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Cețățeni și cetățene,
La 3 februarie 1957 sîn-teți chemați să alegeți oe noi: 

tați ai Marii Adunări Naționale dintre cel mai buni ma: des
toinici și mai reprezentativi fii ai poporului nostru. Marea 
Adunare Națională, organul suorem al puterii de stat trebuie 
să întruchipeze crescînda unitate politico-morală a poporului 
muncitor din Republica Populară Romină.

Partidul Muncitoresc Romîn. Uniunea Tineretul.' Muncitor, 
sindicatele. Comitetul Femeilor Democrate, organizat:le obștești 
cooperatiste, culturale și științif'ce se prezintă si la aceste 
alegeri în cadrul Frontului Democrației Populare, baza cea 
mai largă pentru afirmarea cetățenească a tuturor ;r— er.l-:r 
muncii din patria noastră.

Cetățeni și cetățene,
Pe răbojul celor 4 ani care au trecut de la ultimele alegeri, 

poporul ramin a înscris un sir de izbinzi oe care nimeni — nici 
chiar dușmanii — nu îndrăznește a ie tăgădui. Am făcut in 
acest timp mcă un pas însemnul pe calea cunsirt : soc a s- 
mtului, lăsînd și mai mult în urmă trecutu, negru, greu de apă
sare si de umilința — trecutul robiei moșierești si al expi.a- 
tării capitaliste.

Burghezia si moșierimea sortiseră Rominiei să rămi-â o 
tară „eminamente agricoiă" — o simplă anexă agrară s: o 
piață de desfacere pentru marile state capitaliste.

Regimul democrat-popular a reușit ta scurt timp »d trans- 
lorme Romlnia tatr-o fard induslrial-agrară. Ao dupe au, »- 
dustr.aliiarea a schimbat lața țărti, Regiuni întregi, od-n-oara 
în amorțire, au ajuns astăzi centre clocotitoare o» viața. A 
sporii numărul celor ocupați in industrie. Pe harta țarii au 
apărut orașe noi. Peste IsO labrlcl și uzine au lost ridicate in 
luum.i 4 ani și sute do întreprinderi ou lost înzestrate cu ut-lațe 
moderne.

Erin munca însuflețită a clasei noastre muncitoare au fost 
îndeplinite in industrie sarcinile primului olan cincinal tre- 
cindu-se cu avint sporit la infăptuirea ceiui de-al doilea plan 
zincinal. Industria grea, temelia propășirii tuturor ramurilor 
economiei najunale. a continuat sa se dezvolte. Fată de lads, 
producem astăzi de peste două ori mai mult cărbune, de patru 
ori și jumătate mai multă fontă și aproape de trei ori mai mult 
oțel si laminate. Fabricăm tot mai multe mașini si unelte, iar 
produsele industriei rominești iși află căutare pină in țări 
uepanate.

Politica de exploatare nemiloasă a bogățiilor tării dusă de 
burghezia romină in cirdășie cu trusturile imperialiste, a făcut 
ca la sfirșitui războiului producția de petrol să scadă catas
trofal pină la 4 milioane tone. Astăzi, industria noastră petro
liferă produce aproape 11 milioane tone.

Electrificarea a înscris noi progrese. Mărturie stau cele peste 
20 hidro și termocentrale ridicate in ultimii ani: la Singeorg.u 
de Pădure și la Paroșeni. la Moroieni și la Doicesti. la Ovidiu 
II și pe alte meleaguri ale tării. Lucrările marii hidrocentrale 
„V. I Lenin“ de la Bicaz înaintează — chezășie că toarte 
curi-nd fața Moldovei se va schimba și mai mult

Industria producătoare de bunuri de larg consum a crescut 
nentrerupt în ultimii ani. Fată de 1938, se fabrică in țară de 
trei ori mai multe țesături, se produc de cinci ori mai multe 
preparate și conserve de came, de trei ori mai multe uleiuri, 
de aproape două ori mai mult zahăr și grăsimi. Toate acestea 
reprezintă un progres însemnat, dar încă neîndestulător, 
fiindcă necontenit cresc cerințele celor ce muncesc la orașe si 
sate.

Este știut, că un trai îmbelșugat, o viață mai bună nu 
se pot făuri decît pe temelia unei industrii puternice. 
Tocmai de aceea, industrializarea țării a devenit cauza 
întregului nostru popor muncitor.

Cetățeni și cetățene,
Prin lupta dusă în alianță cu clasa muncitoare și sub con

ducerea ei, țărănimea a scăpat de biciui moșierului și areci- 
aașu.iul, de robia la ciocoi și cămătari. Urmașii celor ll.UUU 
sie țărani uciși in 1907 și ai tuturor celor care, de-a lungu1 
vremii, au cerut pămint și dreptate socială, au aiuns astăzi 
stăpîni pe pămintul pe care-l muncesc.

Statul democrat-popuiar sprijină necontenit țărănimea mun
citoare, aiutind-o să sporească producția agricolă și să-și îm
bunătățească traiul. Agricultura noastră, odinioară atit de 
înapoiată, este astăzi tot mai mult înzestrată cu mijloace me
canizate. Numai în ultimii 4 ani au fost puse la indemina ță
rănimii muncitoare cca. 10.000 tractoare, 6.000 semănători. 
5.000 secerători, 5.000 batoze și combine si alte unelte agri
cole.

In acești 4 ani cîți au trecut de la ultimele alegeri, din ce 
tn ce mai mulți țărani muncitori s-au încredințat că drumul 
cel mai bun spre belșug și bună stare este cel arătat de par
tidul clasei muncitoare: drumul unirii liber consîmtite in în
tovărășiri, cooperative agricole de producție și gospodării co
lective, drumul socialismului. Intre 1952 și 1956 s-a dublat nu
mărul întovărășirilor și al gospodăriilor agricole colective și 
avem astăzi raioane complect cooperativizate.

Recentele hotărîri ale Plenarei Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn, împreună cu celelalte măsuri luate 
de partid și guvern, vor întări și mai mult frăția între munci
torii de pe ogoare și cei din fabrici și uzine

Desființarea cotelor obligatorii și noua așezare a 
relațiilor de schimb între oraș și sat vor aduce mari 
foloase țărănimii; totodată va îmbunătăți aproviziona
rea industriei cu materii prime și a populației orașelor 
cu produse alimer.xare. Cu perspectiva de a-și spori, 
simțitor veniturile, țărănimea va lucra ogoarele cu și 
mai mare tragere de inimă, în folosul ei și al întregii 
țări.

Cetățeni și cetățene,
Grija de căpetenie a regimului democrat-popular este omul 

cu nevoile sale. Cu toate marile greutăți întîmpinate și fără a 
oco.f lipsiiri-e ce mai dăinuie încă, e limpede că în acești 4 
ani s-ou făcut pași înainte pe drumul unei continue îmbună
tățiri a traiului oamenilor muncii. A fost desființat sistemul 
de aprovizionare cu cartele, rămășiță a anilor de război: 
s-a imbunMătit aprovizionarea cu nîine. carne si alte alimente 
de primă trebuință,, cu încălțăminte și îmbrăcăminte. A cres
cut simțitor consumul populației: Valoarea mărfurilor vin- 
dute populației In 1956, prin comerțul socialist, a întrecut de 
peste dovă ori valoarea mărfurilor vîndute în 1950.

In anul 1956 ș-au îmbunătățit salariile mai multor catego
rii de muncitori: ale inginerilor, tehnicienilor și funcționarilor 
di'i întreprinderile industriale, de construcții si transporturi: 
a’e Invătătcci'or și ale medicilor: ale lucrătorilor din comer
țul de stat. S-au sporit salariile si oensiile mici; s-a acordat 
alocația de stat pentru copii. Hotăririle Plenarei C. C. al 
P.M.R; din decembrie 1956 prevăd noi măsuri pentru a socri 
c’știgurile tuturor categoriilor de muncitori.

Asistența medicală e gratuită. Fabricăm în tară penicilină 
și alte medicamente. In anii dinainte de război ne bucuram de 
o tristă faimă : eram tara cu cea mai mare mortalitate infan

tilă din Europa. Asțăz: ne ncmârăan printre țările ce o mor
talitate Mar.', lă scăzută. In orașele St satele noastre există 
numeroase spitale. or'icimicx. dispensare. case de naștere, 
crețe, cămine. H a.nk prissulu: pian cmciaal peste 2 milioane 
de oameni a> muncit au fost tmmisi la odihnă in stațiuni bol- 
oeo-climalerice pe socoteala asigurărilor sociale.

coasă» de sSaicla riueiiln, trecuta 1 De La șnmnț șt curbe
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Cetățeni și cetățene,
La temelia statului democrat popular stă alianța frățească 

dintre clasa mursci’.oare si țărănimea mnatwre, stau marile 
drepturi si libertăți curente de popor. ca smart a eliberării 
patriei de sub ingu! fascist si a utlătarări, usostarimei care 
a ti ta amar de ani ne-a jefuit ți ne-a sărăcit In republica 
noastră liberă si independentă. oamenii muacfi se tastară de 
drepturi e-rale necunoscute in trecut și. însuflețiți de aceiași 
ideal, iți făuresc prin munca lor viitoreL

In Republica Populară Pomină toți cetățenii an 
dreptul de a alege ți de a fi aleși Exercitarea dreptului 
de vot este o onoare și o datorie.

Democrația socialistă asigură maselor celor mai largi ale 
poporului participarea activă la conducerea treburilor obștești 
Ea sc deosebește proiund de ialsa democrație a lum bur
gheze. in multe tăr capita iste, dreptur re și Terra: re * 
numeroase caîegorr de oameni ai muncii sint încălcate sî 
batjocorite Leghi:r-.> rasiste și abuzurile adminestrathe 
împiedică de ia practise votolai mr'.oane de oameir. iar cer 
care t»ot totuși vota nn au de a'es deci Intre unul sau altul 
dintre reprezentanți" cres-ar exploatatoare. In Repubica 
noastră populară candidați! F.D.P. sini rti ai pooorului. ac,i- 
v tatea lor e bine cunoscută de cei chemați să-i voteze. can
didaturile lor au fost larg dezbătute de către alegători. Ei se 
bucu'ă de încrederea alegătorilor: cauza lor cea mai scumpă 
e cauza poporului

Democrația burgheză, sub denagogica frazeologie desore 
libertate, ascunde drepturile nelimitate ale caortaliștTor și m-»- 
șieri’.or de « exploata ți iefu: muncitori ți țăranii. Democra ia 
socialistă înseamnă democrație pentru cei multi înseamnă 
libertate și drecturi egale pentru kitregui popor.

Democrat a socialistă apără cuceririle pooorului apără li
bertatea si independența tării împotriva dușmani'or ei 
dinăuntru ș: de peste granite. Statul democrat-pooular va ve
ghea cu grijă sporită la respectarea strictă a constituției și a 
legilor tării. întărind legalitatea socialistă si iustiția popu
lară. statul nostru apără drepturile și interesele oamenilor 
irunciL
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Termocentrala Comănești a fost ridicată In anii de democrație populară. Ea asigură curent electric pentru întreprinderile 
și populația din nord-vestul Moldovei.
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Politica regimului democrat-popular a înlăturat pentru tot
deauna sălbatica asuprire națională. Naționalitățile conlocui
toare se bucură astăzi de aceleași drepturi ca si poporul ro
min. Pe teritoriul toca t de populația compactă maghiară se- 
culască a 'ost creată Regiunea Autonomă .Maghiară, oare are 
o conducere autonomă, aleasă de populația localnică. Această 
reg une. exploatați in trecut de către cao:laliștii unguri si ro
min l cunoaște astăzi o adevărată înflorire economică si cui- 
tar>3 Politica de egalitate ta drevtari intre oooorul romîn și 
minor laț le naționale a devenit o politică de stat Ori- 
c ne ar încerca sâ încaloe acest pr.ncic u de bază al regimului 
nostru sc va lovi de legile statului democrat-popular, care 
ccnc-.m.nă cu asprime orxre manifestare de șovinism. Oamenii 
muncii maghiari, germani sirbi. ți de altă naționalitate lu
crează co< b col ai oamenB aumdl romini pentru construirea 
soc- -nulul in patr-a ncastră comună. Reoublica Populară 
Rom nă. E: luptă pentru continua întărire a frăției intre po
porul romîn ți na'Juaai tâ;le conkxrnloare.

Femeile, tmute în trecut intr-o rușinoasă înapoiere socială, 
au astăzi aceleași drepturi ca si bărbații si participă cu tot 
nui multă însuflețire la viața politică, economică și cultu
rală a Rominiei. Peste A5.is.sj de femei sint astăzi deputate 
ta staturile uooulare. peste 1-800 femei fac parte din consi
liile de conrucere ale g spodâriilor colective, zeci de femei 
ctwdue tabeartaderi și institut!: seu desfășoară o activitate 
știmț r.ră s: culturală In fabrici ca și oe ogoare, în aparatul 
de stat a vin knățâminL in domeniul ocrotirii sănătății 
n*onriul ta laboratoare, ca si in instituții, pretutindeni fe
me -e au estâz coevdit i oriein-ee pentru ca marea lor forță 
creatrare și talentul lor gospodăresc să fie valorificate în 
curstruirea v>et>> noi socialiste.

Ce'e mai largi și mai luminoase perspective stau tn fața 
' n stu Schimbul de mîine e înconjurat de grija
părintească a întregului ponor. Soarta tineretulji nostru se 
deuseneșăe profund de soarta tineretu.ui din tării* capitaliste, 
la Repu ica Poou.arâ Rom "â uneretu nu mai este o masă 
de manevră a pprtideior reacționare, nu mai este carne de 
tun pe-.-.tru rea-zarea planurilor războinice ale burgheziei: el 
■nunezate astăzi pentru propriile sare interese, pentru binele 
p_:r ei - a p'.regu ui poour Ca niciodată in trecut, tinere. 
fari <n tara noastră are astăzi mijloace să învețe, să se pre
gătească temeinic penlru viață, să-și însușească știința și 
cultura. Tineretului nostru ii sint deschise toate porțile spre 
a consacra inureaea energie creatoare înfloririi patriei.

In anii care au trecut de k, ultimele alegeri pină astăzi, s-a 
consol dat și ma- mjit statul nostru de democrație populară. 
Sfaturile Doouia-c. organe ale puterii de stat, au căpătat in 
uitiml an: o experiență bogată in rezolvarea treburilor obș
tești. Cei aproape I4O.UU0 deputați in sfaturile populare și ac- 
ti.u j-g de sute de mii de oameni, creat in iurul sfaturilor 
populare, sht o expresie vie a participării nemijlocite la con
ducerea statului a maselor largi — izvorul puterii de nein- 
vm . a statului democrat-popular.

Măsur.le luate >n vederea lărgirii atribuțiilor si posibilită
ților economice ale sfaturilor populare vor duce Ia o întărire 
a răspunderii acestora, la propășirea economică a regiunii, 
orașului sau comunei, precum și la o mai bună aprovizionare 
a oamenilor muncii. Prin creșterea inițiativei și a spiritului 
gospodăresc, sfaturile populare vor putea acționa tot mai rod- 
n c pentru a soluționa cu forte locale problemele economice, 
gospodărești, edilitare și social-culturale. Simplificarea apa
ratului de stat, ieftinirea și continua lui adaptare la cerințele 
cetățenilor vor contribui tot mai mult la lichidarea birocratis- 
■orioi. la rezolvarea mai operativă și mai competentă a felu
ritelor treburi obștești.

Marea Adunare Națională, care are un rol însemnat in viata 
statului nostru, iși va îmbunătăți activitatea ei legislativă. In 
sesiunile Marii Adunări Naționale vor fi dezbătute problemele 
iundamentale aie politicii interne și externe; conducătorii dife
ritelor departamente vor face dări de seamă și vor răspunde 
la interpelările ce le vor fi adresate de către deputați.

Zcpurul rasata, inliățit cu toate naționalitățile conlocuitoare, 
tap Să cu vigilența fi hotărire împotriva orlcăroi încercări a'.e 
dufisanulci de clasă și ale sprijinitorilor lui de peste hotare 
de a subsstaa puterea muncitorilor fi țăranilor. Toți cetățenii 
patriei noastre, devotați cauzei construirii socialismului si apă- 

ară--B pecii, slot pe deplin conștient! de datoria lor flintă de 
interi prin toate mijloacele statul democrat-popular.

Cetățeni și cetățene,
In acești patru ani o crescut mult prestigiul tării noastre 

peste hotare. Guvernul Republicii Populare Romîne duce o cre
dincioasă și neabătută politică de pace, expresie a celor mai 
profunde năzuințe ale poporului.

La baza politicii externe a Romlniel stă prietenia tot mal 
pn-.ernlcâ cu marea Uniune Sovietică, cu China populară Si 
cu celelalte tari socialiste. Relațiile de tip nou dintre aceste 
tiri. relații de neînchipuit intre țări capitaliste, se întemeiază 
pe principiul deplinei egalități in drepturi, al respectării in
violabilității teritoriale, ăl independenței și suveranității de 
sfat si al neamestecului in treburile Interne. Aceste principii 
au lost afirmate din nou cu ocazia recentelor tratative dintre 
Rotnicia șl Uniunea Sovietica, prietena Încercata si de nă- 
dețd» a poporului nostru

Unitatea de nezdruncinat dintre țările lagărului socialist 
In frunte ca U.R.S.S. constituie o garanție a securității și in

dependenței acestor țări, o forță în stare să dea o ripostă nimi
citoare oricărui agresor.

in anul 1956 au [ost restabilite relațiile de prietenie și 
colaborare cu R.P.F. Iugoslavia — expresie a dorinței celor 
două popoare ale noastre de a trăi în bună vecinătate, de a 
întări necontenit prietenia și colaborarea dintre ele în interesul 
păcii și al socialismului.

Relațiile dintre țările socialiste dau acestor țări posibili
tatea să facă schimb de experiență și să colaboreze frățește în 
scopul dezvoltării si întăririi lor economice și culturale, în 
scopul ridicării nivelului de trai al popoarelor respective.

Statul romîn întreține legături comerciale și culturale ou 70 
de țări și dorim să lărgim aceste schimburi tot mai mult.

In anul care a trecui țara noastră a fost primita în Organi
zația Națiunilor Unite, la ale cărei lucrări participă activ.

In politica sa externă, R. P. Romină se pronunță cu hotărlro 
pentru prietenie ți colaborare cu toate popoarele lumii, pen
tru coexistență pașnică. Nu rivnim la bunul nimănui, dat nici 
nu vom îngădui cuiva să se amestece in treburile noastro. 
Sintem Încredințați că orice neînțelegere Internațională ■?' 
poale găsi o soluție pașnică, pe calea tratativelor.

Poporul romin, popor pașnic a condamnat ți va condamna 
Întotdeauna orice agresiune imperialistă, oriunde s-ar produce, 
ți va 11 totdeauna alături de toate popoarele care luptă pen
tru libertate țl Independența națională, pentru coexistenta paș
nică, pentru pac*.

Poporul nostru consideră că reducerea armamentelor și for
țelor armate ale statelor și interzicerea unor genuri de arme 
nimicitoare constituie măsuri care ar contribui la crearea unui 
sistem de securitate colectivă "m Europa și ar corespunde inte
reselor tuturor popoarelor lumii. în acest soirii țara noastră 
a susținut propunerile Uniunii Sovietice privitoare la slăbirea 
încordării internaționale, la dezarmare și la interzicerea arme
lor de exterminare în masă. Credincioși acestei politici, ani 
redus forțele noastre armate cu 60.000 de oameni.

Cercurile imperialiste războinice n-au renunțat însă la acti
vitatea lor subversivă îndreptată împotriva țărilor socialiste și 
caută să aducă din nou lumea la „războiul reoe“. Aceasta o 
dovedesc at't agresiunea imperialistă împotriva Egiptului, cit 
și acțiunile cercurilor imperialiste în Ungaria. Atîta vreme cit 
cercurile războinice ale puterilor imperialiste refuză să meargă 
pe drumul dezarmării și al soluționării pașnice a neînțelege
rilor dintre state și caută sâ se amestece în treburile interne 
ale altor țări, nu ne poate fi îngăduită nici o slăbire a vigilen
tei. Ponorul ront'n vede în Tratatul de la Varșovia o chezășie 
a păcii și securității în Europa și o garanție împotriva oricărei 
uneltiri îndreptate contra independentei noastre naționale și a 
regimului nostru democrat-popular.

Parldul și guvernul acordă o atenție permanentă întăririi 
capacității de apărare a tării. Armata noastră populară, bine 
instruită și înzestrată cu armament modern, este devotată 
trup și suflet intereselor poporului muncitor, este pavăza de 
nădejde a cuceririlor noastre socialiste, a libertății și inde
pendenței Republicii Populare Romîne.

Cetăteni și cefă(ene,
Să ne amintim care era înfățișarea tării noastre acum 12 

ani. Ne ailam la capătul unui război pustiitor de pe urma că, 
ruia Rominia, înjugată la carul fascismului, rămăsese sărăcită 
și ruinată. Era punctul culminant al unei politici antinaționale 
și antipopulare, care ne transformase tara intr-o semicolonie 
înfeudată imperialismului.

Moștenirea era cumplită. Grele erau sarcinile care stăteau 
în fața clasei muncitoare, a întregului popor. Nu puține erau 
glasurile celor care nu credeau că vom putea birui greutățile.

Și iată că astăzi, poporul a devenit stăpîn îrn țara sa, stă- 
pîn pe bogățiile ei și pe rodul muncii sale. Fața tării e alta: 
dintr-o țară inapoiată și vlăguită de exploatare, am devenit o 
țară înaintată cu uriașe perspective de progres.

Milioane de oameni din țara noastră văd astăzi altfel lumea 
șt înțeleg altfel viața decît în trecut. Din Țara Moților sau din 
Delta Dunării, de pe Valea Jiului, din Secuime sau din Lunca 
Șiretului, multora li s-a schimbat rînduiala de toate zilele: au 
rupt cu trecutul de silnicie și obidă și au început să cunoască 
o viată nouă.

Partidul clazei muncitoare. In Iruntea tuturor torțelor demo
cratice *1 patriotice, a condu» poporul nostru în bătălia cu 
moștenirea grea a trecutului. Partidul Muncitoresc Romin este 
torța Îndrumătoare și mobilizatoare tn lupta pentru făurirea 
unei vieți noi, înfloritoare, pentru socialism. Victoriile noastro 
sint chezășulte de unitatea întregului popor tn Jurul partidului 
șl guvernului. Tot mal mult se Întărește legătura, țesută Pnn 
mll'de lire, dintre partid șl masele oamenilor muncii; ei s-au 
încredințat prin propria lor experiență că ceea ce spune 
Partidul Muncitoresc Romîn este Just șl devine iaptă prin 
munca șl lupta milioanelor de oameni ai muncii care urmează 
cuvlntul partidului.

Partidul a arătat întotdeauna, în mod deschis, greutățile și 
lipsurile, chemi nd oamenii muncii la luptă pentru înlăturarea 
lor. Recenta plenară a C.C. al P.M.R. a arătat că nivelul de 
trai a crescut intr-o măsură mal mică decît era prevăzut, că 
s-au făcut greșeli în ce privește stabilirea unor juste proporții 
între diferitele ramuri economice, că producția agricolă și a 
bunurilor de larg consum a rămas tn urmă fată de dezvoltarea 
generală a economiei. Partidul ne arată calea pentru îlnlătu- 
rarea acestor lipsuri.

Partidul șl lotțvls progresist* grupat* tn jurul său cheamă 
Întregul popor la luptă șl muncă pentru ridicarea nivelului <ta 
trai — țelul Întregii politici a partidului ți guvernului. Pentru 
realizarea acestor sarcini, pentru Înlăturarea greutăților ți lip
surilor e nevoie de eforturile unite ale tuturor celor ce mun
cesc. Slntem Încredințați că, ața cum a învins atltea mari Și 
numeroase greutăți in ultimii 12 ani, poporul nostru va izbuti, 
sub Înțeleaptă conducere a partidului, să-ț! făurească o viața 
tot attt de bogată țl frumoasă cum este Însăți patria sa. 
Republica Populară Romină.

Cetățeni și cetătene,
In fața noastră se deschid largi perspective de muncă 

și de creație. Cel de al II-Iea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romin a întocmit un însemnat program ce 
înfăptuiri. Toate au ca tel principal ridicarea continuă 
a nivelului de trai al poporului. Conlinuind politica de 
industrializare a țării, de dezvoltare a industriei grele, 
partidul și guvernul pun ca sarcină centrală ridicarea 
sistematică a agriculturii, creșterea producției industriei 
ușoare și alimentare, construirea de locuințe In urma 
reexaminării planului de investiții, se vor repartiza pe 
viitor sume mai mari industriei bunurilor de larg con
sum și agriculturii

Vor fi dezvoltate în primul rînd acele ramuri ale industriei 
pentru care avem în țară condiții favorabile și resurse de ma
terii prime. Un avînt deosebit va lua industria chimică, in
dustria gazului metan și industria producătoare de mașini ne
cesare industriei ușoare și agriculturii. ,

(Continuare In pag. 2-a)
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Vor fi construite și date în exploatare în al doilea plan cin
cinal noi întreprinderi industriale, printre care marele laminor 
de la Roman, un mare combinat de prelucrare a stufului în 
Delta Dunării, patru mari întreprinderi de îngrășăminte chi
mice, o uzină de cauciuc sintetic s.a.

Mari perspective va deschide economiei, naționale folosirea 
pașnică a energiei atomice. Cu ajutorul Uniunii Sovietice se 
va construi primul reactor atomic în tara noastră.

în anii noului plan cincinal se va dezvolta producția de 
textile, încălțăminte, zahăr, produse lactate s.a.. pentru a da 
populației tot mai multe bunuri de larg consum.

îmbunătățirea vieții poporului depinde în mare măsură de 
obținerea unei bogate producții agricole Ridicarea grabnică a 
agriculturii, rămasă în urmă, este o sarcină economică cen
trală a partidului, a statului democrat popular a întregului 
popor. Pentru a ușura munca țărănimii și pentru obținerea 
unor recolte bogate, producția de mașini agricole va creste de 
3 ori fată de 1956. Agricultura noastră va fi înzestrată cu noi 
tractoare, mașini și unelte agricole; semințe selecționate de 
calitate superioară si canfităti sporite de îngrășăminte chimice 
vor fi puse la dispoziția plugărimii noastre.

Un rol important în ridicarea producției agricole si în 
transformarea socialistă a agriculturii revine G.A S -urilor si 
S.M.T urilor. Gospodăriile agricole de stat trebuie să devină 
mari producătoare de cereale-marfă. să contribuie din olm la 
formarea fondului central al statului, la îmbunătățirea apro
vizionării oamenilor muncii. Stațiunile de mașini si tractoare 
au marea sarcină de a aiuta țărănimea muncitoare să-si lu
creze oămîntul cu miiloacele cele mai înaintate, pentru obți
nerea unor recolte bogate. Vor fi snriiinite si mai mult gos
podăriile agricole colective, cooperativele agricole de producție 
și întovărășirile, astfel ca ele să devină adevărate centre de a- 
tracție pentru muncitorii ogoarelor.

Statul democrat popular va continua să sprijine pe țăranii 
muncitori cu gospodării individuale, apărîndu-i de exploatare 
și alutîndu-i să obțină recolte sporite

Toate aceste măsuri, împreună cu noua așezare a relațiilor 
de schimb intre oraș si sat. vor da imbold țărănimii munci
toare pentru realizarea de recolte cit mai bogate.

O atentie deosebită se va acorda creșterii numărului de ani
male de toate speciile, asigurîndu-se în acest chip o mai bună 
aprovizionare a populației ou carne, lapte, ouă. brînzeturi si 
alte produse animale.

în cursul cincinalului venitul national va soori simțitor, 
fiind folosit pentru dezvoltarea mai departe a economiei na
ționale, pentru satisfacerea într-o măsură mai mare a cerin
țelor materiale si culturale ale poporului muncitor

Prin îmbunătățirea sistemului da salarizare Și normare, eîș- 
tlaurlle medii ale ealarlațllor vor spori numai In 19S7 cu 1So/o. 
Mdsurlle luate pentru îmbunâtâțlrea salarizării vot tace ca 
încă anul acosta salarlați) sft primească cu 1 miliarde șl |u- 
mă’cte lei mal mult decît In anul trecut.

Peste un miliard lei se va cheitul pentru construcții șl re
parații de locuințe.

Volumul mărfurilor ce se vor distribui populației prin co
merțul de sfat șl cooperatist va crește în 1957 cu 4 miliarde 
Iei față de HM.

In cursul ce'ui de al doilea cincinal se va lărgi rețeaua de 
electrificare a tării si se va mări de două ori cantitatea de gaze 
naturale pentru nevoile populației. Se vor extinde măsurile 
pentru ocrotirea sănătății, mărindu se capacitatea de spitali
zare. Pentru continua ridicare a nivelului cultural al poporu
lui se va extinde invătămîntul de 7 ani.

Statul democrat.nonular va snriiini si ne viitor nronăsirea 
științei, artei și literaturii. Vor fi construite noi așezăminte de 
cultură. printre care Teatrul National din București.

Cetățeni și cefătene,
Perspective îndrăznețe dar realizabile se deschid po

porului pentru următorii patru ani Pentru un asemenea 
program de înfăptuiri vă cheamă Consiliul Central al 
Frontului Democrației Populare să vă dați votul în ale
gerile din 3 februarie.

Orice cetățean cu adevărat patriot va socoti acest pro
gram ca pe al său propriu și cu atît mai conștient își 
va da contribuția la înfăptuirea lui, convins fiind că nu
mai astfel putem asigura un viitor fericit nouă și copii
lor noștri.

Alegerile pentru Marea Adunare Națională trebuie să 
constituie o nouă și puternică manifestare a patriotis
mului socialist, a unității poporului in jurul partidului 
și guvernului. Votul de la 3 februarie trebuie să consti
tuie recunoașterea strădaniilor noastre de pînă astăzi și

aprobarea programului pe viitor, a programului pe cart 
vi-l înfățișează Frontul Democrației Populare.

Muncitori și muncitoare,
Regimul de democrație-populară înfăptuiește visul 

pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare. Votați în aceste alegeri pentru întări
rea continuă a regimului democrat-popular, pentru dez
voltarea industriei noastre, pentru un trai mai bun, pen
tru socialism ! Luptați necontenit pentru ridicarea pro
ducției și a productivității muncii, pentru reducerea pre
țului de cost, pentru mărfuri mai multe, mai bune 
și mai ieftine f

Țărani muncitori,
Regimul democrat-popular v-a făcut stăpîni pe pămîn- 

tul pe care-l munciți și vă ajută să vă făuriți o viață 
mai bună și mai îmbelșugată. Pentru viața nouă a sate
lor noastre, pentru recolte bogate, pentru bună stare, 
votați candidații poporului, candidații F.D.P.!

Intelectuali,
Știința și cultura au devenit în țara noastră un bun 

al întregului popor. Munciți și luptați pentru înflorirea 
științei, artei și literaturii, pentru ridicarea culturală a 
poporului! Votați în aceste alegeri candidații F.D.P.!

Femei,
Sînteți astăzi egale în drepturi cu bărbații. Spune(i-vă 

cu hotărîre cuvîntul în aceste alegeri! Votînd candidații 
F.D.P., votați pentru pace, pentru bună stare, pentru 
viitorul luminos al copiilor voștri t

Tineri și tinere,
Tn țara noastră liberă aveți perspectiva realizării ce

lor mai îndrăznețe visuri. Votați în aceste alegeri pen
tru înfăptuirea idealurilor voastre de progres, votați 
pentru construirea socialismului în patria noastră, pentru 
pace între popoare!

Cetățeni din rîndurile 
naționalităților conlocuitoare,

Regimul democrat-popular înfăptuiește egalitatea in 
drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de 
naționalitate. Pentru întărirea prieteniei și conviețuirii i 
frățești dintre oamenii muncii romîni și cei din rîndurile, 
naționalităților conlocuitoare, pentru înflorirea patriei 
noastre comune. Republica Populară Romînă, dați-vă cu 
încredere votul vostru candidaților F.D.P. t

Meșteșugari, mici meseriași,
Statul vă ferește de exploatarea capitalistă, vă ajută 

să sporiți producția bunurilor de larg consum și să vă 
ridicați nivelul de trai. Votați cu toții candidații F.D.P./ 
Veți vota astfel pentru ocrotirea muncii voastre, pentru 
o viață tot mai bună, pentru propășirea țării.

Cetățeni și cetătene,
Toți coi care vă iubiți patria și doriți înflorirea ei caro vrofl 

să asigurați ridicarea continuă a nivelului vostru do trai Și 
sinieți hotărițl să apărați pacea, cuceririle voastre și viitorul 
fericit al copiilor voștri, votați candidații Frontului Democrație: 
Populare! t

Pentru socialism, pentru o viața îmbelșugată, pentru pace, 
pentru fericirea scumpei noastre patrii, cu toții la vot I

Trăiască Frontul Democrației Populare ’
Trăiască Partidul Muncitoresc Bomln tn frunte cu Comitetul 

său Central 1
Trăiască scumpa noastră patrie, Bepublica Populară Bomlnă !

In raionul Adam-Clisi .

Crește numărul 
colectiviștilor 

In prima jumătate a lunii 
ianuarie, în gospodăriile co- .- 
lective și întovărășirile agri- ! 
cole din raionul Adam-Clisi ‘ 
s-au mai înscris peste 800 de 
familii de țărani muncitori. I 
Numai într-o singură zi tn ’ 
comuna Ostrov au fost apro
bate 50 de cereri de intrare 
in gospodăria colectivă și în
tovărășirea agricolă din co
mună. In satul Răzoarele 18 
familii de țărani muncitori au 
format de curînd o întovără
șire agricolă.

In ultimele zile au fost com
plect cooperativizate satele 
Gîrlița, Lipnița. Vlahi și Al- 
mălău. In prezent în raionul 
Adam-Clisi sint complect coo
perativizate 25 de sate și co
mune Acum 93 la sută din 
numărul total al familiilor de 
țărani muncitori din acest 
raion sînt in gospodării co
lective și întovărășiri agri
cole.

LUCRĂRILE SESIUNII ACADEMIEI R.P.R.
Tn continuarea discuțiilor care 

au avut loc în cadrul celei de-a 
11-a sesiuni generale ordinare a 
Academiei R.P R., a luat cuvîn
tul acad. Al. Graur, directorul ge
nera! al Editurii Academiei 
R.P.R., care a.amintit unele greu, 
tați ale colectivului acestei insti
tuții, ocupîndu-se totodată de 
problema relațiilor editurii cu sec
țiile Academiei R.P.R.

După ce a semnalat unele omi
siuni din rapoartele prezentate, 
prof. Tr. Gheorghiu, membru co
respondent al Academiei R.P.R. a 
făcut o serie de propuneri pen
tru activitatea de viitor a Acade
miei R.P.R.

Infâțișind aspectele principale 
din activitatea Institutului de fi. 
zică al Academiei R.P.R., acad. 
E. Bădărău a arătat în același

timp unele dificultăți tnttmpinate 
tn activitatea institulului și nece
sitatea înzestrării laboratoarelor 
sale cu noi aparate de precizie.

Acad. Emil Pop a vorbit des
pre unele probleme ale activității 
Filialei Cluj a Academiei R.P.R.

Prof. dr. B Menkes, membru 
corespondent al Academiei R.P.R 
a vorbit despre activitatea Bazei 
de cercetări de la Tțmișoara a 
Academiei R.P.R.

Acad. E. Condurachi a insistat 
asupra sarcinii de valorificare a 
documentelor arheologice cerînd 
sprijin pentru înzestrarea cu cele 
necesare a Institutului de arheolo
gie și a Muzeului Național de 
Antichități.

S-a dat «poi citire cuvîntului 
acad. Radu Cernătescu. care n-a

putut participa la sesiune fiind 
bolnav. Expunerea a oglindit ac
tivitatea științifică desfășurată în 
cadrul Filialei lași a Academiei 
R.P.R.

Conf, dr N. Cajal, director, ad
junct al Institutului de inframi- 
crobioiogie, a-făcut propuneri pri
vind dotarea cu aparatajul nece
sar cercetărilor științifice.

Prof. C. Chiriță, membru co
respondent ai Academiei R.P.R. a 
salutat propunerea de a se în
ființa Institutul de pedologie al 
Academiei

în încheiere au iuat cuvîntul 
pentru a răspunde la diferitele 
probleme ce au fost ridicate in 
cadrul discuțiilor, academicienii 
V. Malinschi, St. Milcu și Traian 
Săvulescu.

Cuvîntul de închidere rostit de acad. prof. Troian Săvulescu

Consiliul Central
al Frontului Democrației Populare

INFORMAȚII
Sîmbătă 19 ianuarie a.c. a pă

răsit Capitala îndreptîndu-se spre 
Moscova o delegație formată din 
ziariști de ia redacțiile publica
țiilor pentru copii și tineret. Dele
gația va studia experiența publi
cațiilor sovietice pentru tineret și 
copii.

Delegația este condusă de tov. 
Dumitru Popescu, membru în bi
roul C.C. al U.TM, redactor.șef 
al ziarului „Scînteia tineretului"

★
Constantin Silvestri, artist al 

poporului din R.P.R., a plecat 
sîmbătă dimineața în Anglia 
unde va dirija o serie de con
certe simfonice la pupitrul Filar
monicii din Londra. La aceste 
concerte își vor da concursul 
mezzo soprana Janet Frazer, pia
niștii Gyorgy Sândor și Ronald 
Smith.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit 

Capitala Subcomisia culturală 
germană care a luat parte la 
semnarea planului de muncă pen
tru aplicarea convenției de co- 
aborare culturală pe anul 1957 

dintre Republica Populară Romî- 
nâ și R.D. Germană.

★
Sîmbătă seara la Casa Ziariș

tilor din Cap:tală a avut loc o 
reuniune cu ocazia apariției nu- 
mă-uiui 200 al gazetei bilunare 
-La Roumanie Nouvelle"

Au participat acad M. Rpiea, 
M Petri. E Rodan. general de 
amati !n rezervă V Atanaslu. 
rreot Al. lonescu. funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Prezidiul Marii Adu 
nâr Naționale, reprezentanți ai j 
vieții literare și artistice, ziariști ■ 
romîni și străini.

An fost de fată membri ai 
corpului diplomatic.

★
Sîmbătă seara a avut loc la 

Casa Prieteniei Romino-Sovietice 
concertu1 extraordinar al coleeti 
vuiui de artiști sovietici din Mos
cova. care se află în tara noas
tră la invitația A.R.LU.S.-uluI

Programul a cuprins lucrări de 
Haendel. Glinka. Borodin. Mus- 
sorgski. Ceclkovsk:. Sarasate. I 
Bizet. Harialuriau. Dunaevskl.

La spectacol au asistat tovarăși’ 
acad prof. dr. C. I. Parhon. Aurel 
Mălnășan, locțiitor ai ministrului 
Afacerilor Externe. Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al A.R.L.U.S.

A fost de față A. A. Epișev 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și alți membri ai am
basadei.

Sesiunea aceasta — a spus 
acad. prof. Traian Săvulescu — 
se caracterizează prin scurtimea 
ei, dar tn același timp prin rod
nicia ei.

Din raportul de activitate pe 
anul 1956 ca și din hotărirea 
adoptată, a reieșit că în anul ce 
a trecut membrii Academiei și 
colaboratorii ei științifici au de
pus sforțări mult mai mari ca în 
trecut pentru realizarea planului 
de lucru și că datorită acestor 
sforțări, datorită îmbunătățirii 
bazei materiale a unităților noas
tre de muncă, au fost Înregistrate 
izbînzi de care putem să fim 
mindri.

Vorbitorul a subliniat apoi că 
analiza muncii pe 1956 a scos în 
evidentă și o serie de greutăți și 
lipsuri, o serie de întîrzieri în 
îndeplinirea temelor trecute în 
planul asigurat.

Pentru ca în anul acesta să nu 
mai înregistrăm lipsurile pe care 
le-am avut anul trecut și în cei
lalți ani, este necesară o mai 
strinsă priveghere din partea di
rectorilor de institute, a consi
liilor științifice, a secțiilor, a 
Prezidiului Academiei, pentru 
executarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor orevâzute in 
olan.

Dar eu socotesc că activitatea 
noastră in general nu trebuie să 
fie considerată suficientă numai 
prin ceea ce se înfăptuiește tn 
institute. Un academician, un 
membru a! Academiei, trebuie să 
fie nu numai un profesionist e-

minent, ci trebuie să fie un om de 
cultură, un îndrumător, o forță 
morală, o forță culturală care se 
impune opiniei publice nu numai 
prin merite de specialist, dar 
prin toată personalitatea lui. 
Trebuie să fim conștienți că fie
care dintre noi poartă o parte în
semnată din răspunderea cultu
rală.

Vorbitorul a Insistat asupra ne
cesității de a se Înlătura cheltu
ielile inutile în activitatea in
stitutelor Academiei R.P.R

Subliniind necesitatea existen
ței unor institute de cercetări cu 
mare eficacitate științifică, acad, 
prof Traian Săvulescu a spus :

Nu putem irosi forțele, nu ou- 
tem irosi miiloacele de creație, 
cu creații pompoase, cu forme a- 
rătoase. care ascund în realitate

un gol și sînt născute adeseori 
din ambiții personale.

în încheiere, acad prof. Traian 
Săvulescu a spus

Să avem în vedere, iubiți to
varăși și prieteni, că știinta 
noastră, pă priceperea noastră, 
că gîndirea noastră trebuie să fie 
pusă în slujba clasei muncitoare, 
în slujba țărănimii muncitoare, 
în slujba tuturor oamenilor de 
bine din tara aceasta, care sub 
conducerea viguroasă a Partidu
lui Muncitoresc Romîn, au pornit 
și nu vor mai putea fl opriți nici
odată, pe drumul larg și luminos 
al socialismului.

Cuvîntarea acad. prof. Traian 
Săvulescu a fost îndelung aplau
dată de participant^ la sesiunea 
Academiei R.P.R.

(Agerpres)

„Feroviarul^
Este îndeobște cunoscută (șl pe 

drept cuvînt apreciată) preferința 
cineaștilor progresiști din Italia 
contemporană pentru problemele 
existenței cotidiene a oamenilor 
prinși tn circuitul vicios al orîn- 
duirli capitaliste. Din acest punct 
de vedere, filmul lui Pietro Germi 
—„Feroviarul"—nu rezervă vreo 
surpriză. De altfel, ne amintim alte 
două creații ale acestui talentat 
reprezentant al școlii neo-realis- 
te. care se înscriau în aceeași sferă 
de preocupări : „în numele legii" 
și — mai ales — „Suflete zbuciu
mate". Istoria exodului unor mi
neri sicilieni rămași șomeri „Fe
roviarul" se adaugă firesc acestor 
filme remarcabile, vădind tn plus 
o maî pătrunzătoare și mai mi
nuțioasă Investigație a sufletului 
eroilor, a resorturilor intime ale 
vieții unei familii de muncitori 
italieni.

Drama mecanicului de locomo
tivă Andrea Marcocci nu se pre
cipită rapid, tn împrejurări ex
cepționale care să lumineze în
tr-o singură străfulgerare neaș
teptate semnificații Dimpotrivă, 
ea se consumă lent, prin sfă- 
ru toarea acumulare subterană a 
grăunțelor cenușii ale traiului de 
zi cu zi Tnttmolările triste sau 
luminoase din viata fam'iîei Mar
cocci se perindă pe ecran con
form mersului obișnuit, banal al 
vieții: autorul se ferește să Ie 
comenteze ostentativ, fngroștnd 
tllcul lor Dar dincolo de apa
renta „imparțialitate" de docu
mentar. pulsează un fluid de e- 
moție gravă, autentică, semnul 
cel mai bun al deplinei înțelegeri 
cu care a abordat și a redat 
Pietro Germi problemele tie via
ță ale unui muncitor italian de 
rînd (în paranteză fie spus, fil
mul oferă 
creatorilor 
apropierea

lormuncitori, de particularitățile 
morale și spirituale.)

Ruptă de ambianța socială 
tuală din Italia — punctată 
cîteva rînduri pe parcursul 
mului — povestea lui Andrea 
Marcocci ar putea apare drept 
atemporală ■ și lipsită de impli
cații sociale Tn film e însă, pusă 
mereu 
pătură 
bișnuit 
..viața 
munca .
mijlocul cărora evoluează Tem
perament vulcanic, nestăpînit și 
orgolios. Andrea Marcocci nu re-

ac- 
tn 

fii-

în lumină indisolubila le- 
între ceea ce ne-am o- 

să numim impropriu 
peraonală"- a eroului și 
lui, realitățile sociale în

CRONICA
I FILMULUI

Șl 
și 

mo- 
dure-

nunță ușor la convingerile 
hotărîrile lui. ceea ce explică 
sporește tncordarea multor 
mente-cheie. Destrămarea 
roasă a autorității tatălui de fa
milie. temuț și respectat de so
ție și copii, se împletește organic 
cu incidentele care fac Ca inte
gru! mecanic șef al trenului elec
tric de călători să tie retrogra
dat la munca de altădată, pe o 
locomotivă hodorogită de mane
vră. Andrea Marcocci își va da 
seama tirziu că proprii săi copii 
au crescut fără ca el să le cu
noască firea, păsurile, năzuințe
le; după cum tot tîrziu, suferind 
o amară și tristă experiență, va 
simți el și inexorabila necesitate 
a solidarității 
de care ești 
gheră, bătută 
mului se află
una in contratimp; aci ni 
pare a fl nodul care declanșea
ză avatarurile prin care trece.

Cînd Giulia, fiica 
lui, trebuie să nas
că, Andrea nu a- 
junge la timp aca
să pentru că, fără 
să știe ceva, zăbo
vește cu un prieten 
la un pahar cu 
vin. Cînd înțelege 
de cîte greșeli e 
răspunzător In fala 
familiei sale, e inu. 
tilă căința: Mar
cello, băiatul mai 
mare, și Giulia 
părăsesc casa pă 
Țintească. Cînd 

sindicatul muncitorilor ferovi
ari cheamă la grevă genera
lă, încăpățînarea și orgoliul îl 
împing pe Andrea să devină 
spărgător de grevă, deși se fă
cuse remarcat nu o dată ca un 
muncitor combativ, pe care tovară
șii îl prețuiau. însuși deznodămîn- 
tul sugerează același contrast; 
Andrea își regăsește prietenii, al 
căror sprijin îi lipsise atita în 
izolarea vremelnică pe care sin
gur și-o impusese; fiul său mai 
mare se întoarce acasă, iar Giu
lia e așteptată și ea ; în sfîrșit. 
liniștea pare a se așterne peste 
zbuciumul de un an al familiei 
Marcocci. Dar brusc, un atac de 
inimă îl răpune definitiv pe 
drea. Sumbru, dar cîtuși 
puțin descurajator, finalul 
mului a trecut pe lîngă 
happy-end, care ar ii
nat iremediabil fals, neconvingă
tor; pe de altă parte, ultimele ima
gini, reluînd amănunte cunoscute 
ale vieții sotidiene care își urmea
ză cursul în familia Marcocci și 
după moartea 
— desigur și 
lui fermecător 
drino — un 
aparținînd vieții însăși care me.

O scenă din film

An- 
de 
fil- 
un 

su-

un instructiv exemplu 
noștri, in ce privește 
directă și firească de

muncitorești, fără 
ca o frunză stin- 
de vînt Eroul fil- 
aproape întotdea- 

se

tatălui, comunică 
grație comentarlu- 
al micuțului San- 
optimism robust.

rită trăită din plin, oricîte greu
tăți și suferințe ar fi de înfrun
tat și de învins. Tn general, ideea 
de a înfățișa evenimentele prin 
ochii băiatului cel mic al fami
liei — isteț șj atent cercetător 
a tot ce se petrece în jurul lui 
— a dat filmului o poezie proas
pătă și inedită, care salvează 
multe episoade de platitudine și 
melodramă.

De o mare frumusețe morală 
este în film figura mamei, evi
dent apropiată ca factură de unele 
modele clasice Impărțindu-și 
viața între treburile gospodăriei, 
Sara Marcoccj trăiește un tăcut 
și răscolitor calvar, strîngînd în 
suflet cu o nobilă uitare de sine 
durerile tuturor celor din fami
lie care 1 se destăinuie ori de 
cite ori au ceva pe inimă. Luiza 
de la Noce trăiește pe ecran cu o 
sobră concentrare drama acestei 
minunate femei, soție și mamă 
plină de dragoste, care manifes
tă o matură înțelegere a vieții.

înaltul nivel realist al interpre
tării tntregului film nu surprinde. 
O revelație actoricească ne e o- 
ferită însă de Pietro Germi, care 
în tripla calitate de scenarist, 
regizor și interpret principal, a 
creat cu un extraordinar simț al

vieții, cu o fină valorificare a fie
cărui detaliu chipul atît de inte
resant și contradictoriu al lui 
Andrea Marcocci. In numeroase 
momente, de fiecare dată cîn-d An
drea vrea să-și ascundă emoția ori 
stînjeneala, în locul replicii (sau 
subliniind sensul ei), actorul re
petă, aproape ca un tic, un gest 
deosebit de expresiv: își duce 
mina după creștet, parcă cerînd 
un răgaz, sau căutînd un răs. 
puns potrivit. Iar în episoadele 
cînd discută „de la bărbat la 
bărbat" cu micul Sandrino. regi
zorul și actorul a declanșat ne
bănuite izvoare de emoție cu o 
simplă exclamație la ridicarea 
paharului, sau cu un clipit corn- 
plice.

Discreția și sobrietatea tratării 
fiecărei secvențe caracterizează 
stilul regizoral al lui Pietro Ger. 
mi și dă Întregului film mare 
autenticitate și forță de con
vingere. Este un motiv în plus 
pentru care „Feroviarul" — acea
stă emoționantă pagină despre 
viața unei familii de muncitori 
din Italia 
se bucure 
țuir».

zilelor noastre — să 
de calda noastră pre-

i
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Turul ciclist
După o zi de repaus, cel de al 

iV-lea tur ciclist al Egiptului a 
continuat sîmbătă cu etapa a 
VII-a, El Ghizeh-Tahrir (135 
km). A fost etapă grea deoarece 
o mare parte a traseului trecea 
prin deșert Cicliștii romîni s-au 
comportat slab, pierzînd minute 
prețioase fată de echipele R. D 
Germane și R. P Bulgaria.

Etapa a fost cîșfgată de bulga
rul Nencio Hristov în 3 h 49’25”. 
Pe locul doi s-a clasat Tueller 
(R, D Germană) -3b 49’55”.

al Egiptului
Ciclistul polonez Paradowski 

continuă să poarte tricoul gal
ben, urmat de germanul Malitz 
și marocanul Mohamed Ben Ta- 
her. Alergătorul iugoslav Petro- 
vici a abandonat.

Pe echipe conduce R. D. Ger
mană — 60 h 34'08” urmată de 
R. P Bulgaria. R. P. Polonă, 
R.P.R.. Maroc. Tunisia și Egipt.

Astăzi se desfășoară etapa a 
VIII-a Tahrir-Alexandria.

60% OS!
Se spune că și oasele sint bu

ne Ut ceva O fi! Chimiștii pot 
demonstra cu prisosință acea
sta. Chiar și gospodinele zic că 
supa-i mai gustoasă dacă pe 
lingă carne mai ai și un os cu 
sită sau cu măduvă. Bucătarii, 
cei de meserie, socotesc la fel, 
mai ales că ei au un avantaj ci 
folosesc o cantitate mai mare de 
carne și de oase la prepararea 
supe'or. Aceeași părere o au și 
bucătarii de la internatul Școlii 
profesionale de ucenici din De
va. Dar numai tn ceea ce pri. 
vește telul Intti, supa. Cum insă 
în meniu mai sint trecute și al
te feluri de mincăruri, cu sos, 
fripturi etc., negreșit că pe ma
sa bucătarului trebuie să se afle 
și destulă carne pentru ca să 
poată prepara asemenea mincă
ruri. Dar, tnchipuiți-vă, cum 
să împartă bucătarul asemenea 
bucate cînd, din toată cantita
tea de carne pe care o primește 
de la abator, doar 40 la sută se 
poale numi carne, iar restul 
os. Da, șaizeci la sută os / Și 
atunci ? Multora dintre elevi li 
se servește tn farfurie la felul 
doi tn loc de carne cite un os.

Tovarășul director a sezlsat 
sfatul popular orășenesc, iar 
organizația de bază U.T.M., co
mitetul orășenesc U.T.M.

Cu toate acestea n-au fost 
luate nici un fel de măsuri. 
Tovarășul Dionisie Pintecan, 
vicepreședintele sfatului popular 
orășenesc a spus nu de mult: 
„Just, tovarăși! Elevii vor avea 
mai multă carne și mai puțin 
os“. Tovarășul director al aba
torului, Adam Roman, după ce 
s-a declarat surprins de o ase
menea situație a precizat. 
„Vă mulțumesc pentru sezisare 
și pe viitor, vă rog să mă cre
deți, nu se va mai intlmpla".

Nenumăratele inter
venții 
lui 
pe 
de 
Iar 
la 
vedii a fi zadarnice 
Carnea ne care o ri
dică cei de la inter, 
natul Școlii profesio
nale de ucenici din 
Deva de la abator 
continuă să fie tot tn 
procent de 40 la sută 
curne și 60 la sută os. 
Slntem convinși că 
rindurile de față vor 
fi citite fi de tovară
șul vicepreședinte al 
sfatului popular oră
șenesc și de către to
varășul director al 
abatorului care, este 
cazul, tn fine, să nu 
mat facă declarații și 
să 
de

ale comitetu- 
orășenesc U T M. 
lingă tovarășii 

ta sfatul ponu- 
orășenesc și de 

abator s-au do-

ta urgente măsuri 
îmbunătățire

Corespondent 
PETRE NICHITA 

prim secretar 
ai comitetului 

orășenesc U.T.M.-Deva

Slabă

O vitrină invizibilă
Obiectele de îmbrăcăminte din 

vitrina magazinului „Confecții" 
din Tr. Severin, strada Traian 
nr. 88, sint pline de un strat gros 
de praf ce dă un aspect urit 
vitrinei:

Se
(Asta-i lucru evident),
Prafut Insă mai domnește 

articol.......permanent**

schimbă mereu vitrin^

Corespondent
AR1ST1CA BAGHiNA

— Ce faci 
— Vreau 

expus!

aici tovarășe???
să văd și eu ce este

gospodărire
Ați știut că satul Telega.Cim- 

pina e stațiune balneo.climate
rică ? Chiar dacă numele lui nu 
figurează in nomenclatorul sta
țiunilor balneare, mulți dintre 
locuitorii regiunii Ploești își 
caută sănătatea în clădirea albă 
de pe malul lacului sărat din 
Telega.

Și nu mic e numărul acelora 
care după ce și-au refăcut for-

SINT NECESARE
autorizații?

In zilele de săr
bătoare, In toate 
satele noastre, se 
adună flăcăi și 
fete și-încing hore 
și bătute. Tinerii 
se întîlnesc, cîntă 
și se înveselesc, 
discută și leagă 
mai strîns priete
niile. Pretutindeni, 
astfel de festivități 
sînt așteptate cu 
nerăbdare. Un obi
cei bun tn această 
privință îl au orga
nizațiile de bază 
U.T.M. din satele 
regiunii Stalin, ca
re organizează pen. 
tru tinerii țărani 
muncitori, hore și 
zile ale focurilor 
populare.

Dar de cîteva 
luni, organizatorii 
unor astfel de hore 
nu mai primesc au
torizațiile respecti-

ve. pentru motivul 
că n-au plătit taxe
le cuvenite Uniu
nii Compozitorilor 
Dar oare cine este 
compozitorul unei 
melodii de horă, a 
unui cîntec popu
lar, sau unei învîr- 
tite ? Este un lucru 
bine cunoscut că 
marea lor majori
tate sînt creații ale 
poporului, care în 
decursul anilor s-au 
transmis de la o 
generație la alta, 
iar creatorii sînt 
anonimi. La aseme. 
nea hore nu se per. 
cepe din partea ce
lor care participă 
nici un fel de su
me de bani Atunci 
pentru ce este ne
voie să se plă
tească taxe compo. 
zitorilor? Nu-ți are 
de loc rațiunea o

astfel de măsură 
venită din partea 
Uniunii Compozi
torilor și care face 
să frineze activi
tatea organizațiilor 
de bază U.T.M. în 
domeniul cultivării 
fn rîndurile tinere
tului a muzicii popu
lare, a dansurilor 
populare.

Este de dorit ca 
Uniunea Compozi
torilor să revină 
asupra măsurilor 
pe care le-a luat, 
pentru a lăsa să 
răsune fără taxe 
în satele regiunii 
Stalin cinteceie și 
jocurile populare 

atît de mult îndră
gite de țăranii 
muncitori.

Corespondent 
SAVU

PADUREANU 
activist U.T.M.

țele de muncă au adresat scri
sori de mulțumire tovarășului 
T. Filip, medicul băilor Telega, 
pentru atitudinea sa atentă față 
de bolnavi. Poate că deplina sa
tisfacție ce mi-a oferit o lectura 
scrisorilor 
rată dacă 
zitatea să 
dire unde 
de aceeași 
administrația băilor.

Cabinele, vestiar de vară, aco
perite cu bucăți de tablă rupte, 
cu pereți de seîndură putrezită 
care nu au cunoscut niciodată 
protecția vopselii (nici cel puțin 
a bitumului), păturile și lenjeria 
uzată din camerele de sudație, 
o aripă a clădirii (părăsită) cu 
zidurile crăpate, bufetul neapro
vizionat, mi-a alungat buna im
presie de la inceput. Starea de 
degradare a băilor Telega m-a 
îndemnat să-mi îndrept gindu. 
rile spre acei care răspund de 
gospodărirea raionului Cimpina. 
Deși Telega se află la cițiva ki
lometri de sediul sfatului po
pular raional, inspectorii secției 
sanitare controlează extrem de 
rar și atunci tn fugă băile 
Telega.

Au acordat tovarășii din con
ducerea sfatului popular atenția 
cuvenită ' "
locale ?

Sfatul 
Cimpina 
măcar acum cauzele care au 

dus la degradarea băilor Te
lega Și să aplice de urgență 
măsurile corespunzătoare.

ar fi rămas nealte- 
nu aș fi avut curio- 
vizitez întreaga clă. 
m-am convins că nu 
apreciere se bucură

valorificării

popular al 
trebuie să

rezervelor

raionului 
cerceteze

Corespondent
RADU ARHIP 

lăcătuș
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Sosirea lui 
Jiu En-lai la Kabul

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS trans
mite: La 17 ianuarie Liu Siao, ambasadorul 
R.P. Chineze în U.R.S.S., a oferit o recepție în 
cinstea delegației guvernamentale chineze în 
frunte cu Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat.

Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al 
R.P, Chineze și N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. au toastat 
pentru conducătorii celor două state prietene și 
au rostit scurte cuvîntări. A luat apoi cuvtn- 
tul tovarășul N. S. Hrușciov.

e

N. S. HRUȘCIOV: Esențialul și
principalul pentru 

marxist-leniniști îl constituie apărarea intereselor 
clasei muncitoare

S422JlJLSlft.WLSJUl-Sl-SJESEIL^^

KABUL 19 (Agerpres). — 
ASS transmite: Răspunzînd i-n- 
itației primului ministru al Af- 
anistanului Muhammed Daud, 
i 19 ianuarie au sosit la Kabul 
iu En-lai, premierul Consiliului 
e Stat al R.P. Chineze, He Lun, 
icțiitor al premierului și persoa- 
ele care ii însoțesc.
La aeroportul din Kabul, oas- 

eții au fost intimpinați de Mu- 
ammed Daud, primul ministru al 
îganistanului, Aii Muhammed, 
rim vicepreședinte al Consiliu- 
ti de Miniștri, Muhammed Naim, 
icepreședinte al Consiliului de 
siniștri și ministru al Afacerilor 
xterne, de membri ai guvernu- 
11 afgan, M, V. Degtear, amba- 
atlorul U.R.S.S. la Kabul, Din 
io-iu. ambasadorul R.P Chine- 
e, șefii mai multor reprezentan- 
• diplomatice acreditați la Ka
ul ; membrii ambasadei R. P- 
ihineze și alții.

Muhammed Daud și Ciu En-lai 
u rostit pe aeroport scurte cu- 
intâri.

Dragi tovarăși, prieteni f 
întîlnirea noastră de astăzi este 

o mare sărbătoare care ne amin
tește sărbătoarea primăverii. Ce 
poate fi mai frumos decît atunci 
cînd oamenii — adepți ai ace
leiași idei — se întrunesc prie
tenește, duc o discuție cordială 
sinceră și simt că gîndurile lor 
se contopesc. In cuvîntarea mea 
nu vreau să mă refer la impe
rialism internațional, la planurile 
și uneltirile sale, deși — desi
gur — unii se pot mira cum este 
posibil ca Hrușciov să vorbească 
fără să se refere la imperialis
mul internațional. (Animație în 
sală, aplauze). Trebuie sa recu
nosc că nu îmi vine ușor : sînt 
necesare mari eforturi de voință 
pentru a nu atinge această temă. 
Dar întîlnirea noastră priete
nească de astăzi este atit de fru
moasă și plină de bucurie, incit 
n.aș vrea s-o umbresc prin dis
cuții despre imperialism.

In ultimul timp, în Occident 
sîntem acuzați că am fi „stali- 
niști4*. Răspunzînd la aceasta am 
declarat în repetate rînduri că în 
concepția noastră noțiunea de 
„stalinist*4, ca și însuși Stalin 
sînt indisolubil legați de mărețul 
titlu de comunist. Cînd era vorba 
despre revoluție, despre apărarea 
intereselor de clasă ale proleta
riatului în lupta revoluționară 
împotriva dușmanilor noștri de 
clasă, Stalin a apărat cu curaj 
și intransigență cauza marxism- 
leninismuiui. Nu l-am criticat pe 
Stalin pentru că a fost un comu
nist rău. L-am criticat pentru 
anumite devieri, trăsături nega
tive, pentru faptul că a comis gre
șeli serioase. Aceste trăsături ne
gative le-a văzut înaintea tuturor 
Lenin. Vladimir llici a arătat 
aceste lipsuri și greșeli ale lui 
Stalin. Dar în ultima perioadă a 
vieții sale Stalin a uitat aver
tismentele lui Lenin. Este fără în
doială rău că Stalin a avut de
vieri și greșeli care au adus un 
prejudiciu cauzei noastre. Dar, 
chiar săvirșind greșeli, admițind 
încălcări ale legalității, Stalin a 
fost profund convins că el face 
aceasta în interesul apărării cuce
ririlor Revoluției, al cauzei socia
lismului. In aceasta consta tra
gedia lui Stalin. In ceea ce pri
vește însă esențialul, principalul 
— iar esențialul și principalul 
pentru marxist-leniniști îl consti
tuie apărarea intereselor clasei 
muncitoare, cauzei socialismului, 
lupta împotriva dușmanilor 
marxism-leninismului — în acest 
esențial și principal, să dea dum
nezeu, după cum se spune, ca fie
care comunist să știe să lupte așa 
cum a iuptat Stalin. (Aplauze fur
tunoase).

Adversarii comunismului au in-

ventat intenționat cuvîntul „stali
nist" și încearcă să facă din el 
o injurie. Pentru noi toți, marxist- 
leniniștii care ne am consacrat 
viața luptei revoluționare pentru 
interesele clasei muncitoare și 
avangardei ei de luptă — parti
dul leninist, numele lui Stalin 
este indisolubil legat de marxism
leninism. De aceea fiecare dintre 
noi, membri ai Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice vrea să 
fie credincios cauzei marxism- 
leninismului, cauzei luptei pentru 
interesele clasei muncitoare, așa 
cum i-a fost credincios acestei 
cauze Stalin. (Aplauze).

Dușmanii comunismului au în
cercat să folosească în scopurile 
lor critica adusă de noi lipsurilor 
și greșelilor lui Stalin. Ei au vrut 
să îndrepte critica cultului perso
nalității lui Stalin împotriva te
meliilor orinduirii noastre, împo
triva bazeloi marxism-leninismu- 
lui. Dar aceasta nu a dus și nu 
va duce la nimic domnilor! Nu 
veți reuși să faceți aceasta, așa 
cum fără oglindă nu vă puteți 
vedea ceafa. (Rise te, aplauze)

Sărbătorind întiinirea dintre 
delegațiile a două mari țări socia
liste putem să numim pe drept 
cuvint această întîlnire o sărbă
toare a primăverii, o sărbătoare 
a întăririi și înfloririi prieteniei 
veșnice și de nezdruncinat dintre 
popoarele noastre frățești. Acea
sta este o sărbătoare a marii uni
tăți, deoarece punctele noastre de 
vedere sînt identice, gîndurile 
aceleași, avem aceeași voință de 
a lupta pînă la capăt pentru 
victoria cauzei clasei muncitoare, 
pentru victoria cauzej socialis
mului și comunismului, ne 
călăuzim după învățătura marx- 
îsm-leninismului. Acesta este 
lucrul principal care apropie po
porul sovietic de poporul chinez, 
Partidul Comunist a| Uniunii 
Sovietice de Partidul Comunist 
Chinez.
.Salutăm astăzi Partidul Comu

nist Chinez frățesc care luptă 
pentru triumful marxism-lenin- 
ismului (aplauze furtunoase). Ce 
reprezintă triumful marxism- 
leninismului in concepția noas
tră ? Este îndeobște cunoscut că 
în lume se desfășoară o întrece
re între orînduirea socialistă și 
cea capitalistă. Sintem profund 
convinși că in această întrecere 
va învinge socialismul.

De multe ori am avut 
să auzim reproșuri din 
Occidentului în legătura

în urma unor măsuri de violență 
din partea noastră împotriva ei. 
Sîntem convinși că această o- 
rînduire va dispare de pe arena 
istoriei în urma luptei forțelor 
interne, așa cum au pierit forma
țiunile sociale care au precedat-o 
după ce și-au trăit traiul, cedînd 
locul noilor formațiuni sociale 
care au luat naștere în cursul 
evoluției istorice. Aceasta va a 
vea loc tot așa de inevitabil 
cum are, de exemplu, loc moar
tea unui om care a imbătrînit, 
sau cum sosește ceasul femeii 
care trebuie să nască — lucruri 
care nu pot fi preîntîmpinate. 
Noul se naște, vechiul moare. 
Prin activitatea noastră de con
struire a socialismului și comu
nismului 
contribui 
sură ca 
grabnic.
o mare 
noase).

Toastez pentru Partidul Comu
nist Chinez frățesc, pentru con
ducerea Iui, pentru Biroul Poli
tic al C.C., pentru tovarășii Mao 
Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu En-lai, 
Ciu De, Cen Iun, Den Siao-pin, 
He Lun, pentru toți membrii Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez cu care mergem și 
ge și în viitor înainte 
pe drumul victorios al 
leninismului. (Aplauze 
se prelungite).

în țările noastre vom 
desigur în anumită mă- 
noul să învingă inai 

Forța exemplului este 
forță (Aplauze furtu-

vom mer- 
împreună, 
marxism- 
furtunoa-

ocazia 
partea 
cu de

clarațiile noastre despre inevita
bilitatea pieirii orinduirii capita
liste.

Aceste reproșuri au fost făcu
te în special în legătură cu cî- 
teva cuvîntări ale mele Spunind 
că orînduirea capitalistă va pieri, 
nu am afirmat niciodată și nu 
afirmăm că aceasta va avea loc

Marea prietenie

a unor mari popoare
în Uniunea Sovietică, la Mos- 

ova, unde mercurul termometru- 
jî coborise la multe grade sub 
ero, a avut loc, în miez de iar- 
ă, o sărbătoare a primăverii 
i,a a jinut între 7 și 11 ianuarie
i între 17 și 19 ianuarie. în a- 
es.t timp, s-a aflat in Uniunea 
sovietică intr-o vizită de priete- 
ie delegația guvernamentală a 
LP. Chineze in frunte cu Ciu 
.n-lai, premierul Consiliului de 
tat și ministru al Afacerilor Ex- 
srne. „Sărbătorind întîlnirea 
intre delegațiile a două mari 
ări socialiste — a spus tovară- 
ul N. S. Hrușciov — putem să 
urnim pe drept cuvint această 
ntîlnire o sărbătoare a primăverii, 
> sărbătoare a întăririi și înflori-
ii prieteniei veșnice și de nez- 
Iruncinat dintre popoarele noastre 
rățești Aceasta este o sărbătoa- 
e a marii unități, deoarece 
undele noastre de vedere sînt 
ientice, gîndurile aceleași, avem 
ceeași voință de a lupta pină la 
apăt pentru victoria cauzei cla- 
ei muncitoare, pentru victoria 
auzei socialismului și comunis- 
iuIuî, ne călăuzim după învăță- 
ura marxism-leninismului"
Atmosfera acestei sărbători 

lescrise de tovarășul Hrușciov 
aracterizează însăși climatul 
ratativelor sovieto-chineze care 
u luat sfîrșit prin semnarea ti- 
lei declarații comune. Intr-o at
mosferă cordială sinceră și prie- 
enească, delegațiile guvernamen- 
ale ale Uniunii Sovietice și R.P. 
Chineze au făcut- un schimb de 
ăreri asupra problemelor impor- 
ante ale situației internaționale, 
supra problemelor întăririi. și 
trîngerij continue a relațiilor 
le colaborare prietenească dintre 
ările socialiste și a dezvoltării 
ontinue a colaborării priete- 
lești dintre Uniunea Sovietică și 
<P Chineză.

Tratativele au oglindit identi- 
atea de vederi în problemele in- 
ernaționale actuale. Declarația 
omună sovieto-chineză referin- 
lu-se la uneltirile cercurilor im- 
jerialiste agresive scoate în evi- 
lență sensul „doctrinei Eisenho- 
ver“ care proclamă o nouă o- 
ientare expansionistă a mono- 
joliștiior americani in Orientul 
irab. Guvernele Uniunii Sovieti- 
:e și R.P. Chineze condamnă cu 
lotărîre această politică a S.U.A. 
ii sînt gata să continue să acor- 
le sprijinul necesar popoarelor 
din Orientul Apropiat și Mijlo

ciu pentru a împiedica agresiu
nea și amestecul în treburile ță
rilor din această parte a lumii.

Cele două guverne sprijină 
dorința popoarelor din Asia, A- 
frica și America Latină de a lup
ta împotriva colonialismului.

Paralel cu acțiunile agresive 
împotriva țărilor care și-au do- 
bîndit independența națională, 
blocurile imperialiste agresive 
duc o activitate vădit subversivă 
împotriva țărilor socialiste. Cele 
două părți la tratative au apre
ciat in mod just că rebeliunea 
armată din Ungaria a fost pro
vocată de cercurile imperialiste 
agresive și de elementele contra
revoluționare ungare și că zdro
birea forțelor contrarevoluționare 
este o victorie importantă pentru 
cauza păcii Și socialismului.

Nu încape îndoială că urzelilor 
de tot soiul ale imperialiștilor 
împotriva păcii și a țărilor so
cialiste trebuie să li se opună o 
unire tot mai strînsă a țărilor 
lagărului socialist, o consolidare 
a forțelor care luptă pentru pace 
în întreaga lume. Pe bună drep
tate, Declarația comună sovieto- 
chineză subliniază că forțele u- 
nite ale păcii — ale statelor so
cialiste, ale țărilor și popoarelor 
independente din punct de vede
re național și ale altor țări și 
popoare iubitoare de pace — în
trec cu mult forțele blocurilor 
imperialiste agresive. Orice pla
nuri ale cercurilor imperialiste 
agresive pot să fie fără doar și 
poate dejucate.

In actualele condiții internațio
nale cînd cercurile agresive im
perialiste intensifică activitatea 
de subminare și provocări împo
triva țărilor socialiste, întărirea 
continuă a unității și colaborării 
intre țările socialiste capătă o 
însemnătate deosebit de mare. 
Unitatea țărilor socialismului 
devine tot mai de nezdruncinat 
Acest lucru reiese în mod evident 
și din aprecierile comune care 
s-au făcut cu privire la diferitele 
probleme cu prilejul actualei vi
zite a delegației guvernamentale 
chineze. Este știut că în timpul 
șederii sale în Uniunea Sovieti
că, delegația guvernarrxentală 
chineză a avut contacte și tra
tative cu conducătorii R. D. Ger
mane și R P. Ungare. De aseme
nea delegația guvernamentală a 
R P. Chineze a vizitat Polonia și 
Ungaria. Ca rezultat al tuturor 
acestor tratative au fost publica

te comunicatul cu privire la tra
tativele dintre delegațiile guver
namentale ale R.P Chineze și 
R.D. Germane, comunicatul cu 
privire la întîlnirea dintre repre
zentanții partidelor comuniste și 
muncitorești și ai guvernelor 
Chinei, Uniunii Sovietice și Un
gariei, declarațiile comune polo- 
no-chineze și ungaro-chineze. 
Toate aceste comunicate și de
clarații dovedesc cu prisosință că 
unitatea dintre țările lagărului 
socialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică se dezvoltă și se întă
rește continuu.

La rindul ei, Declarația comu
nă sovieto-chineză afirmă cu tă
rie că datoria internaționalistă 
supremă a Uniunii Sovietice și a 
Chinei este întărirea și strînge- 
rea unității țărilor socialiste pe 
baza principiilor leniniste ale e- 
galității în drepturi între na
țiuni.

Prietenia sovieto-chineză nu 
este numai o prietenie între con
ducătorii a două țări sau între 
două partide comuniste. Ea este 
unitatea între gîndurile, simță
mintele și faptele a 800.000.000 
oameni. Ea este o forță giganti
că, un reazlm important al pă
cii în lume. Ea este indestructi
bilă, pentru că se bazează pe 
mărețele idei ale marxism-lenin- 
ismului. „Noi, poporul chinez, a 
spus tovarășul Ciu En-lai, înțele
gem pe deplin importanța aces
tei unități. Considerăm că uni
tatea celor 800.000.000 oameni ai 
Uniunii Sovietice și Chinei, uni
tatea celor 900.000.000 oameni ai 
țărilor socialiste constituie o ga
ranție de nădejde a victoriei 
cauzei socialismului și a apărării 
păcii în întreaga lume“.

Declarația comună sovieto-chi
neză publicată ieri în presa 
noastră constituie un nou aport 
prețios la dezvoltarea prieteniei 
și colaborării sovieto-chineze, la 
cauza apărării unității țărilor la
gărului socialist, la cauza păcii.

Tineretul nostru, alături de în
tregul popor romîn, vede în a- 
ceastă declarație un document de 
mare importanță politică și isto
rică care reflectă toate elemente
le noj ce caracterizează relațiile 
actuale dintre țărtte socialiste : 
relații între state egale în drep
turi. unite prin țelul măreț al 
luptei pentru comunism, pentru 
pacea și fericirea popoarelor.

Ieri, în capitala Turciei — 
Ankara — s-a deschis confe
rința țărilor musulmane ale 
pactului de la Bagdad cu 
participarea primilor miniștri 
ai Turciei, Iranului, Pakista
nului și Irakului. Proiectată 
pentru sfirșitul lunii decem
brie, conferința de la Ankara 
n-a putut fi convocată decît 
la 19 ianuarie 1957 din cau
za divergențelor care s-au 
ivit intre țările mai sus men
ționate în ce privește politica 
ce trebuie urmată față de o- 
fensiva diplomației occidenta
le și mat ales a celei ameri
cane in Orientul Mijlociu.

Pentru observatorii politici 
din Orient și mai ales pentru 
cei din Occident este semni
ficativ faptul că, pe de o par
te, conferința de la Ankara se 
întrunește la puțin timp 
de la enunțarea faimoasei 
„doctrine Eisenhower” și, sur
prinzător pe de altă parte, câ 
această conferință are loc 
fără participarea Angliei, cel 
de-al cincilea membru al Pac
tului de la Bagdad și de iapt 
inițiatoarea lui. Acest lucru 
determină de altfel pe comen
tatorul agenției ^France Pres- 
seu, Pierre Solan, să remarce 
nu fără ironie că „de trei luni 
Anglia este exclusa din alian. 
ța pe care ea însăși a cre
at-o, deoarece după agresiunea 
britanică împotriva Egiptului 
Irakul și Pakistanul au fost 
obligate să ia atitudine împo
triva Marii Britanii*4,

Situația delicată prin 
reprezentanții Angliei 
excluși de la întrunirea 
lor participante la o alianță 
militară pe care ei înșiși au 
inspirat-o, scoate în fond la 
iveală unul din aspectele fali
mentului politicii coloniale a 
Angliei și poziția dificilă in 
care se află ea în momentul 
in care „doctrina Eisenho
wer" este în plină ofensivă.

Deși nu s-a anunțat in mod 
oficial o ordine de zi preci
să, potrivit agenției Reuter, 
la Ankara se va discuta prin
tre altele și în primul rlnd 
poziția țărilor participante 
față de „doctrina Eisenho
wer". în legătură cu aceasta 
reține atenția că cercuri poli
tice influente din Turcia, Iran. 
Irak și chiar din Pakistan 
sprijină noile planuri ale di
plomației americane. Se vede 
treaba că ele par mai curînd 
tentate de atracția dolarului 
decît de cea a lirei sterline.

De remarcat este și faptul 
că dacă 
kara va 
Angliei 
membre 
Bagdad, 
certitudine posibilitatea ade
rării Statelor Unite la aceas
tă alianță.

S-ar părea că este o ironie 
a soartei că în timp ce se dis
cută situația Angliei ca mem
bru fondator al Pactului de 
la Bagdad. Statele Unite, in
vitate sau nu, vor domina de 
fapt această conferință.

întrunirea de la Ankara se 
desfășoară deci sub semnul 
țelurilor urmărite și exprima
te fără echivoc in „doctrina 
Eisenhower". Totul lasă să se 
întrevadă că întîlnirea din ca
pitala Turciei se desfășoară 
potrivit calculelor și obiecti
velor imediate ale diplomației 
americane. Potrivit acestor 
calcule pactul de la Bagdad 
care s-a compromis în ochii 
popoarelor arabe, mai ales ca 
urmare a participării Angliei 
la agresiunea împotriva Egip
tului, urmează să fie reorien-

care 
sînt 
țări-

conferința de la An- 
lua în discuție locul 
în erarhia țărilor 
ale Pactului de la 
ea va discuta cu

Pentru victoria Frontului 
unității poporului din Polonia 
Cuvîntarea radiodifuzată a Iul W. Gomulka

VARȘOVIA 19 (Ageripres). — 
La 19 ianuarie cu ocazia alege
rilor în ■ Seimul Republicii Popu. 
lare Polone care au loc la 20 ia
nuarie, Wladislaw Gomulka, prim 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez a rostit la radio o cu- 
vîntare. El a chemat pe toți ale
gătorii din țară să participe in 
masă la alegeri.

Subliniind importanța acestor 
alegeri W. Gomulka, a spus că 
alegătorii trebuie să aleagă de- 
putați care să garanteze îndepli
nirea programului Frontului uni
tății poporului, a programului e- 
laborat de cea de a 8-a pienară 
a Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez și 
sprijinit de celelalte partide poli
tice, organizații obștești și de 
toți oamenii muncii din țară.

W. Gomulka a chemat pe ale
gători să voteze candidați! Fron
tului unității poporului. Gomulka

a arătat că reacțiunea își în
dreaptă în mod deosebit atacurile 
împotriva caindidaților — membri 
ai Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. Ea face aceasta pentru 
că știe că numai Partidul Mun
citoresc Unit Polonez poate duce 
Polonia |>e calea construirii mai 
departe a socialismului, poate în
tări alianța și prietenia cu Uniu
nea Sovietică, pentru că Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez repre
zintă principala garanție a pro
gresului și a bunăstării țării.

In încheiere W. Gomulka a 
spus: Chemăm clasa muncitoare, 
chemăm țărănimea, pe oamenii 
muncii și intelectualitatea, fe
meile și tineretul. Demonstrați la 
20 ianuarie unitatea poporului 
polonez, participați în masă la 
alegeri, alegeți deputății Frontu
lui unității poporului, asigurați 
Poloniei populare pacea, socialis
mul și un viitoț fericit!

Yves Montand va sosi
în București la 13 februarie

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
înainte de a părăsi Uniunea So
vietică Yves Montand. într.o con
vorbire cu corespondentul Ager
pres la Moscova, a spus printre 
altele :

„Turneul meu în Uniunea So
vietică se apropie de sfîrșit. 
Multe lucruri din cele văzute aici 
mi-au făcut o impresie excelentă. 
Dar cea mai puternică im-presie 
mi-a prilejuit-o excepționala os
pitalitate a oameni-lor sovietici, 
amabilitatea și generozitatea lor

Plec acum la Varșovia, apoi 
voi vizita Praga, București, So
fia și Berlin. Sînt angajat în tur
narea unui film din care cauză 
am fost nevoit să-mi scurtez șe
derea în Uniunea Sovietică, unde 
aș fi vrut să rămîn mai mult 
timp. Intenționam să vizitez fru
moasa capitală a Gruziei, Tbilisi,

și alte locuri din Ca ucaz. Nu s-a 
putut însă.

La 13 februarie vom fi la 
București. Sîntem fericiți ca 
vom putea vizita Rominia, pe 
care n-am văzut.o pînă acum. 
La Paris m.am intîlnit cu ar
tiștii romîni, printre care și 
artiști ai ansamblului de 
dansuri. I-am cunoscut la ho
telul Quai d’Orsay. Aș vrea 
să mă folosesc de acest prilej 
și să le urez un an fericit: 
prietenie între popoare, pace, 
iată azi lucrul cel mai de preț, 
cel mai important pentru oa
meni44.

Le despărțire Yves Montand 
a scris in limba franceză pe 
o filă de carnet: „Salutări po
porului romîn ; îi urez un an 
fericit; pe curînd. Trăiască 
pacea. Yves Montând4'.

Conferința
de la Ankara

tai în lumina „doctrinei Eisen
hower".

încă înainte ca „doctrina 
Eisenhower" să fie făcută
publică, ziarul JNew York 
Times” propunea ca pactul
de la Bagdad să capete o 
nuanță „mai pronunțat isla
mică" eventual chiar să i se 
schimbe titulatura numindu-se 
„Uniune musulmană". Bine 
înțeles că în noua variantă 
Anglia ar urma să joace ro
lul viorii a doua. Prin con
ferința de la Ankara, la care 
nu participă Anglia, Statele 
Unite și-au atins 
biețiiv.

Dar obiectivele diplomației 
americane țintesc / 
departe. Este vorba 
încercarea de a atrage in ca
drul acestui bloc țările arabe 
care au refuzat să adere la 
pactele militare imperialiste.

Se pare însă că in privința 
realizării acestui obiectiv al 
diolomației americane nu 
există sorți de izbindă. Perso
nalități politice marcante din 
Orientul Mijlociu au arătat 
răspicat că popoarele arabe 
nu pot accepta pretinsa teorie 
a ..vidului" care trebuie um
plut de americani și că arcbii 
nu pot fi transformați in car
ne de tun

O dovadă concludentă 
acest sens este creșterea

primul o-

mult mai
i despre

in 
va-

Iul ui anti imperialist in Orien
tul Arab.

Pe ordinea de zi a confe
rinței de la Ankara mai este 
înscrisă și problema așa-nu- 
mitei „subversiuni comuniste". 
Acest punct figurează nu in- 
tîmplător pe agenda intilnirii 
reprezentanților celor patru 
state. O sumară analiză a 
„doctrinei Eisenhower'1 arată 
că la baza argumentației des
pre necesitatea ca diplomația 
americană să-și intensifice o- 
fensiva In Orientul Mijlociu 
se află tocmai gogorița veche 
și răsuflată despre un pretins 
„pericol comunist" care ar 
amenința cică țările arabe.

Faptele sînt Insă încăpățî
nate ; ele arată, așa cum sub
linia și recenta declarație a 
agenției TASS in legături cu 
așa-numita , doctrină Eisen
hower‘S că nu Uniunea So
vietică. d puterile imperialiste 
sini acelea care amenință in
dependența Orientului arab.

în fața pericolului unei noi 
dominații imperialiste în O- 
riental Mijlociu preconizată 
de .jdoct'ina Eisenhower", po
poarele din această 
își îndreaptă 
lor împotriva 
ve de uitimă 
la conferința 
Ankara,

regiune 
ascuțișul luptei 
urzelilor agresi- 
oră puse la cale 
secretă de la

H IOHAN

cad. Barbu Lăzăreanu
j

etc.) Timp de decenii Barbu Lă
zăreanu a desfășurat o activitate 
de popularizare a Valorilor noas
tre culturale pțin numeroase con
ferințe și articole. Conferințele 
sale despre1 limba, literatura ro
mină și folclor, au fost iubite și 
apreciate de oamenii muncii.

După 23 August 1944, Barbu 
Lăzăreanu a fost mumit rector al 
Universității muncitorești „Ște
fan Gheorghiu".

In anul 1948, odată cu reorga
nizarea Academiei Rotnîne și în
ființarea Academiei R.P.R. Bar. 
bu Lăzăreanu a fost numit mem
bru titular al Academiei R.P.R. 
și Director General al Bibliotecii 
Academiei R.P.R. In două rînduri 
a fost ales membru al Prezidiu
lui Academiei R.P.R.

al Academiei 
R.P.R. Barbu 
Lăzăreanu a 
desfășurat o 
activitate știin
țifică susținută 
prin comuni
cări, publicații 
și conferințe.

Barbu Lăză
reanu lasă în 
urma sa o bo
gată operă lite
rară și științi
fică. Colabora
tor la numeroase 
ziare și reviste 
progresiste, au
tor de valoroa
se articole și 
studii privitoa- 

gramatica limbii și 
istoria literaturii romîne, isto
ria mișcării muncitorești din Ro- 
mînia, Barbu Lăzăreanu a folo
sit bogata lui cultură și expe
riență pentru a îndruma pe tine
rii cercetători pe calea luminoasă 
a culturii și științei puse în sluj
ba poporului muncitor.

In întreaga sa viață, Barbu 
Lăzăreanu a fost un exemplu de 
modestie. A manifestat o deose
bită dragoste și respect față de 
oameni. Pentru meritele sale, 
acad. Barbu Lăzăreanu a fost de
corat cu Steaua R.P.R. cl, il-a și 
cl. IlI-a și „Ordinul Muncii1" cl. 
I-a și cl. U-a, „Medalia Eliberă
rii de sub jugul fascist" etc.

Academia R.P.R. și toți cola
boratorii și elevii săi vor păstra 
o neștearsă amintire luj Barbu 
Lăzăreanu.

— Prezidiul Academiei R.P.R.
— Secția de științe istorice, 

știința limbii, literatură și 
Academiei R.P.R.

— Biblioteca Academiei
— Uniunea Scriitorilor.

Din partea Prezidiului Academiei R.P.R.
R.P.R., luptător devotat 
cauza poporului muncitor, scrii, 
tor și militant de frunte pentru 
înflorirea culturii patriei 
stre.

în ziua de 19 ianuarie 1957 
a încetat din viață acad. Barbu 
Lăzăreanu, eminent om de litere, 
istoriograf și folclorist de seamă, 
statornic combatant pentru cauza 
clasei muncitoare, vechi membru 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn.

Născut la 5 octombrie 1881, în 
Botoșani, Barbu Lăzăreanu și-a 
închinat întreaga sa viață stu
diului și valorificării culturii 
populare, slujind 'dezvoltarea cul
turii înaintate în țara noastră.

Încă de pe băncile liceului, 
Barbu Lăzăreanu s-a atașat i- 
deilor înaintate propovăduite de 
revista „Contemporanul", idei al 
căror propagandist devine. Din 
această cauză, incă din fragedă 
tinerețe, începe să fie ținta atacu
rilor organelor represive ale re
gimului burghe- 
zo-moșieresc. E- 
li minat din toa
te liceele din 

țară pentru idei
le socialiste pe 

care le propa
ga, expulzat din 
țară în anul 
1907 pentru că 

a luat partea ță
ranilor răscu- 
lați, urmărit de 
dictatura fascis
tă pentru crea

țiile sale literare 
progresiste și ca 
fost rector al
Universităților 

muncitorești, 
Barbu Lăzăreanu 
ceeași poziție înaintată.

ln<;ă de la slîrșitul secolului 
XIX Barbu Lăzăreanu și-a în
ceput activitatea literară ca poet 
și publicist în presa muncitoreas
că. La începutul secolului XX 
Barbu Lăzăreanu colaborează la 
„Rominia Muncitoare", publică 
poeziile sale în revista „Viitorul 
Social" și între artii 1907-1912 
colaborează la presa progresistă 
din Franța. Ajunul primului răz
boi mondial 11 găsește profesor 
de literatură universală, literatu
ră romină și istoria socialismului 
la școlile sindicale din Rominia. 
După primul război mondial. 
Barbu Lăzăreanu colaborează la 
rubrica social-culturaiă a ziarului 
„Socialismul" și publică in anii 
care urmează, colecția „Cu privi
re la": Eminescu. Caragiale, 
Creangă, Hașdeu, Anton Pann 
etc. Este autorul mai multor mo
nografii (Anton Bacalbașa, Ion 
Păun Pincio, Umorul lui Hașdeu, 
Ion Creangă și basmul rusesc 
etc.) și a unor lucrări de valori
ficare a folclorului (Destinul u- 
nor cuvinte, Lespezi și moloz

membru

a rămas pe a-

Prezidiul Academiei R.P.R. a- 
nurrță cu profundă durere moar, 
tea academicianului Barbu Lăză
reanu, membru în Prezidiul Aca. 
demiei R.P.R. și directorul gene
ral al Bibliotecii Academiei

Din partea Uniunii Scriitorilor din R.P.R.
Uniunea Scriitorilor din R.P.R. 

anunță cu adîncă durere înceta
rea din viață a acad. Barbu Lă. 
zăreanu, scriitor și cercetător li-

★

Comisia pentru organizarea 
funaraliilor acad. Barbu Lăzărea- 
nu comunică :

Pentru a-și lua rămas bun de 
la academicianul Barbu Lăzărea- 
nu, oamenii de știință și cultură, 
prietenii și colaboratorii au ac
ces în sala Academiei R.P.R. din 
Calea Victoriei 125. unde se află

artă a

R.P.R.

pentru

noa-

uneiterar de seamă de-a lungul 
jumătăți de veac de activitate în
suflețită.

★

depus corpul defunctului. în ziua 
de 20 ianuarie 1957, între orele 
11-14 și 17-19.

Ceremonia funebră va avea Ioc 
în sala Academiei R.P.R. în ziua 
de 21 ianuarie 1957, orele 11, iar 
incinerarea va avea loc la Cre
matoriu.

La închiderea ediției

incetarea din viata a actorului Ionel Țâranu
Teatrul Tineretului anunță cu adîncă durere încetarea d.in viață 

a lui Ionel Țăraniu. unu4 dintre valoroșii actori ai teatrului ro- 
mînese.

Adunarea Generaid a O. N. U. a votat 
rezoluția țărilor a fricano - asiatice

NEW YORK 19 (Agerpres). - 
In ședința din după amiaza zi
lei de 19 ianuarie a Adunării Ge
nerale O.N.U. a fost pusă la vot 
rezoluția țărilor asiatice și afri
cane prin care se cere retragerea 
trupelor israeliene de pe Întreg 
teritoriul egiptean. Votarea s.a 
efectuat pe paragrafe. Rezoluția 
in ansamblu a fost votată cu 74 
de voturi contra două (Franța și 
Israel). Două delegații (Cuba și 
Costa Rica) s-au abținut. Rezolu
ția constată cu regret și neliniște 
faptul că Israelul nu a îndeplinit

prevederile rezoluțiilor Adunării 
Generale privitoare la retragerea 
trupelor străine din Egipt. Rezo
luția cere secretarului general ai 
O.N U. să facă toate demersurile 
pentru a obține retragerea trupe
lor israeliene la liniile de armis
tițiu din 1949 in termen de 5 
zile. La expirarea acestui termen 
secretarul general al O.N.U. tre. 
buie să prezinte Adunării Gene
rale un raport cu privire la eva
cuarea teritoriului egiptean de 
către trupele israeliene.

KARȘ1. — La 19 ianuarie au 
sosit la Karși în drum spre Tadji. 
kistan și Turkmenia, N A. Bul
ganin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și A. I. Mi- 
k°ian prim vicepreședinte ci „ llvu„ a a,1W35au„,
C<Mn«cnvleMn1^i ?1 rilor RP- Chineze și S.U.A.

-t » u-.--» Următoarea ședință va avea 
loc ]a 14 februarie.

MOSCOVA. Răspunzînd invi
tației parlamentului iranian o 
delegație a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a părăsit Moscova ple- 
cînd cu avionul la Teheran. De
legația din care fac parte 12 
deputați ai parlamentului sovie
tic este condusă de Mihail Ta
rasov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem ai 
U.R.S.S. și președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R S.F S R.

SOFIA. La 19 ianuarie la in
vitația guvernului Republicii 
Populare Albania a plecat la Ti
rana o delegate guvernamenta
lă bulgară în frunte cu preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
A. Jugov.

VIENA. Potrivit relatărilor 
presei austriace, în Europa Cen
trală și de sud-vest bîntuie ge- 
rur, neobișnuit de puternice. La 
Viena temperatura a scăzut oină 
la_ minus 17 grade, iar la Graz 
pină la minus 21 grade.

PEKIN. La 18 ianuarie a fost 
semnat la Pekin planul de co
laborare culturală pe anul 1Ș37 
intre Uniunea Sovietică șl Repu
blica Populară Chineză care a 
fost elaborat pe baza acordului 
de colaborare culturală între cele 
două țări,

COPENHAGA. La 18 ianuarie 
șf-a început lucrările cel de-al 
XIX-lea Congres extraordinar al 
Partidului Comunist din Dane
marca. înainte de congres a a- 
vut loc o largă discuție deschisă. 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist a primit peste 100 de 
propuneri care vor fi discutate 
la congres.

Iu, 1957. întreaga ediție va fi 
terminată în anul 1963.

GENEVA. — La Geneva au 
fost reluate tratativele chino-ame- 
ricane. La 19 ianuarie a avut 

al loc o nouă ședință a ambasado-

MOSCOVA. Potrivit hotărîrii 
C.C. al P.C.U.S.. Institutul de 
marxism-leninism a început pre
gătirea ediției complecte a ope
relor lui V. I. Lenin în 55 de vo
lume. Primele volume ale acestei 
ediții vor apare la sfîrșitul anu-

Sam „joacă tare

O lovitură cu efect într-o partidă ,,prietenească
desen de CRIVĂȚ



o mare balerină
NE VORBEȘTE

dezlegată

și îl recitesc 
continuă ar

mai bine

aflată pe 
Bîrlei, care 

deschizătură.

Mul(i speologi ar' fi dat oricît să fie ei autorii descoperirii pe 
care Leon Bîrte, modest învățător din satul Gersa IV, regiu

nea Cluj, a făcut-o. Lucrurile s-au petrecut foarte simplu.
Bun drumeț, gata oricînd să facă o plimbare peste dealuri, se 

ducea adeseori în vizită 4a părinți. într-o zi, cînd timpul era fru
mos, a pornit ca deobicei să facă o vizită bătrînilor. Drumul său 
trecea pe lîngă niște grote, unele mai mari, altele mai mici, pe 
care oamenii le numeau „porți ale zînelor“. Pe seama acestor grote 
circulau o seamă de legende. Cea mai des întîfriită era însă aceea 
care spunea că în aceste grote sînt niște zîne care, atunci cind 
vor, răpesc laptele vacilor sau oilor, ducîndu-I cu ele în peșteră...

îrte nu era omul 
care să se teamă de 
„zîne". Odată, vrînd 
să vadă și el ce se 
află în aceste „porți“, 
a încercat să coboa
re într-una din ele 

o vale 
avea 

în-La 
desch’ză-

însă a 
impresia 
Ambițios 
păgubaș.

sub vîrful 
o mică 
ceput i se păruse că 
tura era mică. Cînd 
vrut să coboare, a avut 
că aceasta n-are fund, 
din fire, nu s-a lăsat
A ochit doi brazi mai subțiri, i-a 
legat cap la cap și i-a coborît 
în groapă. Bradul de jos s-a 
proptit pe ceva, semn că groapa 
avea totuși un sfîrșit.

încet, cu multă atenție, a co
borît cam 10—12 m. pînă ce a

Doi tinerj cercetători ai peșterii 

s’mtit piatră sub picior. A ridicat 
lampa ca să vadă unde se află, 
dar un fîlfîit puternic de aripi o 
stinse. In jur, un întuneric de 
nepătruns și o umezeală rece 
care-i înghețase sudoarea de pe 
frunte. Făcu cîțiva pași, dar fîl- 
fîitul acela se 
data aceasta 
lui.

Mai făcu un 
tă că galeria 
pomeneală de fund. Cu cît înainta 
întunericul era mai de nepătruns 
și apa ce picura din tavan, mai 
rece Merse o bucată de vreme lu- 
minindu-și calea cu flacăra slaba 
a lămpii și observă că acolo unde 
povîrnișul 6e termină începe o 
porjune pe unde trecerea devenea 
tot mai anevoioasă. Trebuia sărit 
din piatră în piatră Și erau mul
te pietroaie mari, iar printre e.e 
curgea o apă la fel de rece ca 
și cea care picura din tavan Fă
cuse cam 200 metri și ar fi mai 
înaintat.. dar nu era nici îmbră
cat, nici încălțat pentru o aseme
nea expediție, iar frigul îl pătrun
dea Hotărî deci să facă calea în
toarsă și să revină în altă zi. 
poate de data asta încă cu cine
va. Tot gîndindu-se pe cine să 
îa cu el, își aduse aminte că au
zise de multe ori că la o școală 
din Năsăud este un profesor care 
în fiecare vară cercetează pește
rile Departe nu era. astfel că 
într-o zi se duse să-i povestească.

Profesorul Viehmann, căci des
pre el era vorba, îl privi cu scep
ticism.

— Bine... cînd voi avea timp 
am să merg să văd.

Și nu s-a dus.
In acest timp, Bîrte 

borît odată 
aceasta se 
mult.

auzi din nou de 
pe lingă urechile

pas, doi și consta- 
era deschisă. Nici

în peșteră 
pare că a

a mai co
și de data 
mers mai

Viehmann 
vizitatorul

ovarășul 
uitase de 
său pisălog cind in
tr-o zi se trezi din 
nou cu el.

— Iarăși am venit 
să vă invit. De data 
aceasta v-am adus

ceva din peșteră
Și-l arătă o piatră Profesorul 

o lud. o suci pe o parte și pe alta 
fără să-l vină a crede Totuși nu 
exista nici o îndoială. Avea 
mină o bucată de stalagmit.

— M-ai convins — ti spuse 
data aceasta lui Bir te Voi veni 
îi scriu unui bun prieten al meu 
de la Cluj, cu care de obicei merg 
in asemenea expediții și venim

în aceeași zi profesorul trimise 
o scrisoare inginerului M. Șerban 
de la Institutul de speologie din 
Cluj, sounlndu-i despre ce-i vor
ba și invitlndu-l să-l însoțească

in

de

„Scînteia tineretului1*
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în peștera nou descoperită de la 
Izvorul Tăușoarel'or.

începuse să-l pasioneze dezle
garea misterului- acestei peșteri. 
De obicei, peșterile se formează 
in munții calcaroși, ealcarul fiind 
roca cea mai puțin rezistentă 
la eroziunea apelor. Munții Rod- 
nei nu sînt calcaroși, dar cu toa
te acestea bucala de stalagmit 
era din calcar...

Și expediția științifică în peș
tera de la Izvorul Tăușoarelor a 
pornit. Ghid le-a fost de bună 
seamă Leon Bîrte. La explorare 
au luat parte pe lingă amicul to
varășului profesor Viehmann, M. 
Șerban și alți cercetători.

Au coborît prima treaptă, de 12 
metri, pe scara de frînghie. stră
bătând porțiunea de pietre mari 
cu apa curgînd printre ele. A ur
mat din nou un coborîș puternic 
și, la un moment dat, drumul s-a 
închis. Cercetînd în jur pereții de 

stincă au constatat 
că există o feres
truică ce dă în
tr-un alt cori dor,
aproximativ para
lel cu cel pe care 
au mers pînă a- 
cum. S-au strecu
rat prin ea și n-au 
mers prea mult că 
au dat de altă 
ferestruică. Au 
mers din nou o bu
cată de drum cind 
un vîjiit ca o că
dere de apă începu 
să se facă auzit, 
tot mai puternic pe 
măsură ce se apro
piau. N-a trecui 
mult și s-au trezit 
tn fața unei cas
cade care, după 
calculele explorato
rilor, să fi avut 

14 metri înălțime. S-au sucit ei. 
s-au învirtit dar altă posibilitate 
decit aceea de a cobori sub 
vina puternică de apă rece 
ca gheața, nu exista Și atunci au 
început să se îmbie unul pe aliuL 
Dar niciunul n-a vrut să accepte 
această „plăcere". Deocamdată 
n-aveau altceva de făcut decit să 
renunțe la înaintare.

Operații
pe creier... la 25° C.

Operația creierului este poate 
una dintre cele mai grele opera
ții. Ea necesită pe lîngă pricepe
re, o tehnică deosebit 
pusă la punct. în orașul 
(Suedia) au fost efectuate 
și sute de cercetări pentru 
carea temperaturii relativ joase 
în chirurgia creierului, adică la o 
temperatură cu 10-12° C. mai joasă 
decit cea a corpului omenesc. Ca 
rezultat direct al acestor cercetări 
au fost realizate dispozitive și a- 
parate pentru răcirea creierului la 
o temperatură de cca. 25° C. 
Scăderea temperaturii creierului 
și corpului în timpul operaț ei 
face ca tensiunea arterială să 
scadă și ea, evitîndu-se totodată 
hemoragiile la locul operației. Cu 
această metodă au fost efectuate 
peste 10 operații în regiunea 
creierului. După operație, pacien
tul este introdus 
specială, în 
supus la o 
îndelungată 
aer încălzit 
cedeu va cunoaște o largă 
zare in operațiile dificile 
creierului.

de bine 
Land 

zeci 
apli-

într-o cameră 
care corpul său este 
inîluiență treptată ș’ 
a unui curent 
la 36° C. Noul

/ntr-una din zilele lui no
iembrie am vizitat-o pe 
cunoscuta balerină sovieti

că Maia Plisețkaia, solistă a Tea
trului Mare al U.R.S.S. Balerina 
locuiește într-o casă nu departe 
de Teatrul Mare. Ușa mi-a des
chis-o mama ei. Rahil Meserer, 
una d:n cele mai vechi artiste 
de cinema sovietice.

— Maia e la repetiție, dar tre
buie să sosească dintr-un minut 
intr-altul, ne-a spus ea și ne 
conduse în cameră. Aici erau o 
mulțime de flori. Pe pereți, foto
grafiile balerinei interpreted di
ferite roluri, lat-o pe Odetta și 
Odillia din „Lacul lebedelor", pe 
Zarema din „Fintîna 
serai", pe Aurora din 
adormită", pe Chitri 
Quichotte".

Mi-au 
mici de 
măsuțăi
- Ce 

pentru 
rîzînd pe stăpîna casei.

— Sînt botoșeii micuței Maia, 
răspunse mama balerinei. Dună 
cum vedeți sînt tare roși la vîrf. 
căci la primii, ei pași a început 
dansul...

Plisețkaia posedă o flexibilitate 
deosebită a mîinilor, execută 
mișcări aeriene de o tehnică de 
săvîrșită. Această tinără balerină

atras atenția 
copil care se

din Bacci- 
„Fru moașa 
din ,,Don

doi botoșei 
aflau pe o

sînt aceștia: 
Zolușka ? am

pantofiori 
întrebat

nu s-a 
insă.
nasul

as-
Tot

Pe

îrte Leon 
tîmpărat 
vîrîndu-și 
ici și pe colo a găsit 
o ferestruică ce dă
dea într-un alt co
ridor, Repede, el 
duse vestea tova- 

expediție.rășilor
— Veni ți! Am găsit o nouă fe-

restruică și cred ca vom putea 
continua drumul.

Coridorul nou descoperit, lung 
cam de 700 metri, era atît de în 
gust incit nu se putea merge de- 
cit în patru labe. In felul acesta 
au mers ei ca’.e de 4 kilometri 
coborind pînă la o adincime de 
350 de metri față de nivelul la 
care se află intrarea. Străbâtînd 
cind coridoare înalte de dimen
siuni impresionante, cum e ..sala 
de mese”, numită așa pentru că 
aici era locul ce! mai potrivit pen 
tru masă, sau scunde cum e 
„gaura de șoarece" unde nu se 
putea merge decit tîriș — au vă
zut o sumedenie de lucruri inte 
resante. O întreagă rețea de ape 
subterane care in anumite puncte 
dispăreau ca să apară in alte ga 
lerii. apoi vietățile care popu 
leazâ din belșug peștera (nume 
roase colonii de lilieci și un nu 
măr la fel de însemnat de insec
te și râcușori cavernico'.i, sped 
fici grotelor), stalagmite și sta 
lactite. o serie de cristale de gips, 
primele de acest fel in țara noa
stră și alte ademenea lucruri in 
teresante au fost motiv de con 
tinuâ incințare și emoție pentru 
membrii expediției

Pe lingă faptul că ei erau pri 
mii care explorau această peș 
terâ. cea mai lungă din 
noastră și una dintre 
adinei din sud-estul

uiți consumatori, deși apre
ciază încălțămintea cu 
ulpă de cauciuc, au unele 

doleanțe in .legătură cu gr?u:a- 
tea ei in comparație cu cea cu 
talpă de piele

Preocuparea tehnicienilor d n 
ramura cauciuc s a îndreptat, in 
ultima vreme, spre obținerea unei 
tălpi cu o greutate din ce in ce 
mai mică. Așa s-a născut ideca 
cauciucului microporos, apreciat 
azi ae cumpărători Sub aspectul 
greutății, talpa este ca circa 
40—50 ld sută mai ușoară de cit 
aceea de cauciuc 
ceeași grosime

Însăși numele acestui produs 
ne explică modul 
ține această „ușurare

compact, ’.a a-

In care se oS

cu’.uj Dacă analizăm cuvintul, ob
servăm că el înseamnă „pori 
mici”, ad.câ talpa nu este un ma
terial compact, c' un material po
ros. Pe lingă faptul că spațiile 
goahe — adevărate bule de aer — 
ușurează din greutate, produsul 
astfel realizat este foarte elastic.

P:nă in prezent, nu se obținuse 
!a noi. în tară, decit realizarea 
unei porozități ireempleete și neu- 
nifonre. lată însă că inginerul 
Pau' Morgan, de la Institutul de 
cercetări pielărie și cauciuc, și 
mai tirziu inginerul Simian Wei- 
ninger. de la uz ne'e lam.-ș Her* 
bak-Ciuj. au abordat p-ob'ema ob
ținerii unui cauciuc m;cropoms 
a cărui greutate <a fie numai 
0—50 !a suta din cea a unei

tălpi de piele. (In U.R.S.S. 
ajuns astăzi la fabricarea cauciu
cului microporos în greutate de 
2t)—30 ia sută față de piele). In 
mod practic aceasta înseamnă, [a 
o pereche de pantofi 
tești cu ta’.pă 
din cei afiați 
comerț.

țara 
cele ma- 

Europei 
le-a fost dat să descopere aici ș* 
lucruri pe care le cunoșteau «□ 
mai din literatură cum ar fi a 
cele flori de piatră numite anto 
dite.

Cu tot echipamentul lor special 
— haine călduroase, cizme de 
cauciuc pînă Ia briu. lămpi cu 
carbid și altele — explorarea nu 
a fost de loc ușoară Nu mult 
după ce au pornit pietrele deo
sebit de ascuțite din grotă an tă
iat cauciucul cizmelor lâsînd ca 
apa rece ca gheața sâ pătrundă 
în voie fnlăuntrul lor. Unele din 
coridoarele înguste prin care 
curgea apa’i-a obligat pe explo 
ratori sâ meargă ca patrupedele 
Atunci apa aceea rece Ie pătrun
dea prin desdfzâtura de la git a 
cămășii. Toate acestea n-au în
semnat însă nimic față de emo
ția noilor descoperiri.

Fără Îndoială că o singură expediție n-a reușit să vadă tot 
ceea ce se putea vedea In această peșteră atit de complicată

I

ca structură cu numeroase galerii și cn numeroase ramificații mult? 
încă neexplorate. Dar... n-au intrat zilele în sac. în luna ianuarie 
a.c. se proiectează o excursie de 10 zile in timpul căreia vor fi 
pătrunse și alte taine.

Astfel, legenda „porților cu zine“ s-a destrămat E drept că la 
un moment dat în peșteră exploratorii au găsit niște calcar moale, 
afinat Fără îndoială acesta era presupusul ,lapte al zinelor".

Astfel, taina „porții-zinelor4* a fost dezlegată.
RODICA ȘERBAN

ică Mpotară Vocala repe- 
it pe 
i cu-
• ro-

ORIZONTAL
I. Jcc popu’sr es 

„Lel’țâ -“, melodie 
urnească; 2. Joc popola: 
nesc Notă muzxslă. 3 
ȘL_r Joc popular >’ri d 
flețîre. \ oa’u! miresii; Nota 
traducătorului Ac: se-c::nd a'n- 
dre hore. Degrabă; 5. Repriză 
Intîlnire cu muzică, vesel e. 
jocuri șj dansuri. 6 Cor 
de viori itvlian. Celebra 
a Ancuței „Puica rea 
ste_" Cuooscut cântec 
românesc. 7 Strigăt de 
Calciy Nu i dulce. 8 instrument 
de im * 
tată. Prenume; 9 Joc pe opl 
șase, bătrânesc ete Cei mai 
no?cnt și vechi joc poou’ar 
minesc: 10. Pe cal O învață co- 
piii în prima clasă ; II. Oraș ba
bilonian. Jocul păcii și al priete
niei. 12 Cunoscuta interpretă de 
melodii popa'are rominești Frag
ment muzical. 13. Nume de fată, 
des folosit in cintecul 
Aramă. Poftim!

popular.

VERTICAL
1. A juca. — Alt

2. Joc din Oltenia. 
Ialomița*; 3 Nume 
tec. un joc și o 
pe care se expun 
sesiv; 4. Rad iu. 
perelor; 5 Joacă 
Sînt animatori ai _____ r-„-
lat. 6. Identice. Afurisită ; 7 Mă
sură agrară. bade*, melodie 
populară începutul mitologiei;
8. A aduce pe cineva la sentimen

Joc popular; 
„Qnd._ pe 

dintr.un cîn- 
operetă. Masa 
mărfurile. Po- 
Animal Tatăl 
ursul I (pl). 

focului popu-

MAnn r NAT aParate de rad 
lift vjr f J Ij iZl 11 XZ ă rSTTffTS SOVIETICE jnnr

lio
SOVIETICE

te ma: bane, latertecți 
bac avea aaai! L 9 Ins 
muz.caL F. j.n .n LR-SS. IU 
Dublă vocali Gin, Udrea. „Sâr
ba dia-~. 11. Im Dacian Sctriu
bitor de ace. 12. Aii joc popular 
oltenesc lua Alexandra. 13 Vo
ce in cor. Aveți griji să nu se 
Încurce! I I

bărbă- 
microporoasă. 

actua;mente în 
o „ușurare" de circa 

300—600 grame E ceva, nu-i așa? 
Cum se poate realiza o aseme 

nea performanță ? Prin produce
rea in interiorul masei de cau 
ciuc. a unei substanțe 
care să fie capabilă sâ producă 
o suTiedrn e de pori mici

Din ultimele experimentări ale 
institutului s a reușit sintetizarea 
unei ademenea substanțe, genera 
loare de g2ze, care a fost denu 
mită Celoîor D P T. 
acțiune, la încercările 
dat aceleași rezultate ca și sub- 
stanțele similare străine. Fabri- 

rea acesteia se face, actual 
en’e. in cjnd:țiuni satisfacă 
are fa fabrica de cauciuc din 

Sta3n
2 mxropo'oasă realizată 
torul acestei substanțe este 

numai cu mult mai ușoară, 
m aceiași timp calitativ mai 

i mai comodă la purtare, 
fiind superioară sub aspectul e 
!as::citâții In plus, consumul de 
cauciuc se reduce simțitor, cca 
2t» la sută, el find înlocuit, 
prin gazele ce se degajă în 
t.mou' vu can zării

Țînind seama dec! că încă Iță 
mîntra cu ta’.pă de cauciuc este 
în general practică pe timp urii 
— noroi și zăpadă — vom simți 

at*i mai mult avantajele unei 
i ..ușurate", cu cit greutatea 
i fncâltîminți pe o asemenea 

vreme trebui? calculată, inclusiv 
r.jroMil sa-j zăpada ce se lipesc 
de ta’pă

Poate câ Intr-un viitor apro 
pial. tehnicien i vor găsi și so 
luț a „dezlipirii" automate a a- 
cestor nep’ăcute adausuri, chiar 
ia timpul mersului

gazoase, I

și a cărei 
făcute, a

în cursul ultimului an, indus* 
tria radiotehnică sovietică a în* 
registrar succese însemnate atit 
în- ceea ce orivește calitatea cît și 
numărul de aparate produse. Nu* 
meroasp mode’e noi de receptoa* 
re, picupuri etc. au fost desăvîr. 
șite în acest timp de laboratoa* 
rele marilor uzine. Anul viitor 
uor fi retrase din producție toate 
aparatele învechite, urmînd să 
fie înlocuite cu tipuri perfecțio* 
nate la a căror construcție s-au 
folosit ce>e mai recente descope- 
riri ale tehnicii sovietice și stră
ine și care vor recepționa emi
siuni pe toate lungimile de undă, 
inclusiv undele ultrascurte cu mo. 
dulări de frecvență.

Noile modele stnt caracterizate 
de greutatea lor redusă, de canti
tatea mică de energie electrică ne
cesară funcționării șl de buna lor 
receptivitate. Aparatul „Eter“, 
spre exemplu, cintărește mai pu. 
fin de 20 kg., tn timp ce predece
sorul său, aparatul „Mir- clntă- 
rea 43 kg. Aparatul „Efir* este 
un receptor pentru toate lungi
mile de undă, ce'e patru difuzoa
re permillnd o emisiune stereofo
nică.

„Eterul- este înzestrai cu 
antenă incorporată cutiei

o 
apa

ratului, precum șl cu un dispozi
tiv 
ții.

special care elimină p ar azi* 
Excelente rezultate au dat de

asemenea noile modele „Oka" șt 
„Pescăruș".

Aparatul „Turist" se aseamănă, 
datorită formei șl dimensiunii 
sale, unei poșete, cîntărind abia 
2 kg. Aparatul are instalat în 
interior o antenă și un sistem de 
alimentare automată cu baterie, 
dar poate funcționa și la priză

Printre aparatele receptoare de 
categoria a doua, se remarcă mo
delul „Amur", cu trei lungimi de 
undă și o excelentă sonoritate. Ca 
șt toate celelalte tipuri noi, apa- 
râtul captează undele ultrascurte.

In clișeie: trei dintre noile 
modele de aparate de radio fabri
cate de industria sovietică: 
„Efir", ,,Turist" șl „Rusia".

a dansat deja 
în peste 40 de 
roluri...

Dar iată că a 
sosit și Maia 
Plisețkaia. Toc
mai repetase 
rolul Julietei din 
baletul „Romeo 
și Julieta".

— E o mare 
bucurie pentru 
mine să inter
pretez acest rol 
— îmi spuse 
Plisețkaia. I u- 
besc foarte mult 
chipul drag al 
Julietei. în ima
ginația mea ea 
nu e numai o 
fată slabă și ti* 
nără ci și o ho- 
tărîtă veroneză 
din Evul Mediu, 
în fiecare ta
blou ea e cu to
tul alta.

Acum îl citesc 
oe Shakespeare —
tis ta — ca să simt 
epoca în care au trăit eroii trage
diei lui. Eu cercetez reoroduceri 
după tablouri, studiez și literatura 
memorialistică. A dansa pe scena 
Teatrului Mare în rolul Julietei 
este pentru mine o mare expe
riență creatoare. Dar deocamdată 
muncesc, muncesc și muncesc...

Plisețkaia a fost tn repetate 
rlnduri In străinătate. A fost în 
Cehoslovacia. Ungaria, Polonia, 
Republica Democrată Germană. 
Austria, Italia, india... Balerina 
primește multe scrisori din cele 
mai diferite puncte ale globului 
pămînlesc.

într-unul din plicuri a găsit 
versurile poetului romîn Toma 
George Maiorescu „Lebăda", în
chinată ei ca interpretă a dansu
lui „Lebăda ce moare".

»

Plisețkaia se bucură de o mar 
dragoste printre spectatorii, so 
vietici. Adesea dansează in clu 
burile muncitorești și in case d\ 
cultură.

— îmi place să călătoresc prii 
țară — spune artista. în ultimi 
ani am dansat la Leningrad, Tbi 
list. Kiev. Baku Tașkent Odesa 
Erevan, Gorki. Numeroasele in 
tilniri cu spectatorii sovietici im 
dau și mai multă energie crea 
toare și însuflețire...

Seara tirziu, ne-am despărți 
de Maia Plisețkaia. Balerina st 
apropie de etajera cu cărți ș 
luă un volum de Pușkin.

— Vreau să citesc puțin - 
spune ea. Pușkin mi-e cel ma 
apropiat prieten și sfătuitor. Lu 
crările lui mă însuflețesc tntot 
deauna in muncă.

A F1NOGHENOV
Moscova, ianuarie 1957.

TRISTEȚE
O CANINĂ

u vreun an și ceva In 
urma, un ziar american 
trăgea semnalul de a- 

larmă : clinii au devenit triști. 
Și lucru diilcU de înțeles, 
coaca, blestemata aia de 
coadă, a devenit imobilă. La 
drept vorbind ce motive are 
un cline new yorkez să He 
necăjit ? La Kerv Toîk poți 
vedea clini imbrâcați in hai
ne de vizon, clini în galoși, 
ci;ni cu pulovere.. Ba, o a- 
genție de presă de peste o 
cean a lansat un reporiaj 
ce-și propune să răspundă îa 
întrebarea : .Care e3le cel 
mai bine trabracat cline din 
America ?"

După relatările unui bine 
informat ziar grecesc publi
cate recent, gloria de a rea
liza cea mai perfectă îmbrâ 
căminte canină aparține unei 
croitorese din Manhattan, 
doamna Handiborgh. Respec
tiva doamnă este o cunoscu
tă croitoreasă, în saloanele 
ei se înghesuie clienții. Dar 
aceștia sînt cu toții... patru- 
pezi. Dacă a putut fi depistată

croMoreasa, in schimb, a fost 
mai greu sâ se stabilească 
care este clinele cel mai bine 
Îmbrăcat. A fost greu, dar 
pînă la urmă s-a aflat Feri
citul cline este „pestrițu!” și 
aparține familiei Collier, care 
locuiește in Texas, la Hous
ton. Garderoba acestui cîine 
valorează mii de dolari.

Dar ce se poate găsi tn 
garderoba unul ciine ? Ziarul 
grecesc afirmă că doamr.a 
Handiborgh furnizează fracuri, 
smoklnguri sau blănuri.

Toate-s bune, dar de ce 
cîinii sînt triști ? E simplu : < 
dacă urechile bieților cîinî < 
sînt găurite pentru a intro- > 
duce cercel, iar trupurile le < 
sini îndesate in tot felul de i 
smokinguri, nu-i greu să în- j 
țelegi că le piere orice chef < 
de viață. <

Dar înainte de a pune , 
punct o constatare: acești , 
cîini, se pot lăuda că trâieic , 
omenește, în vrem9 ce mu’țl , 
oameni — locuitori ai State- , 
lox Unite, țara „tuturor posi- , 
biiităților" — se plîng că tră- > 
iese cîinește.

M. RAMURA

Nu știu dacă erau mai 
bune sau mai rele decit 
cele de import; cer: este 
însă că smochfnele pe 
care le-am miocat la 
Lovrin în regiunea Timi
șoara. mi-ay plăcut gro
zav. prin simplul fapt câ 
mi neam pentru prima oa
ră smochne rominești _ 
Și nu una. două, d după 
pofta inimii, din niște 
lăzi mari, piine — o păr
ticică din recolta obți
nută anul acesta de pe 
mai bine de două hectare 
cultivate In cîmp. așa 
cum ai cultiva porumb 
sau floarea soarelui

Numai câ această ca
pricioasă plantă n-a cres
cut așa. de 
vestea ei ca 
portocalilor, 
despre care 
încă nimic, 
anumite întîmplărl

Să începem deci prin a 
vă prezenta pe tînărul in
giner agronom Gbeorghe 
Stanciu.

Deși foarte rezervat 
cînd e vorba de el. am 
înțeles din scurta convor
bire pe care am avut-o 
că a fost un bun student, 
cu vădite înclinații spre 
cercetare, spre studiu

Pe atunci era utemist, 
iar dacă a intrat recent 
în rîndurile candidaților 
de partid. înseamnă câ a 
fost și un bun utemist 
pentrucă după cum ne-3 
mărturisit, organizația de 
partid care l-a primit a 
fost foarte exigentă în 
ceea ce privește activita
tea lui în U.T M.

Sînt nevoit să vorbesc 
numai pe ocolite, pentru 
că Gheorghe Stanciu e 
un om modest, și deși e 
bărbat în toată firea, ro
șește ca un băietei, a-

la sine. Po- 
și a lămliior, 
mandarinelor 
nu v-am spus 
e legată de

tunci cînd !i ceri neapă
rat să-ți vorbească despre 
calitățile lui.

In anul 1952. după ce 
a terminat facultatea, 
proaspătul inginer a fost 
repartizat la Lovrin Ga
slit vorbind, lui Sta nou 
nu i-a plăcut atunci Lo- 
vrinuL care era de fapt 
o stațiune experimentală 
In embrion Dar. a lăsat 
lamentările și moFturile la 
o parte 
lucru.

și s a apucat de

♦
acest capitol ar 

un titlu.
Dacă 

trebui să aibă 
apoi tare m-aș simți în
chinat sâ-i spun „Omul

rinul și altele Asemenea 
plante au nevoie de 
multa lumină, multă căl
dură. un anumit fel de 
sol etc. Știința 
nistă a dovedit 
prin anumite 
plantele se pot 
za. se pot obișnui cu con- 
diții de viață mai vitrege.

Iată deci munca pe ca
re avea s-o îndeplinească 
tinărul cercetător. S-a 
gindit asupra celor ce 
avea de făcut și a ajuns 
la o concluzie: nu se pu
tea folosi metoda obiș
nuită a hibridărilor, care 
e mai complicată și cere 
un timp foarte îndelun
gat Trebuia găsită o

miciuri- 
însă că, 
procedee, 
aclimati-

etc. au fost plantați în plin 
cimp în mare cantitate. 
Procedeul a fost privit 
cu un oarecare scepti
cism, dar Stanciu s-a ți
nut tare oe poziție.

— Vom planta puieți 
așa precum am spus — a 
declarat el răspicat.

A trecut iarna, a venit 
primăvara și străduința 
i-a fost răsplătită. Din 
cele cîteva mii de puieți, 
rămăseseră în viață 30-40 
plante.

— Cu acestea putem 
porni la lucru.

Dar cu asta treaba nu 
s-a sfîrșit. De abia acum 
a început lupta grea pen
tru cizelarea calităților

SMOCHINE
ROMÎNEȘTI

și natura*. Pentru asta 
am molivele mele In pri
mul rind. credința nestră
mutată că natura poale 
fi inlrinlă E insă tot 
atit de adevărat că pen
tru asta trebuie dragoste 
de muncă, trebuie să 
te descurajezi oricît 
marț ar fi greutățile.

Și greutăți au fost 
duiumul.

Pentru că de aici
colo e vorba despre amă
nunte cu caracter științi
fic. trebuie să explicăm 
lucrurile mai pe larg In 
primul rind toată lumea 
știe că condițiile de cli
mă de la noi nu permit 
cultivarea unor plante 
cum ar Ii lămîiul. porto, 
catul, eucaliptul, manda-

nu 
de

cu

în-

cale pentru selecționarea 
rapidă a unor soiuri care 
să poată fi adaptate mai 
ușor condițiilor de 
climă și să dea 
fructe. Observînd 
tentie dezvoltarea 
lor primiți din Import, el 
4 remarcat marea diver
sitate ce există în cadrul 
aceleiași specii, la plan
tele subtropicale.

— Voi încerca să las 
natura să le selecționeze 
— și-a zis el.

Era o experiență care 
cerea mult curaj Tînăru' 
Inginer agronom în urma 
acestei experiențe putea 
foarte bine să râmînă 
fără material de lucru 
Totuși, Stanciu a încercat 
Puieții de lămîi. portocali

sol și 
multe 
cu a- 
pu’eți-

puietilor care se dovedi
seră a fi mai viguroși. 
Pentru protejarea lor în 
timpul ternii, puieții au 
fost puși tn șanțuri. Iar 
:a să se vadă care adin
cime e mai nimerită, a 
fost Construită o întreagă 
gamă de șanțuri de dife
rite adîncimi. Dar un in- 
-ident tragic încurcă cu 
totul socotell'e tînărului 
cercetător in Iarna lui 
1955. termometrul atinse 
o temperatură nemaipo
menită pentru locurile 
scetea : minus treizeci de 
grade.

Plantele, aproape în to
talitatea lor. fură distru
se. Scăpară cîteva din ele, 
plantate in șanțurile mal 
adinei. Smochinii de pe

cîmp. care dăduseră o ie 
coltă bogată în toamnă, 
fură și ei arși de ger pină 
aproape de rădăcină. în 
primăvară, totul apăru 
pustiu și părăginit, ca în 
urma unei catastrofe.

Stanciu a privit cu du
rerea omului care-și vede 
munca distrusă. în cele 
din urmă, curajos a tras i 
concluzia: „Nu-i nimic,o 
luăm de la capăt4*.

★

Astăzi lămîii, portocalii, 
eucalipții Iul Stanciu re
zistă fără mari eiorturi 
pînă la 15 grade sub zero 
Trăsături curioase au în
ceput să apară la ele. De 
pildă, la apropierea iernii, 
plantele, de unde în mod 
obișnuit au o dezvoltare 
continuă aci la noi își 
stagnează dezvoltarea.

In mintea inginerului 
Stanciu s-a ivit de acum 
întrebarea : „Oare pomii 
n-ar putea fi determinați 
să lepede frunzele iarna ? 
In cazul acesta ar deveni 
cu mult mai rezisten|i“.

...Și poate că nu e de
parte ziua cînd în vitrine 
vor apare, primele lămii, 
portocale, grep-fruit uri și 
rodii 
care 
mică 
fără 
tori 
agronom care a 
buit din Dlin la aceasta.

Cît despre smochini, ei 
au dat dovadă că educa
ția ce li se făcuse n-a 
fost zadarnică. După ce, 
în urma gerului, n-au ro
dit cîtva timp, anul a- 
cesta fiecare arbust a dat 
cîte două kilograme și ju
mătate de fructe.

AURELIU WEISS

rominești. Iar cei 
vor cunoaște această 

povestire îi vor fi 
îndoială recunoscă- 
și tînărului inginer 

contri-
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