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D e p© ©uprinsul'paîr.iei
Primele sesiuni de constituire 

a Sfaturilor Populare
In regiunea București

Reducerea prețului de cost —1 
sarcină de frunte a fiecărui tânăr

Gospodăria colectivă — 
izoor de belșug și fericire

* *

Utemistul Klein Kacol, de’.a secția maro- 
chinărie a fabricii „8 Mai’* din Mediaș a 
6cris de curând redacției noastre despre 
succesele obținute de întregul colectiv de 
muncitori tineri și vârstnici dela această 
fabrică, in vederea reducerii prețului de cost 
al produselor.

In scrisoare se spune printre altele: „în 
fabrica noastră s’au confecționat, din mate
riale, ce altă dată erau pierdute ca deșeuri 
un număr de 357 serviete de piele p'ecum 
șl 1689 perechi de încă tâminte de diferite 
mărimi. Pentru îmbunătățirea calității pro
duselor noastre, pentru reducerea timpului 
de prelucrare, prin eliminarea comolectă a 
refacerilor, pentru realizarea de ecc'wrkl de 
materiale și manoperă, în vederea reducerii 
prețului de cost, tinerii din întreprinderea 
noastră, aplică metoda de control pe fiecare 
fază de ooeratie a comsomolistei Lidia Sa
velieva... Brigada u tem istă condu-â de to
varășa Bref Reghtaa a obținut ș: un in
dice de calitate mai mare cu 5 la sută tați 
de cel planificat".

O socoteală simplă de matematică -e dâ 
rezultatul însemnat *1 unei munci atente a 
muncitorilor vârstnici ți tineri de aicL Dacă 
servietele ar fi vândute aproumati» 
cu 100 lei bucata ți încă'.țăm ntea dea- 
semeni cu numai 30 lei perechea, rezultatul 
ar fi că s’au economisit peste 85.000 iei. 
Este lesne să înțelegem, că o astfel de eco
nomie reduce prețul de cost al produselor.

Deaceea economisirea de materia'e ți ma
terii prime In producție, ca și realizarea de 
economii gospodărești in instituții este in a- 
tenția fiecărui tânăr muncitor ți funcționar.

îmbunătățirea permanentă a proceselor de 
producție, reducerea deșeurilor șt a rebutu
rilor, economisirea de curent electric și com
bustibil, realizarea unei oroducții mărite 
fără sporirea numărului personalului — sunt 
numai câteva din metodele cele mai rod
nice pentru realizarea de economii folosite 
de către tineretul din Întreprinderile noas
tre.

Din rândurile tineretului an luat W.trt 
inițiative prețioase in lupta pentru economii.

Tinerii dela uzinele metalurgice ..Prog-e- 
sul**-Brăile, precum, și cei dea Uzina de 
tractoare din Orașul Stalin au obținut eco
nomii însemnate care echivalează cu un nu
măr însemnat de produse finite (tractoare, 
compresoare, vinciuri electrice, etc.) prin a- 
plicarea Inițiativei de e realiza din econo
mii cât mai multe produse finite.

In vederea îndeplinirii cu cinste a sarci
nilor trasate de Plerxara lărgită a C.C. al 
P.M.R. din 19—20 august 1953 și a sarci
nilor celei de a X-e Plenare a C.C. al U.T-M, 
de a da oamenilor muncii cât mat multe 
produse de larg consum de calitate supe
rioară și la un preț cât mai scăzut, a luat 
naștere la fabrica de încălțăminte „Sirrtcn 
Bărnuțiu’* din Alba iulia inițiative reali- 
zării controlului pe fiecare operație care este 
aplicată astăzi de mit de tineri, di-i fas'<:te 
de încălțăminte, confecții șl tricotaje, etc

Pentru descooerirea ți folosirea rezerve, r 
interne o însemnătate deosebita o au ac
țiunea colectivului Fabricii de Confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ precum și acțiunea 
inițiată de tânăra stahanovistă Veri M'f 
hoc dela fabrica ..Industria Lânii“ din Ti
mișoara. Aceste initiative au găsit un uu- 
ternic ecou In rândurile tinerilor muncitori, 
antrenându-i în lupta pentru noi succese în 
producție, pentru sporirea necontenită a vo
lumului de produse de larg consum.

. încă din primele zile ale noului an Între
cerea socialistă se desfășoară cu și mai 
mare avânt. Chiar în prima zi de lucru a 
acestui an, trecând sâ lucreze pentru prima 
oară la ringurile nou instalate, utemistețe 
Elena Neagu și Maria Bebi dels fabrica 
„Teba“ și-eu depășit normele cu peste 
20 la sută. Munca desfășurată de co

mitetul organizației de bază U.T3L din 
întreprinderea „Teba* precum șt de cele dela 
fabricile „Confecția* șL.Partizarrjr din Ba
cău „lanoș Herbak* din Cluj, dela Uzina de i 
tractoare din Orașul Sta in șl altele, Îndru
mate de comitetele orășenești, raionale și re- ■ 
gionale U.T.M. in vederea antrenării tinere
tului In lupte pentru reducerea prețului de 
cost a dat roade bogate Străduința acestor 
organizații pentru a antrena tineretul :n-ore 
realizarea unei producții ș: pond act. i tați i 
soorite prin desccoer 'ea și irosirea rezer
velor interne, prin aplicarea de noi inovațn 
tn producție ș: mai ales prin aplicarea me
todelor înaintate de mcncă ale stahanmrtști- 
lor sovietici și ale stahanvriștilor Ș irenta- 
șiior noștri, treime să fie sn eiempix șr 
pentru celelalte ocgarîza*!: U.TM. A exis
tat ș: mai există încă. !u trurcj snor orga- | 
nlaa'l! U.T-M. ț a unor activiști zteO’-țE 
lendoța de a subaprecia tn-țiai-reî* t .rer- ! 
lor. sau de a părăsi r n»t ne ustiîi-rat o 
inițiativă care « hxceput sâ fie au iuată. 
Unele organizații U.TM. tn ar trenează tine
retul tn Întrecerea socialistă. Toerează ca
zurile de luare <5e angatesecte foraiaje. re
legate de îndeplinirea șareta tor d» j'ax

Asemenea lipsuri se datsve^e la Bcîte ra
zuri subaprecierii p'tee--* u urw Gor 4e 
către uoe'e organe ale U.TJt la bocite 
din orașul 5 biu. de p-îdă. care la rxewrt 
au aplicat cu succes taițatrva de a real za I 
economii egale ca preț al de ecs: a ci'. ~« 
multe produse finite, arare *ce*<tâ tntttamâ 
nu mai este aplicată în ak» hstrepruMere. * 
numi; câteva luni ale anala: treezt, xp.ctoâ ■ 
această inițiativă, tinerii deCa rz reto J*c-e- 
p-*ndența“ au realizat ecooraa 1 3e veste 
100.000 lei. azi Insă ei na «ne; ->csesc a- 
ceistă metodă. O pâ'cre cc~x.ec: gpes.tă — | 
legătură cu ap’ica'ea acestei ■etoâe a «- 
rut-o șt tovarăș:! Binara Varia xs» se
cretar al comitetutai crașe-esc U.TM.-Si>z 
Se.-jnoscâ'd p-o-’emeie prac'lce dta Srtre- 
prioded el și-a format d-* horei ci recea râ ■ 
această tnetoiâ nu poate fi ap >a‘ă. fără să 
vzdă că r.rua metodă >n»te f. noci'j la . 
fabrica de coatee*,:! —Ssotra î-rete* z*--< 
sunt tineri ca Pc-ra loax De.-ar Laxăr. Ma
ria Marioara $.- alpl dta secția treia care daz 
lucru ce cal tale slzbă. Toc la această fa
brică. la secția doua, acu.— câteva zi e as 
fost necesare mai multe re*'ac«n la are* 
produse executate cu defecte la buza* are ș' 
La gâieile dela spate, lucru ce a i^s la s» ; 
consum supl mentor de ață, emerge erectr-- 
că. timp nm.Tooeră, e*.c_ Așa se ew’xâ aptei 
că pâră la data de 5 ta-rsarie ac. st sa 
trecut la aplicarea metode; de coctrol pe 
fiecare fază de «peral's ir nJdo t.-e-epric- 
dere din orașul Sibiu. Această situație tre- 
bue desig-ur cannrti cât r; g-ap^k. deoa
rece ea Ir? eckă dezvolta**a spiritaM 
creator al tineretului Ia procesul de xo- 
ducțîe.

Folosirea p» scară tot -ra: b*gă a trtz- 
ror oasibîlitâ; !■>- & sporire a prodscti.ită’ 
muncii prin foksirea rezervelor ‘-ter~e. de 
îmbunătâltre a calității produoeter »'n »- 
plicarea de noi metode de muncă ț; prin fo- 
îvsreg chihzu’ta a materie! prime, a «sașt- 
n 'ior. e timpului de Socru ți a tuturor fon
durilor etc. — lată sarcini de seamă «e stan 
In fața fiecărui ptemist și tâaâr monc tr 
din tara noastră. Numai astfel se poete ob- 
țkie o productivitate înaltă, o calitate spo- 
rită cu un consum de materiale ș! ■u.ncâ 
mereu mai redus, numai astfel poete f! con
ținu redus prețul de cost. Luptând cn Ini
țiativă ți entuziasm, pentru econom:l ț! 
red'jcerea prețului de cost, tineretul munci
tor „re posibilitatea de e da un aport da 
cea mei mare însemnătate la creșterea sala
riului real al oamenilor muncii, le îmbună
tățirea continuă a nivelului de trai al po
porului nostru muncitor.

Tinerii colectiviști și-au primit
veniturile

CLUJ (dela corespondenta noastră Ltvia 
Lovenștein).

Membrii gospodăriei agricole colective 
„Steaua Roșie** din comuna Apahida. ra
ionul Cluj, au trăit cu câteva z: e in urmă 
sărbătoarea răsplătirii muncii. Aplicând re- 
cmlite agrotehnice !•> cultivarea pământu- 

I'jcrănd cu mijlvace mecanizate, el 
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e Fa-n;ha ntera’stei 
a făcu: 767 zile-<Runcâ 

a r-î-r. ‘Z. g-âx. 3tV<8 Eg. >xumh.
S?7 kg. cartcxt. ÎM kg. «wrzâ și altele.

Deare—ere» șl utaretstta Rachki Stoian. 
care e făcat st-.zur 301 zile mancă a pri- 
•rtt: 1Î12 g**3. 1212 kg. porumb, cartofi,
ba-J șl a te poodase.

Tct la let stmăstate Boghicevid Stolanca. 
pȚ-ae-id Daoatra, a-j primit mari cantități 
de cereale șl alte produse.

f~ tataa împărțirii ver■•.urilor, colecti
vist. au f-cee-t mai H—?ede că dscă vii 
re~. at la Ijcru șl m-jnceștl cu dragoste, și 
răsplata Iți este begatâ.

Echipa tineretului

r

’’"’zx-ia ÎÎI-x de câmp a gnspodâ- 
ilecfiw «Dramul picii* comuna Măr-riei

culeșu. se afă o echipă de utem’.ștl care 
■anceoc ca BMrită râvnă. O echipă bine în- 
chegată. Asta o ștîu șl el. Sunt mereu îm- 
prennă la OMncă pe câmp, la munct volun
tare de e—enajarea gospodăriei lor, sau la 

il ciltural. In toate muncile, 
mereu fruntașă. In fruntea 

fată tare har-

cămin
pa a iețll 

echipei de tineret, se află o 
-că — Ara M. Cocoș, șefă de echipă. Ea 
singură, pentru toată munca
□-tm'.t 1248 kg. grâu, 144 kg. floarea soare
lui, 65 kg. orz, 2,500 kg. lână, 564 lei, și 
alte produse.

Iată ce șefă au tinerii colectiviști 1 Ea 
constltue un adevărat exemplu pentru tinerii 
din echipă ți deaceea ei o iubesc și o 
prețuesc.

joc. la 
ech!

de peste an a

Corespondent
EUGEN DOBRESCU

i

Duminică au avut loc lucră
rile sesiunii de constituire a 
Sfatului Popular regional Bucu
rești.

Ședința a fost deschisă de 
tov. Vasile Vaida. A fost ales 
biroul de conducere a lucrări
lor compus din deputății Gh. 
Florescu, Anica Curea și Călin 
Buică.

După alegerea comisiilor de 
validare și de propuneri, eu în
ceput lucrările în comisii. Co
misia de validare, prezentân- 
du-și raportul a constatat vala
bilitatea mandatelor celor 159 
deputați ai Sfatului Popular re
gional București.

S'a trecut apoi la alegerea 
noului comitet executiv el Sfa
tului Popular regional Bucu
rești. Au fost aleși deputății: 
Păun Bățăuș. Ion Burghi'.ă. 
Mar-a Chiriță, Gh. Cazan. Du
mitru Colin, maior Ion Chlcu- 
lescu, N. Codree. Gh. Dumitres
cu. Ana G’odeanu, Gh. Hristu. 
Marin Mira. Ana Lefter. N Ma- 
tache. Dumitru MîhaL Jeana 
Olteanu. Ion Gh Petre. N. Po
pescu. Pantelimno Pa-.alt Pa- 
tkă. Vasile Va ide

In numele noilor a’eșl au 
luat cuvântul deputății N Co- 
drea, Maria Chztțâ. N Pooes- 
cu. Gh. Hristu și Ana G’odea- 
nu. care, mulțumind pentru în
crederea acordată și-au luat an- 
gatamentul de a munci cu să"- 
gulnță pentru ridicarea nivelu
lui de t*a? al aamen lor muncii 
dtn regiune, pentru tradacrera 
In viață a hncâriritor partidului

Dufâ alegerea celsc II co

misii permanente ale Sfatului 
Popular regional, a urmat da
rea de seamă cu privire la mun
ca de colectare șl achiziții de 
produse vegetale și animale pe 
anul 1953, prezentată de depu
tatul Dumitru Mihai.

Pe marginea raportului au a- 
vut loc discuții la care au par
ticipat numeroși deputați și 
președinți de sfaturi populare 
raionale și comunale. Vorbitorii 
au arătat modul cum s’au des
fășurat colectările, achizițiile și 
contractările în raioanele res
pective, lipsurile și realizările 
constatate.

Luând cuvântul, tov. Dumitru 
Co'.iu, prim secretar al Comite
tului regional București al 
PM.R.. a scos în relief sarci
nile importante ce revin depu- 
taților regionali pentru a asi
gura fndenlint-ea integrală a 
o'.an'j'ni de colectări și achiziții. 
Deputății regionali, a spus vor
bitorul. vor trebui să participe 
la sesiuni • sfaturilor popuare 
ralona'e și coanonale să mobili
zeze pe ceilalți deputați ai sfa
turilor populare ș: sâ asigure o 
justă repartizare a 5o-țelor In 
campania de cotectâri.

Cuvântul de închidere a fost 
rostit de tov Gh F-cescu. care 
a urat deputa'i1?- soo- la mun
că pentru -Tdep’inirea sarc-ni- 
lor de cinste re le' stau în fată.

In cu-sa’ zile- de luni s’au 
ținut primele ședințe ale comi- 
s ■ or pvmuneote de pe lângă 
Sfatul Popular regîc-rei Bucu-

(Agwpres).

In Capitala
fa curs.! iM de fcurlnici. 

In sala FErmo- Sârba. a'as 
desfășurat lucră-ile prime! «e- 
siu-4 « Sfatului Ppy.lar al Ca-

Sesrnea a a’es pentre con
ducerea ’uerărik»- un prezidii 
f-ormat di- deem*ațil Constanța 
Crârtru, Va*l ache Con stan: □ 
ș! Mk-u Emil

După val darea mandatelor 
retor 396 de deputați pectro 
cirep-nscripțitie electorale orâ- 
șerreșîL au fost a eși membrii 
comitetului execu’lv, precum și 
ccmisil'.e permanente.

In c - re-; executiv al Sfa
tului Popular ai Capitalei au 
fost aleși: Bororeț Constantin. 
Căprâreiu Vasile. Câmoeanu 
Ion, Cogăl-iceanp Aristița, 
Dan Ion. Doncea Constantin. 
coL Fiii? A'j'el Horea Elena, 
Levi Leon. Macovei Pomnillu, 
Nicula Gh, Popescu Alexandru, 
Persicanu Maria, Pavelescu 
Dan, Radu Negru Nicol ae, 
Șucă Mihai, Silvestrov Maria, 
Vidrașcu Gheorghe, Vezendea- 
nu Victor.

A urmat apoi raportul pre
zentat de deputata Elena Horea 
cu privire la măsurile pentru 
aprovizionarea populației Capi
talei și mărirea producției măr
furilor de larg consum. Vorbi
toarea a arătat că Sfatul Popu
lar al Capitalei a obținut unele 
realizări in ceeace privește a- 
plicarea în viață a prog'amului 
de măsuri economice adoptate 
in Plenara lărgită a C.C. al 
P.M.R. din 19—20 august 1953 
In anul 1953 volumul producțl-

107.000 km fără
Tovarășii din secția exploa

tare, dela Autobaza Craiova, îl 
cunosc pe Nico'a Nicolache, ca 
pe unul din cei mai pricepuți 
șoferi.

Datorită organizării muncii 
și grijii cu care verifică, de fie
care dată, motorul, cauciucurile 
și caroseria autocamionului 
„Zis”, de patru tone, Nicola a 
reușit să parcurgă 107.000 
km. fără reparații capitale.

e! mâr:;-il(X de lirg consum « 
l-s; rea reat tn xooorție de 120 
la satâ țață de plan, adică de 
ot-i ori mai mare decât tn 
anj 1952.

In con -pare vorbi'oarea a 
a-i -• unele iipsori care s’au 
- - --re; ir aprovizionarea 
>c. aț'.r! Canitalei cu lemne. 
In justa dezvoltare a rețelei de 
<Je<rece*e. In comportarea ne- 
corespnnzătoare a unor lucră
tori din comerț.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvântul numeroși deputați 
care au scos la iveală lipsurile 
comitetului executiv a! Sfatului 
Popular al Capitalei în aprovi
zionarea oamenilor muncii cât 
șl în mărirea producției mărfu
rilor de larg consum. Cu acest 
prilej ei s’au angajat sâ mun
cească cu râvnă pentru a con
tribui cu succes la îmbunătăți
rea condițiilor de viață ale oa
menilor muncii, la Înflorirea 
cartierelor Capitalei noastre.

In încheiere, sesiunea a adop
tat un proiect de hotărîri cu 
privire la măsurile luate pentru 
aplicarea în viață a programu
lui de măsuri economice adop
tate de partid și guvern pentru 
dezvoltarea economiei noastre 
naționale, pentru îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai 
material și cultural al oameni
lor muncii din patria noastră.

★
Sesiuni de constituire a 

Sfaturilor Populare Regionale 
s’au mai ținut și în regiunile, 
Hunedoara, Stalin, Iași, Oradea, 
Regiunea Autonomă Maghiară 
și altele.

reparații capitale
Pentru meritele obținutș, to

varășul Nicola Nicolache e pri
mit, de curând, titlul de staha- 
novist.

l.a primirea titlului de staha- 
novist, Nicola s’a angajat ca pe 
lângă cei 107.000 km. parcurși 
fără reparații capitale, să mai 
parcurgă încă 30.000 de kilo
metri.

Corespondent
IOAN RIZO1U

Pionierii pe care îi vedeți in fotografie sunt cu toții din re
giunea Constanța, de pe malul Mării Negre, obișnulți cu valuri, 
cu soare. Acum el și-au petrecut vacanța de iarnă in tabăra dela 
Bușteni. în țara munților înzăpeziți. Primele încercări de a schia 
au și arătat greutățile care trebuesc învinse. Dar nu-i nimic ! 
Se mai întâmplă să aluneci să cazi. Insă pionierii nu-șl pierd 
curajul cu una cu două Aneta Șerbănescu a râs chiar când a 
căzut Nici ea și nici ceilalți pionieri nu vor uita zilele minu
nat* ale vacanței de iarnă.

Orașul Stalin-centru universitar
O'așul Stalin a devenit astăzi 

centru universitar cu peste 3.000 
studenți, viitoare cadre de teh
nicieni care vor aduce un aport 
însemnat în ooera de construire 
a socialismului în țara noastră.

Astfel, în ultimul timo în a- 
fara Institutului de Mecanică, 
prin comasarea a două institute 
de silvicultură din țară, în Ora
șul Stalin a luat ființă un mare 
institut forestier.

Organizat după modelul Insti
tutului Forestier din Leningrad, 
noul Institut Forestier din Ora
șul Stalin pregătește ingineri 
specialiști In toate ramurile sil

vice, începând dela cultura pă
durilor pe terenuri normale, te
renuri degradate sau ameliorate 
Și până la exploatarea lemnului 
și transformarea lui în produse 
industriale. In felul acesta In
stitutul Forestier din Orașul 
Stalin devine un institut de 
învățământ superior de Impor
tanță națională, care alături de 
Institutul de Exoloatare și In
dustrializare a Lemnului și de 
Institutul de Ameliorațiuni Sil
vice și Perdele Forestiere din 
București, reprezintă un pas 
înainte pe linia desvoltării tn* 
vățământului nostru superior.

Bucuria angajamentului îndeplinit
Tinerii textiliștl dela uzina 

„30 Decembrie” din Arad, în
cadrați în 39 brigăzi utemiste, 
se străduesc să traducă în 
fapt, angajamentil, de a da 
pânză multă șl frumoasă pen
tru oamenii muncii.

Pentru obținerea a cât mai 
multe succese, tinerii din bri
gada stahanovistă Nr. 1 dela 
țesătorie, condusă de tânărul 
stahariovist Kovaci Ștefan, au 
aplicat în munca lor, metoda 
stahanovistel sovietice Janda- 
rova, de preluare a mașinilor 
din mers. Aplicarea acestei 
metode, a fost determinată de 
faptul că la luarea în primire 
a mașinilor dela schimbul pre
cedent se pierdeau minute pre
țioase, ceeace însemna zeci de 
metri de pânză.

★
Tânărul Iacobuț Valeriu cu

prinse cu privirea rândurile 
de războaie la care lucrau tine
rele din brigada pe care o con
ducea, brigada utemlstă Nr. 15.

Lucrul începuse de câteva 
minute, dar Iuliana Simion și 
Iuliana Bucfa nu se aflau la♦
locurile lor.

lacobuț era necăjit. Când 
fetele au intrat în sală el le-a 
luat deoparte șl le-a spus:

Ne faceți brigada de râs. 
Voi nu luptați ca să ne înde
plinim angajamentul pe care 
l-am luat.

Critica tovărășească le-a a- 
jutat pe cele două tinere să-și 
Îndrepte greșala.

La sfârșitul lunii decembrie, 
pe graficul brigăzii condusa 
de-Iacobfcț Valeriu, săgea+a-ro
șie indica 10 ia sută depășire 
a sarcinilor de plan, iar in 
dreptul calității săgeata ajun
sese la procentajul de 93 la 
sută.

★
Anul 1954 a fost întâmpinat 

cu rezultate, pentru care tex- 
tiliștli dela fabrica „30 De
cembrie” din Arad sunt mân
dri.

Brigada utemistă de'.a fila
tură condusă de Iile Pona a 
primit Înaltul titlu de brigadă 
stahanovistă. Membrii brigăzii 
șî-au depășit zilnic norma cu 
150 la sută.

Tinerii dela această uzină, 
și-au început munca în noul an, 
cu dorința de a contribui șl mai 
mult la mărirea producției

ANA MARTIN 
corespondenta „Scânteii ti
neretului" pentru regiu

nea Arad

In clubul frumos pavoazat, așe
zați câte trei la masă, cu carnetele 
de notițe deschise, utemiștii din 
întreaga întreprindere asculta atențl 
darea de seamă a comitetului 
U.T.M.

Dela masa prezidiului, tânărul țe
sător Duciu Grigorie. secretarul or
ganizației U.T.M. pe întreprindere, 
arată în puține cuvinte rea izările 
pe care, dealtfel utemiștii le cunoș
teau, căci doar cu toții le-au înfăp
tuit.

Trecând să analizeze lipsurile, 
pentruca noul comitet care va fi a- 
ies să învețe din ele șl să le înlă
ture, Duciu arată detailat toate lip
surile avute și pe acelea care mai 
persistă încă, criticându-le cu as
prime.

Zâmbetele de pe fețele tinerilor 
dispăruseră. Aplecați deasupra car
netelor de notițe, el scriau de zor. 
Iși notau lipsurile șl cauzele lor, 
pentru a le înfrânge.

★
Secretarul termină cu expunerea 

dării dd seamă. Unul câte unul, 
utemiștii luaseră cuvântul, anali
zând activitatea o-ganizației lor. 
Când ultimul tânăr iși termină cu
vântarea, soarele Iși sfârșise cobo- 
râsul de pe bolta cerească înroșind 
orizontul. Adunarea nu se termi
nase încă. Urma să se aleagă noul 
comitet al organizației de bază.

Președintele prezidiului se ridica
se spunând:

— „Trecem la punctul doi din or
dinea de zi. Faceți propuneri, to
varăși... Propuneți pe cei mai buni, 
pe cei mai destoinici utemiștl sau 
utemiste, pentru a fi aleși în comi
tet. Aveți cuvântul, tovarăși I”

Câteva clipe, fa sală se așternu 
o liniște desăvârșită. Tinerii întor
ceau cepul să vadă dacă cei pe care 
voiau să-i propună, se afla în sală.

Deodată In liniștea sălii se auzi 
un glas subțire, însă energic, de 
fată :

— Cer cuvântul 1
Tânăra filatoare Angela Ionescu 

propuse cu voce răspicată, pe to
varășul Opioi Lan. „Tovarășul 
Oproi este mecanic tn secția 4ia. 
II cunosc de când am venit in fa
brică, de aproape patru ani. Tova
rășul Oproi a răspuns totdeauna la 
chemările organizației, este un bun 
muncitor, conștient în muncă. Pe 
lângă toate acestea, tovarășul Oproi 
are un nivel politic și ideologic ri
dicat și poate face față sarcini’or. 
Iată tovarăși, ce mă determină să-l 
propun — spuse în încheiere ute- 
mista Angela Ionescu.

— Referitor la propunerea tova
rășei Angela are cineva ceva de o- 
biectat ? — întreabă președintele.

Dela o masă, așezată cam în mij
locul sălii, se ridică un tânăr îm
brăcat in salopetă, tovarăș de mun
că și cel mai bun prieten al iul 
Oproi, utemistul Niclota Victor.

— Am eu ceva...
— Aveți cuvântul.
— Tovarășa Angela l-a propus pe 

tovarășul Oproi, arătându-l multe 
din calitățile iul. Nimeni însă nu 
l-a arătat lipsurile așa cifm ne în
vață partidul. Tovarășul Oproi lu
crează in aceeași secție în care lu
crez și eu. fiindu-ml cel mai bun și 
apropiat prieten. Deaceea, vot cău
ta 6ă-l ajut făcâodu-mi datoria de 
tovarăș.

Intr’adevăr, are un nivel politic și 
Ideologic ridicat, însă nu pune tn 
practică cele învățate. Intr’o zi, când

..................... Așa procedează utemiștii

TOVARĂȘ ȘI P
— schi(ă6e stricase un război, asta era pe 

la sfârșitul schimbului i-am cerut 
e;utor să reparăm cât mai repede 
mașina. Mi-a promis ajutor, insă 
peste cinci minute, când a sunat 
sirena, nu l-am mai găsit. Mat târ
ziu am aflat că s’a dus la cinema
tograf cu tovarășa Angela, cu oare 
are de gând să se căsătorească.

Iată cum tovarășul Oproi m’a 
mințit, uitând că utemistul trebue 
să fie sincer și drept. El m’a min
țit lâsându-mă să mă chinuesc cu 
piesele grele, pe care fiind singur 
nj le puteam manevra cu atâta ușu
rință, iar mașina a fost dată in ex
ploatare cu cinci ore mai târziu.

Afară de asta, tovarășul Oproi 
suferă de îngâmfare, e lipsit de 
voință șl e... cum să vă spun... e 
oarecum r>rea comod atunci când ar 
trebui să muncească mal mult

O altă lipsă e tovarășului este 
aceea că nu primește ajutor, consi
derând ajutorul drept jignire, nu-și 
însușește critica și nicj la cercul de 
Învățământ politic nu vine cu lu
nile.

lată dar,-tovarăși — spuse clar și 
cu căldură Niclota — ce am avut 
de spus. Cer ca tovarășul să nu fie 
trecut pe lista de candidați pentru 
noul comitet.

In sală se lăsase din nou o liniș
te grea. Toate privirile erau ațin
tite spre Niclota, care arătase cu 
curaj lipsurile prietenului său. In 
schimb, Oproi își plecase vinovat 
privirile, învârtind nervos creionul 
In mâini.

Președintele supuse la vot propu
nerea tovarășe! Angela Ionescu. 
Propunerea a fost respinsă cu ma
joritate de voturi...

In sală continuau propunerile.
După tacă o jumătate de oră. a- 

dunarea a ales noul comitet al or
ganizației de bază din care fac par
te țesătoarei Rodica Damian, o 
fată simplă, înzestrată cu foarte 
multă voința de muncă și alți pa- 
tru utemiști.

La eșirea din sală, Niclota iși aș- 
teota prietenul pentru a merge îm
preună acasă. Zărindu-l, s’a apro
piat grăbit de el.
- Nelule 1
Oproi se prefăcu că nu-1 aude.
— Nelule I — strigă încăodată 

Niclota.
— Ce mai vrei? Cu tine nu mai 

am nimic de discutați
— Dar am spus adevărul...
— Caută-ți altul și-i spune adevă

rul — îl întrerupse supărat Oproi, 
privindu-1 apoi cu ciudă, după care 
se depărta grăbit.

Niclota rămase pe loc, privindu-1 
cum se depărtează, gândindu-se 
cum să facă să-și ajute prietenul și 
să-l facă să înțeleagă că un ute- 
mlst trebue să fie altfel decât 
este el.

★
S’au scurs aproape două săptă

mâni dela ziua aceea când Niclota 
iși criticase prietenul. De aproape 
două săptămâni se străduia Niclota 
sj stea de vorbă cu Oproi, Insă to
tul era în zadar.

Oproi se ferea din calea lut evi- 
tându-1. Pentru a nu-și mai întâlni 
prietenul, a cerut să lucreze tn 
schimbul doi. Nu putea să-i Ierte

R I E T E N
Lăutul că tocmai el, Victor, omul pe 
care-l cunoștea de când era copil, 
cu care și-a făcut ucenicia și-au 
luat tot atâtea palme dela patron,, 
prietenul lui cel mai bun, s’a găsit 
să-l critice... Și unde mai pui că 
l-a criticat în adunarea generală 1 
Dacă ar fi fost numai ei doi, în a- 
telier sau în drum spre casă, cum 
a făcut de atâtea ori, n’ar fi fost 
nimic... Dar în adunarea generală... 
Nu. asta nu outea să l-o ierte! Nu 
putea să l-o ierte, deoarece Angela 
a refuzat să mai fie condusă acasă, 
spunând că nu merge pe stradă în
soțită de un mincinos și leneș.

Niclota știa că Angela r»u mat 
vrea să vorbească și nici să-l vadă 
pe Oproi de când a aliat adevărul 
desnre el. S’a hotărît să ceară aju
torul fetei, deoarece prietenul pe 
care-l criticase cu scopul de a-1 a- 
juta a apucat pe un drum și mai 
greșit.

La eșirea din schimb a rugat-o 
&ă rămână puțin în urmă, că vrea 
să-t vorbească.

Ce vrei să-mi spui — l-a în
trebat ea, grăbită.

— E vorba despre Nelu.
— Și ce-i cu el ?
— ltl cer să-mi ajuți să-l aducem 

pe calea cea bună.
— Nu văd;, cum te-aș putea a- 

juta ? — întreabă uimită Angela.
— Știu că vă iubiți, că sunteți 

logodiți și că aveți de gând să vă 
căsătoriți — începu Niclota. in 
ziua în care i-am arătat greșelile eu 
intenția de a-1 ajuta și a orienta a- 
dunarea, tu i-al spus in față că e 
mincinos șl leneș și i-ai interzis să 
te mai conducă acasă. Așa-i ?

— Epitetele i le-am dat pe bună 
dreptate și le-a meritat — sipuse 
Angela.

— N’ai procedat bine. Tu, ca ute
mistă trebuia să-l ajuți, nu să-l pă
răsești. Tu erai cea mai indicată să 
te ocupi de el să-i arăți câ trebue 
sa se desbare de lipsurile in care 
persistă și să-l aduci pe calea cea 
bună. Tu ai fi reușit să faci acest 
lucru, pentrucă te iubește. Nici a- 
cum nu-i târziu. Așa că, te rog, îm- 
păcați-vă și ajută-mă să facem din 
el un adevărat utemist.

Tot timpul cât Victor vorbise, An
gela l-a ascultat atentă după oare, 
zâmbind, .îi întinse mâna.

— Iți mulțumesc pentru sfatul dat 
— spuse ea, fericită că poate să-și 
întâlnească logodnicul din nou. Așa 
voi face I Acum, Victore, deabia a- 
cum imi dau seama că tu ești prie
tenul lui cel mai bun.

Două zile mai târziu îndrăgos- 
tiții s’au întâlnit și s’au împăcat. 
Oproi nu.se mai ferea de ceilalți 
tineri, însă cu Niclota nu voia să 
vorbească.

A mai trecut o săptămână în care 
cei doi prieteni nu s’au .văzut deloc, 
deoarece Niclota luare în schimbul 
întâi, iar Oproi în schimbul doi.

Niclota, vrând să vorbească prie
tenului, s’a dus într’una din zile, 
pe la sfârșitul schimbului doi, la 
fabrică.

Chiar în ziua aceea se defectase o 
mașină ce. trebuia reparată urgent. 
Mașina s’a detectat în schimbul în 
care lucra Oproi, așa că el trebuia 
s’o repare. Niclota, știind ce greu 
este să repari singur mașina, a in
trat tn atelier și-a îmbrăcat salo
peta și a plecat să-și ajute tova
rășul.

Când Niclota a ajuns lângă ma
șină Ouroi, văzându-1, i-a întors 
spatele, aplecându-se să ridice o 
piesă grea De data aceasta insă 
piesa a fost îoarte ușoară, pen
trucă mâinile puternice a lui 
Niclota au lost alături de mâinile 
lui Oproi.

Au muncit cot la cot fără să-și 
spună nimic, căutând să se întreacă 
unul pe celălalt. Fiind doi, mașina 
a fost •reparată în mai puțin de o 
oră.

_ Pornind mașina Oproi și Niclota 
s’au privit deodată față tn față. 
Niclota zâmbea. Oproi, oare știa că 
Niclota lucrează în schimbul întâi 
și că venise special să-l ajute, în
tinse mâna prietenului său, spu- 
nându-l :

— Victore, iartă-mă. Recunosc că 
cele spuse de tine sunt adevărate. 
Iți încredințez cuvântul meu de ute- 
mist că în viitoarea adunare gene
rală în fața tuturor utemiștilor, voi 
arăta foloasele trase în urma cri
ticii și greșelile în care am persis
tat până în momentul de față.

; — Te-am iertat, Nelule — spuse 
Victor, strângându-1 prietenește la 
piept.

— Mă străduiam singur, îmi era 
greu‘și știam că n’aș fi terminat 
până la pra 6, când trebuia să rnerg 
cu Angela la cinematograf.

— O iubești mult ?
— Foarte mult. Victore. Mi-e 

dragă ca viața, ca tinerețea noastră, 
plină de fericire. La fel ca pe ea, 
te iubesc și pe tine; mi-al dovedit 
că ești un adevărat tovarăș și prie
ten.

PETRE NOVACONI 
lăcătuș la Întreprinderea 

„Metalioa“-Lugoj



Utemiștii din 
și-au ales noul

Când tn sală s'a făcut liniște, tov. Rusu 
Alexandru, secretarul organizației U.T.M. din 
6ecția 'turnătorie-oțel a uzinelor „23 August" 
din Capitală a anunțat începerea adunării și 
a cerut utemiștilor să facă propuneri pentru 
alegerea umui prezidiu format din 5 membri 
care să conducă lucrările adunării de ale
geri. După alegerea prezidiului, tov. Gheor- 
ghe Tănase, activist al comitetului raional 
U.T.M. „23 August" care a fost ales preșe
dinte al prezidiului, a arătat scopul, ordinea 
de zi, programul de desfășurare a adunării 
de alegeri. Apoi, a dat cuvântul tovarășului 
Rusu Alexandru pentru a citi darea de sea
mă a biroului organizației de secție pe ulti
mele 3 luni.

După ce a vorbit tn scurte cuvinte des
pre evenimentele interne și internaționale în 
care se desfășoară adunarea darea de seamă 
a analizat felul cum a mobilizat organizația 
U.T.M. pe utemiști și tineri la îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin din planul de produc
ție al secției.

Darea de seamă a arătat că tn ultima pe
rioadă numărul tinerilor antrenați în între
cerea socialistă s’a mărit simțitor. Astfel din 
cei 147 utemiști și tineri câți există în sec
ție, peste 80 au contracte de întrecere socia
listă. Datorită acestui fapt cele două brigăzi 
utemiste de producție și-au depășit planul 
pe luna octombrie între 60—80 la sută, iar 
brigada condusă de tânărul Bălan Ion lu
crează acum în contul anului 1955. Succese 
asemănătoare a obținut și brigada con
dusă de Motoc Ion, care în cinstea ale
gerilor de deputați în sfaturile populare a 
depășit planul de producție cu 70 la sută. In 
darea de seamă s'a subliniat deasemenea 
că metodele de muncă sovietice Voroșin, 
C.otlear, Kuznețov și altele care sunt folosite 
din plin etât de brigăzile utemiste cât și de 
un număr mare de utemiști și tineri au con
tribuit la obținerea unor succese însemnate 
în îndeplinirea sarcinilor de producție. Tov. 
Rusu a arătat în continuare că tinerii ino
vatori și raționalizatori, tinerii fruntași în 
producție au fost larg popularizați atât prin 
stația de radio-amplificare cât și prin ga
zeta de perete iar pentru meritele obținute 
mulți dintre ei au fost premiațl, distinși cu 
diplome, iar tovarășul Bălan Ion a fost de
corat cu Medalia Muncii. Darea de seamă 
a mai arătat că pentru o calificare mai înaltă 
a tinerilor în producție organizația de secție 
U.T.M. a mobilizat un număr de 14 utemiști 
și tineri Să frecventeze cercul de stahano- 
vlști care funcționează în cadrul uzinei.

Dezbaterea problemelor producției a fost 
îmbinată strâns cu discutarea chestiunilor 
legate de întărirea muncii de organizație. 
Din darea de seamă a reeșit că adunările 
generale se țin cu mai multă regularitate, 
utemiști! participă mult mai activ, vin cu 
diferite propuneri menite să îmbunătățească 
atât munca organizației cât și munca tine
rilor în procesul de producție. In ultimul 
timp — s’a arătat în darea de seamă — nu
mărul utemiștilor s’a mărit cu încă 8 mem
bri, iar strângerea cotizațiilor ca șl învăță
mântul politic al utemiștilor șl tineretului 
s’au îmbunătățit simțitor.

In încheiere, tov. Rusu a arătat că la bâza 
succeselor obținute de organizația de secție 
U.T.M. a stat ajutorul și îndrumarea părin
tească a organizației de oartid, a comuniș
tilor din secție Apoi el a făcut o serie de 
propuneri concrete pentru îmbunătățirea ac
tivității organizației de secție U T.M. pe 
viitor.

Cu toate că darea de. seamă a oglindit, 
într’o măsură însemnată munca organizației

...... ....a,----------------- ----- -- --------
Să extindem contro'u< pe fiecare fază de operație

Economiile obținute, garanția succeselor viitoare
Pela începutul lunii noembrie 1953 în- 

tr’unul din magazinele de încălțăminte din 
orașul Bacău, a intrat un „client curios". A 
cerut o pereche de bocanci, marca .,Parti- 
zanul‘“. I-a privit îndelung, cercetând cum 
este cusută vlpușca, cum sunt bombeurile, 
apoi ■ l-a înapoiat; vânzătorului, mulțumin- 
du-i.

Vânzătorul, un om mărunt, între două 
vârste, s'a grăbit să i întrebe :

— Nu vă place pe garanție că-s bocanci 
trainici, e... marca „Partizanul” !...

Isldor Nalman, șeful secției tălpuit, dela 
fabrica de încălțăminte șl p’e'ărie „Parti
zanul”, — căci el era „clientul curios” — 
a dat mulțumit din cap.

.— Buni, într’adevăr că-s buni I Și zicând 
acestea, a părăsit magazinul.

In drum spre fabrică, Isldor se gândea, 
că bocancii pe care-i văzuse în magazin, 
s’ar putea să fie din cele 1348 de perechi, 
lucrate în luna noembrie din economii.

Și-a' amintit cum se lucra înainte de apli
carea metodei comsomoiistei Lidia Savelie
va. Bocancii ajungeau în magazine, cu 
vipuștl-le și cheițe'e cusute strâmb, sau cu 
bombeurile prost lipite. Nu rare ori, s’au 
întâmplat și cazuri când o pereche de 
bocanci avea numere diferite. Vitrina care 
azi șl-a pierdut „amatorii", era odinioară 
plină cu rebuturi, iar rastelui pe care zilnic 
se aflau 30 -40 perechl de bocanci cu de
fecte, azi este aproape gol.

Toate aceste refaceri, duceau nemijlocit 
la scumpirea prețului de cost

Era într’o dimineață de iarnă In secția de 
croit, utemiștii Petre Boritaș și Moise 
Casaou, se pregăteau să-și tnc«kpă munca

Mai erau doar trei minute Bontaș s'a 
apropiat de Casapu, și prlvindu-1 în față 
i-a spus :

— Vrej să ne’ntrecem ?. Să vedem care 
dintre noi va lucra cu mat mare atenție și 
va reduce mai mult refacerile.

Cui i se datorește neindeplînîrea planului
Conducerea stațiunii de mașini șf trac

toare Inoteștl din regiunea P'.oeștî mani
festă lipsuri grave față de asigurarea condi
țiilor de viață necesare tractoriștilor 

loan Țilimpea directorul acestui SMT 
este principalul vinovat pentru toate nere
gulile ce domnesc în această stațiune.

Încă din vremea campaniei agricole de 
vară tractoriștii întâmpinau greutăți în 
munca lor, care se datorau în cea mai mare 
parte conducerii stațiunii, fără ca loan Ți
limpea sâ fl luat vreodată măsuri de în
dreptare.

A ș -și' lama și ca de obicei tractoriștii 
s’au întors in stațiune. Cum era și firesc, tre- 
bri- ca ei sâ găsească aici toate condițiile 

—p-râ 'nvățătură și de trai Insă el nu

■■■ M**ajate cum trebue Mai există dea- 
■■Mai *1 alte lipsuri în această privință.

L» »•» -e^e'e Je reoa rații. din nepăsarea 
tfaSMih. sid pâaâ astăzi nu s’au 

«MpertK tBBMrik sparte. uși> stricate.
4* fMMur* cit țr ițite. zac tn ma- 

a atK-ue-tt Jn schimb 
pa» «smpsSw r.r S țisTc aj sumai

Viața U.T.M. — Amintiri din vacanță
secția turnătorie - otel a uzinelor „23 August" 

birou al organizației de secție U. T. M.
șl a membrilor biroului, ea a avut șl câteva 
lipsuri.

Astfel, în mai multe locuri, darea de 
seamă s'a rezumat să scoată în evidență o 
serie de succese, fără să analizeze în spirit 
critic și autocritic lipsurile existente, fără 
să arate, care sunt cauzele lipsurilor, în ce 
a constat ajutorul și îndrumarea comitetului 
U.T.M. pe uzină. Darea de seamă nu a ară
tat deasemeni în ce măsură a fost respec
tată democrația internă de organizație, cât 
și spiritul colectiv în munca membrilor bi
roului.

Expunerea dării de seamă a dat prilejul 
unor intense discuții asupra muncii organi
zației și a biroului ei, la care au participat 
un număr mare de'utemiști.

Vorbind despre munca politică pe care au 
dus-o membrii biroului organizației U.T.M. 
în rândul tinerilor din secție, mat mulți ute
miști au arătat că aceasta n’a fost la înăi-, 
țimea sarcinilor. Utemistul Radu Ștefan de 
pildă, a arătat că în ce privește disciplina 
socialistă a muncii mai există încă lipsuri 
serioase, cu toate că absențele și întârzierile 
dela lucru au scăzut. Este adevărat — a 
spus tov. Radu — că în' ultimele luni, au 
fost numai 2—3 cazuri când utemiștii au 
lipsit sau .au întârziat dela lucru. Dar cu 
acești tovarăși biroul n’a stat de vorbă, ei 
n’au fost chemați' tn fața organizației și trași 
la răspundere

Mai mulți participanți la discuții au ară
tat că și în ce privește calificarea tinerilor 
a existat prea puțin interes din partea birou
lui organizației de secție. Biroul s’a mulțu
mit că la cursul de stahanoviști frecvența 
tinerilor e bună, neglijând în schimb școala 
de calificare, unde mulți tineri absentează. 
Utemiștii au propus noului birou care va fi 
ales să dea o mai mare atenție acestei pro
bleme, iar în adunările generale să se facă 
mai des analiza muncii cu privire la cali
ficarea tinerilor.

— Dacă brigăzile utemiste de producție 
au obținut unele realizări, datorită felului 
bun în care au fost îndrumate și ajutate în 
muncă, nu în aceeași măsură, a arătat to
varășul Antip Traian, au fost îndrumate pos
turile utemiste de control, care muncesc slab 
De multe ori s’a întâmplat ca acestea să 
nu aibă planuri de muncă eu sarcini con
crete pentru fiecare membru El a propus ca 
odată pe lună responsabilii p stulul utemist 
de control să prezinte rapoarte in fața or
ganizației pentru a se putea lua la timp 
măsurile de îmbunătățire a activității lor.

Biroul organizației de secție a fost dease
menea aspru criticat penttu slaba muncă 
pe care a depus-o în ridicarea nivelului po
litic al utemiștilor și tinerilor Utemiștii au 
arătat în discuțiile lor că frecvența la unele 
cercuri politice este slabă că unii propagan
diști nu s’au prezentat pentru instruire la 
comitetul raional U T M., iar biroul nu i-a 
tras la răspundere. Din această cauză lec
țiile predate la cercurile politice au fost sub 
nivelul necesar, n’au fost legate de sarcinile 
practice care stau tn fața utemiștilor și ti
nerilor. '

Printre propagandiștii care au fost criti
cați pentrucă nu au depus destulă străduință 
în muncă a fost și utemistul Pope Dumitru 
care deseori a lipsit-dela seminarul raional 
al propagandiștilor iar pentru lecții se pre
gătește superficial.

Alți utemiști care au luat cuvântul la dis
cuții au scos în evidență lipsurile biroului și 
în alte domenii ale muncii de organizație Ei 
au arătat că dacă adunările generale se țin 
regulat, iar ordinea lor de zi s’a îmbunătă
țit, nu tot atât de bună este și frecvența

— Mă prind, — ti răspunse Casapu, — 
dar ...am să te las pe jos, o să realizez eco
nomii și mai mari ca până acum 1

Așa a început întrecerea între cei doi ute
miști. Simplu, ca tn lucru de mult știut.

Acum, când cuțitul este gata pentru a 
tăia pielea, Casa-pu cercetează cum ar tre
bui așezat tiparul De când lucrează după 
noua metodă, nu-i este indiferent dacă 
pielea este, sau nu, folosită nână la ultima 
bucățică. El a învățat dela comsomolista 
Lidia Savelieva, că dacă lucrezi cu atenție, 
nu încurci nici munca tovarășilor tăi, lucrul 
iese de bună calitate și, î-n afară de aceasta, 
reducând refacerile la semilabricate, con
tribui la realizarea de e<on >mii nu numai 
la piele, ci și la curent electric, ață, cuie, 
contribui deci la reducerea prețului de cost

In urechi îi sună și acum crit’ca din con
sfătuirea când s’a cerut să se aplice metoda 
comsomoiistei Lidia Savelieva „...Molse Ca
sapu, Moritz Zigu și alți muncitori, lu
crează superficial”.. Ținând seama de cri
tică, a căutat să-și îndrepte greșelile. A 
început să folosească metoda Lldiel Save 
lieva, și astăzi rezultatele sunt cele dorite 
de colectiv.

Pe fișele individuale ale muncitorilor, 
sunt treci te zilnic tot mal multe economii.

In p-imele 15 zile ale lunii decembrie 1953 
tn întreaga fabrică s’au realizat datorită re
ducerii refacerilor economii în valoare de 
11686 lei

La obținerea acestui succes, au contribuit 
din olin și cei doi utemiști.

Casapu șl Bontaș, nu sunt singurii tineri 
care doresc să aibe cele mai frumoase re
alitate In brigăzile vârstnki'or, utemiștii 
Traian Valeriu și Irimla Nicolae. urmăresc 
și ei fișele Individuale.

— Ai câștigat, i-a zis Valeriu lui Irimla, 
la sfârșitul lunii noembrie

— E drept, recunoscu Irtmia... eu am 
economisit cu 2,9 la sută mai multe materi
ale decât tine.

Ia magazie, ci în orice colț din curtea sta
țiunii.

Profitând de funcția ce I s’a încredințat, 
Ioan Țilimpea s’a dedat fățiș la o serie de 
abuzuri Astfel, în cârdășie cu Teodorescu 
Andrei, magazionerul S.M.T -ului, fost până 
mai ieri negustor, cu contabil ii șef, Ochiană 
Ioan, și încă cu a’ții au sustras hrana a 26 
porci ai gospodăriei anexe micșorând rația 
sub minim

Camionul S.M.T.-ului, în loc să satisfacă 
Interesele de producție ale stațiunii trans
portă vin, lemne și altele acasă la director, 
la o distanță de 40 de km. de stațiune.

Turismul „Skoda” este pus în slujba sa
tisfacerii plăcerilor de tot telul ale directoru
lui transportându-l cu regularitate le restau
rantele din Mizil. lată una din cauzele pen
tru care directorul nu a avut timp să se in
tereseze de ridicarea la vreme a carburanți
lor pentru campania de toamnă. Duet nu e 
întâmplător faptul că stațiunea a rămas mult 
în urmă cu îndeplinirea planului în campa
nia de toamnă.

Dealtfel cu aceeași nepăsare și tfezinferes 
privește directorul stațiunii munca politică

utemiștilor la adunări. Vechiul birou al or
ganizației de secție nu a stat suficient 
de vorbă cu acei utemiști care au lipsit dela 
adunările generale, care nu și-au îndeplinit 
sarcinile de organizație, care nu și-au achi
tat la timp cotizația.

Utemistul Chivu Gh. a arătat că în ultimul 
timp primirea de membri s’a îmbunătățit ce- 
eace constitue un fapt îmbucurător. Insă și 
în această privință biroul a avut o serie de 
slăbiciuni De multe ori biroul organizației 
de secție a transformat primirea de membri 
într’o campanie uitând că aceasta este o 
siîcină permanentă și de mare răspundere. 
Deasemenea, noii utemiști n’au primit sar
cini concrete, n’au fost ajutați în măsură 
suficientă pentru a cunoaște drepturile și în
datoririle pe care le au față de organizație. 
Noul birou care va fi ales — a arătat el — 
va trebui să acorde o mai mare atenție pri
mirii de noi membri, întăririi legăturilor or
ganizației U.TM. cu tinerii din secție.

Din discuțiile purtate de utemiști a reeșit 
că vechiul birou al organizației de secție 
cât și Comitetul organizației de bază U.T.M. 
au subapreciat munca sportivă Slaba preo
cupare a biroului organizației de secție pen
tru această muncă o dovedește faptul că tn 
întreaga secție sunt numai 10 purtători ai 
Insignei G.M.A. din cei peste 100 de tineri 
care întrunesc condițiile pentru a trece pro
bele

Vorbitorii au mai arătat că lipsurile care 
s’au manifestat în munca biroului organiza- . 
(iei de secție se datoresc și comitetului 
U.T.M. pe uzină care nu l-a îndrumat și a- • 
jutat în măsură suficientă, nu l-a controlat : 
pentrucă lipsurile să fie descoperite din ■ 
timp și lichidate.

Spiritul critic și autocritic al adunării ge
nerale a dovedit creșterea simțitoare a ma- . 
turității politice a utemiștilor Discuțiile au I 
arătat dorința lor de a scoate la iveală ' 
lipsurile și a îmbunătăți neîntârziat munca i 
organizației de secție.

Fiind pusă Ia vot activitatea biroului, adu- 
narea generală a apreciat-o ca satisfăcătoare 

S’a trecut apoi la propunere» candidaților 
pentru noul birou al organizației de secție 
și a delegaților pentru conferința organiza
ției de bază U T M.

Cu acelaș spirit de răspundere au discutat 
utemiștii și asupra celor care armau să fie , 
aleși în conducerea organizației de secție.

Orientându-se în mod just adunarea ge
nerală a ales în noul birou al organizației 
d.e secție pe cei mai buni utemiști, cu dra- | 
goste de muncă, capabili să îndeplinească ' 
bine și la timp sarcinile încredințate de or
ganizație

Printre cei aleși se numără și tov. Rusu i 
Alexandru fostul secretar al organizației de 
secție, loniță Alexandrina și alți utem ști 
care se bucură de încredere și respect din ' 
partea utemiștilor și tineretului.

In activitatea sa de viitor noul birou va , 
trebui să țină seama de criticile șl propu- j 
nerile utemiștilor făcute cu prilejul alegeri- I 
lor, să muncească din toate puterile pentru 
a îmbunătăți activitatea organizației și a 
fiecărui utemist șî tânăr, să lupte neîncetat 
centru ridicarea producției și productivității 
muncii, pentru reducerea prețului de cost, 
pentru educa-ea comunistă a tinerilor Mem
brii noului birou vor trebui să dovedească 
prin fapte că merită încrederea ce le-a fost 
acordată, de a fi conducători ai organizației 
U T.M din secția turnătorie-oțel a uzinelor 
„23 August”.

DAMIAN FILIPOVICI

Valeriu nu se lăsă mai prejos și ținu să 
adauge:

— Asta înseamnă că ai lucrat cu mal 
mare atenție. Mă voi strădui să te ajung 
șl, poate că în luna viitoare te voi întrece..

De .când Valeriu șl-a propus să fie mai 
atent, lucrurile au început să meargă bine, 
in primele 17 zile ale lunii decembrie 1953 
la economii, procentajul de diferență între 
el și Irimia a ajuns la 1,3 la sută. Când a 
aflat rezultatul, Valeriu s’a dus din nou la 
Irimia :

— Vezi, ți-am promis că te voi ajunge, 
și mă străduesc să dovedesc trăinicia anga
jamentului meu.

Zâmbetul care le lumina fețele, înlocuia 
cuvintele care ar fi fost de prisos.

Dacă ești curios să vezi cum sunt lu
crate branțurile șl ștaifurile, nu se poate să 
nu-ți atragă orivirea, felul în care muncesc 
utemiștii Iosif Balog și Ion Cristea. Ei au 
fost printre primii tineri care av pornit să 
lucreze duoâ metoda comsomoiistei Save
lieva. Lucrul pe care-1 dau acum este exe
cutat Ireproșabil. Neexistând refaceri la 
branțuri și ștaifuri, losif Ba'og și-a depășit 
angajamentul luat in cinstea alegerilor de 
deputați In sfaturile populare, realizând o 
economie la carton de 88.700 kg. Tot la 
această operație Ion Cristei care aplică și 
el noua metodă a economisit 62,200 kg. 
carton.

Muncind cu îndemânare, aplicând în
tocmai noua metodă reducând refacerile ia 
semifabricate. în întreaga fabrică, s'a reușit 
Ca In primele 15 zile ale lunii decembrie 1953 
să se economisească pe lângă însemnate 
cantități de ață, cute, curent electric, 27.315 
dm. pătrațl piele de bizon, din care se pot 
confecționa 770 perechi de bocanci, 43,5 kg. 
talpă, 230 metri pătrați de pânză pentru 
căptușeală, etc., care toate vor contribui 
la reducerea prețului de cost.

LIDIA IVANCO

și cultural artistică pe care tractoriștii o des
fășoară.

Abuzurile și totala nepăsare față de con
dițiile de viață ale t-actoriștilor, față de br- 
nul mers al stațiunii manifestate de condu
cerea S.M T-ului Inoteștl în frunte cu Ți
limpea loan, au fost posibile datorită con tri
lului neregulat al muncii acestui S.M.T ie 
către serviciul regional S.M.T. și oerson.-.l 
de tovarășul Râpea Constantin, dela Servi
ciul regional S.MT, care nu s'a sesizat 
niciodată de gravele nereguli ce domnesc în 
administrația S.M T -ului Inoteștl. Nu s’a 
sesizat nici atunci când din cauza negli
jenței conducerii S.M T -ului un număr de 
20 de tractoare s’au defectat în timpul lu
crului.

E necesar ca serviciul regional S.M.T. și 
Direcția Generală S.M T din Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii să ia grabnice 
măsuri pentru a pune capăt neregulilor dela 
S.M.T. Inoteștl și să tragă la răspundere pe 
vlnovați.

PUILI NICOLAE 
corespondentul „Scânteii tineretului” 

pentru regiunea Ploeștl

Prietenia Înche
gată între elevii 
și elevele venite 
din toate colturile 
țării la tabăra de
la Poiana Țapu
lui se oglindește 
în filele caietului 
de însemnări al 
fiecărui elev care 
și-a petrecut va
canța aici, lată ce 
scrie elevul Ioan 
Faitar dela Liceul 

t AUxt din Medgi- 
J dia: „Vor rămâne 

vii în mintea mea 
minunatele zile 
petrecute în mij
locul tovarășilor

venițî din cele mal 
îndepărtate colturi 

J ale țăriL Prlete- 
» nia legată intre 
! mine și Mihai 
J Iordache dela Li- 
» ceul de băeți din 
ț Sibiu va continua 
| cu aceeași tărie și 
» după ce ne vom 
I întoarce acasă. Ne
* vom scrie regulat 
| unul altuia des- 
j pre tot ce se în- 
» tâmplă in școală. 
» cum ne petrecem 
J timpul liber—”
J Dar_. să nein- 
» toarcem cu câteva 
J zile in urmă.
} 3 ianuarie. Du-
i pă masa de seară 
| elevii au venit ia- 
j răși la club, să 
! joace șah, tenis de 
J masă, să citească 
î mai departe căr- 
J țile lor preferate.
* După aceia, elevii 
ț pe care îi vedeți 
J în fotografia I, 
I și-au adus amin- 
} te de excursia pe 
1 care o vor face 
} mâine ia cascada 
I „Urlătoarea”. Im- 
j preună cu profe- 
! soar a de educație
* fizică ei discu- 
i tă itinerarul ex- 
j cursiei.
1 5 ianuarie. Zi-
-----------------------------

lele de tabără le- 
au împrietenit și 
mai mult pe Oti- 
lia Matei și Eîena 
Adam. Au fost de 
mai multe ori îm

preună la club, la 
săniuș și la schi. 
In după amiaza 
acestei zile ele se 
întorc iarăși îm
preună, vesele, de

Problema examenelor în gazeta de perete
In facultățile patriei noastre e astăzi săr- 

bătoa'e Profesorii, asistenții și studenții, 
care au muncit laolaltă dela începutul anu
lui universitar, vor verifica acum calitatea 
muncii lor, vor vedea dacă au făcut tot ce 
le-a stat în putință pentrucă să obțină re
zultate bune.

Presa se octroâ pe larg în această peri
oadă de prob.ema examenelor studenților. 
Acestei probleme îî sunt consacrate și ma- 
jori'.atea articolelor care apar In ziarele și 
revistele studențești țt tn presa Internă a 
facultăților. — gazetele de perete. Die par
tea acestora, studenții au primit încă deia 
riceputul anului universitar un ajutor pre
țios in munca de învățătură de fiecare zi, 
m pregăt’rea colocviilor șl a examenelor. 
Prin gazetele de pecete studenții fruntași 
șiau împărtăși: experiența, au făcut cunos
cute colegilor metodee lor de învățătură; în 
Șazete’e te perete și-au spus cuvân'ul pro- 
ie<orii șl asistenții, indrumându-i pe stu- 
denți cum anume să învețe

Este deci firesc faptul că gazetele de pe
rete din facultăți — tnatând probleme care t 
frământă pe studenți. ajutându i efectiv in 
munca de învățătură — sunt citite cu a- 
tenție și interes de către aceștia, iar schim
barea ediției este așteptată cu nerăbdare. 
Cu atât mai mult acum în această perioa
dă de muncă încordată, ajutorul gazetei de 
perete este primit cu multă bucurie de fie
care student

Orientându-se just kn alegerea temelor ar
ticolelor, actuala ediție a gazetei de perete 
„Constructorii vieții noi” — organ al orga
nizației de partid, U.T.M. și sindicale din 
institutul de Industrii Alimentare din Bucu
rești — se ocupă exclusiv de problema exa
menelor de încheiere a semestrului I. Titlu
rile articolelor — „Se apropie examenele”, 
„Să întâmpinăm cu noi succese la exame
ne conferința științifică pe institut", „Cum 
trebue dusă munca în vederea examenelor”, 
„in întâmpinarea examenelor” și „Cum se 
pregătesc studenții anului I pentru exame
ne" — sunt sugestive in această direcție.

Cu toate acestea articolele publicate nu-șl 
îndeplinesc în suficientă măsură menirea ; 
ele nu Izbutesc prin tematica pe care o au, 
să-i ajute îndeajuns pe studenți. Articolul 
semnat de tovarășa Fe'icia Lepădati,de pildă, 
Dublicat sub titlul „Cum se pregătesc stu
denții anului 1 pentru examene” nu vorbește

I

pe dealul Zamo- 
reî, unde și-au pe
trecut câteva ore 
plăcute, (fotogra
fia 2).

7 ianuarie. Ziua 
mult așteptată. In 
jurul pomului de 
iarnă s’au strâns 
elevii și elevele 
din tabără. Acuși 
va apare Moș Ge- 
rilă cu darurile...

Peste tot plu
teau confete și 
serpentine. Era o 
atmosferă veselă, 
tinerească. Toți au 
fost bucuroși de 
darurile pe care 
le-au primit, (fo
tografia 3)

— Niciodată nu 
voi uita zilele pe
trecute aici în ta
bără, — zise cu 
glasul emoționat 
Ligia Bogdan din 
Cluj.

Fota-reportaj 
de RADU POPA 
și EUGEN CS1KOS

despre felul cum se pregătesc studenții pen
tru examene, ci se mulțumește să constate 
situația în ajunul examenelor. Fără să vor
bească despre metodele de învățătură, des
pre experiența acumulată de studenții anu
lui I, fără să analizeze pregătirea lor pro
fesională, autoarea trage concluzia : „Prin
cipala noastră preocupare trebue să fie în
vățătura, pentru trecerea cu succes a exa
menelor". Colectivul de redacție al gazetei 
de perete n’a dus cu autoarea o temeinică 
muncă de îndrumare, ci s’a mulțumit să 
execute operația tehnică, de transcriere a 
articolului primit din partea ei.

Pe aceeași linie se situează șl articolul 
„Cum trebue dusă munca în vederea exa
menelor” care in loc să dea sfaturi și me
tode de muncă, dă directive pe tonul „Nu 
este permis niciunui student din institutul 
de Industrii Alimentare să nu fie conștient 
că trebue să învețe” sau articolul „In întâm
pinarea examenelor”, semnat de studentul 
Sandu ionescu din anul 11, care vorbește 
conștatativ despre rezultatele colocviilor. 
Asemănătoare sunt și celelalte articole pu
blicate m gazeta de perete.

, Sărăcia tematicii articolelor este o lipsă 
mai veche a gazetei de perete „Construc
torii vieții noi”. Dela începutul anului uni
versitar, gazeta a publicat doar câteva ar
ticole legate de problemele cele mai im
portante ale muncii în institut — proble
mele învățăturii. Acestea tratează probleme 
interesante — „Cum decurg orele de semi
nar la marxism-ieninism în grupa 136”, 
„Programul” — strâns legate de viața stu
denților ; unele dintre ele nu izbutesc însă 
să lămurească problemele, pentrucă sunt 
scrise în general, fără să conțină o. experiență 
proprie așa cum se întâmplă: cu artiwlul 
„Cum decurg orele de seminar la marxism- 
ieninism in grupa 136”. Gazeta de perete nu 
s’a ocupat cu perseverență din primele zile 
ale anului universitar, de popularizarea ce
lor mai bune metode de învățătură și de 
comhaterea celor injuste, învechite n’a în
drumat .pe studenți în domeniul studiului 
individual, nu s'a ocupat de problemele 
consultațiilor, ale frecvenței și disciplinei. 
Din această pricină nu se poate vorbi de o 
mulțumitoare contribuție a gazetei de perete 
„Constructorii vieții noi" la buna desfășu
rare a examenelor. Marea majoritate a arti
colelor publicate — consacrate aniversării 
unor evenimente ca: Ziua Comsomolulul,

Lecțiile colectiviștilor
După terminarea muncilor de toamnă, cona 

ducerea gospodăriei agricole coleeiive „Ni
colae BăloesciP* din comuna Jiana-Mare, ra
ionul Vânju Mare, a luat toate măsurile ne
cesare pentru repararea și adăposlirea unel
telor în remiză.

Printre pregătirile care se fac ia gospo
dăria colectivă „Nicolae Bălcescu” se nu
mără și organizarea cursului agrozootehnic, 
ci'e are drept scop răspândirea înaintatei 
științe sovietice în rândul colectiviștilor.

Acest curs a fost deschis nu de mult și se 
desfășoară sub conducerea inginerului agro
nom Duman Florian deia sec’ia agricolă _a 
sfatului popular raional Aici. pe. lângă șefii 
de atelaje și de echipe, brigad’eri și îngriji
tori de vite, mai participă numeroși alți co
lectiviști. Până acum - s’au ținut două lecții.

Dovedind . o de.osebiiă preocupare pent~u 
aceste cursuri, colectiviștii pun numercose 
întrebări la sfârșitul fiecărei ore de curs 
pentru a înțelege mai limpede anumite .pro
bleme.

Așa, de exemplu, brigadierul Popescu Pe
tre a întrebat ce fe' de plante se jâot cui'iva 
pe terenurile lor, ținând seama de structura 
solului, în ce constă importanța rânduielii 
in parce'e culturilor și care va fi diferența 
în'.re producția obținută pe terenurile unde 
se va practica aso'.amentul și cea obținută 
pe terenurile unde nu se practică. Ingrljito'ul 
de animale lagăr Gheorghe a cerut expli
cații mai amănunțite asupra furajelor ce se 
pot da animatelor din gospodăria lor; șeful 
de echipă Ion Pristo-leanu și-a exprimat do
rința de a i se spune care' sunt cele mii 
potrivite rase de porci, pasări și bovine care 
dau producții mari și de calitate și pot să fie 
crescute și în gospodăria lor colectivă. La 
întrebări s’au mai înscris și alți colectiviști, 
elevi al cursului. Tânărul inginer Duman 
Florian a răspuns cu multă atenție șl interes 
fiecărei întrebări.

Șefii de atelaje, de echipe, brigadierii șl 
îngrijitorii de vite, ca și ceilalți colectiviști 
de’a Jiana-Mare care urmează cursul agro
zootehnic muncesc și învață cu sârguință 
pentru a obține rezultate cât mai bune.

Corespondent
l. GRASU

Mașini bun?, 
peniru lucrări de calHafe

CRAIOVA (dele corespondentul nostru 
Sârbu Oprea).

Ca și in campaniile trecute, în campania 
agricolă de toamnă din anul 1953 stațiu
nea de mașini și tractoare Băilești s’a situat 
printre primele stațiuni din regiunea Craiova. 
Aceasta s’a datorit grijii deosebite a între
gului colectiv al stațiunii pentru mașinile și 
uneltele cu care lucrează. înainte de a pomi 
in camp'ania de lucru colectivul stațiunii a 
pus bine la punct tractoarele, înlăturând 
toate defectele.

Hotâriți ca în prima campanie a anului 
1954 să facă lucrările la vreme șl de bună 
calitate, muncitorii stațiunii au pornit d n 
timp la repararea mașinilor și a tractoare
lor. Dela început s’a pus accentul pe calita
tea reparațiilor. Pentru aceasta, conducerea 
a luat din timp măsuri pentru .organizarea 
muncii. Au fost înființate în stațiune 15 pos
turi pentru repararea tractoarelor după me
toda de lucru a stahanovistu'.ui sovietic Bu- 
gacev. Au mai fost înființate 3 posturi pen
tru repararea uneltelor ca : pluguri, grape, 
etc. Măsurile bune luate la început au dat 
posibilitate să se muncească ritmic. In numai 
5 zile, în S.M.T. Băilești au fost reparata 
3 tractoare S.R.T., 2 tractoare I.A.R., s’au 
pregătit șasitrile la 5 tractoare KD 35.

O contribuție de seamă la repararea trac
toarelor și a uneltelor au adus alături de 

.ceilalți muncitori al stațiunii, utemiștii 
Mustățea Ștefan, Oprea Emil, Vilaea Aurel, 
Ziscu Ion, Penciu Oprea și Cocioabă Ștefan.

Cu ajutorul unui grup de tehnicieni și a 
mecanicului șef Cooonoiu Gheorghe, tn sta
țiune a fost pus în funcțiune un compresor 
confecționat ^dintr'un motor vechi de 4 cai 
putere și un electromotor. Acum muncitorii 
stațiunii întrebuințând compresorul, curăță 
piesele șl radiatoarele motoarelor cu mai 
multă ușurință, accelerând în felul acesta 

1 ritmul reparațiilor.

Ziua Constituției U.R.S.S., Luna Prieteniei 
Româno-Sovietice, 7 Noembrie, Alegerile de 
deputați în sfaturile populare, 30 Decembrie, 
etc., — sunt scrise cu multe generalități, fără 
să fie pătrunse de specificul locului de mun
că respectiv; la sfârșitul lor. este lipită o 
frază — și aceasta generală — despre ne
cesitatea de a învăța.

Colectivul de redacție al gazetei de pere
te ..Constructorii vieții noi” trebue să-și 
pună cu toată seriozitatea problema reali
zării unei cotituri în munca gazetei. Sco
pul activității sale — de a da un sprijin 
concret și puternic bunei desfășurări a pro
cesului de învățământ iin institut — nu 
poate fi. atins atâta vreme cât articolele 
publicate vor cuprinde fraze generale, șa
blon, relegate direct de munca ce se des
fășoară în tnstitut.

Din experiența de până acum colectivul 
de redacție trebue să tragă învățăminte 
serioase. Iniiințarea unui colț al studentului 
fruntaș, publicarea unor articole scrise de 
profesori și asistenți care să îndrume cu 
competență pe studen.ți în munca ier de în
vățătură, a unor rubrici de scrisori dela 
studenți, vor contribui la îmbogăf.reia te
maticii gazetei de perete, o vor înviora, vor 
realiza o apropiere între problemele pe Care 
le tratează gazeta și cele care-1 frământă 
pe studenți.

Colectivul de redacție va trebui să aibă 
o deosebită preocupare pentru antrenarea 
unui cât mal mare număr de corespondenți 
ai gazetei de perete din rândurile studenți
lor. Aceasta va face ca gazeta să nu mai 
fie ruptă de preocupările studenților, va 
contribui la orientarea ei spre problemele 
cele mai importante și mai actuale.

Este bine ca pe viitor să existe în rân
durile colectivului de redacție preocuparea 
pentru înlăturarea neglijenței în munca cu 
flecare articol tn parte; aceasta va contri
bui la apariția tn gazetă a unor articole 
bine documentate care vor ajuta la popu
larizarea experienței pozitive a studenților, 
la îndreptarea lipsurilor.

Ținând seama de toate acestea, gazeta de 
perete „Constructorii vieții noi” va rea
liza o serioasă creștere calitativă și va iz
buti să devină, în cursul semestrului II, un 
sprijin serios. în munca de învățătură de zj 
cu zi a studenților.

ILEANA RACOVIȚA



Republica Democrată Germană- 
reazimul forțelor iubitoare de pace din întreaga Germanie

Informație

In centrul atenției cercurilor largi ale o- 
plnlei publice din Europa se află problema 
securității europene. Problema de importan
ță vitală a preîntâmpinării primejdiei reîn
vierii militarismului german este comenta
tă continuu în coloanele presei europene. In 
legătură cu aceasta, numeroși observatori 
analizează neîncetat problema germană fn 
ansaptblu, studiind și cântărind în mod ju
dicios schimbările care 6’au petrecut în 
Germania după zdrobirea reichului hitle- 
rist.

Pe de o parte, această analiză arată că în 
partea apuseană a țării — pe teritoriul Re
publicii dela Bonn, aflată sub controlul pute
rilor occidentale șl în primul rând al S.U.A. 
— are loc procesul de refacere a forțelor 
războiului șl revanșei. Acest proces nu poa
te să nu provoace îngrijorarea fiecărui om 
cinstit, care își aduce aminte cât de scump 
au plătit popoarele Europei pentru faptul că 
în trecut i s’a permis lui Hitler să-și fău
rească tâlhărească lui mașină de război șl 
s’o pună în acțiune.

Pe de altă parte, faptele arată că în a- 
ceastă perioadă chiar înlăuntrul Germaniei 
s’au petrecut schimbări uriașe, cu adevărat 
istorice, în urma cărora forțele războiului șt 
revanșei nu mai dispun de posibilitățile de 
dezvoltare pe care le-au avut în perioada 
dintre cele două războaie mondiale. In Ger
mania s’au dezvoltat șl s’au întărit forțele ca
re se opun militarismului. Puternicul bastion 
al acestor forțe iubitoare de pace ale poporu
lui german, unul din cel mai importanți fac
tori ai întăririi păcii și securității în Europa, 
este Republica Democrată Germană.

Succesele obținute de Republica Democra
tă Germană pe această cale dovedesc în mod 
grăitor cât de înțelept au fost concepute is
toricele hotărîrl ale conferinței de'.a Pots
dam, îndreptate spre unificarea Germaniei 
ca stat iubitor de pace, independent și de
mocrat. Aplicarea consecventă a acestor ho- 
tărîri în răsăritul Germaniei a dus la crea
rea unui bastion al păcii în Europa întru
chipat de Republica Democrată Germană. Șl, 
dimpotrivă,'încălcarea și nesocotirea hotărî- 
rilor dela Potsdam în apusul țării a contri
buit la reînvierea forțelor militarismului și 
fascismului șl a dus la formarea chiar în 
centrul Europei a unul nou focar de răz
boi, reprezentat prin Republica dela Bonn 
și oare amenință tn mod serios soarta po
poarelor.

Să ne referim la unele fante dintre cele 
mai semnificative.

In ce direcție se dezvoltă Germani» occi
dentală ?

In ciuda hotărîrlîor dela Potsdam, acolo 
n’au fost lichidate monopolurl'e care în pri
mul și a] doi’ea război mondial eu consti
tuit baza agresiunii germane. In prezent, 
concernele Iul Thyssen, Hesch, Klekner, 
care după 1930 au netezit calea fascismului, 
și-au întreit averea în comparație cu peri
oada dinainte de război. Bilanțul global al 
băncilor care au finanțat statul militarist 
al lui Hitler a crescut în comparație cu pe
rioada de dinainte de război cu mai mu’.t 
de odată șl jumătate.

La conducerea economiei Germaniei occi
dentale au venit din nou foști „fiihreri" a) 
economiei de război hitleriste Reisch, Hen
le, Abs, Pfcrdme.nges, Zangen, Schacht și 
alții. Bizuindu-se pe vechile concerne șl mo
nopoluri, cercurile revanșarde din Germania 
occidentală acaparează din nou și puterea 
politică.

Industriașii și generalii Iul Hitler care au 
comis grave crime de război au fost puși în 
libertate înainte de termen și și-au restabi
lit influența în partea apuseană a țării.

Actualmente, din parlamentul dela Bonn 
fac parte 23 de criminali de război, membri 
marcanțl ai partidului hitlerist, generali ai 
Wehrmachtulul; din cei 19 miniștri ai cabi
netului dela Bonn, cinci au fost în trecut 
fasciști sau au colaborat activ cu hitleriștii, 
iar trei au ocupat posturi înalte importante 
în aparatul de stat hitlerist.

Datorită eforturilor cercurilor revanșarde, 
populația din Germania occidentală este e

ducată din nou în spiritul vechilor tradiții 
prusaco-imperialiste. Un rol important în 
îndobitocirea tineretului cu ajutorul Ideolo
giei militariste îl are organizația fascistă 
„Uniunea tineretului german". Și-a reluat 
activitatea organizația „Casca de oțe “ al 
cărei rol în pregătirea acaparării puterii de 
către hitleriști este bine cunoscut. Presa re
acționară vestgermană se dedă zi de zi 'a 
atacuri pline de ură împotriva Franței. Po
loniei, Cehoslovaciei. Uniunii Sovietice. P-o- 
paganda in favoarea ,.ansch!uss-ului“ (ane
xarea Austriei) șl propovăduirea faimrsuhii 
„drang nach Osten' (..marșul spre răsărit') 

„se fac cu Impertinență și în mod fățiș. Ge
nerali hitleriști surțt ocupați cu formarea de 
unități militare după chipul și esemâ-a-ea 
diviziilor și corpurilor de armată care au 
mărșăluit prin Paris și Praga. Chiev șl 
Os'o

Aparatul de stat al Republicii deia Bonn 
este folosit pentru înăbușirea forțelor îna
intate, cinstite șl democra'ice ale Germani
ei occidentale care luptă cu abnegație împo
triva restaurării fascismului, pentru reînvie
rea Germaniei ca stat unit, democrat, iubitor 
de pace șl independent.

Refacerea forțelor militarismului și fascis
mului pe teritoriul Germaniei occidentale cre
ează fără îndoială o amenințare reală pentru 
securitatea popoarelor Euronei.

Cu totul alta este direcția în care se dez
voltă Republica Democrată Germană.

In strictă conformitate cu acordul dela 
Potsdam, puterea concernelor — această 
bază economică a imperialismului german — 
a fost înfrântă și lichidată în Germania ră
săriteană. Au încetat de a mal exista șl 
juncheril prusaci — baza socială a militaris
mului german. Programul dela Pctsdam cu 
privire la decartelizarea, demilitarizarea șl 
democret:zarea Germaniei a fost îndeplinit 
aci cu rigurozitate maximă. In Gzrmanla 
răsăriteană au fost lichidate concernele 
Flieck, „A.E.G." și Siemens, „Continentale 
Gas A.G.”, „I. G. Farbenlndustrle”. „Henkei 
A.G.”, Mannesmann șl altele. Toate între
prinderile acestor concerne, care s’au făcut 
vinovate de dezlănțuirea celui de al doilea 
război mondial, au fost sechestrate.

In Germania răsăriteană au fost dizolvate 
fncă în anul 1945 toate formațiunile militare 
precum și organizațiile fasciste militare și 
paramilitare. Uzinele de armament au fost 
demontate. Iar instalațiile militare distruse. 
Comisia reprezentanților celor patru puteri 
de ocupație, care a cercetat în Ianuarie 1947 
partea răsăriteană a țării, a constatat că au
toritățile îndeplinesc cu conștiinciozitate pre
vederile acordului dela Potsdam cu privire la 
lichidarea potențialului de război al Ger
maniei.

Tot atât de conștiincios a fost îndeplinită 
tn Germania răsăriteană șl botărîrea cu pri
vire la denazificare, aji'câ înlăturarea dela 
putere a foștilor fasciști. Denaziîicarea a 
fost terminată în martie 1948. ier hitleriștii 
de seamă care au săvârșit crime, au fost 
aspru pedepsiți Organizațiile democratice 
antifasciste au căpătat câmp larg pentru ac
tivitatea lor. Având sprijinul populației, ele 
au elaborat regulamentul alegerilor pentru 
organele locale ale puterii, și dela sfârșitul 
anului 1946, Germania răsăriteană este ad
ministrată de organe alese de populație pe 
baza principiilor cu adevărat democratice. 
Orânduirea de stat și socială a Republicii 
Democrate Germane exclude posibilitatea in
fluenței elementelor criminale militariste a- 
supra vieții politice; această orânduire fiind 
democratizată în conformitate cu acordul 
dela Potsdam.

Republica Democrată Germană educă popu
lația în spiritul dragostei față de munca paș
nică, al respectului față de celelalte popoare. 
In viața spirituală a Republicii au fost stâr
pite rădăcinile militarismului, șovinismului 
și urii față de om.

Propaganda în favoarea războiului șl rasis
mului este interzisă prin lege în Republica 
Democrată Germană. A fost smulsă în fapt 
din rădăcini teoria „spațiului vital” pătrunsă 
de ură față de om, teorie cu ajutorul căreia 
militari știi germani au îndobitocit și au tri
mis ta război nu numai o singură generație 
de germani.

Datorită legăturilor comerciale tot mal 
largi cu străinătatea, populației îi sunt asi
gurate produse alimentare și mărfuri care nu 
se fabrică pe teritoriul R. D Germane. Ger
manii care trăiesc In răsărit au înțeles că 
trebue să muncească cinstit pentru binele 
societății și atunci el vor avea cu toții asi
gurată o viață îmbelșugată și clvî'lzatS.

Și oamenii muncesc cu abnegație, cu în
suflețire. cum n’au muncit încă niciodată ta 
istoria Germaniei.

Oamenii muncii din Republica Democrată 
Germană au pășit cu încredere în noul an 
Ei au obținut mari realizări în c-restrucțla 
ecooom-ca. In oxnparațle cu anul 1950, pro
ducția de fontă a crescut în remibî că de 
33 ori. producția de oțel — de 2,4 ori. iar 
producția de laminate — de 2 ori. Anul foe
cut. agricultura Republicii Democrate Ger
mane a dît de două ori mai multe prod-jse 
decât în 1946.

Anul trecut a adus oamenilor -nrnreli d." 
republică o îmbunătățire considerabilă a si
tuației materiale. Prețurile scad, salariile 
reale cresc, impoz'trie se micșorează Crește 
considerabil producția mărinril-ar de ta-g 
consum. Nivelul de trai a! fiecărei fanr’Ei a 
crescut tn medie cu 30 la sută în comparație 
cu anul 1950.

Chiar și ziarul american reacționa- ,,N*w 
York Times”, refcrindu-se ta starea de lu
cruri din Republica Democrată Germană, a 
fost nevoit să recunoască scrâșnind din 
dinți: „Domnește pretutindeni părerea că 
populația trăiește mai bine decât in trec-rT*.

Nu numai economia se dezvoltă cu succes. 
Se întărește orânduirea de stat șl socială a 
republicii. O dovadă concludentă In acest 
sens este eșecul încercărilor venind din Ger
mania occidentală și dirijate de S.U A de » 
se organiza per.tru sabmi.narea republicii 
putchul fascist dela 17 iunie anul trecut 
Poporul Republicii Democrate Germane a dat 
o ripostă hotărită promcatoritac.

In felul acesta. Republica Democrată Ger
mană apare ca an factor care acționează în 
mod real pentru înfrâ.narea poftelor revam 
șa*de ale clic:! militariste care se află la 
putere în Germania occldenia li. Prin însăși 
existența sa. Republica Democrată Germană 
este o puternică stavilă tn calea mi! țarismu
lui german tâlhăresc, care reînvie potrivit 
planurilor și cu sprijinul cercărilor agresive 
internaționale. Republica Democ-atâ Germa
nă reorezlntă o uriașă contribuție a poporu
lui german la ooera de întărire a ;ăcii șî 
securității în Europa.

Republica Democrată Germană a devenit 
centrul de atracție al tuiuror forțelor Iubi
toare de pace ale poporului german, o școaiâ 
de educare a germanilor în spiritul dragos
tei de pace, in spiritul respectării celorlalte 
popoare. In Republica Democrată Germană 
sosesc neîncetat delegații ale oamenilor 
muncii din Germania occidentală. Acești 
oameni se conving cu proprii lor ochi că 
populația Republicii Democrate Germane 
este ferm hotărîtă să apere cauza păcii. Res
pingând Inițiativa Republicii Democrate 
Germane, care urmărește unirea eforturilor 
tuturor germanilor în lupta pentru unifica
rea patriei, cercurile guvernante ale Repu
blicii dela Bonn nu fac decât să se demaște 
ca adepți ai desmembrării Germaniei.

Republica Democrată Germană a pus ba
zele unei noi politici externe a Germaniei — 
politică bazată pe principiile păcii și priete
niei între popoare. Ea a asigurat o pace 
■trainică la granițele răsăritene ale Germa
niei. Lothar Boltz, ministru al afacerilor ex
terne'al R.D. Germane, a declarat recent în» 
tr’un interview acordat ziaruilui danez „Ber- 
lingske Tidende” următoarele:

„Politica guvernului Republicii Democrate 
Germane urmărește în primul rând rezolva
rea pașnică și democratică a problemei ger
mane, adică crearea unei Germanii unite, 
iubitoare de pace, independente și democra
tice. Politica guvernului Republicii Demo
crate Germane urmărește asigurarea și întă
rirea păcii în Europa. Pentru atingerea a- 
cestui scop el se străduiește să colaboreze 
cu orice' țară, al cărei guvern respectă ten
dința poporului său spre pace și pune a- 
ceastă tendință la baza acțiunilor sale. Pen

tru a preîntâmpina primejdia pe care o re
prezintă pentni Europa revanșarzii d<4a 
Bonn, forțele Iubitoare de pace ale poporu
lui german sunt gata să-și unească efortu
rile lor cu eforturile tuturor popoarelor iu
bitoare de pe ce dm Europa"

La rezo'varea prob’emei destinelor Germa
niei și Europei nu se poete să nu se țină 
seama cu toată seriozitatea de glasul R D 
Germane. Este pentru prrma oară când fn 
Germania a aparut. se dezvoltă și se întă
rește o forta reaiă. capabilă să asigure dez
voltarea pașnică a țării, o pace trainică și 
îndelungată cu ponoare’e vecine. Popcra: 
ge—nan nu va ierta niciodată pe acei pn'Itl- 
c:en! care din rverese eg.-'is** nu ar »rea să 
folosească această 'rrțâ iubitoare d» pare 
pentru a întări oacre.

Indiferent dacă cercurile agrea’re jnrema- 
ttana'e vor sau nu țcest lucru, prestigiul In
ternațional al Repab ieii Democrata Germane 
crește B!» de a*> Atu' feut P»p rHica De- 
moc-atâ Germaaă Ș’-a la-gtt re’aț-ile co
rner-.-!• nu mimai cu țările iagăru'at d*mo- 
cratic. d m o d* stat? c 
Au fost încheiate acorduri crmerviile cc 
Finlanda. Austria. Franța. Egipt î Suedia 
Acrele acorduri prevăd sporirea cnns'de^a- 
b:!i a vo’tmishri schlmbu'u’ de rr.ărfurL la 
ultimii trei ard exportul R D. Ger mare a 
crescuf aproape de ? 75 ori. iar imparts! a 
cre-cut cu 240%.

Actele paș~ ce de politică externă ale gu- 
vemu’ul și ale perlamentuiu» P D G***mane 
găsesc un răsunet W mai larg în Europa 
apuseană Dealtfel este g'eu să nu aczi g*a- 

rapte rea’e ș* pe înțelesul tuturor. Oare oa
menii cu judecată sănătoasă pot trece de pil
dă peste următoarele cuvinte din Mesa ai 
adresat la 5 decembrie de Prezidiuî Game 
rei Pnpata-e a R.D Germane. Aljnără Na
ționale Franceze:

„După părerea errrv-gerea mostră, 
forțele tobftaore de psce da» cele fnâ țări 
ale noastre treboe să tragă insfârșft to mod 
definitiv din învățămintele istoriei conclu
zia că este necesar să ia atitudine dm time 
împotriva mllitartsmp'si gem un și că prin 
tratative asup-a tuturor problemelor, to rela
țiile noastre pot fi stabilite legături de prie
tenie și bonă veetaătate intre popoarele nea-

Constituirea Reștablidi Democrate Germa
ne a însemnat un punct de cotitură In Isto
ria Europei, deoarece prin aceasta s’a pus 
fundamentul unei Germanii ut’ta. democra
tica și iubitoare de pace, și deci fundamen
tul pentru o pace trainică in Europa. Ce: 
peste patru ani și ceva oare au trecut de a- 
tnnei. au arătat că Republica Democrată 
Germană stă neclintit de strajă Intereselor 
naționale ale poporului german, de strajă se
curității popoarelor din Europa.

Politicii de dezmembrare a Germaniei și 
de vrajbă națională dusă de guvernul dela 
Bonn, i se opune neîncetat poiitica de înțe
legere reciprocă a tuturor germanilor și de 
unitate națională, politica de luptă pentru 
un tratat de pace drept cu o Germanie uni
tă, democratică și independentă. Poiputația 
Republicii Democrate Germane își consacră 
toate eforturile Îndeplinirii acestei mărețe 
sarcini naționale. Prin aceasta, Repub'ica 
Democrată Germană devine într’o măsură 
tot mai mare un exemplu și centru de atrac
ție. pentru toate forțele democratice și iubi
toare de pace ale poporului german.

In rândurile poporului german au loc 
transformări importante. Oamenii politici 
lucizi resping calea războiului, calea reîn
vierii militarismului. Forțele cele mai bune 
aie națiunii germane, inclusiv ale părții ei 
din Germania apuseană se străduiesc să a- 
sigure pacea pentru Germania și să obțină 
crearea unui stat german unit, democratic 
și iubitor de pace.

In aceste condiții, Republica Democrată 
Germană este chemată să joace un rol cu 
adevărat istoric. Popoarele iubitoare de pace 
văd pe bună dreptate în ea imaginea unei 
Germanii noi — Germania păcii și a mun
cii, democrației și progresului. E'.e văd în 
ea reazimul forțelor iubitoare de pace din 
întreaga Germanie.

OBSERVATOR
(Din ziarul „Pravda”)

Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit 
! In orașul București, Consiliul de Miniștri al 

Republicii Populare Române în ultima sa 
ședință a hotărit să se înceapă construirea 
de clădiri pentru locuințe în Capitală din 
fondurile Statului.

Execuția unui prim lot de 1.000 aparta- 
nrente va începe în cursul anului 1954.

Clădirile de locuit vor fi s’tuate in apro- 
atarea întreprinderilor Industriale importante 
și vor fi dotate cu lucrările edilitare nece
sare. Ele vor fi așezate in cvartale prevăzute 
cu construcții social-cu'.turale (cluburi, că-

De!a Prezidiul Sovietului
.MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La propunerea Prezidiului Sovietului "Su- 

prern a. Rd>.F.S.R„ Prezidiul Sovetului 
Scprem al L’.R.S S. a aurobat formmea ur- 
matoerel •- regiuni noi in cadru] R.S.F.S.R.: 
reg-unea Arzan.a» cu centrul in orașul Arza- 
rers, regiunea fealașov cu centrul în orașul 
Balașov, regiunea Belgorod cu centrul în 
ocațvl Belgorod regiunea Kamensk cu cen- 
tr-I «- orașul Karrensk-Șahtinskl și regiu
nea Lkrețk cu centrul la Lioețk.

Peg ■urile menționate se formează prin 
chtznrea în unități mai mici a regiunilor 
G.r<*l. Saratov, Aoronej, Stalingrad, Tam
bov, Kursk, Rostov, Oriol și Riazan.

Cu privire la dezvoltarea cooperativelor agricole 
de producție in R. P. Cii'neză

Hotărirea C.C. al Partidului Comunist Chinez
PEKIN 11 (Agerpres). - China Nouă 

tranearite:
Ziiru' Jerrminjlbao” a publicat hotărîrea 

CC. ai Partidului Comunist Chinez cu pri
vire ta dezvoltarea cooperativelor agricole de 
producție tn Republica Populară Chineză.

Ir hctârîre s? arată câ cei doi ani care 
aa trecut dela adoptarea hotăririi din decem
brie 1951 al CC al Partidului Comunist 
C-.î-rez cu privire ta într'ajutorare și coope
rare in agricultură, au dovedit câ linia trasa
ta această hotărire este j-jstă și corespunde 
?e deplin liniei generale g partidului care 
conduce poporul chinez pe calea trecerii trep
tate spre socialism.

In hotârire se vorbește în continuare des
pre dezveftarea cu succes a mișcării de în
tr'ajutorare și cooperare în satul chinez în 
cursul ultimilor ani. In prezent, se spune în 
hotârire, din grupurile sezoniere și perma
nente de ajutor mutual, precum șl din coo
perativele agricole de producție din China 
fac parte peste 17.900.000 de gospodărr țără
nești, adică 43% din numărul total al gos
podăriilor țărănești din țară. In Chine exis
tă mai mult de 14.000 de Cooperative agri
cole de producție, din care fac parte peste 
273.000 de gospodării țărănești.

Arătând în continuare că în ultimii ani

Menevreîe clicii dela Bonn
BERLIN 11 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite:
Comitetul pentru problemele unității Ger

maniei a dat publicității o declarație în care 
se spune:

Guvernul Republicii federale vestgermane 
dorește ca încă înainte de începerea conferin
ței celor patru puteri, Bundestagul să voteze 
modificarea constituției pentru a deschide 
calea Introducerii serviciului militar Obliga
tor.

După cum se știe, șeful guvernului vestger- 
man a făcut tot posibilul pentru a împiedica 
convocarea conferinței miniștrilor afacerilor 
externe ai celor patru mari puteri. Deoarece 
acest lucru nu i-a reușit, el Intenționează 
dela bm început să împiedice desfășurarea 
cu succes a conferinței celor patru șl să facă 
din remilitarizarea Germaniei occidentale un 

mine de z>, magazine comerciale, spaț'î 
verzi, etc.).

Amplasamentele primelor clădiri de le» 
cu’nțe ce se vor construi în această etapă 
tor fi in raioanele Grivița Roșie și 23 August.

Cu proiectarea acestor clădiri a fost însăr
cinat Institutul „Proiect-București", iar cu 
construirea lor Mmlsterul Construcțiilor și 
Industriei Materialelor de Construcții.

Pentru toate aceste clădiri, beneficiar (con
tractant) a fost numit Comitetul Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei.

(Agerpres).

Suprem al U. R. S. S.
La propunerea Prezidiului Sovietului Suj 

prem al R.S.S. Uccainieme, Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a aprobnt să se 
formeze in cadrul R.S.S Ucrainiene regiu
nea Cercași cu centrul in orașul Cercași. 
Regiunea Cercași va cuprinde o parte din 
raioanele regiunilor Kiev, Pollava, Kirovo
grad și Vinnița.

★
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

a aprobat propunerea Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Bieloruse cu privire la des
ființarea regiuni.or Baranovici, Bobruisk, 
Pinsk, Polosie și Poloțk din R.S.S. Bielo
rusă, incluzând orașele și raioanele acestor 
regiuni în regiunile Brest, Gome’, Grodno, 
Minsk, Molodecino, Moghllev și Vitebsk.

s’a remarcat nu numai o creștere numerică 
e grupurilor de ajutor mutual și a coopera
tivelor, ci și o creștere calitativă, și că co
operativele agricole de producție au un rol 
important in mișcarea actuală de cooperati
vizare, hotărirea subliniază că C.C. al Par
tidului Comunist Chinez consideră că comi
tetele de partid de toate gradele trebue să 
acorde o atentie și niai mare conducerii dez
voltării cooperativelor agricole de productje, 
în conformitate cu condițiile locale concrete, 
să pregătească condițiile pentru organizarea 
șl lărgirea treptată a cooperativelor, respec
tând țerm linia organizării cât mal bine a 
cooperativelor și să stimuleze progresul con
tinuu al mișcării de într'ajutorare in muncă 
și cooperare

In hotărîre se subliniază în continuare ne
cesitatea desfășurării de pregătiri în cursul 
cincinalului pentru crearea de gospodării a- 
gricole de stat, S.M T.-uri. stațiuni agroteh
nice. stațiuni de Incit lat mașini și de stați
uni mecanizate de irigare.

In hotărîre se subliniază deasemenea ne
cesita tea de a dezvolta cooperația de aprovi
zionare și eesfacere și de credite și de a în
ființa cooperative agricole de producție so
cialiste, adică gospodării colective, acolo 
unde s’au creat condițiile pentru aceasta.

fapt împlinit Aceasta ar complica mai mult 
decât orice atât situația din interiorul țării 
cât și situația Internațională.

Poporul german consideră că pe ordinea de 
zi a politicii germane nu trebue să figureze 
legea serviciului militar, deoarece renașterea 
militarismului german este o nouă piedică 
în calea spie pace și tnificarea democrat’că 
a Germaniei. Pe ordinea de z.i trehue să se 
af'.e problema trimiterii unor reprezentanți 
ai Republicii federale vestgermane și ai Re
publicii Democrate Germane >a conferința 
dela Berlin, pentru ca aceștia să poată re
prezenta punctul de velere și interesele po
porului german, atunci când la conferința 
miniștrilor afacerilor externe ai marilor pu
teri se va dezbate problema unificării unei 
Germanii democrate, libere, Independente și 
a unui tratat de pace cu Gormania.

Mai multă grijă pentru pregătirea multilaterală BmRs 
a sportivilor

Au trecut 2 ani dela Introducerea gradului 
II al complexului G.M.A. Gradul II al com
plexului G.M.A. constitue un factor însemnat 
care contribue la îmbunătățirea muncii de 
instruire sportivă, la ridicarea nivelului teh
nic al sportivilor din țara noastră. El asi
gură o pregătire fizică generală sportivilor 
începători, și contribue |a ridicarea măestriei 
sportive.

Aspiranții normelor sale capătă continui
tatea in practicarea educației fizice și a 
sportului, și-și pot orienta just, calitățile 
pentru specializarea înfo’o ramură de sport. 
Introducerea gradului II și antrenarea ma
selor de sportivi la cucerirea normelor sale, 
a stat în ultimii doi ani in atenția Comite
tului pentru Cultură Fizică și Sport, a a- 
șpciațiilor și colectivelor sportive.

Pentru trecerea cu succes a normelor gra
dului II, tinerii au avut la dispoziție baze 
sportive, piste cu obstacole, materiale spor
tive, antrenori și instructori pricepuți. Ast
fel în regiunile: Autonomă Maghiară, Arad, 
Suceava planul anual de purtători ai insig
nei G.M.A. gradul II a fost Îndeplinit 100 
la sută. Printre asociațiile sportive care au 
reușit să aibe un mare număr de purtători ai 
insignei G.M.A. gradul TI se află asociația 
Dinamo, Progresul și Locomotiva.

Demn de remarcat este și faptul că o serie 
de colective sportive au reușit într’o perioi- 
dă relativ scurtă să antreneze un număr în
semnat de tineri pentru a deveni purtători ai 
insignei G.M.A. gradul II. Urr asemenea 
exemplu este colectivul sportiv Flamura Ro
șie, 30 Decembrie Arad, care a ajuns să 
aibe in prezent 54 purtători ei insignei 
GM.A. gradul II, toți dovedind o temeinică 
pregătire. Consiliul colectivului sportiv s’a 
orientat bine antrenând în primul rând spor
tivii fruntași din diferite secții ca cei din 
secția de fotbal.

La colectivul sportiv Locomotiva P.T.T. 
București, numărul purtătorilor de Insignă 
G.M.A. gradul II a trecut de 20.

La acest colectiv crește deasemeni numă

rul aspiranților. Mu’.țl dintre aspiranți au 
majoritatea normelor trecute. Un rol im
portant în dobândirea acestor succese l-a avut 
maestrul sportului Chiose Dumitru, președin
tele colectivului sportiv și antrenorul de a- 
tletisrn Zugrăvescu Adrian, care au îndrumat 
și ajutat permanent tinerii pe stadion. Un 
exemplu asemănător ni-1 oferă și colectivul 
Flamura Roșie Textila-Buhuși, care are 20 
purtători de insignă printre care in primul 
rând sportivii din secțiile: gimnastică, fot
bal, handbal. Antrenorul Ego Munteanu este 
unul din puținii antrenori din regiunea Bacău, 
care sprijinind îndeaproape pe tineri a dove
dit astfel că și-a înțeles sarcinile ce-i revin 
în domeniul complexului G.M.A.
' Rezultate îmbucurătoare au obținut tn 
munca de antrenare a tinerilor la cucerirea 
normelor GAIA, gradul II și colectivele 
sportive de’.a Școala Medie Tehnică de Coo
perație Hațeg regiunea Hunedoara, Școala 
Medie Tehnică de Marină Constanța, Spar- 
tac-Sfântu Gheorghe, Voința-Odorhei, Fla
căra-Moineștl, Locomotiva Imprimeria C.F.R. 
București și multe altele.

In afară de preocuparea colectivelor spor
tive un factor, de seamă care a contribuit 
într’o bună măsură la intensificarea trecvil 
normelor gradul II a fost desfășurarea cam
pionatului R.P.R. de poliatlon G.M.A. compe
tiție care a cuprins o serie de probe de gra
dul II ca : gimnastica, cursa cu obstacole, 
3000 și 1000 tn. plat. Numărul de norme 
gradul II trecut in luna septembrie (când 
s’au desfășurat întrecerile din. cadrul poliat- 
lonului G.M.A.) este mult mai mare în com
parație cu cel din lunile anterioare. S’a 
constatat un progres simțitor mai ales în 
regiunile Hunedoara, Arad și București. In 
obținerea acestor succese o contribuție im
portantă au adus-o și organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile șl instituțiile respective 
care au mobilizat purtătorii insignei G.M.A. 
gradul I la trecerea normelor gradului II 
sprijinind astfel munca colectivelor sportive. 
In acest sens preocuparea comitetului or- 

ganizâțiel U.T.M. dela Textila Buhuși față 
de această problemă este un bun exemplu. 
De câteva ori comitetul a pus problema com
plexului G.M.A., în discuția adunării gene
rale a organizației U.T.M. accentuând în
deosebi asupra gradului II. Preocupare față 
de această problemă a arătat și organizația 
de bază U.T.M. dela Imprimeria C.F.R. 
București, Trustul 4 Mpineșli din regiunea 
Bacău și altele.

Dar aceste rezultate nu sunt încă satisfăcă
toare față de posibilitățile existente. In 
comparație cu dezvoltarea care a luat-o 
complexul G.M.A. — in general — în pri
vința gradului II se face simțită o serioasă 
rămânere în urmă atât sub aspectul crește
rii cantitative cât și din punct de vedere al 
nivelului de pregătire al aspiranților șl pur
tătorilor de insignă.

Astfel dacă la F.G.M.A. și G.M.A. gradul 
I planul pe anul 1953 a fost depășit, ia gra
dul II este realizat doar în procent de 45 
la sută. Cauza principală care a dus la 
această, situație este în primul rând linsa de 
preocupare față de această problemă. Numai 
o neglijență condamnabilă a putut face ca 
într’o serie de centre importante cu mii și 
zeci de mii de purtători ai insignei G.M.A. 
gradul I, cu un mare număr de sportivi frun
tași, cadre tehnice șl cu reale condiții mate
riale, să existe până în momentul de față 
doar un număr extrem de redus de aspiranți 
și mai ales purtători ai insignei G.M.A. gra
dul II. In orașul București, de pildă, pla
nul anual (1953) s’a realizat doar în pro
cent de 13 la sută. Deasemeni în regiunile 
Oradea și Ploeștl numai intr’un procent 
de 18 la sută. îndeosebi se remarcă lipsa 
din rândul purtătorilor și chiar aspiranți
lor gradului II a sportivilor fruntași, din 
categoria I-a și a H-a care ar fi trebuit să 
fie și în această privință exemplu pentru ma
sele largi ale tineretului. La Colectivul Me
talul, al Uzinei de tractoare din Orașul Stalin 
în timp ce 11 muncitori în majoritate 
stahanoviști, printre care Gulie Iosif, Lubici

Niculae. au devenit deja 
1, maestra sportului Ane- 

... ____ membră a aceluiași colectiv
nu este nici măcar aspirantă a gradului II. 
In orașul București până în prezent doar un 
singur maestru al sportului din colectivele 
sportive sindicale a devenit purtător al in
signei G.M.A. gradul II. Mic este deaserne- 
ni numărul purtătorilor insignei G.M.A. gra
dul II din rândurile sportivilor noștri frun
tași: jucători din echipele divizionare de 
fotbal (C.C.A., Dinamo-București, Locomo- 
tiva-București, Minerul-Petroșani, Știința 
și Locomotiva Timișoara, etc.) sau cei din 
echipele fruntașe de voley, handbal, bas
chet.

Această situație se datorește în cea mai 
mare măsură consiliilor centrale șl regio
nale ale asociațiilor sportive care după 
cum se vede au lăsat problema antrenării ti
nerilor la cucerirea insignei G.M.A. g, adul II 
să se rezolve „dela sine", acest lucru se poa
te vedea mai ales din felul cum au fost rea
lizate cifrele de plan, pe anul 1953. Exem
plul grăitor este faptul că asociațiile „Mi
nerul", „Metalul”, „Știința", „Flacăra" au 
un număr extrem de redus de purtători ai in
signei G.M.A. gradul II. Unele colective spo"- 
tive nu au asigurat condițiile materiale 
necesare tinerilor pentru pregătirea șl tre
cerea normelor gradului II. Cel mai semnifi
cativ exemplu ni-1 oferă numărul redus de 
piste cu obstacole.

Colective sportive ca „Metalul" Combi
natul Siderurgic Hunedoara, „Minerul” Pe
troșani nu au încă nicio pistă cu obstacole 
G.M.A. In fața acestei situații organizațiile 
de bază U.T.M. au rămas nepăsătoare, n’au 
luat nicio măsură pentru crearea condițiilor 
necesare

Acolo unde activitatea secțiilor sportive 
nu are la bază complexul G M.A. atât gradul 
I cât și gradul II, unde gimnaștii, atleții, 
fotbaliștii nu sunt aspiranți și mai a'es pur
tători ai insignei, se merge Încă pe linia 
unei specializări înguste, este ignorată pre
gătirea fizică multilaterală. Ori în felul a- 
cesta drumul spre măestria sportivă este cu 
desăvârșire închis.

Cadrele tehnice din asociațiile și colecti
vele sportive nu șl-au dat în suficientă 
măsură contribuția la buna pregătire a aspi- 

ranțtlor de gradul II. Așa se explică faptul 
că la trecerea normelor de gradul II — ca 
și la a celor de gradul 1 — se mai semna
lează tendințe evidente de formalism. Ast
fel cu prilejul examenelor de control care 
au avut loc, dar mai ales lă finala campio
natului R.P.R. de foliation G.M.A., a reeșit 
că aspiranții care aveau normele date sau 
chiar purtători ai insignei nu ău putut 
tace față nici pe departe condițiilor 
prevăzute de regulament. La finala poliatlo- 
nului G.M.A. din 27 concurenți doar 7 au 
reușit să treacă regulamentar cursa cu obsta
cole. Jucătorii de fotbal din echipa divizio
nară „Spartac B R.P.R." București, s’au 
prezentat foarte slab pregătiți la examenul 
de control la proba : cursa cu obstacole și 
gimnastică. E limpede că munca superfi
cială ‘n pregătirea aspiranților e urmare & 
atitudinii formale a comisiilor de pregătire 
ș‘ examinare G.M.A. care acordă norme cu 
ușurință mai cu seamă la probe importante 
ca : tirul, cursa cu obstacole, gimnastică.

De acest lucru se fac vinovate in primul 
rând comisiile de control G.M.A. rai male și 
regionale cât și serviciul G.M.A. din C.C.F.S. 
Lipsa de exigență, s’a manifestat din plin 
in munca lor.

♦
învățând din experiența acestor doi ani, e 

necesar ca in timpul cel mai scurt să îm
bunătățim munca de antrenare a tinerilor 
la cucerirea insignei G.M.A. gradul 11.

Normele complexului G.M.A. Gradul I au 
fost cucerite de un număr mare de tineri și 
rândurile acestora cresc mereu. S’au născut 
astfel noi sportivi din rândul cărora s’au 
ridicat șl se vor mai ridica viitori campioni 
și recordmani ai țării. Dar la fel de aaevărat 
este și faptul că mulți purtători ai Insignei 
G.M.A. gradul I au terminat cu activitatea 
sportivă odată cu cucerirea insignei.

Organizațiile de bază U.T.M. și colectivele 
sportive nu s’au preocupat ca aceștia să 
continue să practice ramura sportivă 
dorită.

Este de'datoria colectivelor sportive și 
organizațiilor de bază U.T.M. să se pre
ocupe cu mal multă seriozitate de antrena

rea purtătorilor insignei G.M.A. gradul I lâ 
cucerirea insignei G.M.A. gradul II.

Munca să fie pornită bine dela început. 
Sezonul de iarnă oferă posibilitatea cuceri
rii normetir de schi, patinaj, gimtastică. 
examen tdoretic Acest prilej trebue folosit 
din plin de către colectivele sportive care au 
datoria să muncească în așa fel încât să reu
șească să antreneze un număr mare de ti
neri la cucerirea cu succes a normelor com
plexului G.M.A. gadul 11.

Trebuesc luate din vreme măsuri pentru 
pregătirea condițiilor necesare. Astfel o grijă 
dec .obită să fie acordată amenajării baze
lor sportive, mai cu seamă a patinoarelor 
și a pârtiilor de schi pentru actualu sezon.

Cu mai multă seriozitate trebue să se ocu
pe organizațiile de bază U.T.M, de mobili
zarea tinerilor la antrenamente în vederea 
trecerii normelor G.M.A șl la concursurile 
pentru obținerea normelor.

Tinerii țrebue să găsească pe terenurile de 
sport instructori bine pregătiți care să i ajute 
efectiv în pregătirea necesară cuceririi nor
melor .

Activiștii comitetelor regionale, raionale 
U.T.M. și C.F.S. trebuiesc Instruiți temeinic 
In această problemă. Este de datoria lor să 
îndrume șl să controleze cu mai mult simț 
de răspundere activitatea organizațiilor de 
bază U.T.M, șl a colectivelor sportive Este 
bine ca ei să recomande organizațiilor de 
bază U T.M. și colectivelor sportive si la ’n 
discuție în adunări genera^ felul cum tine
rii și mai cu seamă utemiștii sunt antrenați 
la trecerea normelor complexului G.M.A. 
gradul II.

Succesul depinde de felul cum atât orga
nele U.T.M., C.C.F.S., asociațiile cât și co
lectivele sportive își vor desfășura activi
tatea în această direcție.

AUREL PERȚA
din serviciul G.M.A. al C.C.F.S.

„Scânteia tineretului”
12 ianuarie 1954 Pag. 3-a



Alegerile 
pentru Sovietul Suorem 

al U. R. S. S.
MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS trans

mite :
A fost dat publicității decretul Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu privire la 
organizarea alegerilor pentru Sovietul Su
prem al U.R.S.S. In decret se spune:

In legătură cu expirarea la 12 martie 1954 
a împuternicirilor Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. el celei de a 3-a legislaturi, in baza 
articolului 54 din Constituția U.R.S.S.. cart 
prevede că noile alegeri se fixează de către 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. în 
termen de cel mult două luni dela expirarea 
Împuternicirilor Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și în conformitate cu articolul 72 
din ..Regulamentul cu privire la alegerile 
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S.", care 
prevede că ziua alegerilor pentru Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. se anunță cel mai târziu 
cu două luni înainte de termenul alegerilor 
și că alegerile au loc într’o zi nelucrătoare, 
Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste hotărăște :

Alegerile pentru Sovietul Suprem el 
U.R.S.S. se fixează pentru duminică 14 
martie 1954.

-- o--
In legătură cu conferința 

dela Berlin
BERLIN 10 (Agerpres). — TASS trans

mite:
La 9 ianuarie a avut loc la sediul adminis

trației înaltului comisar al U.R.S.S. cea de a 
2-a ședință a reprezentanților celbr patru 
înalț! cormsari, în cadrul căreia s’au exami
nat problemele tehnice legate de pregătirea 
conferinței miniștrilor afacerilor externe ai 
celor patru puteri.

Viitoarea ședință a reprezentanților va 
avea loc la 11 ianuarie în clădirea adminis
trației militare americane.-- •--
Interviewul trimisului egiptean 

în U.R.S.S.
CAIRO 10 (Agerpres). — TASS transmite: 
Ziarul egiptean „Akhbar El-Yom“ a publi

cat un interview acordat corespondentului 
ziarului de către Aziz Al-Masrl trimisul egip
tean tn U.R.S.S., sosit acum câteva zile la 
Cairo. Masri a declarat: „Rușii au totdea
una toată simpatia pentru popoarele care 
luptă pentru libertate și independență Rușii 
salută lărgirea comerțului cu nol“.

La întrebarea corespondentului „dacă a 
observat în Rusia oarecare pregătire de răz
boi", Masri a dat un categoric răspuns ne
gativ. „Presa și cercurile oficiale din Uniunea 
Sovietică, a spus Masri, subliniază mereu 
importanța menținerii păcii in lumea întrea- 
£ă“’ ___ *___

O samavolnicie 
a poliției franceze

PARIS 11 (Agerpres). —
La 9 ianuarie, Andre Souquiere, secretarul 

federației din departamentul Sena a Parti
dului Comunist Francez, a fost arestat Ia 
Clermont-Ferrand unde sosise pentru a par
ticipa la lucrările comitetrt.ui federației din 
departamentul Puy-de-Dome a partidului 
comunist. După cum relatează ziarul „L’Hu- 
manite Dimanche", această arestare s'a făcu! 
In baza unui mandat de arestare emis incă 
tn anul 1952. -- •--

însemnări

Soarta puțin fericita 
a statuilor lui McCarthy

Se spune că gura păcătosului adevăr gră
iește. O gazetă burgheză, care prin însăși 
rațiunea ei de a fi este păcătoasă, nu prea 
se are bine cu adevărul. Mai precis: sunt 
rare accesele de sinceritate ale unei aseme
nea gazete. Sunt rare dar totuși, când și 
când. în coloanele ei se mai strecoară câte 
o recunoaștere de poate să-i provoace o criză 
de isterie faimosului senator american Mc. 
Carthy.

O asemenea recunoaștere s’a strecurat tn 
ziarul danez „Information”. Ziarul acesta 
nu apare nici de ieri, nici de alaltăieri. In 
decursul apariției sale a stabilit o adevărată 
tradiție în informarea cititorilor într’un anu
mit spirit, căruia nici Mc. Carthy nu poate 
să-i reproșeze ceva.

Și totuși un asemenea ziar a făcut cunos
cut cititorilor săi un fapt despre care Mc. 
Carthy aflând, probabil, a făcut spume la 
gură. Iată ce se spune într’o Infor-
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mație: „Studenții canadieni dela Universi
tatea din Toronto au dat foc aseară statuii 
senatorului McCarthy. Vorbitorii au criti
cat „tactica teroarei” de care se folosește se
natorul in desfășurarea cercetărilor sale 
anticomuniste. Studenții au strigat în cor: 
„Dați-i foc lui Mc Carthy !‘‘ și „Jos cu Joc" 
(e vorba de Mc Carthy, n.n.i.

Cele scrise de ziarul danez merită a fi 
reținute. Reiese că soarta statuilor lui Mc. 
Carthy nu este prea fericită. Nu de mult zia
rele au relatat că într’un oraș american, la 
Baltimore, cetățenii au asvârllt statuia lui 
Mc. Carthy la gunoi. Din relatările ziaru
lui danez aflăm că studenții canadieni au 
fost mat aprigi — !-au dat foc.

Zilele acestea Mc Carthy se pregătește 
să-și facă apariția la Bonn. „Marele inchi
zitor" intenționează să străbată colonia a- 
mericană guvernată d.e Adenauer. Despre 
vizita aceasta n'am aflat încă ce e scris 
..Information". In orice caz. însă, dacă acce
sele de sinceritate ale ziarului danez se vor 
mai manifesta, nu este exclus să aflăm lu
cruri interesante nu numai despre soarta 
statuilor iui Mc. Carthy ci și despre părerea 
germanilor simpli în legătură cu smintelile 
„vrăjitorului de roșii”... Dacă în Germania 
occidentală 1 s’au înălțat cumva ceva statui 
lui McCarthy soarta lor nu va fi cu nimic 

mai prejos decât cea a statuilor din Toronto 
șl Baltimore. Dacă nu I s’au ridicat încă, 
atunci patrioții germani vor găsi alte mij
loace pentru a-și exprima atitudinea lor față 
de mccarthysm.

E. O.
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Declarația ministrului de externe
al Guvernului Central Popular al R.P.Chineze, Ciu En-lai 

în legătură cu reluarea tratativelor între cele două părți 
cu privire la problema Conferinței politice pentru Coreea

PEKIN 10 (Agerpres). — CHINA NOUA 
transmite:

1) După ce la 12 decembrie 1953 a în
trerupt în mod Unilateral și nerezonabil-tra
tativele dintre cele două părți cu privire la 
problema Conferinței politice pentru Coreea, 
la 23 decembrie 1953, partea americană a 
declarat din nou în mod unilateral că con
sideră terminată munca de lămurire în rân
durile prizonierilor de război. După aceasta, 
generalul Huli, comandantul suprem al for
țelor armate ale O.N.U., a început să facă 
pregătiri active în vederea reținerii forțate 
ia 23 ianuarie 1954, printr’o acțiune armată 
coordonată din partea forțelor armate ale 
O.N.U., a tuturor prizonierilor de război co
reeni și chinezi care nu au fost repatriați. 
Planul este ca prizonierii de război de națio
nalitate chineză să fie predați clicii lui Cian 
Cai-șl, iar cei de naționalitate coreeană clicii 
lisînmaniste. Toate aceste acțiuni ale guver
nului Statelor Unite dovedesc în mod clar 
influența unor anumite persoane din cercu
rile conducătoare ale S.U.A.,’ care, nereușind 
să împiedice realizarea armistițiului în Co
reea, încearcă prin tot felul de mașinațiuni 
să torpileze convocarea Conferinței politice 
pentru Coreea, violează în mod flagrant a- 
cordui cu privire la repatrierea prizonieri
lor de război, care face parte integrantă din 
acordul de armistițiu din Coreea și împie
dică munca de lămurire dusă de partea co- 
reeano-chineză în rândurile prizonierilor de 
război. Aceasta dovedește încă odată carac
terul agresiv al politicii Statelor Unite șl 
îngreunează și mai mult realizarea unei re
glementări pașnice a problemei coreene.

2) Potrivit raportului din 27 decembrie 
1953 al Comisiei neutre de repatriere, nici- 
unul dintre prizonierii de război coreeni și 
chinezi aflați în lagărele de prizonieri din 
Coreea de Sud nu îndrăznește să ceară pe 
față repatrierea, deoarece ei se află sub 
controlul agenților secreți ai comandamen
tului O.N.U. Deși Comisia neutră de repa
triere a depus eforturi însemnate, ea rm a 
reușit totuși să aplice întocmai prevederile 
acordului cu privire ia competența ei în la
gărele de p-lzonieri din Coreea de sud; răs
punderea deplină pentru această situație o 
poartă comandamentul Națiunilor Unite. La 
început, partea americană fără niciun te
mei, a amânat construirea localurilor în care 
urma să aibă loc munca de lămurire, fă
când astfel imposibilă ioceoerea la timp a 
muncii de lămurire de către partea coreea- 
no-chineză. După ce s’a început munca de 
lămurire, agenții secreți lisînmaniști și 
ciancaișiști strecurațl în lagărul de prizo
nieri din Coreea de sud, instigați și dirijați 
direct de partea americană, au început să 
săvârșească omoruri și alte acte teroriste, 
să recurgă la acte de violență și de amenin
țare cu violență în scopul de a tine sub 
controlul și influența lor pe prizonierii «le 
război, de a sabota munca de lămurire, de 
a împiedica repatrierea prizonierilor de 
război și de a nu admite separarea prizo
nierilor de război care au asistat la ședin
țele de lămurire, de cei care n’au asistat 
la aceste ședințe. Toate acestea au evut ca 
rezultat faptul că munca de lămurire a păr
ții coreeano-chineze a fost mereu întrerup
tă. Din cele 90 de zile fixate pentru duce
rea muncii de lămurire, partea coreeano- 
chineză nu a dus de fapt muncă de lă
murire decât timp de 10 zile și mal mult 
de 85% dintre priz< oierii de război core
eni și chinezi nu au asistat ’.a ședințele de 
lămurire. Paralel cu împiedicarea și sa!» 
tarea muncii de lămurire, partea americană 
a întrerupl în mod unilateral tratativele 
dintre cele două părți cu privire la proble
ma convocării Conferinței politice pentru 
Coreea, provocând astfel amânarea fără ter
men a convocării acestei conferințe și fă
când deasemenea imposibilă îndeplinirea a-

------------------------------------------ e----------

Partea americană pregătește 
răpirea prizonierilor coreeni și chinezi

— CHINAKAISUNG 11 (Agerpres).
NOUA transmite:

Partea americană trimite în zona demilita
rizată agenți- lisînmaniști pentru a-i folosi 
la îndeplinirea planului de răpire a prizo
nierilor de război.

La 9 ianuarie, generalul Maxwell Taylor, 
comandantfll ajunatei a 8-a a S.U.A., a des- 
văluit că generalul Blackshear M. Bryan, fost 
reprezentant principal al părții americane 
in Comisia militară de armistițiu, are misiu
nea să traducă în fapt planul de răpire a 
prizonierilor. Bryan, actualmente comandan
tul corpului 1 de armată al S.U A., care a 
declarat în repetate rânduri că partea ame
ricană va respecta acordul de armistițiu, 
va conduce operațiunile de răpire a prizo
nierilor de război din lagărul dela Ton- 
janni.

Agenții lui UI Sîn Man, a spus el. „vor 
ajuta la transferarea prizonierilor de război, 
la 23 ianuarie, când vor fi deosebit de folo
sitori". Citând surse lisinmanlste, o tele
gramă din 9 ianuarie a agenției United 
Press anunța că „în noaptea de 5 spre 6 ia
nuarie au fost trimiși în zona demilitari
zată 500 de polițiști în uniformă, iar în 
noaptea de 6 spre 7 ianuarie au plecat din 
Seul spre nord 300 de polițiști în civil”.

—-------------- O

Recunoașterile unui reprezentant suedez 
în Comisia neutră de repatriere

STOCKHOLM 10 (Agerpres). —
Sub titlul „Violențe odioase în lagărele 

pentru prizonierii de război", ziarul „Dagens 
Nyheter" publică interviewul luat tui Gun
nar Vessman. asesor la Curtea supremă sue
deză și membru al grupului suedez din Co
misia neutră de repatriere, înapoiat de cu
rând din Coreea.

In interview se spune că, atunci când un 
prizonier a declarat că este comunist și do
rește să se înapoieze în Coreea de nord, el 

Procesul agenților lisînmaniști
KAISUNG 11 (Agerpres). — CHINA

NOUA transmite:
La 10 ianuarie, R. S Hoom, maior medic 

legist din trupele indiene de pază, a făcut 
o depoziție în fața tribunalului militar in
dian, care judecă procesul asasinilor celor 
patru prizonieri de război din sectorul 38 al 
lagărului dela Tonjannl care ceruseră repa
trierea Maiorul Hoom a făcut autopsia ca
davrelor în ziua de 14 decembrie, două zile 
după ce trupurile victimelor au fost desco
perite de tripele indiene de pază.

La autopsia corpului lui Ciol Ion Iun — a 
declarat maiorul Hoom — am constatat că 
victima a pierdut mult sânge pe gură, nas 
și ochi Corpul purta semne de violență pe 
gât și în partea superioară a toracelui. Au-

oelel prevederi a acordului cu privire la 
competența Comisiei neutre de repatriere po
trivit căreia problema soartei prizonierilor 
de război urmează a fi transferată Confe
rinței politice, în vederea soluționării el în 
decurs de 30 zile.

Deoarece, din motivele menționate mai 
sus, prevederile acordului cu privire la com
petența Comisiei neutre de repatriere sunt 
violate în. mod arbitrar, este deasemenea Im
posibil de reaHzat principalul obiectiv al 
acestui acord care este acela de ia se asigura 
tuturor prizonierilor de război posibilitatea 
de a-și exercita dreptul la repatriere. De a- 
ceea, considerăm că ceeace este neapărat 
necesar în prezent nu este încetarea muncii 
de lămurire și eliberarea prizonierilor de 
război, ci convocarea grabnică a Conferinței 
politice pentru Coreea pentru a se ajunge 
la soluționarea problemei 6oartei prizonieri
lor de război. In afară de aceasta, indife
rent când va fi convocată Conferința politi
că, munca de lămurire a celor două părți 
trebue să fie reluată de îndată și desfășu
rată până la împlinirea termenului de 90 de 
zile prevăzute perftru ducerea acestei munci. 
In acelaș timp, pentru ca partea coreeaco- 
chineză să-și poată continua munca de lă
murire în conformitate cu acordul tu pri
vire la competența Comisiei neutre de repa
triere și cu regulile de procedură referitoare 
la munca și ședințele de lămurire, toți a- 
gențil secreți lisînmaniști și ciancaișiști din 
lagărele de prizonieri din Coreea de sud 
trebue să fie îndepărtați, organizațiile crea
te de agenții secreți în scopul săvârșirii de 
acte de violență trebue lichidate și trebue 
înfăptuită separarea prizonierilor de război.

3) Guvernul Central Popular al R.P. Chi
neze și guvernul R.P.D. Coreene depun efor- 
turi neobosite pentru ia grăbi convocarea 
Conferinței politice pentru Coreea în sco
pul de a obține retragerea tuturor forțelor 
militare străine de pe teritoriul Coreei și 
soluționarea pașnică e problemei coreene în 
vederea asigurării păcii în Asia și în în
treaga lume. Acest fapt este știut de toată 
lumea. Guvernul Statelor Unite duce însă 
permanent o politică de tergiversare și de 
împiedicare a convocării Conferinței politice 
pentru Coreea. Sub presiunea exercitată de 
delegația Statelor Unite, cea; de a 7-a șl cea 
de a 8-a sesiune a Adunării Generale a
O. N.U. au refuzat să ia în discuție proou- 
nerea rezonabilă prezentată de guvernul R.
P. Chineze și de cel al R.P.D. Coreene po
trivit căreia Adunarea Generală trebuia să 
ia măsuri grabnice pentru soluționarea ches
tiunii componenței Conferinței politice. In 
felul acesta, delegația S.U.A. a împiedicat 
convocarea Conferinței politice pentru Co
reea. Mai târziu deși datorită presiunii o- 
piniei publice mondiale guvernul S.U.A. a 
acceptat in sfârșit ca cele două părți să ducă 
tratative la Panmunjon cu privire la ches
tiunea Conferinței politice pentru Coreea, to- 
tuși, în timoul discuțiilor reprezentantul 
Statelor Unite se deda la tot felul de ca
lomnii, făcea declarații jignitoare și crea 
greutăți ki scopul de a tărăgăna cât mai 
mult convocarea conferinței. După ce la 30 
noembrie 1953 partea coreeano-chineză a 
prezentat propunerea sa generală echitabilă 
șl rezonabilă cu privire la convocarea Con
ferinței po'itice Statele Unite pentru a se 
eschiva dela discutarea chestiunii prizonieri
lor de război și pentru a imprima armisti
țiului din Coreea un caracter orecar men
ținând astfel încordarea în Extremul Orient 
și în întreaga lume, au întrerupt în mod 
unilateraL sub nn pretext fals, tratativele 
dintre cele două părți, pentru a provoca a- 
mânarea pe termen nelimitat a convocării 
Conferinței politice pentru Coreea.

Astăzi, când popoarele și țările Iubitoare 
de pace din întreaga lume așteaptă cu ne

Polițiștil în civil vor fi folosiți la răpirea 
prizonierilor de război pentrucă americanii 
se tem că dacă în zona demilitarizată vor 
pătrunde trupe regulate ale lor, ei nu vor 
putea scăpa de răspundere? ce le revine 
pentru încălcarea acordului de armistițiu. 
Trimițând polițiști lisînmaniști în zona de
militarizată, orice acțiune întreprinsă împo
triva trupelor Indiene va fi prezentată drept 
o măsură de „ordin polițienesc” și nu o „ac
țiune militară” a trupelor sudcoreene.

Taylor a declarat deasemenea că va trimite 
soldați americani și aparținând altor națiuni 
ale părții ONU. să apere trupele Indiene 
împotriva unui eventual atac din partea a- 
genților lisînmaniști. Dar este limpede că 
această „apărare" nu urmărește altceva de
cât imobilizarea trupelor indiene pentru a 
ușura răpirea prizonierilor de război de că
tre agenții lisînmaniști

înființarea poliției civile tn zona demili
tarizată, prevăzută de acordul de armistițiu 
urmărea să asigure respectarea armistițiu
lui. Faptul că partea americană strecoară în 
zona demilitarizată un mare număr de a- 
genți lisînmaniști dându-I drept polițiști ci
vili pentru a răpi prizonierii de război, 
arată că ea este hotărîtă să agraveze șl mai 
mult situația.

a fost spânzurat. După aceea i-a fost extir
pată inima care a fost fiartă, lac toți cei 
aflați în baracă au fost siliți să participe Ia 
ospățul ritual, al cărui scop era să servească 
de avertisment pentru cei care ar fi avut 
aceleași Intenții ca și prizonierul asasinat.

„Este un pur adevăr — a arătat Vessman 
că dacă ești deținut într’un lagăr de prizo
nieri de război nordcoreeni și chinezi, și îți 
manifeștl dorința de a te înapoia într’o țară 
comunistă, îți pul viața în primejdie".

topsla a descoperit deasemenl puncte hemo- 
ragice subpleurale în ambii plămâni — iar 
în stomac hrană nedigerată „După părerea 
mea — a declarat medicul Hoom — moartea 
a fost cauzată prin strangulare”.

Concluziile doctorului Hoom pe baza au
topsiei corespund depozițiilor făcute de trei 
martori oculari, care au declarat în fața tri
bunalului că Ciol a fost ucis prin strangu
lare cu o frânghie și călcat în picioare.

In ședința din 11 ianuarie, vor depune 
„martorii apărării” Ei vor încerca să-1 scape 
pe asasinii prizonierilor de război care au 
cerut repatrierea. „Avocații” americani care 
au preluat apărarea criminalilor l-au in
struit tn tot cursul ultimelor săptămâni pe 
acești „martori" cum să-i apere pe ucigași. 

răbdare soluționarea piașnică a problemei co
reene șl slăbirea continuă a încordării în 
Extremul Orient, aceste acțiuni ale Statelor 
Unite care urmăresc împiedicarea convo
cării Conferinței politice pentru Coreea, de
sigur că nu pot să nu provoace îngrijo
rare și neliniște în rândul tuturor oamenilor 
cinstiți din diferite țări. Acest lucru este 
foarte ușor de înțeles.

4) In momentul de față este cu desăvâr
șire limpede că deoarece atât chestiunea 
soartei prizonierilor de război- cât și ches
tiunea soluționării pașnice a problemei co
reene trebue să fie rezolvate în cadrul Con
ferinței politice pentru Coreea, convocarea 
Conferinței politice pentru Coreea nu mail 
poate suferi nicio amânare. Menținându-și 
poziția fermă de soluționare a p.ohlemei 
coreene prin tratative pașnice, șl pentru e 
îndreptăți speranțele arzătoare ale oamenilor 
și țărilor iubitoare de pace din întreaga 
lume în ce privește soluționarea pașnică a 
problemei coreene în interesul slăbirii în.- 
cordării în Extremul Orient și în întreaga 
lume. Guvernul Central Popular al R. P. 
Chineze conside-ă cu hotărîre că tratativele 
dintre cele două pârți cu privire la Confe
rința politică pentru Coreea trebue să fie 
reluate imediat pentru a se ajunge cât mai cu
rând la o înțelegere cu privire la convoca
rea Conferinței politice pentru Coreea. Dacă 
guvernul .Statelor Unite dorește și el solu
ționarea pașnică a problemei coreene, el i 
trebue să se oronunțe pentru rel’jarea ime
diată a tratativelor de a Panmunjon dintre 
cele două părți. Credem că propunere? ge
nerală prezentată la 30 noembrie 1953 de 
către partea cc_eeano-chineză cu privire la 
convoca-ea Conferinței politice pentru Coreea 
poate servi ca bază pentru continuarea tra
tativelor dintre cele două părți; dacă par
tea americană are o părere care diferă de 
această propunere generală, se poate ajunge 
la o rezolvare numai prin tratative între 
cele două părți. Prin faptul că tratativele din
tre cele două părți vor continua să rămână 
suspendate nu se va rezolva nicio pro
blemă.

5) Potrivit prevederilor Chartel sale, 
O.N.U. poartă răspunderea pentru menține
rea păcii și securității internaționale. Dacă 
Organizația Națiunilor Unite este gata să 
poarte răspunderea pe care i-o impune Char- 
ta O.N U., ea nu poate ignora actuala situa
ție critică din Coreea, ci trebue să-și asume 
această răspundere și să caute o soluție. In 
cazul când Adunarea Generală a O.N.U. va 
decide să ia in discuție problema coreeană, 
Guvernul Central Pooular al R.P. Chineze 
ș- guvernul R.P D. Coreene sunt în drept 
să-și trimită reprezentanți care să participe 
la discutarea acestei probleme.

6) Problema coreeană învederează faptul 
că enumite probleme internaționale arză
toare privind Asia și anumite probleme In
ternaționale privind Europa, au ajuns în pre
zent într’o fază care cere ca ele să fie stu
diate și rezolvate prin tratative de către 
marile puteri interesate. De aceea, Guver- 
rul Central Popular al R.P. Chineze spri
jină intru totul propunerea Guvernului Uni
unii Sovietice cu privire la convocarea unei 
conferințe a celor cinci mari puteri — Fran
ța, Anglia, Statele Unite ale Americii, 
U.R.S.S. și R.P. Chineză — care să exami
neze măsurile în vederea slăbirii încordării 
internaționale. Credem că va fi în interesul 
slăbirii încordării inter naționale și al apă
rării păcii șl securității internaționale dacă 
aorooiata conferință dela Berlin a miniș
trilor de externe ai celor patru mari puteri 
va fi urmată de o conferință a celor cinci 
mari puteri la care să participe R.P. Chi
neză pentru a contribui la soluționarea pro
blemelor internaționale arzătoare.

Pekin, 9 ianuarie 1954

Comunicatul delegației coreeano-chineze 
la tratativele preliminare

KAISUNG 11 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

La 11 ianuarie, delegația coreeano-chineză 
la tratativele preliminare cu privire la con
ferința politică, a dat publicității următo
rul comunicat:

La 11 ianuarie K1 Suc Boc și Huan Hua, 
reprezentanții părții coreeano-chineze la 
tratativele preliminare dintre cele două părți 
cu privire la conferința politică au adresat o 
scrisoare lui Kenneth Young, reprezentantul 
părții americane, cerându-i să numească fără 
întârziere un secretar de legătură care să se 
întâlnească cu secretarii de legătură ai părții 
coreeano-chineze la Panmunjon la 13 Ia
nuarie orele 11 ia.m. pentru a stabili data 
reluării tratativelor preliminare.

La această scrisoare au fost anexate copii 
ale declarației lui Ciu En-lai, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Populare Chi
neze, făcută la 9 ianuarie și a declarației lui 
Nam Ir, ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Democrate Coreene, din 10 
ianuarie, ta care se propune reluarea Ime
diată a tratativelor preliminare dintre cele 
două părți cu privire la conferința politică.--•--  

Scurte știri
• La 9 ianuarie s’a deschis la Cairo se

siunea consiliului ligii țărilor arabe din care 
fac parte Egiptul, Libia, Yemenul, Arabia 
Saudită, Transiordania, Libanul, Siria și 
Irakul.

■9 Ziarul brazilian „Imprensa Popular" re
latează că ziarele progresiste din Brazilia au 
publicat proiectul de program al Partidului 
Comunist din Brazilia, elaborat de Comite
tul Central a! partidului. După ce «a fi anali
zat și discutat, proiectul va fi prezentat celui 
de al 4-lea Congres al partidului.

• Preturile la sorturile de cărbune care 
sunt cel mai mult folosite pentru încălzitul 
locuințelor, înregistrează tn Belgia o nouă 
creștere.

Potrivit relatărilor presei, majorarea prețu
rilor s’a făcut cu aprobarea „organului su
prem” al așa numitei „Uniuni europene a 
cărbunelui și oțelului", creată conform „pla 
nului Schuman". Acest organ a anunțat ma
jorarea probabilă a prețurilor și la aite sor
turi de cărbune
• Se anunță tn mod oficial formarea pri

mului guvern sudanez, condus de leaderul 
partidului național unionist, Ismail Al-Azhari 
Noii miniștri au depus jurământul. In baza 
acoidului anglo egiptean, guvernul autonom 
al Sudanului a trecut la îndeplinirea atri
buțiilor sale.
• După cum anunță corespondentul din 

Nairobi (Kenya) al agenției Reuter, la 9 ia
nuarie au fost spânzurați la Nairobi șapte 
negri din. tribul Kikuiu, învinuiți de deținere 
ilegală de arme și muniții.

Cultură fizică șl sport

Iarna a chemat la start schiorii, patinatorii, hocheiștii, bobeurli. Zăpada s’a
așternut din belșug pe pârtiile pregătite din vreme, iar schiorii s’au și avântat cu cu
raj. Pe ghiața sticloasă patinatorii și hocheiștii au făcut de mult primele semne. 

Pe întreg cuprinsul țării sezonul de iarnă e în plină desfășurare. Mii de tineri 
dela sate participă la concursurile primei faze a spartachiadei de iarnă a satelor. La 
orașe crește în fiecare zi numărul celor care participă la noi concursuri de schi, pa
tinaj, săniuțe, etc.

Tineri! Invătați să schiați și să patinați. Pregătiți-vă din vreme pentru tre
cerea normei-r G.M.Â. de schi și patinaj. Participați cu toții la concursurile organizate 
pentru cucerirea cu succes a normelor G.M.A. gradul 1 și II.

★

Frumoase rezultate la concursul de schi și săniuțe
Duminică, încă din primele ore ale dimi

neții, spre deelul Cocioc, din apropierea șo
selei Oltenița, se îndreptau în grupuri copii, 
tineri și vârstnici. Cu toții porniseră spre 
locul de unde avea să se dea startul în 
concursurile populare de schi și săniuțe, or
ganizate de Comitetul Orășenesc C.F.S. în 
colaborare cu consiliul sindical regional și 
Comitetul orășenesc U.T.M.

La startul probei de schi fond 5000 m. s’a 
prezentat un număr mare de concurenți. 59 
concucenți au cucerit norma de schi în ca
drul complexului G.M.A. Printre ei tânărul 
6tahanovist Gheorghe Bogalf și Aurel Vlad 
dela uzinele „21 Decembrie", tinerii Aurel 
Oncioiu și Nicolae Stoian dele I.T.B. și ti
neri din colectivele Dinamo din Capitală. 
Frumoase rezultate au obținut tinerii: Gh. 
Săvanea (22’15”), Pândele Dumitrescu 
(22’42”), Tiberiu Bogdan (22’45”4), Al 
Kadar (22’47”5), Ion Dumitru (22’55”). In 
timD oe schiorii se străduiau să obțină nor
mele complexului G.M.A., pe pârtiile din 
stânga trambulinei s’a desfășurat concursul 
de săniuțe pentru copil. La această întrecere 
au participat pionieri și școlari dela școlile 
Nr. 24, 43, 44, 9 mixtă, 3 bis, școala de mu

Victoria reprezentativei de tenis de masa a R.P.R» 
la Paris

PARIS 11 (Agerpres). — Echipa repre
zentativă de tenis de masă a R.P.R. a ob
ținut duminică la Paris un frumos succes 
internațional, învingând cu 4—2 echipa se
lecționată a Franței, într’un match mixt.

Prezența la Paris a jucătorilor români în 
frunte cu campioana mondială Angelica Ro- 
«eanu a stârnit un viu interes în rândurile 
amatorilor de sport din capitala Franței 
care au asistat în mare număr în sala Cou
bertin la desfășurarea jocurilor. întâlnirea a 
cuprins 5 partide de simplu (3 de băeți și 2 
de fete) și o partidă de dublu-mixt.

In cadrul acestei întâlniri comportări re
marcabile au avut maestra emerită a spor
tului Angelica Rozeanu, tânăra jucătoare 
Ella Zeller și Paul Pesch.

Desfășurând un joc complect în atac șl 
apărare Angelica Rozeann, a învins cu sco
rul de 2-0 (21-11; 21-17) pe Watel, cea

Marin Niculescu a sosit din nou în plutonul fruntaș 
în turul ciclist al Egiptului

CAIRO 11 (Agerpres). — Cea de a doua 
etapă a turului ciclist al Egiptului s’a dis
putat duminică pe distanța Kenneh—Akhmin 
(137 km.), într’o regiune foarte îngustă a 
văii Nilului mărginită de deșerturi'e Libiei 
și Arabici Această etapă a pus la grea în
cercare pe concurenți care au avut de în
fruntat o puternică furtună de nisip. Panele 
de cauciuc au fost numeroase din cauza si
lexului pe care îl conținea nisipul așternut 
pe șosea. Niciunul din alergători n’a scăpat 
fără să fi spart de mai multe ori. După cum 
remarcă corespondentul Agenției France 
Presse cicliștii din echipele Franței, Dane
marcei, Belgiei șl R.P.R. a>u impresionat

Campionatul de șah al R. P. R.
In cadrul matchului-turneu pentru desem

narea campionului de șah al R.P.R., dumi
nică seara s’a jucat ultima partidă dintre 
Troianescu și Bălanei. începută cu deschi
derea celor 4 cai partida a continuat în 
prima sa parte sub semnul unei puternice 
presiuni a albului pe flancul regelui. Troia
nescu a pregătit minuțios un atac la rocadă, 
împotriva căruia Bălănel s’a apărat cu greu
tate. Totuși, Troianescu n’a putut înfrânge 
rezistența pieselor negre și datorită faptului 
că sacrificase mult material a intrat într’o 
poziție inferioară. După efectuarea celor 40 
de mutări, Bălănel a preluat inițiativa și 
bucurându-se de u>n considerabil avantaj 
material a obținut victoria. Astfel, matchul 
direct dintre Bălănel și Troianescu s'a ter
minat cu scorul de 3'/a la 'li ta favoarea 
lui Bălănel.

Matchul turneu pentru titlul de campion
--------------- e-

Informație
La 10 Ianuarie a sosit la București dl. 

Frederik W. Craacidijk, noul trimis extraor
dinar și ministru Plenipotențiar al Olandei 
in Republica Populară Română.

La sosirea sa în Gara de Nord, dl. Frede
rik W. Craandijk a fost întâmpinat de direc

--------------- e---------------

Spect acole
TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al R.P.R.: 

Daina de Pică; Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Comedia): Căruța cu paiațe;, 
(Sala Studio): Nunta lui Krecinschi; Munici
pal: Pădurea; Muncitoresc C.F.R. (Giulești): 
Titanic Vals; Studioul Actorului de film „C. 
Nottara” (Sala CC.S): Nepoții Gornistului; 
Teatrul de Stat de Operetă: Aciilina; Armatei: 
De partea cealaltă; Tineretului: Inșir’te mărgă
rite; Ansamblul de Estradă: Fără mănuși; 
Teatrul Evreesc de 'Stat: Cu cântec pe buze.

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu, în
frățirea între popoare: Corăbiile atacă forță 
rețele (Amiralul Ușacov, seria a II-a); Repu
blica, Maxim Gorki: Africa (seria 2-a); Bucu
rești; Soldatul victoriei (seria 2-a); Elena 

I Pavel: Vestitorul vremurilor noi (Belinșchi); 

*

zică, școala medie tehnică poligrafică, șco
lile Nr. 1 și 5 metalurgice ș.e.

Copiii au concurat cu săniuțe asigurate de 
consiliul sindical regional sau cu săniuțe 
proprii. Fiecare concurent a făcut câte două 
coborîri, în clasament cotând cel mal bun 
rezultat întrecerea a fost destul de dificilă 
Micii concurenți au străbătut porțiuni cu 
viraje și hoouri.

Pe primele locuri s’au clasat: categoria 
9 ani: Eugen Volculescu ; cat. 10 ani: D. 
I ord ache; cat. 11 ani: N. Popescu; cat. 12 
ani: V. Mihalcea ; cat 13 ani: Aurel Iscu ; 
cat. 14 ani: M. Drăghici; fete: cat 10-11 
ani: Maria Drancea ; cat. 12-14 en;: Ileana 
Cristoveanu.

Inițiativa organizării concursurilor popu
lare este bine venită. Eâ contribue la o răs
pândire mai largă a sporturilor de iarnă în 
rândurile copiilor și tineretului. Pentru vii
toarele concursuri însă trebue să existe mal 
multă preocupare pentru o mai bună orga
nizare. Concursurile să fie organizate pe di
ferite terenuri din Capitală, iar la startul di
feritelor probe colectivele sportive și orga
nizațiile U.T.M. să aducă un număr cât mal 
mare de tineri.

mal bună jucătoare franceză. Tânăra noas
tră jucătoare Ella Zeller a reușit să dispună 
cu 2-1 (19—21; 21 — 11; 21 — 15) de cunos
cuta jucătoare Rougognan. O victorie pre
țioasă, hotărîtoare pentru rezultatul final, a 
repurtat Paul Pesch. El l-a învins cu 2—1 
(9—21; 21—15: 21—17) pe experimentatul 
jucător Michel Haguenauer, în repetate rân
duri campion al Franței. Pesch a fost în 
permanență în ofensivă și datorită atacuri
lor sale rapide, în special pe drive, l-a obli
gat pe Haguenauer să stea în defensivă. A. 
patra victorie a țării noastre a fost obți
nută de cuplul Rozeanu, Harasztași care a 
învins cu 2—0 (21—17; 21—18), perechea
Roothoft, Watel (Franța). Iată celelalte 
rezultate tehnice înregistrate: Lanskoi 
(Franța) — Reiter (R.P.R.) 2—0 (22-20; 
21-11); Roothoft (Franța) — Harasztași 
(R.P.R.) 2-0 (21-18; 21-16).

prin dârzenia lor, prin rapiditatea și înde
mânarea cu care au efectuat reparațiile.

Reprezentantul R.P.R., Marin N'culescu, a 
fost din nou printte animatorii etapei, reu
șind, ca și în etapa precedentă să sosească 
cu primul pluton. Clasamentul etapei este 
următorul: 1. Ameline (Franța) a parcurs 
137 km. în 4h, 51’49”; 2. Van Schils (Belgia) 
4h, 52’19”; 3. 3—10. Andersen (Danemarca), 
Hoore'becke (Franța), Ravn (Danemarca), 
Cauter (Belgia), Meenen (Belgia), Zaki 
(Egipt), Barmier (Franța), Marin Niculescu 
(R.P.R.), toți ta acelaș timp cu Van Schils. 
In această etapă trei cicliști egipteni au 
abandonat.

de șah al R.P.R. a continuat luni dupâ e- 
miază,cu disputarea partidei întrerupte din
tre Voiculescu șl Bălănel. După cum se 
știe, la întrerupere, Bălănel avea, un avan
taj care părea hotărîtor. Totuși în fața apă
rării deosebit de precise a albului, el nu a 
putut să găsească că’le cele mai active de 
câștig și după zece mutări Voiculescu a ob
ținut contra șanse, recâștigând pionul pier
dut. Pe tablă a rezultat o poziție de per
fectă egalitate și cei doi parteneri au con
venit ia remiză, la mutarea 56.

înaintea ultimelor două partide care au 
mai rămas de jucat, Bă'ănel se află în 
frunte cu 5!/2 puncfe din 7 posibile. El a 
întrunit astfel numărul de puncte necesar 
ca să-șl asigure victoria șl totodată titlul 
de campion. De remarcat că ta decursul a- 
cestui match turneu, Bălănel nu a fost În
vins niciodată.

torul protocolului Ministerului Afacerilor 
Externe, Dionisie lonescu și de dl. Albert 
Willot, secretar-arhivist, însărcinat cu afa
ceri curente al Legației Belgiei.

(Agerpres).

Lumina: Trei telegrame; Victoria: Preludiul 
gloriei; Timpuri Noi: Tuberculoza este vinde 
cabilă. Povestea pomilor și a vântului, Jur 
nai românesc nr. I, Jurnal sovietic nr. 61, Vi 
zita de prietenie a unei escadre sovietice tn 
portul Constanța; Gh. Doja: Revizorul; Alex 
Popov: Documentul misterios; 8 Martie: Sol 
datul victoriei (seria 1-a) Vasile Roaită: par 
tizana; Cultural; Cântărețul stepelor; Gri- 
vița: Nu-i pace sub măslini; C. David: Keto 
și Kote; Alex Sabia: Egor Bulîciov șl alții: 
Flacăra: Fiul mării, Tudor Vladimirescu: Seu 
t'erul și cenușereasa; Arta: Cadavrul viu; 
Popular- Centenarul Teatrului Național „I. L 
Caragiale", Campionatele mondiale de tenis 
de masă; Mihail Eminescu: Călătorie îndepăr
tată; Miorița: Zorile deasupra Niemenului; 
Moșilor: Căpitan la 15 ani; „23 August”: Pro
fesorul de dans.
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