecul po
liticii unui singur om. Ziarele 
„Observer" și „Sunday Times" 
arătau că gravele probleme 
care stau in fața Marii Bri
tanii nu-și pot găsi rezolva
rea prin schimbări de oameni, 
înnoirea întregii politici bri
tanice — aceasta, apare, ca 
singura posibilitate rațională 
tn momentul de față. A urma 
aceeași politică tn problema 
Suezului, a subordona in- . 
treaga politică intereselor a- 
mericane, nu oferă nici o ga
ranție pentru ieșirea politicii 
externe a Angliei din impas.

S. VERONA

♦
Noi ciocniri singeroase în Algeria

ALGER 12 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că în 
Algeria s-au semnalat în cursul 
zilei de 11 ianuarie noi ciocniri 
între trupele colonialiste franceze 
și luptători algerieni pentru eli
berarea națională.

Cele mai mari ciocniri au avut 
loc în regiunea munților Kabi- 
lia, tn apropiere de localitatea 
Boghni. Trupele franceze au 
omortt aici zeci de algerieni.

tip S. U.A.
După manevrele armatei de ocupație americane tn razauupa manevrele armatei de ocupație americane tn raza ora

șului Neu Ulm (Germania occidentală) pe neașteptate s-a ob
servat că a dispărut fără urme un tanc american de 45 de tone. 
Cercetările întreprinse de Comandamentul american și de poli
țiști, chemați urgent din S.U.A., nu au dat nici un rezultat.

In oraș circulau zvonuri că soldații americani ar fi vlndut 
tancul la bursa neagră achizitorilor germani de fier vechi.

Iată banii voștri. Dar ce vă veți face fără tanc ?“
Lasă pentru asta se îngrijește Adenauer. El cumpără 

pentru noi un alt tanc tn contul cheltuielilor de ocupație".

Hrujkova. Ella Zeller (R.P.R.) a 
dispus cu 3—0 de Krejkova (R. 
Cehoslovacă) iar Angelica Ro- 
zeanu a obținut o victorie cu 
3—0 asupra Jucătoarei maghiare 
Mosoczy. A patra semifinalistă 

. .* . „ Ungară)
care a eliminat cu 3—1 pe Swar- 
kowa (R Cehoslovacă). Semifi- — 
nalele probei de simplu femei se4 
vor desfășura astăzi dimineajă” 
de la ora 9 împreună cu sfertu
rile de finală la simplu bărbați, 
semifinalele probelor de dublu și 
finalele concursului de consolare. 
Ordinea desfășurării semifina
lelor probei de simplu femi
nin este următoarea: A. Rozea- 
nu (R.P.R.) — Sun Mei-in (R.P. 
Chineză); E. Zeller (R.P.R.) — 
Kerekeșne (R P Ungară).

lată acum alte rezultate în
registrate in proba de simp'u 
masculin (optimile de finală) : 
Stipek (R. Cehoslovacă) — Fu 
Tzi-fan (R P. Chineză) 3—0; Pe- 
terii (RP. Ungară) — Andro- 
nache (R.P.R.) 3-0; Hu Bin-ciuan 
(R.P. Chineză) — Hudek (R.P.F. 
Iugoslavia) 3—0; Getvay (R.P. 
Ungară) — Ostrovicki (R. Ce
hoslovacă) 3—1.

Finalele campionatelor inter
naționale de tenis de masă ale 
R.P R. se vor desfășura astăzi 
‘cu începere de la ora 16 în sala 
Floreasca.

Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R.P.R. au con
tinuat simbătă in sala Floreas- 
ca. Intîlnirile din cadrul probe
lor de simplu masculin și femi
nin, au prilejuit întreceri pa
sionante . și de . un inalt ... nivel .este Kerekeșne (R.P. 
tehnic.

O admirabilă demonstrație de 
tenis de masă, îndelung aplau
dată de cei 4.000 de spectatori, 
au oferit campionul romîn Tibe- 
riu Harasztoși și jucătorul ceho
slovac Wihnanowski,

Jocul perfect de apărare, con
traatacurile rapide și precise ale 
celor doi talent-ați jucători, au 
făcut ca acest meci să primească 
din partea tuturora calificativul 
de cel mai spectaculos care a 
avut loc pînă acum. Intilnirea a 
avut o desfășurare pasionantă, și 
s-a Încheiat cu o splendidă vic
torie a lui Harasztoși cu scorul 
de 3—2 (21 — 14; 22—24; 13— 
21; 21—15; 21—19). De remar
cat că In setul decisiv Harasz
toși a fost condus cu 11—3 dar 
a reușit să egaleze situația la 
15—15 și apoi la 19—19. pină 
la sfirșit terminînd victorios.

Cu mult succes a concurat in 
sferturile de finală ale probei de 
simplu femei, campioana R. P. 
Chineze, Sun Mei-in. Ea a desfă
șurat un joc perfect în atac in- 
vinglnd-o cu 3—0 pe cehoslovaca

Turul ciclist al Egiptului

(Caricatură apărută în ziarul „Berliner Zeitung" de Schmitt) Mohamed Ben Taher în urmări.

CAIRO 12 (Agerpres). — Din rea căruia au pornit cicliștii ger- 
vechiul oraș egiptean Luxor s-a mani. Ciclistul marocan a rezis- 
dat simbătă startul in cel de-al 
4-lea Tur ciclist al Egiptului, 
tradiționala competiție la1 care 
participă 45 de concurenți din 
R.P. Bulgaria. Egipt, R D. Ger
mană. R.P.F. Iugoslavia. Maroc, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, Siria 
și Tunisia. Prima etapă s-a des
fășurat de la Luxor la Kena, pe 
valea Nilului, pe o căldură cu a- 
devărat tropicală.

Distanța scurtă a acestei pri
me etape, numai 68 km. a [acut 
ca plutonul să se mențină com
pact aproape tot timpul cursei. 
Cu 15 km. înainte de sosire a 
evadat din pluton marocanul

tat acestui atac și a reușit să 
sosească primul la Kena crono
metrat cu timpul de lh. 56'20”. 
La 30" a sosit germanul Wer
ner Malitz și după el, la 1 mi
nut, un pluton mare în care se 
aflau și cicliști romîni. Sprin
tul acestui uluton a fost cîștigat 
de Horst Tueller (R.D. Ger
mană).

Cicliștii .romîni nu au fost 
prea activi in această etapă, re- 
simțindu.se de pe urma unei că
lătorii obositoare șj a căldurii 
foarte mari.

Astăzi se desfășoară etapa a 
doua Kena—Sohag (135 km).
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