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Un însemnat prilej de îmbunătățire 
a muncii de învățătură

k ÎN FAȚA ELEVILOR ȘI STUDEN- 
" |Ț1LOR stau sarcini mari și de răs

pundere. Ei trebuie să se pregătească 
temeinic în școală și facultate, pentru a 
corespunde cerințelor rot mai mari ale po
porului nostru, care așteaptă să primească 
în fiecare an, promoții noi de cadre de 
specialiști cu o tot mai înaltă calificare.

Sînt mulți elevi și studenți care au do
vedit interes pentru învățătură obținînd 
în anul trecut calificative ridicate, iar 
rolul organizațiilor U.T.M. din școli și 
facultăți, în antrenarea elevilor și stu
denților la învățătură, a crescut.

Hotărîrea Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M. 
și lucrările Conferinței pe țară a U.T.M., 
au arătat însă că organizațiile U.T.M. 
din școli și facultăți și-au desfășurat ac
tivitatea la un nivel necorespunzător, fapt 
care a avut ca o consecință directă, ob
ținerea unor rezultate slabe la învăță
tură, Iar pregătirea ideologică și politică 
a elevilor și studenților să fie nesatisfă
cătoare.

De aceea alegerea organelor conducă
toare U.T.M. în școli și facultăți, organe 
care trebuie să asigure traducerea în via
ță a sarcinilor ce au fost puse în fața 
organizațiilor U.T.M. de către Hotărîrea 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. și de 
Conferința pe țară a U.T.M. se va face 
anul acesta din primele săptămîni de 
școală.

Avînd la bază aceste documente impor
tante, organizațiile U.T.M. din școli 
și facultăți își vor putea analiza cu serio
zitate întreaga lor activitate, iar adună
rile generale de alegeri vor fi astfel un 
prilej de cotitură în viața lor. Pentru a-și 
atinge scopul, adunările generale de ale
geri trebuiesc bine pregătite, iar desfă
șurarea lor să fie la nivelul corespun
zător.

Experiența de anul trecut a arătat că 
lipsurile în pregătirea și desfășurarea ale
gerilor organelor conducătoare U. T. M. 
s-au răsfrînt direct asupra muncii de în
vățătură a elevilor, asupra educației lor.

în multe organizații de bază U. T. M. 
din școli și facultăți alegerile s-au des
fășurat formal. Dările de seamă au fost 
făcute ca o trecere în revistă, superficială, 
mai mult cifrică a realizărilor și lipsu
rilor. fără să constituie o analiză temei
nică a întregii activități a utemiștilor și 
a controlului organizațiilor U.T M., ana
liză din care să reiasă lipsurile și cauzele 
acestora pentru a se putea lua măsuri 
concrete de îmbunătățirea muncii. In 
unele organizații U.T.M. au fost aleși în 
organele conducătoare oamenii la voia 
întîmplării. Urmarea a fost că dintre cei 
aleși unii n-au corespuns sarcinilor, au 
fost doar cu numele în organele de con
ducere U.T.M., așa cum au fost membrii 
biroului anului I al Facultății de Zootehnie 
din București.

Există toate posibilitățile pentru ca ale. 
gerile organelor conducătoare în anul a- 
cesta să se desfășoare la un nivel cores
punzător. Toată atenția trebuie îndreptată 
însă pentru a le pregăti așa cum trebuie.

Pentru ca programarea alegerilor să 
nu împiedice desfășurarea cursurilor și să 
supraîncarce pe elevi și studenți, răpin- 
du-le timpul necesar studiului, este nevoie 
ca în colaborare cu conducerile școlilor 
și institutelor, sub conducerea organizații
lor de partid, să se alcătuiască cu multă 
atenție un plan de desfășurare.

Adunările generale U.T.M trebuie să 
fie un mijloc puternic de educație co
munistă a tineretului. Aceasta se poate 
spune mai ales despre adunările de dări 
de seamă și alegeri în care se face bilan
țul întregii munci a utemiștilor, se verifică 
calitatea muncii celor care au fost în 
organele conducătoare, și se iau măsuri 
pentru îmbunătățirea activității lor. De 
aceea ca o preocupare principală a ca
drelor de conducere trebuie să fie pregă
tirea dării de seamă .Trebuie asigurat ca 
aceste dări de seamă să fie alcătuite sub

Plecarea grug>ui^uj
Grupul de artiști sovietici care a vi

zitat țara noastră cu prilejul zilei de 
23 August, prezentînd numeroase con
certe, a părăsit Capitala.

Joi dimineața au plecat cu avionul, 
înapoindu-se în patrie, V. A. Vlasov, 
compozitor, maestru emerit al artei din 
R.S.F.S.R., conducătorul grupului, dirijo
rul T. Z. Niazi, maestru emerit al artei 
din R.S.S. Azerbaidjeană, laureat al Pre- 
mjului Stalin, pianistul Viktor Merjanov, 
laureat al Concursului unional și al ce
lui de al IV-lea Concurs internațional 
„Chopin” de la Varșovia, violonistul Iu
lian Sitkovețki, laureat al Concursului 
unional și al concursurilor internaționale 
de la Varșovia și Praga, violistul Ru
dolf Barșai, laureat al Concursului in
ternațional de la Budapesta, violoncelis
tul Iakov Slobodkin, laureat al Concursu
lui unional și al Concursului internațio
nal de la Praga, violonistul Anton Șarcev, 
laureat al Concursului internațional de 
la Praga șl Alexandr Dediuhin, pianist 
acompaniator.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții sovie
tici au fost călduros salutați la plecare 

directa îndrumare a organizațiilor de par
tid.

Darea de seamă iJPdezbată cu temeini
cie problemele pregătirii profesionale a 
utemiștilor și contribuția organizațiilor 
U.T.M. la această pregătire. Să se ana
lizeze în spirit critic și autocritic care a 
fost rolul organizațiilor U.T.M. în îndru
marea studiului individual, temeinic, zi de 
zi, al elevilor și studenților, de asemenea 
în îndrumarea acestora pentru a lega cu
noștințele însușite de viață, de practica 
construirii socialismului.

Un loc de frunte să ocupe în darea de 
seamă problema educației comuniste. 
Trebuie vorbit însă despre realizarea prin 
muncă a educației comuniste a elevilor și 
studenților și nu numai prin conferințe 
și prelucrări. Să se arate: au reușit or
ganizațiile U.T.M. din școli și facultăți să 
formeze în rîndul elevilor și studenților o 
atitudine nouă față de învățătură, pentru 
însușirea creatoare a materiilor ? Au lup
tat cu destulă tărie pentru stîrpirea din 
rîndul tineretului studios a manifestări
lor învechite ale moralei burgheze, a ne
cinstei, lenei, huliganismului ?

întocmirea unei asemenea dări de sea
mă care să vorbească despre munca ute
miștilor, despre rezultatele, lipsurile și 
cauzele lor, va crea o bază de discuții, 
va stimula desfășurarea criticii și auto
criticii principiale și îi va îndemna pe 
utemiști să facă propuneri prețioase pen
tru viitoarea activitate a organizațiilor 
U.T.M .

La adunări vor participa desigur tova
răși din conducerile școlilor și institutelor, 
profesori membri de partid, care vor cri
tica lipsurile organizațiilor U.T.M și vor 
face propuneri interesante. Criticile și 
propunerile lor, precum și cele ale utemi
știlor, trebuiesc ascultate cu atenție și pe 
baza lor să fie întocmite hotărîri reale 
care să poată fi îndeplinite.

Utemiștii vor alege în aceste adunări 
pe acei care vor conduce și controla trans
punerea în viață a acestor hotărîri. Să 
veghem însă ca aceștia să fie aleși din 
rîndul utemiștilor fruntași la învățătură, 
al profesorilor și asistenților U.T.M.-iști, 
a celoi care duc o bogată activitate so
cială, sînt combativi și doresc să mun
cească. Acei cară fac propuneri să fie 
principiali, să nu propună pentru a face 
parte din organele conducătoare oameni 
slab pregătiți profesional, fără prestigiu 
în fața elevilor și studenților, oameni 
„blînzi" care nu supără pe nimeni 
cu critica, nu sînt supurați de ni
meni, tac și observă fără a lua poziție 
față de lipsurile ce se manifestă, sau care 
să fie onorific membri ai comitetelor 
organizațiilor U.T.M, Alegerile să fie un 
prilej de serioasă analiză a activității fie
căruia din cei propuși, de a le arăta lip
surile lor și ceea ce așteaptă utemiștii 
de la ei. Numai alegerea unor utemiști 
buni în organele conducătoare U.T.M., 
iubiți și respectați de masa de elevi și 
studenți, va putea ridica pe o treap
tă superioară activitatea organizațiilor 
U.T.M.

Mulți dintre cei aleși vor fi noi în or
ganele alese și trebuie să fie instruiți de 
comitetele regionale, raionale și orășe
nești U.T.M. pentru ca să vadă de la în
ceput ce este principal în munca lor, în
cotro trebuie să-și îndrepte în primul rînd 
atenția. Nu se va putea face însă acest 
lucru dacă nu se va studia și nu se va ține 
seamă de toate problemele ce s-au ridicat 
în adunările de alegeri și mai ales de lip
surile care s-au manifestat în trecut în 
activitatea elevilor și studenților.

Anul acesta trebuie să fie un an de 
cotitură în viața organizațiilor U.T.M. din 
școli și facultăți, pentru ca bilanțul sfîr- 
șitului de an școlar, să fie un bilanț de 
succese pe tărîmul pregătirii profesionale, 
ideologice și politice a tineretului studios. 
Cotitura trebuie să fie începută tocmai 
de la aceste adunări de dări de seamă 
și alegeri.

de artiști sovietici
de tovarășii Pavel Țugui, locțiitor al 
ministrului Culturii, Matei Socor, maes
tru emerit al artei din R.P.R., și vicepre
ședinte al A.R.L.U.S.-ului, George 
Georgescu, artist al poporului din 
R.P.R., directorul Filarmonicii de Stat, 
Constantin Silvestri, maestru eme
rit al artei din R.P.R., directorul Teatru
lui de Operă și Balet din București, și 
numeroși alți oameni de artă și cultură.

A fost de față D. E. Belov, reprezen
tantul permanent al V.O.K.S.-ului în 
R.P.R.

De asemenea, zilele trecute au părăsit 
Capitala soliștii Teatrului Mare Acade
mic de Stat al U.R.S.S., Evghenia Smo
lenskaia, artistă emerită a R.S.F.S.R., lau
reată a Concursului unional și a Con
cursului internațional de la Budapesta, 
Evghenii Belov, laureat al Concursului 
internațional de la Praga, Valentina 
Maximova, solistă a Teatrului Academic 
de Operă și Balet „Kirov" din Lenin
grad, laureată a Concursului internațio
nal de la Berlin, precum și Vera Vladi
mirova, pianist acompaniator.

(Agerpres)

Vineri 17 septembrie 1954

In întrecere — angajamente sporite
Rezultatele 
consfătuirii

Scrisoarea colectivă a mun
citorilor, inginerilor, tehnicie
nilor și tuncționarilor din 
unele întreprinderi din regiu
nea Stalm, prin care cheamă ia 
întrecere socialistă întreprin
derile din țară, in cinstea ce
lui de al II-lea Congres al 
P.M.R. și a celei de a 37-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie a găsit 
un larg răsunet în rindurile 
muncitorilor de la uzinele „Se
mănătoarea” din Capitală.

In consfătuirea comună a 
grupelor sindicale nr. 3 și 4, 
care a avut loc în secția mon
tat, rodat și recepționat sece- 
rători-legători, s-a manifestat 
vădit dorința muncitorilor de 
aici de a spori succesele lor de 
pînă acum.

Luînd cunoștință de sarcina 
de plan ce revine uzinei „Se
mănătoarea” privind secerăto- 
rile-legători, că pe luna oc
tombrie vor trebui furnizate 
cu 5 secerători-legători mai 
mult față de sarcina de plan 
din luna septembrie, numeroși 
muncitori vîrstnici și tineri, 
prin discuțiile purtate au pro
pus însemnate măsuri tehnico- 
organizatorice care fiind duse 
la îndeplinire vor duce la rea
lizarea în cele mai bune con- 
dițiuni a sarcinilor de plan, 
luîndu-și în același timp pre
țioase angajamente. Astfel, u- 
temiștii Sibianu Dumitru, res
ponsabilul brigăzii utemiste de 
calitate nr. 1, Jalbă Dumitru, 
responsabilul brigăzii utemiste 
nr. 2, și tovarășul Panait Spi
ridon, responsabilul brigăzii 
nr. 4, s-au angajat, în numele 
brigăzilor lor, să realizeze cu 
două zile mai devreme sarci
nile de plan ce le revin pe lu
nile septembrie și octombrie.

Printre cele mai de seamă 
măsuri tehnico - organizato
rice propuse s-a stabilit să se 
repare diverse scule mecanice 
printre care și două mașini 
minunate de găurit ce funcțio
nează cu aer comprimat, să 
fie îmbunătățită aproviziona
rea secției cu piese ca : șuru
buri, piulițe, șaibe, buloane etc. 
să se treacă la fileiarea butoa
nelor și a piulițelor pentru 
ansamble chiar în atelier. In 
acest sens s-a propus să fie 
numiți cîțiva tovarăși care să 
răspundă direct de realizarea 
acestei sarcini. De asemenea 
s-a propus să se asigure mij
loace de transport și să se re
pare făgașele din pardoseala 
atelierului.

Muncitorii vîrstnici și tineri 
ai acestei secții sînt hotăriți 
să contribuie la realizarea cu 
cinste a angajamentelor ce vor 
fi luate de întreg colectivul u- 
zinei în cinstea mărețelor e- 
venimente ce se apropie.

(I). ZOOTEHNISTA DIN JIBOU
„Să se considere 

ca o sarcină de mara 
importanță lichida
rea rămîneril în ur
mă a dezvoltării 
creșterii animalelor 
și, în special, a vaci
lor..."

(Din Proiectul 
de Directive al 
Congresului al II- 
lea al P.M.R.)

Nu departe de tocul unde Almașul 
își varsă apa molcomă în Someșul 
zburdalnic, se resfiră căsuțele Jiboulul.

Dimineața cînd soarele își începe 
urcușul pe bolta albastră, comuna se 
umple de sunete de falangă. Vacile cu 
șolduri late pășesc domol, tăurașii cu 
coarnele ascuțite sînt tare neastîmpă- 
rați, iar vițeii cu botul roz mugind sfî- 
șietor își caută mamele. Pe șosea col
bul se ridică în nor către cer. Merg 
vitele spre pășuni, vitele neasemuit de 
frumoase, de rasă Siementhal, mîndria 
jiboulenilor.

In dimineața asta de septembrie, o 
fată scundă, oacheșă, stă în fața sfa
tului popular, cu valiza așezată la pi
cioare. își duce mîna streașină la ochi, 
cătînd spre alaiul ce se apropie.

Etelka Pataki primise ieri dispozi- 
țiunea scrisă în mină. E mutată la 
Huedin. O fi nevoie acolo de o zooteh- 
nistă. In primul moment s-a bucurat, 
va fi mai aproape de casă, o va vedea 
mai des pe mama. Dar apoi gîndurile 
au început să se hărțuiască în capul ei.

...Venise aici anul trecut, direct de 
la Școala medie zootehnică din Oarei. 
Etelka și-a îndrăgit meseria chiar la 
școală, că doar patru ani numai zoo
tehnie a învățat. Dar, aici la Jibou, aici 
a simțit într-adevăr că viața ei e pe 
veci legată de munca grea și frumoasă 
a zootehniei.

Cînd a venit la Jibou și a văzut va
cile Siementhal, cu ugere cit două ve
dre, nici n-a crezut că sînt vite așa 
frumoase pe la noi. Se simțea cea mai 
norocoasă din toată promoția anului 
1953 că tocmai ea, Etelka Pataki, a fost 
trimisă la Jibou să aibă grijă de vacile

Tineri și tinere!
Fiți în primele rînduri în întrecerea socialistă 

pornită în cinstea celui de al II-lea Congres al 
P. M. R. și a celei de a 37-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. Descoperiți și 
puneți în valoare imensele rezerve interne ale 
întreprinderilor voastre, folosiți toate mijloacele 
pentru sporirea productivității muncii, pentru 
îmbunătățirea calității și reducerea prețului de 
cost al produselor!

Exemplul muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor șl funcționa
rilor din întreprinderile din regiunea Stalln care au semnat scri
soarea colectivă mobilizatoare la întrecere în cinstea celui de 
al Il-lea Congres al P.M.R. și a celei de a 37-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a însuflețit odată cu 
ioți oamenii muncii și pe tineretul din țara noastră. Tineretul 
nostru muncitor alături de muncitorii vîrstnici se pregătește 
să întlmpine sărbătorește aceste mărețe evenimente.

In aceste zile au Ioc in întreprinderi consfătuiri în care 
tinerii dezbat pe larg problemele de producție și stabilesc an
gajamentele ce vor fi luate în mitingurile ce vor avea toc, sint 
scoase la iveală noi posibilități de sporire a producției și pro
ductivității muncii, de îmbunătățire a calității produselor și de 
realizare a cit mal însemnate economii, de reducere a prețului 
de cost al produselor.

Piese de schimb 
pentru mașinile agricole

PLOEȘTI (de la corespon
dentul nostru Puiu Nlcolae).

Vestea chemării la întrecere 
socialistă lansată prin scrisoa
rea colectivă a muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și 
funcționarilor din unele între
prinderi din regiunea Stalin, 
pentru a întîmpina cu noi suc
cese în producție cel de al 
II-lea Congres al P.M.R. și cea 
de a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, a pătruns în toate 
sectoarele de activitate de la 
întreprinderea fruntașă pe țară 
„I. C. Frimu“-Sinaia, care pro
duce piese de schimb necesare 
tractoarelor și mașinilor.

Colectivul din uzina „I. C. 
Frimu”, sub îndrumarea per
manentă a comitetului de par
tid și cu sprijinul direcției, 
răspunde scrisorii colective din 
regiunea Stalin și se angajea
ză Ca în cinstea acestor două 
evenimente mărețe să producă 
pînă la 30 octombrie 70 tone 
pompe-injecție și piese de 
schimb pentru tractorul K.D. 
și I.A.R. peste plan, realizînd 
astfel 95 la sută din planul de 
producție anual.

Tot la această dată uzina va 
produce piese pentru agricul
tură în contul zilei de 10 de
cembrie, făcind ca producția 
globală pe 1954 să fie realizată 
la 25 noiembrie. Productivita
tea muncii va crește cu 6 la 
sută, iar prețul de cost se va 
reduce cu 4 la sută față de ci
fra planificată.

Ei s-au angajat ca pînă la 
aceeași dată să realizeze eco
nomii prin folosirea justă a 
materiei prime și recuperarea 
de materiale feroase in va
loare de 820.000 lei, și totodată 
să pună în fabricație 4 noi sor
timente de produse de larg 
consum.

Pentru a contribui din plin 
la îndeplinirea campaniei agri
cole de toamnă ei vor sprijini 
din toate punctele de vedere 
și în mod efectiv G.A.S.-Rădu- 
cești pe care o patronează.

In vederea asigurării înde
plinirii angajamentelor luate, 
ei vor construi dispozitive spe
ciale pentru controlul pistona- 
șelor și elemenților la pompele 
de motorină, precum și un a- 
parat pentru reglajul funcțio
nării' acestor pompe.

Mai multe laminate
In după amiaza zilei de 16 

septembrie laminatorilor Com
binatului siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara 
li s-a decernat Steagul roșu de 
producție de colectiv fruntaș 
pe ramură al Ministerului Me
talurgiei și Construcțiilor de 
Mașini și al Comitetului Cen
tral al Sindicatului muncitori
lor din industria metalurgică 
și construcțiilor de mașini, ca 
prețuire a muncii tor rodnice 
depusă în cursul semestrului I 
al anului 1954. ,

Organizarea temeinică a în
trecerii socialiste, aplicarea 
unor metode sovietice de mun
că și aportul adus de tehni
cieni la dezvoltarea mișcării 
inovațiilor au făcut ca lamina- 
torii să-și îndeplinească în a- 
ceastă perioadă planul de pro
ducție în proporție de 115,68 la 
sută. Totodată productivitatea

muncii pe secție a crescut cu 
35,25 la sută, iar prețul de cosi 
al produselor a fost redus cu 
2,8 la sută.

Cu prilejul decernării Stea
gului roșu de producție, colec
tivul de laminatori al Combi
natului „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ a răspuns la che
marea lansată de muncito
rii, inginerii, tehnicienii și 
funcționarii celor 12 întreprin
deri din regiunea Stalin în 
cinstea celui de al doilea Con
gres al Partidului și a celei de 
a 37-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie. Printre altele ei s-au an
gajat ca în ziua de 30 octom
brie să dea laminate în contul 
zilei de 18 noiembrie, să ridice 
productivitatea muncii cu încă 
4 la sută, și să realizeze eco
nomii de 200.000 lei.

DRUMEȚIND PE VALEA ALMAȘULU1

despre care a mers vestea în toată 
țara.

Erau desigur și multe necazuri. Nu 
toți oamenii își îngrijeau vacile așa 
cum învățase ea la școală, ci după cum 
apucaseră de la strămoși. In raion 
există 33 stațiuni de montă. Drumurile 
sînt grele pe valea Almașului, cîte 
odată pe jos, cu căruța, cu ce găsea, se 
ducea să vadă cum merg treburile la 
stațiunile de montă. Apoi du-te pe la 
oamenii care au vacile slabe și vorbe- 
ște-le cum trebuie să fie amestecul 
hranei, ca să dea lapte mult. Unii o 
primeau neîncrezători.

—Lasă domnișoară, că știu eu rostul 
la vaci nu trebuie să mă dăscălești 
dumneata.

11 rușina pe om, îi spunea că e și 
rușinea raionului dacă sînt vaci de 
rasă Siementhal slabe și dau lapte 
puțin.

Anul trecut au înființat chiar Ia cen
trul raional, la Jibou, o stațiune de în- 
sămînțări artificiale. Au pregătit fru
mos stațiunea cu laborator, cu grajduri 
pentru tauri și toate cele necesare. Au 
vopsit chiar cu litere de o șchioapă un 
citat. „în perioada de reconstrucție, 
tehnica hotărăște totul". Etelka s-a 
gîndit că acest citat ar merge și pentru 
o fabrică mare de motoare, dar e tare 
bine că s-a ajuns acolo ca și la vaci 
tehnica să fie hotărîtoare.

Ei, stațiunea era gata și aștepta să 
vie oamenii cu vacile la monta aceasta 
ciudată, artificială. Dar n-a venit ni
meni. Sătenii ziceau că așa nu va făta 
niciodată vaca, un vițel întreg.

Și dute pe la porțile oamenilor, ex
plicate cum vine cu însămînțarea ar
tificială, imploră-i să vie, să vadă și să 
încerce că ea răspunde.

Cu chiu cu vai și-a adus vaca Mol
nar Arpad la stațiunea de însămînțare.

Pe urmă toți sătenii au stat și-au 
așteptat să vadă ce hidoșenie va făta 
vaca lui Molnar baci.

Etelka a stat 9 luni și jumătate ca pe 
jeratic. Venea mereu să vadă și să 
pipăie burta vacii lui Molnar baci.

La 25 februarie anul acesta — Etelka 
nu va uita nicicînd data — vaca lui 
Molnar baci a fătat un vițeluș de

Brigada va fi 
în primele rînduri

Citind scrisoarea muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor 
din unele întreprinderi ale re
giunii Stalin vezi incă odată 
dragostea și devotamentul de 
care se bucură in rindurile ce
lor ce muncesc regimul nos
tru democrat-popular. Ne sint 
dragi cele două evenimente ce 
le vom sărbători in curînd. Șl 
este natural să fie așa. Cui, 
dacă nu partidului nostru, să-i 
fim recunoscători de viața îm
belșugată pe care o trăim ? Se 
înțelege deci de ce oamenii 
muncii din țara noastră întîm- 
pină evenimentele dragi cu noi 
succese in muncă.

în anul acesta, la 30 octom
brie, are loc cel de al II-lea 
Congres al P.M.R. Și cum în 
acești ani ne-am obișnuit să 
întîmpinăm cum se cuvine un 
oaspete drag, celui de al II-lea 
Congres al P.M.R. și celei de a 
37-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
oamenii muncii le închină suc
cesele viitoare. In fiecare anga
jament din scrisoarea colecti
vă publicată în ziare, se vede 
dorința celor ce muncesc pen
tru a contribui din plin Ia în
florirea patriei. Se vede aici 
dorința constructorilor de trac
toare de la uzinele „Emst 
Thălman”, a petroliștilor de 
la rafinăria nr. 9, a textiliș- 
tilor de la fabrica „Liberta- 
tea“-Sibiu, a constructorilor 
de la întreprinderea 504, a ce
feriștilor de la atelierele de 
automotoare din Orașul Stalin.

Sînt tînăr cazangiu. In cin
stea zilei de 23 August bri
gada utemistă pe care o con
duc a obținut rezultate însem
nate în întrecere. De această 
dată însă realizările obținute 
atunci îmi par mici. Sîntem 22 
de tineri brigadieri capabili de 
a realiza fapte însemnate. 
Pentru această, celui de al 
II-lea Congres al P.M.R. și ce
lei de a 37-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie le închinăm cele 180 
procente zilnice care ne-am 
angajat să le obținem pînă la 
30 octombrie. Nu au ce căuta 
în rindurile brigăzii noastre 
rebuturile. Cutiile de foc de 
la cazanele locomotivelor pe 
care le vom lucra vor fi nu
mai de calitate bună. Despre 
absențele, cazurile de indisci
plină, despre risipă de mate
riale nu se va putea vorbi în 
brigada noastră. Cu toții vom 
munci din ce în ce mai bine 
cinstind prin fapte mărețele 
evenimente.

GHEORGHE NEAGU 
responsabilul brigăzii utemiste 

de la secția cazangerie 
a Complexului C.F.R.- 

„Grivița Roșie" 

toată frumusețea. A venit acasă la Mol
nar baci, mai tot satul să vadă minu
nea, vițelușul cu pata albă pe frunte 
ce sugea de zor, Iar ea Etelka, spunea 
oamenilor:

— Vedeți, vițelușul ăsta a venit pe 
lume, că așa am vrut noi oamenii.

Așa a fost pînă s-au convins sătenii. 
Anul acesta la Jibou s-au făcut 237 
însămînțări artificiale. Țăranii munci
tori s-au obișnuit de acum să vie cu 
vacile la stațiune și să citească acolo 
de pe perete că tehnica hotărăște totul. 
Anul acesta au mai plecat 126 tăurași 
de vacă Siementhal pentru reproducere, 
care vor duce fala cercetărilor din 
Jibou în toată regiunea Cluj.

Ei, poftim și acum ea trebuie să 
plece. Tocmai acum cînd s-a gîndit și 
ea, citind Proiectul de Directive al 
partidului, cum să facă să nu existe 
vaci sterpe în raion. Ar fi muncit mult, 
poate și nopți, dar ar fi obținut pînă 
la urmă să vindece cele sterpe. Și poate 
drept răsplată 1 s-ar fi dat și ei titlul 
acela de care citise în Proiectul de Di
rective : zootehnist emerit. Cine știe ? 
Auzi, ea simplă zootehnistă să fie eme
rită, ca nu știu ce artistă sau picto
riță vestită ? Dar dacă așa scrie în 
Proiectul de Directive al partidului 
atunci cu siguranță și din zootehniste 
vor fi emerite.

Dar la Huedin ce poți să faci ? Acolo 
sînt vaci Pinzgau, vite mici de munte 
care dau lapte puțin. Dar ce acolo nu 
se poate introduce Siementhal...? Nu 
prea, dar ea, Etelka, va vedea ce e de 
făcut la fața locului. Și chiar dacă nu 
merge Siementhal se poate face vreo 
încrucișare. In 2—3 ani se pot face 
multe...

Vitele trecură mai departe de ea. Un 
băiețaș șugubăț, hăitașul cu o pălărie 
de paie îndesată pe cap, tot țipa și 
pleznea din gîrbaci.

Fata oacheșă din fața sfatului popu
lar își ridică valiza și pornește ihcet 
spre gară. Se uită odată înapoi la no
rul de praf ce se vede acum departe. 
Apoi își iuțește pașii. In urma ei se 
aud încet, abia perceptibil sunetele tă
lăngilor.

ȘTEFAN HALMOȘ

In bazinul petrolifer din lumen
După probele experimentale care aii 

durat 40 zile, în bazinul petrolifer din 
lumen a intrat în funcțiune o rafinărie 
de petrol cu o capacitate sporită. Această 
rafinărie, care înainte avea o capacitate 
redusă, va putea produce în prezent cu 
o treime mai multă benzină și petrol lam- 
pant decît pînă acum.

Extinderea acestei rafinării a început 
în iulie 1953. Fabrica a funcționat în tot 
acest timp, în afară de perioada ultime
lor lucrări din iunie anul acesta, cînd 
și-a încetat activitatea în vederea contro
lării radicale a mașinilor. Intre cele peste 
1.500 piese de utilaj și aparate cu care este 
înzestrată noua rafinărie se numără con
ducte pentru instalații de cracare, plăci 
de oțel și tuburi de oțel trase, fabricate 
în uzinele din R. P. Chineză sau impor
tate din Uniunea Sovietică.

In acest bazin petrolifer — care este 
cel mai mare din China de nord-est — 
planul lucrărilor de construcție pe anul 
în curs estg îndeplinit cu succes.

Tinerj cadre tehnica pentru agricultură
Dezvoltarea și progresul agriculturii 

constituie una din problemele principale 
care preocupă Partidul Muncii din Alba
nia și guvernul albanez. In cadrul nume
roaselor măsuri în vederea accelerării 
dezvoltării agriculturii se acordă o 
deosebită atenție formării cadrelor de 
tehnicieni șl specialiști. în acest scop 
statul albanez a înființat școli teh
nice de specialitate, precum și un 
Institut superior de agricultură, frec
ventate în fiecare an de sute de 
elevi și studenți. In prezent, în R. P. Al
bania funcționează trei școli medii tehnice 
agricole, două școli tehnice de culturi 
speciale cu durata cursurilor de un an, 
două școli agricole cu durata cursurilor 
de un an, pentru formarea de tehnicieni 
agricoli, zootehnicieni, președinți de coo
perative agricole de producție, contabili 
șefi și șefi de planificare la gospodăriile 
agricole de stat și cooperativele agricole 
de producție, precum și un institut de în- 
vățămînt superior, înființat acum trei ani 
și a cărui primă promoție va intra în 
producție în iunie anul viitor. Anul acesta, 
aceste școli tehnice agricole vor fi ab
solvite de 740 cadre destinate agriculturii, 
dintre care 332 tractoriști.

Noi filme ale studiourilor ungaro
In stagiunea de toamnă a acestui an voF 

fi prezentate cîteva creații noi ale artei 
cinematografice ungare. Primul din aceste 
filme se intitulează „Semn de viață". La 
Festivalul internațional al filmului de la 
Karlovy Vary acest film a înregistrat un 
succes considerabil, fiind distins cu „Pre
miul Muncii", unul din cele mai mari 
premii acordate la acest festival. Filmul 
descrie felul în care întreaga Ungarie a 
participat la salvarea vieții celor 14 mi
neri din Szuhakalld, amenințați de apele 
ce pătrunseseră în mină.

Al doilea film de mare succes al sta
giunii de toamnă este „Nașterea lui Simon 
Menyhert", regizat de Zoltăn Vărkony, 
laureat al premiului Kossuth, după roma
nul cu același nume al scriitorului Tibor 
Dery, laureat al Premiului Kossuth. Fil
mul povestește o întîmplare simplă, des
pre dragostea dintre oameni, despre felul 
în care știu ei să lupte unul pentru altul.

Al treilea film care va fi prezentat în 
cadrul stagiunii de toamnă, este intitulat 
„Rudele", turnat după romanul scriitoru
lui Zsigmond Moricz.

La Festivalul internațional al filmului 
de la Karlovy Vary, filmul ungar „Glo
rioasa Republică Sovietică" a fost distins 
cu premiul „Film istoric", iar filmul 
„Acvarium" a primit premiul „Cel mai 
bun film didactic".

Primul combinat poligrafic
La Sofia s-a terminat construcția pri

mului combinat poligrafic din Bulgaria. 
Proiectul acestui combinat a fost elabqrat 
de specialiștii sovietici și bulgari: utilajul 
a fost livrat de uzinele sovietice.

Combinatul poligrafic este instalat tn- 
tr-o clădire cu cinci etaje avînd peste 
500 de birouri și săli de lucru. Combinatul 
este cea mai mare întreprindere tipogra
fică din țară. Aci se vor tipări 11 ziare și 
32 de reviste.

Combinatul va purta numele întemeie
torului Partidului Comunist din Bulgaria 
Dimitr Blagoev.

SPRE FACULTATE

A început școala 1 Odihniți și pu
ternici, elevii și studenții s-au întîlnit 
din nou cu vechii lor prieteni, cu căr
țile și laboratoarele. In R. D. Germană 
tineretul studios are la dispoziție con- 
dițiuni tot mal bune de trai șl de stu
diu.

...Mal sînt cîteva minute pînă Ia în
ceperea orelor de curs. Ca și ceilalți 
colegi al lor șl studenții de la căminul 
studențesc din Wilhelmstrasse (Ber
lin) — pe care îi vedem în fotografie 
— se îndreaptă spre facultățile lor.



Figuri de luptători ai mișcării muncitorești din fara noastră

O Viată închinată luptei pentru fericirea poporului *)

★) ȘTEFAN GHEORGHIU. Editura de 
Stat pentru Literatura Politică, 1954.

In aceste zile, în uzine și pe ogoare, în 
universități și institute de cercetări știin
țifice, comuniștii și toți oamenii muncii 
din țara noastră își intensifică eforturile 
în muncă, în întîmpinarea celui de al II- 
lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Astăzi cînd sub conducerea comuniști
lor, oamenii muncii din patria noastră își 
construiesc o viață nouă, gîndurile noa
stre se îndreaptă spre acei luptători re
voluționari care în anii teroarei burghezo- 
moșierești au pus temelia partidului co
muniștilor, au antrenat milioanele de. asu
priți la luptă pentru eliberare, pentru in
dependență, pentru construirea societății 
socialiste.

„Tradițiile revoluționare — spune tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej —- au o 
înaltă valoare educativă. Ele țin trează 
în amintirea poporului vremurile de sîn- 
geroasă asuprire și exploatare, amintirea 
luptei sale eroice pentru libertate și îl 
mobilizează la noi fapte de eroism în 
muncă, pentru consolidarea și dezvolta
rea Patriei noastre. Republica Populară 
Romină, a cuceririlor revoluționare pe 
care le-a dobîndit, cuceriri pentru care 
și-au vărsat singele muncitorii revolu
ționari... martiri și eroi ai poporului nos
tru muncitor".

Unul din acești eroi ai clasei munci
toare din țara noastră a fost Ștefan 
Gheorghiu.

De curind Institutul de Istorie a Parti
dului de pe lingă C.C. al P.M.R. a pus la 
dispoziția oamenilor muncii în colecția 
„Figuri de luptători ai mișcării muncito
rești din țara noastră" care apare In Edi
tura de Stat pentru Literatură Politică, o 
lucrare închinată vieții și activității ne
înfricatului luptător Ștefan Gheorghiu.

Răpus în luptă încă înainte de înteme
ierea Partidului Comunist din Romînia, 
lui i se potrivesc minunatele cuvinte cu 
care Lenin a caracterizat pe eroii popu
lari : „Aceștia sînt oameni care nu timp 
de un an, ci timp de 10 ani înainte de re
voluție s-au consacrat in întregime luptei 
pentru eliberarea clasei muncitoare. Aceș
tia sînt oameni care nu și-au iroșit for
țele in inutile acțiuni teroriste izolate ci 
au activat cu indirjire, cu perseverență 
in rîndurile maselor proletare contribuind 
la dezvoltarea conștiinței lor, la organi
zarea lor, la trezirea inițiativei lor re
voluționare".

Născut la Ploești la 15 ianuarie 1879, 
fiu al unui muncitor dulgher, Ștefan 
Gheorghiu este nevoit să înfrunte din 
fragedă tinerețe mizeria, sărăcia, crunta 
exploatare capitalistă. Deși era înzestrat 
cu o mare dragoste de carte, din lipsa 
mijloacelor materiale, drumul spre școală 
l-a fost închis. A intrat ucenic la un ate
lier de dulgherie. Ștefan a cunoscut de 
mic cruzimea și brutalitatea patro
nilor. Ca ucenic și apoi ca munci
tor dulgher, el învață singur în timpul 
liber, pitește cu nesaț publicațiile so
cialiste și presa muncitorească a vremii, 
pe clasicii literaturii romîne și univer
sale, își însușește o cultură temeinică.

încă de la vîrsta de 17 ani. Ștefan 
Gheorghiu pășește în rîndurile mișcării 
muncitorești, căreia i-a dedicat întreaga 
sa viață.

Anii primelor două decenii ale secolu
lui nostru — anii tinereții și formării con
științei de clasă a lui Ștefan Gheorghiu 
— reprezintă o perioadă importantă in 
dezvoltarea istoriei țării noastre.

Dezvoltarea piețli interne, dezvoltarea 
capitalismului și concentrarea capitaluri
lor, pătrunderea capitalului străin în nu
meroasele ramuri ale economiei naționale 
și prin acesta aservirea crescîndă econo
mică și politică a Romîniei, determină as
cuțirea contradicțiilor de clasă și intensi
ficarea luptelor clasei muncitoare.

Pe plan internațional sfîrșitul secolului 
al XlX-lea înseamnă intrarea capitalis
mului în ultimul său stadiu, stadiul im
perialist. Țelul activității capitaliștilor de
vine aeum obținerea profitului maxim. 
Aceasta provoacă o șl mal puternică as
cuțire a contradicțiilor societății capita
liste șl implicit a luptei de clasă.

în aceste împrejurări, mișcarea munci
torească Internațională trecea la rîndul ei, 
priptr-o perioadă grea. Burghezia își 
creează o agentură internă în rîndurile 
partidelor muncitorești. Oportunismul de
vine un fenomen general.

Trecerea capitalismului în ultimul său 
stadiu, imperialismul, punea deci în fața 
proletariatului din toate țările sarcina cre
ării partidelor revoluționare capabile să-1 
conducă cu succes în lupta hotărîțoare 
pentru răsturnarea capitalismului și zdro
birea oportunismului.

Și în mișcarea muncitorească din Ro
mînia s-a dat în această perioadă lupta 
dintre curentul revoluționar și curentul 
oportunist.

Pe de o parte se manifesta tot mai pu
ternic dorința de luptă a maselor mun
citoare, care simțeau în mod direct con
secințele exploatări}.

Pe de altă parte o serie de elemente 
străine de clasa muncitoare, de origină 
burgheză și moșierească, Ca V. Gh. Mor- 
țun, I. Nădejde, Radovici și alții care-și 
ziceau „generoși" cocoțați la conducerea 
P.S.D.M.R. căutau să dizolve partidul și 
să dezorganizeze mișcarea muncito
rească.

La Congresul al VI-lea aj P.S.D.M.R. 
acest grup trece cu arme și bagaje în par
tidul liberal, partidul marii burghezii.

Elementele înaintate ale muncitorimii 
au înțeies imediat monstruozitatea ac
țiunii întreprinse de trădători și au 
condamnat-o plini de revoltă.

Credincioși cauzei clasei muncitoare
I. C. Frimu, Alexandru Ionescu, Alecu 
Constantinescu, Ștefan Gheorghiu și alții 
au condamnat în public mirșava trădare 
a „generoșilor" chemînd masele munci
toare la continuarea fără șovăială a 
luptei.

Poziția fermă a lui Ștefan Gheorghiu și 
a altor muncitori înaintați, acțiunea lor 
neobosită pentru a duce înainte lupta ma
selor muncitoare au dovedit vitalitatea 
mișcării muncitorești din Romînia.

Istoria patriei noastre ne arată că nici 
teroarea regimului burghezo-moșiere3c, nici 
uneltirile agenților claselor exploatatoare 
n-au izbutit să împiedice dezvoltarea miș
cării muncitorești care cunoaște îndeosebi 
un avînt mai puternic sub influenta re
voluției ruse din 1905.

In întreaga țară au loc manifestații de 
simpatie și spirit de solidaritate cu eroicul 
proletariat rus, manifestații de stredă, se 
intensifică organizarea luptei greviste îm
potriva exploatării capitaliste.

Ștefan Gheorghiu era printre inițiatorii 
și organizatorii direcți a multora din aceste 
greve.

Creșterea mișcării greviste a creat un 
teren favorabil pentru organizarea mun
citorilor în sindicate.

In fruntea acestei acțiuni de o mare în
semnătate pentru dezvoltarea mișcării 
noastre muncitorești au stat I. C. Frimu, 
Ștefan Gheorghiu, Alecu Constantinescu 
care luptau pentru crearea organizațiilor 
profesionale revoluționare — sindicatele, 
luptau pentru a împiedica muncitorimea 
Să se înroleze în organizațiile patronale 
ale corporațiilor.

In 1807 cînd în întreaga țară țăranii s-au 
răsculat împotriva cîrmulrii burghezo-mo- 
șierești în ciuda poziției elementelor opor
tuniste. numeroase grupuri de muncitori 
revoluționari in frunte cu Ștefan Gheor
ghiu sprijineau răscoala la Pașcani. în 
Valea Prahovei, la Galați și in alte părți, 
tipărind și râsp:nd:nd manifeste, organi- 
zind manifestații de protest împotriva ma
sacrării țăranilor răseulați

Reprimarea răscoalei e un nou prilej 
pentru guvernul burghez de a înteți pri
goana antimuncitorească. 800 de militanți 
ai mișcării muncitorești sînt expulzați. 
Ștefan Gheorghiu a fost printre primii 
arestați și supus unui regim de distrugere 
fizică. Era nevoit să doarmă pe cimentul 
gol. Era ținut fără apă, fără mîncare, 
n-avea voie să citească. Insă samavolniciile 
bandiților guvernamentali nu l-au putut 
răpune. Eliberat, dar cu sănătatea dis
trusă, Ștefan Gheorghiu reîncepe aceiași 
muncă titanică pentru fericirea patriei 
iubite.

Creșterea nemulțumirilor clasei munci
toare față de starea de mizerie in care se 

afla, a legilor care-i îngrădeau dreptul de 
organizare și îi răpeau drepturile politice, 
puternica influență a revoluției ruse din 
1905, aduc la ordinea zilei problema refa
cerii partidului socialist. Elementele opor
tuniste rămase în rîndurile mișcării mun
citorești se străduiesc insă să impună aces
tuia caracterul reformist specific partide
lor Internaționalei a Il-a.

Aceste curente oportuniste și-au găsit 
expresia în concepția de esență menșevică 
a lui Dobrogeanu Gherea. Caracterul doc
trinei gheriste era vădit reacționar. După 
Gherea socialismul trebuia să vină în Ro
mînia din afară, din occident. După pă
rerea lui socialismul urma să fie realizat 
mai întîi în Franța, sau Germania, deci în 
statele „înaintate" iar apoi prin imitație 
să fie reluat de statele înapoiate.

împotriva curentului oportunist din miș
carea muncitorească din Romînia s-au ri
dicat I, C. Frimu, A. Constantinescu, și 
alții care încep să se pătrundă de necesi
tatea împletirii luptei economice cu lupta 
politică înțelegînd că numai prin lupta 
politică se pot realiza năzuințele clasei 
muncitoare.

Totuși elementele muncitorești înaintate 
din țara noastră printre care și Ștefan 
Gheorghiu nestăpînind suficient știința 
marxist-leninistă nu s-au ridicat în lupta 
lor pînă la a pune problema creării unui 
partid nou — conducătorul politic al luptei 
de clasă proletare — deși pentru Ștefan 
Gheorghiu sfărîmarea statului burghez 
din Romînia trebuia să fie opera proleta
riatului romtn.

Lucrările congresului de reînființare a 
Partidului social-democrat din 1910 au fost 
puternic influențate de oportuniști. Pro
gramul P.S.D. nu pomenea nimic de re
voluția proletară și de dictatura proletaria
tului. Programul punea greșit problema 
agrară Și neglija cu totul problema nece
sității alianței clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare sub hegemonia proleta
riatului. Elementele oportuniste l-au în
lăturat pe Șt Gheorghiu din condu
cerea partidului.

întors de la congres. Ștefan Gheorghiu, 
luptă cu forțe înzecite pentru ridicarea 
muncitorilor împotriva exploatării.

In întreaga activitate Ștefan Gheorghiu 
a îmbinat patriotismul fierbinte cu senti
mentul înalt al internaționalismului prole
tar. In 1913 elementele revoluționare diq 
rinul mișcării muncitorești au demascat cu 
perseverență caracterul nejust al războiu
lui balcanic, război prădalnic, imperialist 
Lui nd poziție hotărâtă Împotriva politicii 
aocial-șoviniste a conducerii oportuniste a 
P.S.D., Ștefan Gheorghiu publică împreună 
cu alți tovarăși manifestul „Război războiu
lui"

„Destul cu atitea crime, absurdități fi j 
netrebnicii.' — spune manifestul. — E 
timpul de a se sftrși odată cu această 
sinistră comedia ce de otita amar de 
vreme se tot joacă pe spinarea noastră. 
Cînd ni se ra tot cinta că „Patria cere- 
Patria vrea"— să închidem odată pentru 
totdeauna gura șarlatanilor eu: ^Patria 
sintem noi muncitorii, producătorii în
tregii bogății sociale, și numai noi știm 
mai bine ca ori cine ceea ce trebuie de 
făcut".

Datorită atitudinii sale curajoase de lup
tător revoluționar devotat idealurilor cla- J 
se: sale. Ștefan Gheorghiu a avut de în
fruntat opoziția elementelor trădătoare din 
P.SJJ. prigoana burgheziei. Tuberculoza 
contractată in anii de mizerie și foamete. 
In închisori și posturi jandarmerești îl ră
pune la numai 35 de ani

Mărețele idei pentru care a luptat Ștefan 
Gheorghiu eu jumătate de secol in urmă 
se traduc in viață astăzi în statul nostru 
democrat-popular. Comuniștii și toți oame
nii muncii din țara noastră cinstesc cu noi I 
victorii în lupta pentru construirea unei I 
vieți libere și ferieite, amintirea luminoasă 
a lui Ștefan Gheorghiu, erou al clasei 
muncitoare.

Pentru tineretul patriei noastre studiul 
lucrării închinate vieții și activității lui 
Ștefan Gheorghiu va fi Un prilej de a sorbi 
noi învățăminte din viața minunată a unuia 
dintre acei mulți care cu zeci de ani în 
urmă și-au închinat întreaga lor viață 
luptei pentru fericirea poporului.

IOSIF SAVA

Bunuri de larg consum
Muncitorii cooperativei meșteșugărești 

„2 Octombrie" din orașul Tîrgul Jiu, în- 
tîțnpină cel de al II-lea Congres al Par
tidului cu noi succese în muncă ; ei pun 
la dispoziția oamenilor muncii noi sorti
mente de bunuri de larg consum.. De pildă, 
secția de valorificare a deșeurilor, a pro
dus în luna trecută ciocănașe pentru came, 
cazane de tablă, pîlnii, taburete pentru co
pii și alte bunuri de consum popular, în 
valoare de 16.000 lei.

De asemenea în primele 8 luni ale aces
tei an, muncitorii cooperatori au livrat 
unităților comerțului de stat un număr de 
60 bucătării tip „Crișul", a căror valoare 
se ridică la suma de 50.000 lei. Fruntașii 
întrecerii socialiste ca Gheorghe Petec — 
tîmplar, Ion Rațiu și Gheorghe Cîrdăieșu, 
au depășiri de normă între 25 șl 142 la 
sută.

Muncitorii cooperativei „2 Octombrie" 
din orașul Tîrgul Jiu, sînt hotărîți ca și 
pe viitor să pună la dispoziția oamenilor 
muncii tot mai multe produse de consum 
popular.

Corespondent
L. SOLOMON

---•---  
3200 kg. mure

In pădurile patriei noastre, printre alte 
bogății naturale neexploatate pînă acum 
au fost și fructele de pădure. Multă vre
me murele nu au fost folosite în industrie 
pentru fabricarea de siropuri și dulcețuri. 
Această prețioasă sursă de materie primă 
a început să fie valorificată abia anul tre
cut. Anul acesta s-a acordat însă o atenție 
deosebită colectării murelor. Prețul lor a 
crescut cu 75 la sută. Aceasta a constituit 
un serios stimulent pentru tinerii din co
muna Tutana. La centrul de colectare a 
fructelor din această comună pe lingă 
mere, pere, prune și alte fructe s-au colec
tat 3.200 kg. mure.

întreaga cantitate a fost culeasă de un 
grup de fete din comuna Tutana. S-au 
evidențiat în această muncă Elisaveta 
Alexe, Aurelia Bălălău, Constanța Atana- 
sescu și Constanța Petrescu, care au mun
cit cu hărnicie Ia culesul murelor.

Corespondent
VASILE ISPAȘOIU

Sanatoriu! copiilor din Pîclișa
DEVA (de la corespondentul nostru). — 

în Pîclișa, raionul Hațeg, se fac ultimele 
lucrări la construirea sanatoriului T.B.C. 
pentru copii.

Sanatoriul este o construcție modernă 
cu instalații speciale, pentru 600 locuri.

Pentru personalul sanitar și de serviciu 
al sanatoriului s-au construit de asemenea 
locuințe confortabile și moderne.

Ia sanatoriu, copiii își vor petrece 
timpul vizionînd filme in sala de spec
tacole, — (sanatoriul are aparat propriu 
de proiecție) — citind cărți din bibliotecă 
sau făcind sport în sala de gimnastică și 
pe terenuri special amenajate sau vor 
juca șah la club. Cei mici vor fi liberi să 
intre in lumea fermecată a jocurilor, care 
le vor sta la disperi ție.

Sanatoriul mai este înzestrat cu aparate 
și laboratoare speciale.

-------------------

Tineri și tinere!
„Comscmolscala Pravda" publieă 

articole din domeniul învățămmtului 
tineretului, a educării studenților și 
elevilor din școlile superioare și medii.

Abonamentele pe anul 1935 se fac la 
toate oficiile poștale, prin factorii poș
tali și difuzoril voluntari din școli.

*

★ ★

LENEA: Dormi lu. 

bite, dormi in pace. 
N-am venit să-ți tul
bur somnul.

* *
*

Desen de I. DORU

SECTORUL TINERETULUI
Construit în anii de democrație popu

lară, sectorul de filatură al fabricii „Țe
sătura" din Iași, este înzestrat cu cele 
mai moderne mașini și instalații. Carde, 
laminoare, flyere, ringuri, conduse eu pri
cepere, transformă bumbacul brut în fire 
de urzeală și de bătătură pentru țesături 
variate.

In filatură lucrează mulți tineri, Roa
dele muncii i-au făcut pe mulți dintre ei 
să se bucure de dragostea întregului co
lectiv. Așa este cazul Zenobiei Isarie. al 
Măriei Spătare etc. La sfîrșitul lunii iunie 
conducerea întreprinderii a încredințat ti
neretului sectorul filatură, denumindu-1 
„sector al tineretului". ,

Să-ți fie încredințată una din cele mai 
mari și mai moderne filaturi de bumbac 
din țara noastră, e o mare cinste și tinerii 
au știut încă din primele zile să răs
pundă încrederii acordate, dînd exemplu 
de muncă entuziastă.

Numai în cursul primelor decade din 
luna iulie tinerii au dat peste plan 2365 
kg. fire, iar calitatea acestora s-a îmbu
nătățit față de lunile precedente. Sînt zeci 
și zeci de tineri ce se pot mîndri pe bună 
dreptate că au contribuit la dobîndirea 
acestor frumoase succese.

Iată-i pe cîțiva dintre ei.
' RESPONSABILA DE BRIGADĂ

E responsabila brigăzii nr. 3 C. Subți
rică la trup și un pic sfioasă, conduce cu 
îndemînare două părți de ring și pe cele 
14 tinere din brigadă. Graficul el de pro
ducție arată că își depășește zilnic norma 
de lucru cu 6—8 la sută.

înainte erau unele fete care o pismuiau, 
zieîndu-i că prea curăță toată ziua ma
șina, că o îngrijește ca pe un prunc din 
scutec. Emilia David nu le-a luat în sea
mă, ci le-a dovedit, prin firele de calitate 
superioară, pria produse în cantitate 
mai mare, că dacă ai grijă de ma
șină, are și ea grijă de tine, firele 
se rup mai rar, și ai un cîștig mai 
buh’. In primele ore de lucru Emi
lia se îngrijește de trenul de laminaj, des
fundă supapele aspiratoare. In orele ur
mătoare curăță stelajul în care stau bo
binele cu semitort. Felul său ordonat de 
a munci le-a făcut și pe alte tovarășe de 
brigadă cum ar fi Elena Filioreanu, Elena 
Matran, să-i urmeze exemplul și să do- 
bindească rezultate mal frumoase.

Responsabila brigăzii utemiste poartă o 
grijă deosebită îndeplinirii normelor de 
lucru de către toate brigadierele, se inte
resează de disciplina lor în muncă. Astfel, 
cînd nu cu mult timp în urmă, Ținea Mi- 

titelu a lipsit nemotivat rămînînd în urmă 
cu programul de lucru, Emilia a criti
cat-o cu severitate arătîndu-i că are o 
atitudine necoreșpunzătoare unui tînăr 
nou, căruia i s-a făcut cinstea de a lucra 
intr-un sector al tineretului. Ținea Miti- 
telu și-a dat seama că nu a procedat bine 
și ca urmare s-a îndreptat, ajungîndu-le 
pe celelalte brigadiere.

MAISTRUL DE SECȚIE
Ringul 34 s-a oprit deodată și filatoarea 

nu i-a putut găsi beteșugul. Fiecare mi
nut pierdut însemna sute de metri de 
fire pierdute. Margareta Hrițcu a chemat 
deîndată pe maistrul de secție și împreună 
cu acesta a repus în funcțiune mașina. Mai 
întotdeauna maistrul utemist Petre Bră
iescu le ajută pe tinerele filatoare în bu
nul mers al producției. El caută șă le în
vețe cum pot obține o productivitate 
sporită, îngrijindu-și mașinile, suprave-, 
ghindu-le, ridieîndu-și necontenit califi
carea profesională.

Succesele tineretului din secția sa îl 
bucură mult. Iar dacă unora le place să 
tragă chiulul, nu lucrează cu atenție, Petre 
Brăiescu îi ajută să-și lichideze lipsurile. 
Bunăoară Maria Oncelenco și Margareta 
Hrițcu își luaseră obiceiul de a lucra fără 
prea multă atenție, lipseau de la lucru 
nemotivat și de aceea nu-și îndeplineau 
normele de lucru nici cantitativ și nici ca
litativ. Maistrul utemist le-a criticat aspru. 
Maria Oncelenco a înțeles că greșise și 
s-a îndreptat. Margareta Hrițcu, a conti
nuat să aibă aceeași atitudine. Atunci’ 
Petre Brăiescu a cerut să fie pusă în dis
cuția utemiștilor din tura B și i-a făcut O 
caricatură la gazeta satirică. Astăzi și 
Margareta Hrițcu muncește mai bine.

Tinărul maistru se Interesează șl de 
creșterea calificării profesionale a mun
citorilor din secția sa. Astfel el califieă 
la locul de muncă după metoda Cotlear 
pe Elena Abalașei.

In secția de ringuri, în tura B se des-, 
fășoară cu intensitate crescîndă între
cerea pe profesii. 24 de tinere filatoare 
printre care Maria Ieșanu, Teodoru Ana, 
Elena Acatrinei, Aglaia Spiridon și altele, 
se întrec în muncă în vederea obținerii 
unei producții sporite. In : organizarea 
acestei întreceri Petre Brăiescu a adus 
o prețioasă contribuție.

Iată un tînăr din acei mulți care au fă
cut ca sectorul tineretului de la fabrica 
„Țesătura" să fie astăzi un sector fruntaș.

Corespondent 
J. LENȚER

. . ... LA EXPOZIȚIA AGRICOLĂ UNIONALĂ (I) --------------------

MÎNDRIA POPORULUI SOVIETIC
ORAȘUL GRADINA

Cum intri din strada Sadovaia în Per- 
vaia Meșceanscaia, de îndată îți dai sea
ma că te afli în apropierea Expoziției A- 
gricole Unionale. Cuvîntul „apropiere" e 
luat aici în sens moscovit. De fapt sint 
mai mult de trei kilometri pînă la intra
rea în Expoziție. Strada însă în întregime 
este pavoazată festiv. Pe fiecare stîlp — 
steaguri și embleme ale expoziției. Indi
catoare arată care e drumul cel mai scurt 
și cu ce mijloc de transport se poate a- 
junge la una sau alta dintre intrări.

Mașina noastră își face cu greu drum 
printre numeroasele troleibuze, automo
bile, care se îndreaptă spre Expoziție. 
Pentru deservirea vizitatorilor au fost în
ființate noi linii de autobuze, tramvaie, 
troleibuze și un servici special de taxi
uri. Nu de mult au început lucrările pen
tru prelungirea liniei de metrou pînă la 
intrarea principală.

...Iată-ne la Expoziție. In fața noastră 
se ridică un uriaș arc de triumf dominat 
de o statuie care înfățișează un tractorist 
și o colhoznică ridicind pe brațe un uriaș 
snop de grîu — emblema Expoziției. Nu
meroși vizitatori așteaptă la rind în fața 
celor aproape 50 de case unde se vînd bi
lete de intrare. Pînă acum aici s-au vîn- 
dut peste 3.000.000 de bilete.

Aleea principală, care se deschide in 
spatele arcului de triumf, duce pînă la pa
vilionul central. De o parte și de alta a 
aleei, din 14 fintîni arteziene țîșnasc co
loane de apă, care se îmbină minunat cu 
arborii și tufișurile așezate pe margini de 
mîinile iscusite ale grădinarilor. Pe terito
riul Expoziției, care are o suprafață de 
207 ha. pe bordurile alelelor, în jurul celor 
307 pavilioane și clădiri au fost plantați 
34.500 de copaci, 5.500 de arbori fructiferi, 
450.000 de tufe, care împreună cu cele 
400.000 de flori lasă impresia unui splen
did oraș-grădlnă-

Intrăm în pavilionul central al cărui 
turn aurit, înalt de 97 metri l-am văzut 
încă de departe, cu mult înainte de a ajun
ge la Expoziție. Pe un perete întreg se 
află un basorelief uriaș, opera cunoscutu
lui sculptor sovietic Vucetici, intitulat 
„Marele popor sovietic". Sculptorul a re-
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dat această temă în imagini cit se poate 
de expresive: poporul sovietic, călăuzit de 
învățătura lui Marx, Engels. Lenin și 
Stalin, înaintează victorios, plin de avînt, 
spre comunism.

Această sculptură nu este singura operă 
de artă care înfrumusețează expoziția. In 
pavilioane se află 322 de lucrări artistice 
la care au lucrat 4.200 de pictori, sculptori 
și graflcenl veniți din toate colțurile U- 
niunij Sovietice.

Unele panouri ale pavilionului central 
arată in cifre și date uriașele realizări ale 
agriculturii sovietice. Urmărind alte pa
nouri, putem vedea insă perspectivele mi
nunate care se deschid in fața colhozuri
lor, sovhozurilor și S-M-T.-urilor Țării So
cialismului.

Ieșind din pavilionul central, In fața 
noastră apare splendida Piață a Colhozu
rilor. Stăm înmărmuriți și nu ne putem 
da seama : tot ce vedem aici e realitate 
sau e un minunat vis ? In mijlocul pieții 
se află două uriașe fintîni arteziene, crea
ții pline de măiestrie ale artiștilor sovie
tici. Prima, care se numește „Prietenia 
popoarelor", are în jurul havuzului 16 sta
tui, flecare reprezentînd o fată din altă 
republică, îmbrăcată în costumul național 
respectiv, Sînt cele 18 republici — 18 su
rori nedespărțite. 8C0 de strune de apă se 
împletesc intr-un splendid joc, eare-ți in
cintă privirile.

Și mai frumoasă este cea de-a doua fîn- 
tină — „Floarea de piatră", compoziție 
inspirată de basmul cu același nume al lui 
P.P. Bajov. In mijlocul unui bazin de 600 
metri pătrațl, se ridică o uriașă floare fă
cută din toate pietrele rare care se găsesc 
în munții Urali. Coloritul acestor pietre 
dau un aspect de basm întregii fintîni, în
conjurată de peștișori de aur, care parcă 
atunci au sărit din valuri pentru a arunca 
prin gura deschisă șuvoaie de apă. Cînd 
se lasă seara, „Floarea de piatră" e o ade
vărată feerie : lămpi colorate luminează 
floarea, ale cărei culori se schimbă încet, 
pe nesimțite. Din cînd în cînd își schimbă 
jocul și șuvoaiele de apă care se ridică 
sus de tot, izvorînd dintre petalele florii, 
Prin cele o mie de guri ale fînttnii în fie
care ceas țîșnesc 7.200 tone de apă.

Ceva mai departe, pe altă alee se înalță, 
spre cer un uriaș spic așezat în mijlocul 
unui bazin. Aceasta e a treia fîntînă 
a Expoziției, fîntînă care se și nu
mește — „Spicul". Expoziția este înfru
musețată și de alte zeci de fintîni mai 
mici.

Dar să ne reîntoarcem la Piața Colho
zurilor. Aceasta propriu zis este o enormă 
machetă a Uniunii Sovietice. De jur-îm- 
prejurul pieții, înconjurate de arborii 
umbroși, se inșiruiesc pavilioanele repu
blicilor naționale și ale zonelor celor mai 
mari, cum ar fi Moscova, leningrad, Ural, 
Siberia. Fiecare pavilion este construit și 
ornamentat în stil național Iată splendi
dul pavilion al R.S.S. Kazabe, In care se 
intră prin uși arcuite, așa cum au șl iur
tele (case mici demontabile) din aulele 
(satele) republicii Fațada este împodobită 
cu o lucrătură fină din faianță multicolo
ră. Alături este pavilionul R.S.S. Gruzine, 
cu portalurile sale Înalte și rotunjite, 
străjuite de palmieri. Peste drum se află 
pavilionul R.S.F.S. Ruse din piatră albă, 
sobră, cel al R.S.S. Karelofine, aproape In 
întregime construit din lemn roșcat, bo
găția nemăsuratelor păduri ale acestei re
publici, și altele.

In aceste pavilioane sînt expuse realiză
rile pe tărlm agricol ale tuturor republi
cilor, fornăind toate la un loe letopisețul 
muncii libere, pline de spor, a vieții feri
cite și îmbelșugate a popoarelor sovietice. 
169.000 de colhozuri, sovhozuri, S.M.T.-uri, 
institute de cercetări științifice, maeștri 
ai recoltelor bogate, au cinstea, datorită 
rezultatelor obținute in producție, să-și 
expună în aceste pavilioene realizările 
lor. Din toate colhozurile Uniunii Sovie
tice vin aici delegați pentru a studia 
aceste exponate, care sînt cu adevărat o 
școală a experienței Înaintate.

înainte de a vizita pavilioanele, am fă
cut o plimbare cu troleibuzul care circulă 
pe teritoriul Expoziției pe o linie de 6 ki
lometri. Privind pe geam, am văzut nenu
mărate pavilioane, unele închinate culturii 
grînelor .altele creșterii vitelor, cultivării 
florilor, industriei cărnii, viticulturii, pre
lucrării pămintului, fabricării conservelor. 
Am trecut pe lingă o stațiune meteorolo
gică, pe lingă o fabrică de produse lac
tate și pe lingă alta de îngrășăminte. Am 
văzut o mulțime de chioșcuri și magazine 
minunat construite, unde se vînd vizitato
rilor suveniruri și produse din diferite re
publici, restaurante în care se găsesc 
mîncărurile naționale ale aproape tuturor 
popoarelor sovietice. Ne-am oprit în eîte
va locuri de odihnă de pe malul lacului, 
lîngă Teatrul de vară care are 3.500 de 
locuri, lîngă o clădire în formă de ghe
țar unde se poate cumpăra înghețată, lîn
gă un splendid cinematograf, in apropie
rea unei spațioase săli de lectură.

Deși fiecare își păstrează specificul său, 
pavilioanele se încadrează perfect în an
samblul arhitectonic al întregii Expoziții. 
La înfiriparea acestui ansamblu s-au în
trecut în fantezie cei mai buni arhitect! 
sovietici, reușind să creeze o ambianță 
care incintă ochiul, redind totodată aspec
tul grandios, măreț, multilateral, al Țării 
Socialismului.

MAȘINILE CTMPIILOR 
COLHOZNICE

Unul dintre cele mai mari pavilioane 
ale Expoziției Agricole Unionale este cel 
închinat mecanizării șl electrificării agri
culturii. Pe o suprafață imensă, pe malul 
unui lac umbrit de sălcii pletoase, se ri
dică acest palat al tehnicii celei mai îna
intate, care ocupă 26 de săli. Ca să le poți 
vizita, trebuie să faci o plimbare de 4,3 
km. Deasupra pavilionului strălucește ia 
razele soarelui de vară cupola înaltă de 
60 metri, construită numai din oțel și 
sticlă.

Șase tractoare „Stalineț-80“, vopsite în 
roșu, dînd parcă onorul vizitatorilor, stră- 
juesc intrarea prin care trec nenumărați 
oaspeți — unii cu căciulile uriașe ale păs
torilor turemeni sau în cămașa înflorată 
ucraineană, alții cu tiubeteica uzbecă pe 
creștetul capului sau în ie moldovenească. 
Pe pieptul multora am văzut strălucind 
steaua de Erou al Muncii Socialiste sau 
Medalia de aur a laureaților Premiului 
Stalin.

Chiar la intrare se află un mare pa
nou pe care citim o serie de cifre privi
toare la dezvoltarea agriculturii sovie
tice. Iată eîteva dintre aceste cifre t în 
U.R.S.S. există 8.985 S.M.T.-uri, înzestrate 
cu 1.260.000 de tractoare, 326.000 de com
bine, fără să mai punem la socoteală ce
lelalte mașini agricole. Acestea în propor
ție de 91 la sută înlocuiesc munca oame
nilor în agricultură. Nu există pe lume 
nici o altă țară pe ale cărei cîmpii să fie 
folosită o tehnică atît de bogată.

Parterul primei săli este aproape în în
tregime ocupat de mașinile construite în 
uzinele de automobile din U.R.S.S. Strălu
citoarele limuzine „ZIM" și „ZIS" stau 
alături de camioanele autobasculante 
„Moskvici" și de grelele camioane „GAZ".

Un colhoznic din Ucraina cercetează cu 
amănunțime un nou tip de „Pobsda", pu- 
nînd numeroase întrebări ghidului. L-am 
întrebat de ce îl interesează atît de mult 
această mașină.

— Anul trecut mi-am cumpărat șl eu o 
„Pobeda", — ne spune el, — și văd că 
acum au ieșit altele și mai bune...

— Nu cumva vrei să-ți mai iei una? — 
il întreabă cineva.

— Nu. . Eu simt mulțumit cu aceea pe 
care o am, Insă pe fiul meu, care s-a în
surat in iarnă, am să-l sfătuiesc să-și 
cumpere una la fel ca asta.

Alături este sala centrală în care sînt 

expuse aproape o mie, de tipuri de ma
șini destinate diferitelor munci agricole. 
Intr-un Ioc lumea s-a strîns în jurul unei 
mașini lungi de circa 10 metri. Este noua 
combină „StaIineț-8“ care îndeplinește 
toate muncile de recoltare a griului. La 
proiectarea ei, au fost folosite tot ce au 
mai bun combinele sovietice. Noua com
bină strînge în fiecare oră recolta de pe 
trei hectare. Mai departe vedem diverse 
tipuri de combine pentru recoltarea inului, 
cînepei, bumbacului, sfeclei de zahăr, car
tofilor. Tot aici întîlnim noi tractoare, pro
duse în uzinele din Celiabinsk, Minsk, 
Harkov, Stalingrad. Alături de masivul 
tractor cu șenile „Bielarus". este expus 
vizitatorilor un tractor mic, aproape cit 
o motocicletă, cu roțile de cauciuc mon
tate pe axe, care se pot lărgi sau ridica 
după felul culturilor peste care trebuie să 
treacă, fără să le atingă. Pentru regiunile 
bogate în păduri, au fost construite trac
toare cu gazogenerator, care folosesc 
drept combustibil lemnul.

Am văzut aici și mașina complexă de 
semănat cartofi în cuiburi așezate în pă
trat.

In acest pavilion am întîlnit doi tineri 
tractoriști veniți din Urali la Expoziție.

— De trei zile stăm printre aceste ma
șini, le admirăm, le studiem și tot nu ne 
săturăm, — ne spune unul dintre ei, ai 
cărui ochi albaștri strălucesc de o nemă
surată bucurie. — Veniți să vă arăt o ma
șină grozav de „inteligentă".

Am mers împreună intr-un loc unde 
ne-a arătat o mașină care aduce la în
fățișare cu un turn făcut din țevi.

— Știi ce e în stare să facă mașina a- 
ceasta ? Ridică snopii și ii aranjează în 
claie, mai bine și mai frumos decit ar fa
ce-o ori care colhoznic. Unde mai pui că 
ridică snopii la înălțimea unei case cu 
etaj. Pentru mașina asta e o nimica toată 
să aranjeze în căpițe zece tone de paie pe 
ceas.

Un loc de cinste în pavilion îl ocupă 
tractoarele electrice. In centrul sălii se 
află un splendid tractor al cărui motor cu 
ardere internă este înlocuit cu un electro
motor. Acestui tractor, care folosește cel 
mai ieftin tip de energie, ii aparține Viito
rul.

In celelalte săli sînt expuse diferite 
mașini și aparate care niciodată înainte 
n-au existat în satele vechii Rusii. In mij
locul unei încăperi vedem o turbină care 
este folosită în hidrocentralele colhoz
nice. Pe un panou care atîrnă deasupra 
unui aparat de proiecție cinematografică, 
citim că în satele sovietice există peste 
40.300 cinematografe. De mulți ani a pă
truns radioul în satele colhoznice. Ba în 
multe sate din regiunile Moscovei, Lenin
gradului. Kievului colhoznicii au deja șl 
aparate de televiziune. Magazinele sătești 
vînd anual milioane de aparate. La Expo
ziție vedem cele mai noi tipuri de aparate 

de radio și televiziune. Am văzut tot aici 
și o lampă cu petrol foarte interesantă, 
care poate fi folosită acolo unde nu este 
electricitate, de pildă, în taberele colhozu
rilor care se ocupă cu vînătoarea, în_sti- 
nele îndepărtate, în regiunile de pe lingă 
Polul Nord. Această lampă este foarte1 
asemănătoare lămpilor cu petrol obișnuite, 
numai că deasupra sticlei, are o coroană 
de metal. Deși consumă cca. 100 gr. de 
petrol pe zi, lampa dă lumină, căldură 
pentru o cameră și curent electric pentru 
un aparat de radio.

Numeroase panouri arată realizările 
S.M.T.-urilor și ale mecanizatorilor frun
tași. Mulți dintre ei, cum ar fi cunoscuta 
tractoristă, Eroina Muncii Socialiste, lau
reată a Premiului Stalin, deputata Sovie
tului Suprem al U.R.S.S, Pașa Anghelina_, 
au mai participat și la Expoziția Agricolă 
Unională de acum 15 ani. Alții, cum. ar fi 
de pildă tînăra laureată a Premiului 
Stalin, D. M. Garman, pentru prima oară 
au cinstea să facă parte printre acela, 
ale căror realizări in muncă sînt înfăți
șate aici. Fotografiile celor două tracto
riste stau alături pe același panou.

In majoritatea S.M.T.-urilor, tractoriștii 
învață eîteva meserii, lucru care le ajută 
mult în muncă. Astfel, la S.M.T.-ul din 
Ulianovsk 110 muncitori cunosc cite 2—3 
profesii. Pentru realizările sale, centrala 
electrică din Bursk a primit și ea dreptul 
de a participa la Expoziție. Energia pro
dusă de centrală, a adus în anul trecut 
colhozurilor din raion o economie de 
120.000 zile-muncă.

Mașinile agricole sînt demonstrate nu 
numai în pavilion, ci și pe încă 12 plat
forme în aer liber. Aici am văzut un a- 
vion „AN-2" care e folosit în lupta împo
triva dăunătorilor și a bolilor plantelor 
agricole. Avionul acesta stropește cu chi
micale 500 hectare pe zi. Mai încolo este 
o mașină de tăiat tufișuri, alta de săpat 
canale și o alta care scoate rădăcinile co
pacilor tăiațl. Elevatorul „D-192", pe 
care l-am admirat aici, ridică pe oră 
350—400 metri cubi de pămînt.

Ceva mai departe se află un S.M.T. așa 
cum poate fi văzut în multe raioane din 
Uniunea Sovietică. Acesta e un mic oră
șel, cu case nu prea înalte, acoperite cu 
țiglă roșie.

Ne-am despărțit de mașinile expuse aici 
seara tîrziu, cind peste tot s-au aprins 
deja luminile. Mașinile văzute în sălile 
pavilionului, pe platforme ne-au umplut 
inima de admirație față de oamenii de 
știință sovietici. Ele nu sînt simple expo
nate — ele sînt o amplă demonstrație a 
Invincibilei forțe a Tării Scclalismului, a 
muncii pașnice, creatoare a oamenilor so
vietici.

DAN LĂZARESCU
Moscova, 1954.
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Educația comunistă a 
cheia succese lor mișcării

sportivilor
noastre sportive

Sportivii patriei noastre șiiț obținut în 
ultimii ani succese din ce în ce mai în
semnate. Performanțele lui Ion Opriș care 
cu cîtva timp în urmă a realizat un nou 
record al țării, de valoare europeană, la, 
110 m. garduri, cele ale campionului olim
pic Iosif Sîrbu, ale campioanei mondiale 
Angelica Rozeanu sau ale maestrei spor
tului Iolanda Balaș, clasată pe locul al 
II-lea la săritura în înălțime din cadrul 
recentelor campionate europene de atle
tism, sînt bine cunoscute peste hotarele 
patriei. Canotorii, gimnaștii, șahiștii, fot
baliștii, au obținut de asemenea rezultate 
valoroase.

Succesele lor sînt succesele tinerei noas
tre mișcări de cultură fizică și sport care, 
organizată după experiența glorioasă a 
mișcării de cultură fizică și sport a Uni
unii Sovietice este în plin progres.

Cum pot fi explicate aceste succese de 
seamă obținute de mișcarea noastră spor
tivă ?

Condițiile materiale minunate pe care 
partidul și guvernul le-au creat sporti
vilor au avut un rol de seamă în obține
rea acestor succese. Știut este că în anii 
regimului democrat-popular sportivii țării 
noastre au la dispoziție, baze sportive mo
derne, echipament de toate sortimentele 
ca și cadre de pregătire bine instruite. 
Ei practică astăzi sportul pe baze știin
țifice. Nu goana după bani e țelul luptei 
jor. în țara noastră profesionismul a dis
părut de multă vreme. Tinerii din uzine 
și sate practică astăzi diferite ramuri spor
tive în orele libere, pentru a se căli fizic, 
pentru a-și educa caracterul.

Oamenii muncii din țara noastră au în 
permanență prilejul, ca spectatori în tri
bunele marilor noastre stadioane, să urmă
rească profund Impresionați lupta plină 
de dinamism a sportivilor noștri.

Dîrzenie, curaj, voință, hotărâre de a nu 
precupeți nici un efort, fie el cit de mare 
pentru cucerirea victoriei — iată ce cali
tăți au tinerii noștri sportivi.

A doua zi după ce a obținut o fru
moasă victorie, în proba de 5.000 m. din 
cadrul întîlnirii internaționale de atletism 
cu echipa Elveției, tînărul atlet C. Gre- 
ceanu a pornit foarte bine în proba de 
10.000 m. Mai bine din jumătatea cursei 
și-a condus adversarii. In urma eforturi
lor depuse în ajun cît și a celor din ziua 
respectivă — oboseala încerca să-l biruie. 
Cu prețul unor eforturi mari. Constantin 
Greceanu a terminat cursa fără să aban
doneze, sosind pe locul trei.

Greceanu a învins datorită puterii sale 
de luptă căpătată în orele de antrenament. 
Dar în lupta cu distanța și oboseala, forța 
morală a acestui sportiv și-a spus cu tărie 
cuvântul. Iată o parte din secretul succe
selor tinerei noastre mișcări sportive: 
forța morală a sportivilor. „Victoria cu
lorilor patriei e mai prețioasă docît cea 
mai mare sumă de bani. Nici că suferă 
comparație. Nu figura hîdă a patronului 
de club ne urmărește lupta, ei privirile 
întregului popor". Aceste cuvinte ale ma
estrului emerit al sportului Gh. Fiat sînt 
convingătoare. Forța morală este urmarea 
unei munci intense pentru educarea să
nătoasă a tinerilor pasionați de sport.

Despre pasiunea specifică tineretului 
pentru sport Mihail Ivanovici Kalinin spu
nea : „Nu trebuie să ne pasionăm față de 
sport de dragul sportului. Sportul trebuie 
să r£ie,.subordonat , sarcinilor generale ale 
educației comuniste. Noi nu formăm spor
tivi în înțelesul strimt al cuvîntului, ci 
cetățeni ai statului sovietic care trebuie 
să aibă nu numai brațe vlnjoase și un 
buh aparat digestiv, ci în primul rind, 
un orizont politic larg și calități organiza
torice". Indicația luî M. I. Kalinin este 
deosebit de prețioasă pentru mișcarea 
noastră sportivă. Dacă odinioară sportivii 
erau considerați drept o marfă ca oricare 
alta de pe urma căreia patronii storceau 
profituri fabuloase, astăzi, ei trăiesc în- 
tr-un regim de democrație populară și sînt 
oameni înaintați, participanți activi la viața 
politică și socială a țării. Exemplul maes
trului emerit al sportului Iosif Sîrbu — 
deputat în Marea Adunare Națională, cît 
și a altor numeroși fruntași deputați în 
sfaturile populare — organe locale ale 
puterii de stat — este edificator.

In Hotărîrea Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M. 
precum și la Conferința pe țară a U.T.M. 
se arată că organizațiile de bază U.T.M. 
— au avut un rol important în ceea ce 
privește educarea comunistă a sportivilor.

Rodnică a fost în această direcție acti
vitatea organizației de bază U.T.M. de la 
uzinele „Flamura Roșie“-Arad care s-a 
preocupat , la vreme de pregătirea ideolo
gică a sportivilor încadrîndu-i în cercu
rile de învățămînt politic ale organizației. 
Atunci cînd în rîndurile sportivilor s-au 
ivit cazuri de indisciplină, de călcare a 
normelor moralei comuniste, manifestări 
incompatibile cu atitudinea unui sportiv 
de tip nou, organizația de bază U.T.M. a 
luat atitudine punînd în discuția adunării 
generale cazurile respective.

Pe bună dreptate utemiștii de la „Fla
mura Roșie“-Arad se mândresc atunci cînd

Gheorghe Pop
membru al C.C. al U.T.M,

pe terenul de sport culorile colectivului 
lor sportiv sînt apărate cu cinste.

Neplăcut este însă faptul că astăzi mai 
există încă organizații de bază U.T.M. 
care sînt departe de a acorda atenția cu
venită muncii de educație a sportivilor. 
Organizația de bază U.T.M. I.C.A.S. din 
București nu se preocupă de educarea 
comunistă a sportivilor. Comitetul orga
nizației de bază U.T.M. a dat complet 
uitării această problemă. Dacă uneori 
utemiștji au discutat în adunarea generală 
a organizației lucruri destul de interesante 
diferite aspecte ale muncii lor, — lipsurile 
care împiedică desfășurarea unei intense 
munci de educare comunistă a sportivilor 
încă nu au fost puse în discuția tinerilor.

Iată de ce din păcate drumul pe care au 
pornit-o unii sportivi care posedă mari 
posibilități de dezvoltare dar care nu 
acordă nici o atenție pregătirii lor politice 
este un drum fără îndoială greșit Iată 
cîteva exemple care arată clar unde duce 
acest drum.

Cu un an sau doi în urmă, despre tî
nărul sportiv Sergiu Popeia (Flamura 
Roșie) se vorbea ca despre un talentat 
atlet, cu mari posibilități de viitor. Peste 
cîtva timp însă a înșelat așteptările. Re
zultatele slabe pe care le-a obținut la 
cîteva concursuri erau urmarea firească a 
faptului că Sergiu Popeia nu mai respecta 
programul de antrenament. Lipsea re
gulat de la orele de pregătire politică. A 
rămas astfel în urmă cu cunoștințele po
litice, ideologice șl culturale. In ceea ce 
privește cunoașterea situației politice in
ternaționale avea puține cunoștințe. Dese
ori putea fi găsit consumind băuturi al
coolice. Atitudinea sa morală lăsa de dorit.

Toate acestea l-au împiedicat să desfă
șoare în condiții normale pregătirea pen
tru creșterea măestriei sportive. Astăzi 
nu mai face parte din Iotul R.P.R. de 
atletism.

Din păcate, Sergiu Popeia nu este sin
gurul exemplu. Canotorul Aurel Mantz 
(Progresul) a fost exclus din concursul de 
mare fond de pe Dunăre datorită atitu
dinii sale huliganice față de tovarășii săi 
de luptă pe care i-a lovit

Dar atit S. Popeia, Aurel Mantz ca și 
alți sportivi utemiști care au săvârșit aba
teri asemănătoare n-au fost discutați în 
adunarea generală a organizației U.T.M. 
din care fac parte. De aceeași stare de 
indolență s-au făcut vinovate și respecti
vele colective sportive. Adunarea generală 
a colectivului era In măsură să discute 
comportarea lor, să-i sancționeze mergmd 
pînă la excluderea lor din viața sportivă.

In aceeași stare de nepăsare stau unele 
cornițele regionale sau raionale U.T.M. și 
C.F.S. precum și unele consilii regionale 
ale unor asociații sportive.

Comitetul regional U.T-M. al Regiunii 
Autonome Maghiare nu s-a preocupat cît 
de cît cu educarea comunistă a sportivilor 
din regiune. Tovarășul Kiș Oden șeful 
secției sportive a comitetului regional 
U.T.M. a găsit timp pentru numeroase 
probleme, dar pentru a controla felul cum 
se preocupă de această problemă de sea
mă organizațiile U.T.M., îndrumîndu-le în 
această direcție, n-a reușit să-și găsească 
timp pînă în ziua de azi.

Rolul organizației de bază U.T.M. în 
munca de educare comunistă a sportivilor 
este deosebit de important.

raptul că nu întotdeauna organizațiile 
de bază constituie un factor de seamă în 
educarea sportivilor pornește de la faptul 
că însăși unele comitete regionale U.T.M., 
ca de pildă cele din regiunea Ploeștl, Cra
iova, Constanța etc. nu îndrumă orga
nizațiile de bază U.T.M. pentru a se ocupa 
de educația comunistă a sportivilor.

★

Antrenorul trebuie să fie pe lîngă un 
bun tehnician, un conducător politic pri
ceput, care In activitatea sa de zi cu zi 
să se preocupe și de pregătirea morală a 
sportivilor. Acest lucru este recunoscut 
doar în vorbe de către unii antrenori. 
Despre însemnătatea problemei, ei ți-ar 
putea vorbi ore în șir, dar cum aplică în 
viață acest lucru, care-î atitudinea lor 
permanentă față de educarea sportivilor, 
ce fel de exemplu sînt ei, asta-i de acum 
o altă problemă.

Despre „băieții lor", fotbaliști la „Fla
căra" Ploeștl, antrenorii Hie Oană și Ca
rol Maier știu ce-1 drept multe lucruri.- 
Ei cunosc că uneori au atitudini huliga
nice, de nerespectare a normelor sportive, 
de îngîmfare și desconsiderare a adversa
rilor etc. Dar pentru aceste lucruri — ca 
și pentru multe altele — binevoitori i-au 
iertat întotdeauna: „să nu se supere băie
ții". Rezultatul: Ei și-au permis 
să se supraaprecieze, subestimând chiar și 
pe niște adversari ca fotbaliștii echipei 
Ruda Hvezda (Bratislava) de care au fost 
învinși cu scorul de 5—0.

Ce fel de educație poate da unui sportiv 
antrenorul său care se „delectează" cu 
romane decadente? Iată de ce atunci cînd 

un sportiv al său abandonează părăsind 
ca cel din urmă laș lupta, pe tovarășul To- 
mescu antrenor de canotaj al asociației 
Avîntul .și conducătorul politic al lotului 
participant la cursa de mare fond de pe 
Dunăre nu-1 deranjează cu nimic. Ba 
dimpotrivă. El hotărăște ca unii sportivi 
(așa cum s-a întimplat în cursa de mare 
fond de pe Dunăre) să abandoneze. Pen
tru el puterea de luptă, hotărîrea de a 
termina victorios constituie...vorbe.

C.C.F.S. de pe lingă Consiliul de Miniș
tri cît și consiliile centrale ale unor aso
ciații sportive au dat dovadă de muncă 
superficială încredințînd unor asemenea 
oameni munca de antrenori — educatori 
ai tinerilor sportivi.

Pornind chiar de Ia recrutarea cadrelor 
de antrenori, aceste organe au dovedit un 
scăzut simț de răspundere, alegînd sau 
aprobînd în aceste posturi oameni ne
corespunzători.

Nu a fost acordată o suficientă atenție 
nici pentru pregătirea antrenorilor insufi
cient de calificați sau a celor cu un slab 
nivel ideologic și politic. Școlile de antre
nori sau de calificare a acestora au func
ționat pe durate prea scurte și intr-un 
număr insuficient. Este semnificativ și fap
tul că numărul antrenorilor tineri este ex
trem de redus.

★
Succesele viitoare ale mișcării noastre 

sportive atît pe plan intern cît și inter
național depind in mare parte și de îm
bunătățirea muncii de educație comunistă 
a sportivilor. Datorită tocmai complexită
ții acestei probleme, au mai rămas o 
seamă de lucruri încă neamintite. Așa ar 
fi de pildă atenția cu care trebuie să se 
ocupe organizațiile de bază U.T.M. ca 
sportivii să-și poată continua în bune 
condițiunl studiile superioare, să fie înca
drați în formele de invățămînt politic etc.

Pentru îmbunătățirea muncii de educa
ție comunistă a sportivilor, pentru ridica
rea nivelului lor politic și cultural orga
nizațiile de bază U.T.M. trebuie ca prin 
diferite forme agitatorice să asigure spor
tivilor cunoașterea la zi a evenimentelor 
politice și mai cu seamă a celor interna
ționale. Mobilizîndu-1 să participe la di
ferite conferințe cu caracter științific și 
cultural organizațiile de bază U.T.M. vor 
reuși să-i ajute pe tinerii sportivi să-și 
acumuleze un valoros bagaj de cunoș
tințe generale.

Fiecare sportiv să fie îndrumat să ci
tească cu regularitate presa. De aseme
nea să aibă la îndemînă volume de li
teratură apărute în ultimii ani în țara 
noastră printre care și cole apărute în 
editura de specialitate, Editura de Cul
tură Fizică și Sport

Un bun sportiv este acela care pe lîngă 
activitatea sa pe terenul de sport desfă
șoară o intensă activitate de organizație. 
Orice utemis; sportiv trebuie să primească 
sarcini pe linie de organizație și să le 
ducă conștiincios la îndeplinire.

Cea mai de seamă sarcină a tinerilor 
sportiv: este să ajute organizațiile U.T.M. 
la antrenarea tuturor tinerilor intr-o bo
gată activitate sportivă. Organizațiile de 
bază U.T.M. să combată cu tărie tendința 
unor utemiști sportivi fruntași de a se es
chiva de la îndeplinirea unor sarcini de 
organizație. Deosebit de fructuoasă trebuie 
să fie activitatea lor pe linie profesională. 
In rîndul miilor de fruntași în producție 
sînt un număr mare de sportivi. Muncitor 
in uzină, sau pe ogoare, elev sau student, 
tînărul sportiv trebuie să fie în primul 
rind un conștient constructor al socialis
mului, un cetățean de nădejde al patriei 
noastre.

Atunci cînd se mai ivesc încă unele 
manifestări de indisciplină in producție 
— lipsuri nemotivate de la lucru sub 
pretextul „antrenamentelor" — asemenea 
cazuri trebuiesc analizate în cadrul adu
nărilor generale U.T.M sau ale colective
lor sportive pentru a fi luate la timp mă
surile necesare.

O atenție deosebită trebuie să existe 
față de viața și activitatea sportivilor mai 
ales din loturile*  naționale. Organizațiile 
de bază U.T.M. ale loturilor trebuie să-i 
ajute să trăiască o intensă viață de co
lectiv, să înțeleagă că ei sînt reprezentan
ții sportivi ai tineretului nostru.

Conferința pe țară a U.T.M. a arătat
în lucrările sale că comitetele regio
nale și raionale U.T.M. trebuie să se 
preocupe permanent de educarea comu
nistă a sportivilor asigurând organizațiilor 
de bază U.T.M. — prin activiști compe- 
tenți — un control eficace și-o îndrumare 
temeinică, concretă.

Munca organizațiilor de bază U.T.M. 
trebuie sprijinită de colectivele sportive 
care răspund în aceeași măsură de edu
carea comunistă a sportivilor. Asociațiile 
sportive și mai cu seamă consiliile cen
trale ale acestor asociații cît și C.C.F.S. 
și organele sale locale trebuie să acorde 
o mai mare atenție acestei probleme.

Educația comunistă a maselor de spor
tivi constituie în momentul de față cheia 
succesului mișcării noastre de cultură fi
zică și sport

Cetățenii Capitalei 
au putut observa în 
ultimul timp la sta
țiile de autotaxl noi 
taximetre.

Noile taximetre 
Pobeda, ale I.T.B., 
sînt importate din 
U.R.S.S. Ele contri
buie la deservirea 
oamenilor muncii din 
Capitală cu mijloace 
de transport deosebit 
de confortabile.

Iată In fotografia 
noastră, taximetrele 
Pobeda ale I.T.B. la 
stația „Athâni Pa
lace".

Mai multă atenție propagandei agricole
In lichidarea practicilor înapoiate în 

agricultură și folosirea tot mai largă a 
metodelor agrotehnice, un rol de seamă îl 
are propaganda agricolă. Așa cum arată 
Proiectul de Directive ale Congresului al 
II-lea al Partidului, popularizarea și in
troducerea în practica agricolă a realiză
rilor științei și a experienței înaintate a 
fruntașilor in producție are o mare în
semnătate în dezvoltarea agriculturii 
noastre.

în raionul Tg. Jiu, secția agricolă a 
sfatului popular raional a luat unele mă
suri pentru îmbunătățirea propagandei 
agricole. Atît in campania de seceriș, cît 
și in cea de treieriș, inginerii și tehni
cienii de la raion au ținut conferințe și 
consfătuiri în cadrul căminelor culturale 
unde au explicat țăranilor muncitori im
portanța secerișului în pîrgă, a folosirii 
întregii capacități de lucru a batozelor, 
sau despre alte probleme cu Importanță 
mare în lupta pentru obținerea de re
colte sporite la hectar. Astfel, tovarășul 
Stănescu Mihai, șeful secției agricole, a 
vorbit în consfătuirile agricole avute cu 
colectiviștii din Simbotin și cu țăranii 
muncitori din comuna Buedieni, despre 
avantajele polenizării suplimentare artifi
ciale la porumb și floarea soarelui, cît și 
despre tehnica executării acesteia. Confe
rințe și consfătuiri cu țăranii muncitori 
au mai ținut și inginerii și tehnicienii Că- 
năvoiu Aurel, Toaxen Aurel și Duțu Pe
tre. Tot în vederea propagării regulilor 
agrotehnice înaintate la sate și a aplicării 
acestora pe scară largă, în raionul Tg. Jiu 
s-au împărțit sute de broșuri și planșe 
cu caracter agrotehnic.

Succesele obținute în domeniul propa
gandei în raionul Tg. Jiu, sînt inșă de
parte de a fi mulțumitoare. Aceasta de
oarece în multe comune ale raionului, 
propaganda agricolă se desfășoară la un 
nivel scăzut, nefiind folosite toate mij
loacele existente pentru a propaga cunoș
tințele agrotehnice și zootehnice înaintate 
în rîndul țărănimii muncitoare.

O lipsă serioasă a propagandei agricole 
în raionul Tg. Jiu se manifestă chiar în 
actuala campanie, cind se duce lupta pen
tru executarea lucrărilor agricole de 
toamnă. Inginerii și tehnicienii secției a- 
gricole a sfatului popular raional, nu au 
ținut nici o conferință sau consfătuire la 
căminele culturale pe tema arăturilor 
pentru însămînțări sau a arăturilor adinei. 
Dealtfel, acest lucru explică, printre al
tele, de ce pînă de curînd, nu s-au făcut 
arături adînci în întregul raion decît în 
proporție de 35 la sută. Nici populariza
rea experienței fruntașilor în obținerea 
de recolte bogate nu s-a făcut în sufi
cientă măsură. La secția agricolă a sfa
tului popular raional nici nu se cunosc 
fruntașii din agricultură. Singurul lu
cru ce s-a făcut în acest dome
niu a fost înmînarea unor adeverințe de 
fruntași unor țărani muncitori care au 
fost primii la seceriș și treieriș. Președin
tele comitetului executiv al sfatului popu
lar raional, consideră că, prin aceasta, s-a 
făcut popularizarea fruntașilor în agri
cultură, că ei sînt bine cunoscuți și ex
periența lor a fost extinsă. Acest lucru 
dovedește că in raionul Tg. Jiu sînt con
siderați fruntași in agricultură numai acei 
care au fost primii la seceriș și treieriș. 
Ori realitatea este cu totul alta.

In locul terenului viran — un minunat parc
ARAD (de la corespondentul nostru 

Cîrstea Gh.). — In Sînicolauil Mare din 
regiunea Arad, oraș ce odinioară nu era 
luat în seamă, apar mereu spații verzii, 
parcuri, se eiectrifică numeroase străzi.

Prin muncă obștească un fost teren vi
ran, care se întinde pe o suprafață de 
5.700 m. a fost transformat Intr-un minu
nat parc, plin cu flori, cu ronduri și co-

Un cămin cultural cu o bogată activitate
CRAIOVA (de la corespondentul nostru).

— Căminele culturale din regiunea Cra
iova contribuie din plin 
turalizare a maselor de 
Un cămin cultural cu o 
este și cel din comuna
Caracal. In fiecare duminică echipa ar
tistică a acestui cămin prezintă în fața 
țăranilor muncitori programe artistice va
riate.

Tot în cadrul căminului se țin confe
rințe care tratează diverse probleme cum

la opera de cul- 
țărani muncitori, 
bogată activitate 
Zănoaga, raionul

ORAȘUL CU DOI ANI
Nu demult, a venit să lucreze la Uri- 

cani vestitul miner Bartha Ludovic. De 
tare multă vreme nu fusese el prin Uri- 
cani. Cind era băiețandru pleca cu ceata 
de prieteni din Lupeni, în sus, pe Jiul alb 
la pescuit și ajungea pînă prin locurile 
acestea.

Ici colo cite o cocioabă gata să se dă
râme, in care trăiau la un loc oameni și 
animale, cîte o ogradă împrejmuită cu 
cîteva stinghii, oameni jerpeliți care se 
agățau cu ce puteau de viață în mijlocul 
unei naturi sălbatice — așa i-au rămas 
lui Bartha Ludovic în amintire Uricanii.

A venit ,a căutat să găsească din ochi 
căsuța lui Despa Nicolae, a bătrânei Șan- 
dru Ancuța și a altor cîțiva localnici pe 
care-i cunoscuse el de demult. Dar în 
locul în care își aveau ei cocioabele, un 
oraș nou, un oraș întreg își ridica spre 
nori zidurile. „Ce s-o fi întimplat cu ei"? 
s-a întrebat el. Ca să-și lămurească nedu
merirea a intrat printre constructori.

— Mâi ortaci, da unde-i Despa Nicolae, 
ăl de-șl avea pe locurile astea casa ?

— Sus pe deal, i-au răspuns construc
torii — i-am făcut o casă nouă din cără
midă, cu trei odăi, șopron, grajd și lumină 
electrică.

— Dar bătrîna Ancuța ?
— Și ei la fel.
Constructorii i-au povestit apoi cum au 

construit localnicilor case noi, moderne. 
Bătrîna Șandru Ancuța cînd și-a văzut 
casa cea nouă cu trei odăi, cămară, șo
pron, baie, 'S-a închinat ca în fața unei 
minuni, dar a observat că-i lipsește totuși 
ceva casei.

— Mi-ați făcut maică un palat ca în 
basme, le-a spus ea constructorilor, nu
mai lampă din aceea cu bec nu mî-ați 
pus.

Și i-au pus constructorii și „lampă cu 
bec".

Iar aici, în locul sătucului Uricani, s-a 
ridicat în doi ani un oraș, o întindere de 
clădiri. Blocuri cu zeci de apartamente au 
umplut toată valea de pe malul drept al 
Jiului. Magazine, club, creșă, cămine, toate 
clădiri deosebit de frumoase, sînt podoabe 
noi ale «rașului. Sute de mineri stau acum 
în apartamente noi, cu parchet pe jos, cu 
pereți tapetați, cu uși și ferestre albe. Mi
nerul care se mută într-un apartament

Se știe că în propagarea cunoștințelor 
agrotehnice și zootehnice, un rol deosebit 
îl au broșurile, planșele, afișele, placar
ded, foile volante, precum și alte forme 
de literatură agricolă. Cu toate acestea se 
intimplă ca, în raionul Tg. Jiu, asemenea 
material prețios să nu fie folosit sau să 
nu ajungă în mîna țăranilor muncitori. 
In dulapurile sfaturilor populare din co
munele Peșteana și Mușetești, zac sute 
de broșuri și planșe care trebuiau împăr
țite țăranilor muncitori. De asemenea nu 
se poate spune că bibliotecile sătești din 
raion, care aveau un rol deosebit în pro
pagarea cunoștințelor agrotehnice, au fă
cut tot ce se putea face în această pri
vință.

Lipsurile existente în raionul Tg. Jiu 
în ceea ce privește desfășurarea propa
gandei agricole, se datoresc, în primul 
rind, comitetului executiv al sfatului 
popular raional și comitetelor executive 
ale sfaturilor populare comunale, care nu 
au acordat toată atenția acestei probleme 
de deosebită importantă.

In aceeași măsură de aceste lipsuri se 
face vinovat și comitetul raional U. T. M. 
Tg. Jiu care nu consideră propaganda a- 
gricolă ca o sarcină căreia trebuie să-i 
consacre o parte importantă din activita
tea sa. Tocmai de aceea în munca lor pe 
teren, atît activiștii, cît și membrii comi
tetului raional U.T.M., nu au îndrumat 
organizațiile de bază U.T.M. să acorde 
atenția cuvenită Propagandei agricole. Este 
semnificativ — în ce privește lipsurile co
mitetului raional U.T.M. în direcția des
fășurării propagandei agricole — faptul 
că din partea comitetului raional U.T.M. 
n-a existat nici o preocupare pentru a or
ganiza diferite consfătuiri in care tinerii 
fruntași în lupta pentru obținerea de re
colte bogate să împărtășească celorlalți 
tineri țărani muncitori din experiența lor, 
sau în care să se discute asupra unei me
tode înaintate de muncă etc.

Lupta pentru dezvoltarea agriculturii, 
sporirea continuă a producției agricole, 
cere cu o deosebită tărie îmbunătățirea 
muncii de propagandă agricolă prin folo
sirea largă a tuturor mijloacelor puse la 
îndemînă în acest scop. Hotărîrea guver
nului și a partidului din 29 mai a. c. arată 
că în scopul obținerii unei recolte bogate 
trebuie să se desfășoare o largă propa
gandă agricolă, popularizîndu-se metodele 
înaintate de muncă din agricultura sovie
tică și din experiența fruntașilor din țara 
noastră în obținerea de recolte bogate.

în raionul Tg. Jiu se duce acum lupta 
pentru executarea arăturilor pentru însă- 
mînțările de toamnă și a arăturilor adinei. 
Pentru succesul acestei campanii comi
tetul executiv al sfatului popular raional 
și comitetul raional U.T.M., sub îndruma
rea comitetului raional de partid, trebuie 
să ia toate măsurile necesare desfășurării 
unei largi propagande agricole. Ridicarea 
la un nivel mai înalt a muncii de propa
gandă agricolă, folosirea numeroaselor 
mijloace de care aceasta dispune, popu
larizarea largă a experienței fruntașilor 
în agricultură, vor contribui la succesul 
luptei pentru pîinea poporului muncitor, 
la ridicarea 
nilor muncii

nivelului de trai al oame- 
din tara noastră.

Corespondent
TEOFIL SILVE

păci, unde oamenii muncii petrec în orele 
lor libere. In centrul raionului, pe mar
ginea trotoarului s-au plantat peste 200 
tei și arțari.

în Sînicolaul Mare, în ultima vreme 
numeroase străzi și cartiere au fost ilu
minate electric. Curînd. prin instalarea 
unui nou motor de 200 H. P. uzina elec
trică își va mări capacitatea de producție.

ar fi arăturile adinei de toamnă, conser
varea de legume și zarzavaturi pentru iar
nă, și altele din care țăranii muncitori în
vață lucruri noi și folositoare pe care apoi 
le pun în practică.

De curînd, una din caravanele cinemato
grafice ale întreprinderii regionale cine
matografice Craiova a prezentat în aceas
tă comună o serie de filme despre agri
cultură.

In fiecare joi și duminică se organi
zează audiții colective de radio.

nou, uită cu totul sărăcia. își cumpără 
mobilă nouă, perdele noi, preșuri. Unii pot 
să facă lucrul acesta dintr-un singur sa
lariu. Nu cred să fie o întîmplare faptul 
că în cite locuințe noi ale minerilor am 
intrat am văzut întotdeauna mobilă nouă.

Pe tînărul miner Enache Dumitru l-am 
vizitat de multe ori acasă. Odată l-am 
găsit învățind la acordeon un cîntec nou, 
altădată ascultînd la radio un concert al 
Filarmonicii de Stat din București, altă
dată citind versuri. Și de fiecare dată 
m-am gîndit la viața trecută a minerului, 
al cărui singur mijloc de „cultură" și 
„distracție" era circiuma.

Orașul Uricani n-a căpătat încă forma 
definitivă. Privit de deasupra el mai apare 
ca o pădure de schele și macarale sovie
tice S.K.4. Pe străzile largi circulă nu nu
mai locuitorii orașului ci mai forfotește 
încă mulțimea de constructori.

★
In biroul lui, tînărul inginer Șefer 

Gheorghe a rămas de cîtăva vreme cu 
capul pe masă. Obosise după o muncă de 
zile și nopți la rînd. Privise vreme înde
lungată planul de perspectivă al orașului 
și după ce a hașurat ultimele construcții 
terminate, pleoapele i s-au închis și capul 
i-a alunecat pe masă.

O dimineață de vară cu soare argintiu 
a trezit la viață orașul. Primele tramvaie 
au trecut demult în lungul străzii. Printre 
boschetele de trandafiri de pe aleele cu 
castani, grupuri gălăgioase de școlari se 
duc spre complexul școlar de pe celălalt 
mal al Jiului. Gospodinele așteaptă în sta
țiile de tramvai cu sacoșe și coșuri în 
mîini. Pînă la cele 4 blocuri-magazin e 
cale lungă. Limuzine strălucitoare trec în 
toate direcțiile fără zgomot. Pe străzi e 
lume multă, circulă în toate părțile. Nu
mai _ milițienii de la încrucișările străzilor 
rămîn pe loc și manevrează stopurile. Din 
pricina verdeții de pe aleele din mijlocul 
străzii aproape că nu se vede de pe un 
trotuar pe altul. De aceea Șefer nu poate 
să vadă din camera lui dacă s-a schimbat 
filmul la cinematograful de vizavi. Se 
îmbracă și iese în stradă. Trebuie să-și 
cumpere și țigări. Dar iată că în fața 
blocului s-a oprit o limuzină. Din ea co
boară un miner, vechi prieten de al lui.

Scrisori de la prietenii 
de peste hotare

Intre oamenii muncii din țara noastră 
și muncitorii de peste hotare care ne vi
zitează patria se statornicește o strînsă 
prietenie. Prin scrisori, ei îți povestesc 
unii altora despre viața și munca lor, 
despre viața întregului popor.

Recent, minerul Carol Albu a primit de 
la prietenul său Selwyn Davies din South 
Wales, Marea Britanie, o scrisoare în 
care acesta li povestește printre altele 
despre o adunare pentru pace a tineretu
lui britanic care a avut loc de curînd. 
„Adunarea noastră — scrie muncitorul 
englez — a avut un mare succes. La ea 
au participat 1.400 de persoane, reprezen- 
tînd 60.000 de tineri.

într-o scrisoare pe care o trimite unei 
prietene a sa din țara noastră, muncitoa
rea franceză Antoinette Croce, din Mar
silia, scrie: „Constat cu plăcere că vă 
interesați de lupta pe care o ducem noi 
pentru condiții mai bune de viață. Această 
luptă ne-a permis să cîștigăm o mare vic
torie, încetarea ostilităților în Indochina. 
Este o victorie a clasei muncitoare, a cu
rajoșilor noștri docheri și marinari care 
au întreprins de la început acțiuni eroice 
împotriva războiului din Indochina, a în
tregului popor francez. Dar această victo
rie nu trebuie să ne tacă să uităm că 
mai avem o luptă de cîștigat: respinge
rea tratatului „comunității defensive eu
ropene". (Scrisoarea poartă o dată ante
rioară respingerii tratatului „comunității 
defensive europene" de către Adunarea 
Națională franceză. N.R.). Noi nu vrem 
război, lupta noastră este grea dar vom 
izbind! cu siguranță".

Ray Gough din Noua Zeelandă, care a 
participat la Festivalul Mondial al Ti
neretului de la București, a trimis o scri
soare unui muncitor din patria noastră, 
în care arată printre altele: „De la în
toarcerea în Noua Zeelandă, delegații au 
continuat să muncească cu o energie spo
rită pentru pace și prietenie. în cadrul 
mitingurilor organizate în Noua Zeelandă 
noi am vorbit tineretului de aici despre 
dorința de pace a poporului romîn. Noi 
am văzut în țara dvs. ceea ce se poate 
realiza pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață ale poporului, atunci 
cînd bogățiile țării sînt folosite în acest 
scop și nu pentru război și distrugere".

Marinarul danez Henrik Klose poves
tește unui prieten din Romînia despre 
viața sa de marinar. „Vasul pe care mă 
aflu acum — scrie el — este o construc
ție recentă, un cargobot prevăzut cu ca
bine de pasageri. Echipajul este format 
din 10 oameni dar este de lucru pentru 
20. Aceasta se întîmplă pe toate vasele 
daneze. Se lucrează numeroase ore su
plimentare în timp ce din cei 5.300 de 
membri ai sindicatului marinarilor, peste 
1.000 sînt șomeri. Căpitanii vaselor daneze 
sînt așa cum erau ai voștri înainte, ei aplică 
pe vas disciplina teroarei. Noi pregătim 
acum pe vas o demonstrație care sperăm 
că va contribui la îmbunătățirea condi
țiilor de viață și muncă ale echipajului. 
Sarcina noastră este de a ridica pe toți 
muncitorii la luptă pentru pîinea lor zil
nică, să le spunem adevărul despre țările 
unde poporul și-a luat soarta în propriile 
sale mîini.

Sper că vom avea în curînd noui vești 
bune din țara voastră, de a cărei prospe
ritate ne interesăm mult". (Agerpres)

Și-au îndeplinit planul 
anual de producție

Intr-o telegramă trimisă Comitetului 
Central al Sindicatului muncitorilor agri
coli, muncitorii, tehnicienii și funcționarii 
S.M.T. Gottlob, regiunea Arad, raportează 
că în ziua de 14 septembrie și-au îndepli
nit planul anual de producție.

Colectivul de muncă al S.M.T. Gottlob, 
prima stațiune de mașini și tractoare care 
și-a îndeplinit sarcina de plan anuală, în
chină această victorie celui de al II-lea 
Congres al Partidului.

Informație
In ziua de 1 octombrie 1954 are loc exa

menul de admitere în școlile militare de 
ofițeri.

Pentru cunoașterea condițiilor de admi
tere la examen și întocmirea actelor nece
sare, doritorii se vor adresa comisariatelor 
militare de raioane (orașe) respective, 
pînă la data de 25 septembrie 1954.

VECHIME
își string mîinile. Minerul îi vorbește 
emoționat.

— Tocmai venisem să te iau într-o 
plimbare prin oraș ca să vedem cum s-a 
gătit orașul pentru sărbătoarea de mîine. 
Știi doar că se împlinesc 15 ani de la 
prima piatră pusă la temelia orașului. E 
și o mîndrie a ta. Ai fost doar constructor!

Și limuzina pornește lin pe străzi.
Măreața panoramă a unui oraș modern 

se desfășoară în fața inginerului, îmbră
cată în culori vii, în steaguri și flamuri 
roșii. Iată îmbrăcate în haine de Sărbă
toare cele două clădiri impunătoare ale 
teatrului și clubului așezate față-n față. 
Arhitectura lor măiastră îi oferă ochiului 
un tablou care inspiră multă măreție și 
frumusețe. Iată ceva mai departe căminul 
tinerilor mineri. Frumoasă și modernă 
construcție!

Una după alta rămîn în urmă stațiile 
de tramvai și de troleibus, gara orașului 
Uricani, marele coreplex școlar, căminul 
de zi, creșa, palatul administrativ, cele 
patru blocuri-magazin...

Trotuarele și străzile asfaltate, clădirile, 
monumentele frumoase și statuile strălu
cesc în bătaia soarelui, dezvăluind privi
rilor înfățișarea unui oraș în care trăiesc 
fericiți mii de oameni. Poște tot se fac 
pregătiri pentru marea sărbătoare de 
mîine. Și el, inginerul Șefer Gheorghe va 
fi unul din sărbătoriți. Parcă vede mîine 
marea de oameni adunați în piață, oameni 
care îi vor privi pe constructori cu mîn
drie și recunoștință.

Ușa biroului s-a deschis brusc și un zi
dar alb tot de tencuială a intrat înăun
tru. Privind la inginerul adormit cu capul 
pe masă a zîmbit. „E obosit. A muncit 
mult. Să-1 trezesc oare ? Poate visează..."

— Tovarășe inginer, tovarășe inginer 
treziți-vă au venit camioanele cu nisip !

MIHAI CARANFIL
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Hunedoara
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moartea fantomeiDupă
Faimoasa „comunitate defensivă euro

peană" a murit. Ceremonia înmormîntării 
a avut loc în parlamentul francez. Fără 
marșuri funebre, fără jerbe de flori pe 
mormîr.t, fără pompoase cuvîntări de 
adio. Semnificația acestei ceremonii a fost 
lămurită în termeni destul de expliciți de 
ziarul american „New York Herald Tri
bune": „Cei mai influenți politicieni din 
Statele Unite s-au străduit mai mult de 
trei ani să determine formarea armatei 
europene. Rezultatul e egal cu zero. Eu
ropa nu ne urmează și n-are de gînd să 
ne urmeze". Trebuie desigur să remarcăm 
modestia „politicienilor influenți" ai Ame- 
ricii. Nu de trei ani, ci de mai multi 
ani fac ei tot soiul de planuri să împingă 
popoarele Europei occidentale în prăpas
tia unui nou război. Totul a fost pus în 
acțiune: amenințări pentru popoare și do
lari pentru guvernanții corupțl, vizite ale 
vaselor militare americane și praf de ouă. 
Au făcut tot ce-au putut. Tot ce-au făcut 
s-a întors însă împotriva lor. Lumea a 
văzut cît de repede se face „armata eu
ropeană" în paginile ziarelor americane 
și cît de amarnic înghite acum în sec 
domnul Dulles. Iritați peste măsură se
natorii americani îl dau z«r cu sudălmile. 
„Nerecunoștința Franței e înspăimîntă- 
toare" țipă senatorul Malone. „Nu merită 
să acorzi francezilor nici un gram de în
credere", îi ține isonul senatorul Joseph 
Grew. Au sărit la tribună și domnii de la 
„Daily Mirror" : „Francezii ne-au trădat. 
Mizînd pe Franța, am mizat pe un cal 
prost". Businessmenii încrezuți și proști 
au confundat o țară europeană mare și 
străveche ca Franța cu un cal de curse 
pentru grajdurile americane. Ei au uitat 
că în Franța, în afară de Bidault și Schu
man mai există poporul francez. Și se 
pare că tocmai de aici încep încurcăturile 
pentru amatorii de curse de cai de la 
Washington.

In septembrie 1943 oficiosul hitlerist 
„Voelkische Beobachter" scria: „Soldații 
noștri cantonați în Franța sînt revoltați 
de atitudinea francezilor față de noua 
Europă și față de problema apărării ci
vilizației europene. Se opune rezistență tu
turor măsurilor rezonabile, se comit me
reu acte de sabotaj și se manifestă o to
tală neînțelegere a necesităților momen
tului. In mod cu totul firesc soldații noș
tri trag concluzia că Franța este în des
compunere și fibra morală a francezilor 
e în profundă dezintegrare". Unsprezece 
ani mai tîrziu ziarul american „Christian 
Science Monitor" scrie : „Americanii care 
au vizitat Franța sînt de părere că aceas
tă țară nu manifestă o înțelegere lucidă 
a necesităților epocii noastre... Atitudinea 
francezilor față de comunitatea defensivă 
europeană se datorește unui proces pe 
care observatorii americani îl explică prin 
dezintegrarea fi6relor organismului na
țiunii franceze".

De ce vorbeau hitleriștii în 1943 despre 
„descompunerea Franței"? Pentru că ei 
nu izbuteau să îngenuncheze Franța. Țara 
ocupată, schingiuită, nu se lăsa strivită de 
cizma prusacă. Ea voia să trăiască, să 
respire liberă.

De ce „observatorii americani" repetă 
azi cuvintele hitleriștjlor? Franța nu este 
aliata Statelor Unite ? Bazele americane 
nu împînzesc pămîntul Franței? Multe 
ziare franceze „și mulți oameni politici 
francezi declara cu voce tare că sînt gata 
să facă orice li s-ar porunci de la Was
hington. De ce atunci deplîng „observa
torii americani" „dezintegrarea fibrei mo
rale a Franței"? Pentru că ei văd că a- 
devărata Franță rezistă, că ea nu vrea să 
se sinucidă. La somațiile unchiului Sam: 
„Semnați tratatul de la Bonn" I francezii 
au răspuns : „nu semnăm, noi vrem să 
trăim". In spatele „tratatului" de la Paris 
ei au zărit batalioanele S.S., epoleții gene
ralului Speidel și uniformele stropite cu 
sînge ale bestiilor de Ia Oradour sur 
Glane. Nici amenințările americane, nici 
politicoasele „sfaturi" britanice n-au pu
tut determina Franța să-și ratifice pro
pria ei sentință de moarte.

Acum ziarul „Chicago Tribune" exclamă 
patetic : „Nimeni nu se aștepta la așa un 
eșec grandios". Prostii ! S-a întîmplat 
caea ce trebuia să se întîmple. Asistăm Ia 
falimentul politicii americane de șantaj, 
minciună și prostie. Popoarele au desco
perit esența „blocurilor" și „uniunilor" fa
bricate pe bandă rulantă la Washington. 
In cuvintele „guvern supranational" ele 
ău citit: „război". In „apărarea euro
peană" ele au descifrat „agresiune ameri
cană".

Acum, după conferința de la Geneva 
Zeci de milioane de oameni au înțeles că 
nu există problemă litigioasă care să 
nu poată ti rezolvată la masa tratative
lor. Mitul „primejdiei sovietice" zdrențuit 
și descompus a devenit acum cu totul 
inutilizabil. 'Pînă și șefii „apărătorilor ci
vilizației atlantice" recunosc că n-au 
contra cui să se apere. Generalul Gruent- 
her, șeful statului major „atlantic" a 
declarat: „Nu există nici un indiciu că 
Rusia e dispusă să înceapă un atac". Ge
neralul Gruenther n-a aflat desigur un 
lucru nou. El e obligat însă să recunoască 
pe față ceea ce a devenit evident pentru 
toată lumea. Sinceritatea și dragostea 
pentru pace a Uniunii Sovietice, nenumă-

Creșterea șomajului în S. U. A.
NEW YORK 16 (Agerpres). — Biroul 

statului Illinois pentru mine și minerale 
a anunțat că în cursul anului 1953 au 
fost închise în statul Illinois 41 de mine 
de cărbune, iar în cursul anului 1954 alte 
20 de mine și-au încetat activitatea.

Din cei 99.087 mineri care lucrau în mod 
normal în minele dc cărbune din Illinois, 
astăzi au rămas numai 13.025. Dar nici 
măcar aceștia nu-și pot cîștiga existența 
deoarece nu au de lucru decît 11-14 zile 
pe lună, iar în unele regiuni și mai puțin

Situația minelor de cărbuni din statul 
Illinois este considerată a fi astăzi mult 
mai gravă decît în perioada de criză din 
jurul anului 1930.

★
NEW YORK 16 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul „Daily Worker", 
criza economică din S.U.A. a lovit în mod 
deosebit de greu pe muncitorii din indus
tria de automobile. Aproape 400.000 de 
membri ai sindicatului unit al muncitori
lor din industria de automobile, afiliat la 
C.I.O., sînt șomeri. în fiecare săptămînă 
crește numărul concedierilor.

Concedierile vor continua, deoarece 
stocurile de automobile nevîndute cresc. 
La 30 iunie, numărul automobilelor nevîn
dute era de 518.000.
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ratele propuneri și măsuri ale U.R.S.S. în
dreptate spre întărirea păcii au deschis 
ochii celor înșelați.

Furioși și dezamăgiți mulți senatori și 
miniștri americani au început să se la
menteze: „ne amenință pericolul de a fi 
izolați !“ Ei s-au izolat singuri. Politica 
lor de aventură și moarte îi condamnă la 
izolare totală. Lumea a ajuns să se fe
rească de ei ca de niște criminali pericu
loși. Chiar și mulți din cei care sprijineau 
pînă mai ieri orice urzeală americană, au 
început să cadă pe ginduri. Mulți burghezi 
din Europa occidentală au văzut că un
chiul Sam nu e de loc dezinteresat, că el 
îi trage pe sfoară și caută să-i bage în 
aventuri periculoase In scurtă vreme pre- 
tendenții americani la „dominația mon
dială" încrezuți și nechibzuiți au reușit să 

scoată din sărite și pe cei mai buni aliafi 
ai lor. Ei au reușit să-i întărite pînă și 
pe conservatorii britanici. Oficiosul aces
tora „Times" a scris: „America își bate 
pur și simplu joc de aliații ei. Aroganța 
americană a devenit de nesuportat— De
partamentul de Stat ar trebui să știe că 
dacă lucrurile vor merge așa. atunci 
Washingtonul iși va pierde aliații șt va 
pune in pericol tot edificiul NATO*.  Tre
buie să remarcăm că teama domnilor de 
la „Times" apare cam tardivă. Putem de
duce asta și din graficul deplasărilor dom
nului Dulles. Cine nu știe că mister Dul
les și-a zdruncinat amarnic mădularele 
vizitind mereu capitalele vest-europetse ? 
El a trebuit să cheme iarăși șt iarăși -la 
ordine" aliații indignați și supărați.

Senatorul Alexander Smith declari can- 
did: „Este inexplicabil cum între parte
neri de bună credință pot exista atitea 
fricțiuni". Nu știi ce să admiri mai tatii 
la mister Smith: naivitatea sau prostia. 
Cauzele sînt foarte simple și dare. Ele 
se numesc: contradicții dintre diferitele 
țări imperialiste, criza ideii „guvernului 
supranational", dictatul nerușinat ameri
can. Ce să faci cu incăpățînarea oameni
lor de afaceri englezi sau francezi care 
nu vor cu nici un chip să cedeze Wall- 
Streetului pozițiile lor? Cum să-i convingi 
pe francezi, belgieni sau englezi să re
nunțe la independența lor pentru „un gu
vern supranational"? Și cum să ascunzi 
dictatul american cînd la toate răspîn- 
tiile NATO-ului stau agenti americani de 
circulație care reglează totul așa cum 
vor și cum îi taie capul ?

N-o să facem pronosticuri de viitor, 
după sistemul institutului Gallup sau al 
revistelor americane. Nu putem insă să nu 
facem constatarea că treburile NATO și 
ale diverselor ei acareturi „europene" 
merg din an în an mai prost. Nici măcar 
cele mai bune vedete ale ansamblului 
atlantic nu-și ascund pesimismul. După 
conferința de la Bruxelles domnul Spaack 
„atlanticul" nr. 1 a declarat: „Dacă nu 
vom lua măsuri energice criza NATO va 
deveni catastrofală".

Ce-i drept mai există și unii optimiști. 
De pildă lordul Ismay. El ține foarte des 
discursuri despre „întărirea unității at
lantice". Dar optimismul lui se datorește 
exclusiv funcției de secretar general al 
NATO pe care o deține.

Guvernanții americani ar putea să cadă 
pe ginduri. De vreme îndelungată caută 
să tacă rost de divizii. Ei au tot construit 
fel de tel de „blocuri" și „uniuni". Ei au 
umblat nu după doi iepuri, ci după cîteva 
duzini de iepuri. Și cu ce s-au ales ?

Unde este „armata lor europeană" ? 
Unde sînt diviziile planificate ? Nu nu
mai că n-au divizii dar n-au nici minte. 
Ei n-au vrut și nu vor să înțeleagă un 
lucru foarte simplu • că nimeni in Eu
ropa nu dorește să lupte și să moară pen
tru bancherii și senatorii americani.

E greu de crezut că conducătorii Ame
rica vor trage învățăminte din realită
țile europene de care s-au ciocnit Ei

Discursul lui Dulles cu privire la pactul S. E.A.T. 0.
WASHINGTON 16 (Agerpres). — Bule

tinul de știri al Casei Albe anunță că 
secretarul Departamentului de stat John 
Foster Dulles, a rostit un discurs radiodi
fuzat în legătură cu așa-zisul „tratat de
fensiv al Asie: de sud-est“

Chiar de la începutul discursului său. 
Dulles și-a exprimat regretul pentru fap
tul că „în faza indochineză a conferinței 
de la Geneva unitatea națiunilor libere 
s-a dovedit a fi irealizabilă". Exprimîn- 
du-și nemulțumirea în legătură cu faptul 
că „armistițiul din Indochina a creat 
obstacole" în calea participării la tratat 
a Cambodgiei, Laosului și Vietnamului de 
sud, Dulles a ținut să sublinieze că „in

Convorbirile lui Dulles la Bonn
BONN 16 (Agerpres).
Sosind joi la Bonn, secretarul Depar

tamentului de stat al S.U.A.. Dulles, a 
declarat că „va discuta cu cancelarul 
Adenauer mijloacele de a reda Republicii 
Federale Germane suveranitatea", adică 
de a-i da acesteia posibilitatea unei înar
mări cît mai grabnice.

Dulles a recunoscut că această proble
mă a rămas în suspensie în urma res
pingerii tratatului C.D.E. de către Adu
narea Națională franceză.

Referindu-se la eșecul lamentabil al co
munității defensive europene, secretarul 
de stat a adăugat că trebuie căutată o

sînt mereu în duel cu realitatea. EI s-au 
fript dar nu se lasă de urzelile lor, nu se 
astîmpără. Nici nu s-a răcit bine cadavrul 
„comunității defensive europene" și incen
diatorii americani au pornit să pună pe 
picioare alte combinații agresive. Ziarul 
„New York Times" scrie: „Dacă nu vrem i 
să răminem cu buzele umflate trebuie să I 
formăm urgent axa Washington-Bonn". ] 
Adică au construit, au construit la 
„blocuri" și coaliții și pînă la urmă tot la 
Wehrmacht ajung. Am ride de impasul 
fabricanților americani de „blocuri" și 
„uniuni" dacă în trecut n-ar fi curs ; 
atita singe și atitea lacrimi. Cu un rinjet 
de criminal, politicienii americani pun din 
nou armele in mina asasinilor SS. Diplo- 1 
mâții dolarului discută acum febril cum ' 
s-ar putea salva aparențele de „bloc" și 
cum s-ar putea confecționa un alt para
van, mai decent pentru Wehrmachtul ; 
nazist.

Domnul Eden a întreprins un turneu în ; 
capitalele țărilor europene semnatare ale ■ 
defunctei „comunități defensive euro
pene". Despre acest turneu ziarul -Daily 
Mail" a scris foarte pe șleau : „este o că- ' 
lătorie în interesul unei reînarmări grab- 1 
nice a Germaniei", E: sînt grăbiți: vor să ■ 
aranjeze iute o „înțelegere între gentle
meni*  să găsească o metodă eficace pen
tru a pune pe picioare noile divizii SS ' 
Pe urmele domnului Eden a plecat și 
mister Murphy, trimisul special al lui 
Dulles. Agitați și nerăbdători, diplomații i 
britanici se pregătesc să pună in scenă ; 
la Londra o conferință pentru confecție- ! 
narea celui mai bun „înlocuitor" al ' 
„ed.e ". In legătură cu febra diplomației 
atlantice și eu _maratcnu’ diplomatic" in- . 
treprins de Eden și Murphy, face să dăm | 
cuvîntul domnilor de Ia ziarul englez 
„Daily Telegraph and Morning Post". Ei 
au scris: „Occidentul nu mai poate aștepta 
multă vreme. Germania trebuie înarmată 
imediat și diplomația noastră nu-și mai 
poate permite să bată pasul pe loc. Aran
jamentul necesar trebuie găsit cu orice 
preț în următoarele săptămini". Amatorii 
de aventuri războinice din Wall-Street și 
City nu mai vor „să aștepte", nu mai vor 
„să bată pasul pe loc". Ei sînt gata să 
introducă fățiș Germania occidentală în 
pactul agresiv nord-atlantic. Ei sînt gata 
să pună din nou armele în mina asasinilor 
SS. Pentru treaba asta a hotârit să por
nească in .turneu fulger" la Londra ș: 
Bonn însuși domnul Dulles. EI vrea să 
pună la punct toate dichisurile grabnice: 
reînvieri a Wehrmaehtttluî.

-C. d. e*  a murit, dar pericolul care 
amenință Europa mai e încă viu. Fostul 
feldmaresal hitlerist Kesselring declară 
sentențios: -Nu trebuie să deplingem 
sfirșitu! armatei europene. Germania va 
avea un Wehrmacht și aceasta este esen
țialul-.

Mai răsună și azi în urechile locuitori
lor din Paris și Varșovia. din Roma și 
Copenhaga, din Kiev și Braga tropăitul 
cizmelor prusace ș: răpăitul mitralierelor 
călăilor h-.ileriști. Acum, domnul Ade
nauer proclamă : „Dumnezeu a destinat 
Germania să conducă Europa*.  El vi
sează la noi „campanii de cucerire*.  Po
poarele Europei stau însă de strajă. Ele 
nu vor permite reînvierea militarismului 
german. Ele vor să trăiască. Așa cum vrea 
și poporul german. Adenauer a consimțit. 
generalii lui Hitler, au consimțit dar mi
lioanele de oameni simpli din Germania 
occidentală răspund strategilor american:, 
„nu vrem să murim pentru gloria Morga- 
nilor" I

Europa este variată, dar popoarele sînt 
unite acum prin aceeași neliniște, prin 
aceeași minte și hotărîre Linia șerpui
toare a granițelor separă țări cu structuri 
diferite. Dar există o comunitate de inte
rese între statele Europei care nu vor să 
fie victimele unei noi invazii germane

Milioanele de oameni simpli din Europa 
cer să se pună capăt jocului primejdios. 
Europa nu mai vrea cancelari și divizii 
S.S., nu mai vrea un ncu Locarno care să 
deschidă drumul „căștilor de oțel". Ger
mania trebuie împiedicată să intre in 
coaliții militare. Trebuie împiedicată re
nașterea militarismului german. Trebui» 
creată o Germanie unită, democratică paș
nică.

Vreme îndelungată popoarele Europei 
au luptat cu îndirjire să împiedice întu
necatele combinații agresive camuflate 
sub forma „C-d.e.". Acum, sinistra fantomă 
a „armatei europene" a fost alungată. Și 
europenii se gindesc cum să scape pentru 
totdeauna de spectrul coalițiilor agresive 
și al scindării Europei, de spectrul divi
ziilor S.S., de spectrul războiului.

Popoarele Europe: au îmbrățișat cu căl
dură propunerile sovietice privitoare la 
securitatea colectivă. Ideia securității co
lective a pătruns adine în conștiința fie
cărui european care gindește. Europenii 
pot și trebuie să se unească pentru men
ținerea păcii, pentru garantarea securită
ți: fiecărui stat. Fără îndoială, drumul 
către securitatea colectivă nu e ușor. Mai 

"hint multe piedici de învins, multe urzeli 
americane de zădărnicit. Dar europenii 
vor ști să apere pacea Europei, trupul și 
sufletul ei, viitorul ei de pericolul unui 
nou măcel mondiaL

EM. RUCAR

măsura în care va fi posibil", prevederile 
tratatului se vor exercita și asupra aces
tor trei țări.

Dată fiind experiența dureroasă pentru 
S.U A. a tratatului C.D.E.. secretarul de 
stat a ținut insă să amintească că „tra
tatele nu operează de la sine._*  Ele tre
buie ratificate și „trebuie să existe do
rința de a le pune în aplicare".

„Planurile noastre militare prevăd 
menținerea în mod permanent a unor pu
ternice forțe navale și aeriene in regiu
nea occidentală a Pacificului..." iată unul 
din „argumentele" aduse de vorbitor pen
tru a dovedi caracterul defensiv al pac
tului S.E.AT.O.

nouă soluție pentru reînarmarea Germa
nei occidentale

După ce a adus elogii politicii proame- 
ricane a cancelarului Adenauer, Dulles 9 
declarat că a venit la Bonn pentru a se 
consulta cu acesta înainte de a fi luată 
o hotărîre de cei care urmăresc înarma
rea grabnică a Germaniei.

Imediat după sosirea sa la Bonn, Dul
les a început conversațiile cu cancelarul 
Adenauer. La aceste convorbiri participă 
de asemenea Hallstein, "ministrul. de Ex
terne al guvernului de la Bonn, Theodor 
Blank . comisar al guvernului pentru 
securitate precum și înaltul comisar al 
S.U.A. în Germania occidentală, Conant.

Predarea către U. R. S. S. 
a unui spărgător da gheață 

construit în Olanda
HAGA 16 (Agerpres). — La 15 septem

brie, la Vlissingen (provincia Zeeland) a 
fost predat Uniunii Sovietice spărgătorul 
de gheață „Enisei", cu o capacitate de în
cărcare de 6 000 tone, construit de firma 
olandeză „De Schelde". „Enisei" este al 
treilea vas spărgător de gheață construit 
de această firmă pentru Uniunea- Sovie
tică.

La 16 septembrie, spărgătorul de gheață 
„Enisei" va pleca in prima sa cursă.

---- e-----

Ecoul răspunsurilor 
lui V. M. Molotov cu privire 
la relafiile sovieto-japoneze

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Ziarul 
„Pravda" publică un articol de V. Maev- 
ski in care acesta comentează ecourile 
trezite în Japonia de răspunsurile lui 
V. M. Molotov la întrebările redactorului 
șef al ziarului japonez „Țiubu Nippon 
Simbun". .

După cum reiese din relatările presei — 
remarcă autorul — opinia publică din 
Japonia împărtășește fără doar și poate 
punctul de vedere al iui V. M. Molotov, 
care a arătat că problema reglementării 
relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Ja
ponia a devenit actuală.

Perspectiva restabilirii unor relații nor
male sovieto-japoneze este salutată de 
asemenea de personalități politice japo
neze de cele mai diferite orientări.

Totuși, scrie autorul, există oameni care 
sînt vădit neliniștiți de perspectiva nor
malizării relațiilor sovieto-japoneze. _

Neliniștea presei americane în legătură 
cu ecourile favorabile stîrnite în Japonia 
de răspunsurile lui V. M. Molotov la în
trebările redactorului șef al ziarului 
„Țiubu Nippon Simbun" este extrem de 
semnificativă. După cum se vede, prea 
este profundă nemulțumirea provocată in 
rindurile japoneziior de condițiile impuse 
Japoniei de Statele Unite pentru a o men
ține în situația de țară semiocupată.

Tendința cercurilor reacționare din 
S.U-A. de a împiedica reglementarea re
lațiilor sovieto-japoneze demască încă 
- iată aceste cercuri ca po dușmani neîm
păcat! ai păcii și securității în Extre
mul Orient Faptul că unii oameni poli
tic: și unele ziare din Japonia sprijină 
atitudinea Washingtonului, dovedește că 
in Japonia există anumite cercuri care 
se supun dictatului cercurilor dominante 
din S-U-A. Tocmai aceasta constituie pie
dica principală în calea restabilirii ur}or 
relații normale intre Uniunea Sovietică 
£ Japonia.

---- •-----

O delegație a orașului Coventry 
va vizita Stalingradul

LONDRA 16 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Reuter, in ședința din 
14 septembrie a Comitetului pentru legă
turile de prietenie intre Coventry și 
Stal ngrad a fost aleasă o delegație com- 
pesă din sase membri ai Consiliului mu- 
nxtpal din Coventry, care va pleca în oc- 
tombrie sau noiembrie la Stalingrad, la 
mvitafia Sovietului orășenesc de deputați 
ai oamenilor muncii din Stalingrad. De
legația va fi cmdusă de John Fennel 
icrd-prtmar al orașului Coventry.

Scopul vizitei este de a elabora un apel 
comun a eelcr două orașe adresat Comi
siei ONU. pentru dezarmare, cerînd să 
se interzică folosirea bombei cu hidrogen.

---- •-----
O r.cuă declarați® agresivă 

a tui Adenauer
BONN IS (Agerpres). — Cancelarul 

Adenauer a Scut in fata grupului parla
mentar crestir.-democrat o expunere de 
politică externă.

Adenauer a cerut din nou reînarmarea 
Germanie: occidentale și includerea ei in 
pactul Atlanticului, exprimindu-și însă 
temerea că Franța ar putea să continue 
să se opună acestor pianur-

In încheierea declarație, sale Ade
nauer a cerut urgentarea inriuderii Ger
manie: occidentale in pactul Atlanticului.

---- •-----

Scurte știri
• Cu prilejul celei de a 50-a aniversări 

a nașterii lui Lavrentiev Anatoli Iosifov-kn. 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.RSS 
i-a conferit ordinul Drapelul Roșu al 
Muncii, pentru meritele sale în activitatea 
diplomatică.

• Ziarul Jriheten*  relatează că editura 
progresistă norvegiană „Fal.'ken*  va edita 
in toamna aceasta o culegere cuprinzind 
13 povestiri de M Gorki, traduse pentru 
prima oară în limba norvegiană. Editura 
va publica de asemenea „Poemul pedago
gic" de Makarenko și romanul „Secerișul" 
de G. Nikolaeva.

• La 15 septembrie a plecat din Mos
cova spre Pekin colectivul Ansamblului de 
stat de dansuri populare al U-R-SS. com
pus din 176 persoane

• La 14 septembrie, maeștrii artei din 
India au prezentat primul lor spectacol la 
Kiev. Locuitorii capitalei Ucrainei au pri
mit cu o deosebită căldură și cordialitate 
pe oaspeții lor dragi.

o Intr-un interviu acordat agenției nor
vegiene NT B., ministrul de Externe nor
vegian, Lange, a declarat că țara sa nu va 
cere să participe la conferința celor nouă 
țări, propusă de Marea Britanie.

• Agenția Vietnameză de Informații 
anunță din Vietnamul de nord că pentru 
a-și îndeplini sarcinile cit mai rapid și 
mai eficace. Comisia centrală mixtă de 
armistițiu din Cambodgia a hotărit să 
creeze două subcomisii care să studieze 
toate problemele legate de acordul de ar
mistițiu

• Autoritățile americane au refuzat ro
mancierului englez Graham Greene iriza 
de intrare în Statele Unite.

• La 14 septembrie, ora 1,10 un avion 
ciankaișist a zburat deasupra regiunilor 
Dunan și Makan, de-a lungul litoralului 
provinciei Fuțzian și a aruncat nouă 
bombe.

• După cum transmite corespondentul 
din Delhi al agenției Reuter, anul trecut 
populația Indiei a crescut cu 4 milioane 
și este în momentul de față de 376.750.000. 
Din 1951 populația Indiei a crescut cu 14 
milioane.

• După cum anunță ziarele franceze, 
tribunalul din Bamako — Africa occiden
tală franceză — a condamnat la patru luni 
închisoare pe cunoscutul luptător sindi
calist Diallo Abdulaye, secretar general 
al Uniunii sindicatelor din Sudan și vice
președinte al F.S.M.

Ziarul „Izvestia" despre concertele 
artiștilor romîni

MOSCOVA 16 (Agerpres). —
Ziarul „Izvestia" publică următoarea 

cronică muzicală cu privire la concertele 
artiștilor remini date în Uniunea So
vietică.

Spectacolele date de artiștii romîni au 
demonstrat din nou nivelul ridicat al ar
tei muzicale din Rominia nouă.

Un viu interes au trezit în rîndul pu
blicului concertele lui G. Georgescu, care a 
dirijat Orchestra mare simfonică a Radio
difuziunii sovietice în Sala Coloanelor a 
Casei Sindicatelor.

G. Georgescu este un muzician de o mare 
cultură, de o sensibilitate fină și care știe 
să redea particularitățile de stil ale dife- 
riților compozitori. El dirijează cu sigu
ranță orchestra, mișcările sale sînt precise 
— citeodată rezervate, insă totdeauna 
expresive.

Tinărul pianist V. Gheorghiu a interpre
tat dificila „Fantezie pe o temă de Pa
ganini", a lui Rahmaninov; el a execu
tat-o cu vigoare, dramatism și virtuozi
tate, stîrnind entuziasmul fierbinte al pu
blicului

Lucrările Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină

PEKIN 16 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

In după amiaza zilei de 16 septembrie 
Adunarea reprezentanților populari din 
întreaga Chină și-a continuat lucrările. 
Deputății au ales în unanimitate Comisia 
de validare și Comisia de redactare.

Declarația Biroului Consiliului Mondial al Păcii
VIENA 16 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Intre 3 șl 15 septembrie a avut loc la 

Viena sesiunea Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii. Biroul Consiliului Mondial 
al Păcii a dat spre publicare în presă 
următoarea declarație :

Evenimente importante au dat lumii o 
nouă speranță și au răsplătit eforturile 
tuturor acelora care luptă pentru pace.

Au fost semnate acordurile de armisti
țiu in Coreea și Indochina : tratatele cu 
privire la armata europeană care consa
cră reînvierea militarismului german, au 
fost respinse de către parlamentul 
francez.

Inițiativele și măsurile întreprinse de 
Consiliul Mondial al Păcii pentru apăra
rea păcii au permis mobilizarea popoarelor 
la acțiuni și organizarea eforturilor lor. 
Pe bună dreptate milioane de oameni din 
toate țările sînt astăzi mîndri de rolul pe 
care l-au avut In această mare victorie.

Există insă alte primejdii care cer vi
gilență permanentă din partea forțelor 
păcii.

Biroul Consiliului Mondial al Păcii 
cheamă popoarele să împiedice reînar
marea Germaniei sub orice formă și sub 
orice pretext s-ar face aceasta. Biroul 
cheamă popoarele să determine guvernele 
Statelor Unite, Uniunii Sovietice. Marii 
Britanii și Franței să reia neintirziat 
tratativele.

Securitatea nu poate fi asigurată într-o

întrevederea Eden —Mendâs-France
PARIS 16 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția France Presse, la 16 sep
tembrie s-au încheiat discuțiile care au 
avut loc Ia Paris intre ministrul de Ex
terne britanic Eden și premierul fran
cez Mendes-France. în legătură cu pro
blema remilitarizării Germaniei.

Comunicatul final al acestei întrevederi 
arată că participanții la discuții au căzut 
de acord asupra „necesității de a dezvolta 
și ds a întări acțiunea comunității atlan

Presa occidentală despre călătoria lui Eden
PARIS 16 (Agerpres). —
Majoritatea ziarelor pariziene critică In

tr-o măsură mai mare sau mai mică 
„planul Eden" ca un plan care nu asi
gură Franței independență și securitate 
împotriva pericolului reînvierii militaris
mului german.

Ziarul „Les Echos" consideră că accep- 
■ tarea „planului Eden" echivalează cu re

venirea Ia „o formulă îndulcită a comu
nității defensive europene" și că extinde
rea tratatului de la Bruxelles asupra Ger
maniei ..ar dure de fapt la integrarea ei 
pe o cale ocoîirâ în NA..T.O.".

Un articol vehement îndreptat împo

Olimpiada de șah
In runda 4-a, spectatorii au urmărit cu 

molt interes intilnirea dintre echipele 
URSA. ri R.P Ungară. La masa întîia, 
maestrul maghiar Szabo a reușit să ob
țină remiza in fața campionului lumii, 
Botvinik. după o partidă plină de com
plicații. Bronștein, care juca la masa 3-a 
cu Barcza. a acceptat remiza propusă de 
șahistul maghiar. într-un stil strălucit 
Keres l-a învins pe Gereben. Singura par
tidă întreruptă din cadrul întîlnirii a fost 
cea dintre Smis’.ov și Kluger care au ju
cat la masa a doua. Marele maestru so
vietic a jucat insă cu multă inventivitate 
continuarea și a c'.șiigat partida, aducind 
asifel victoria echipei U.R.S.S. cu scorul 
de 3—1.

Ansamblul de cîntece și dansuri al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare la Cluj

In cursul zilei de joi. Ansamblu] de cin- 
tece și dansuri al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare sub conducerea genera
lului Cen I, a sosit la Cluj unde va da o 
serie de spectacole

In numele oamenilor muncii din orașul 
Cluj, tov. Petru Jurcă, președintele Co
mitetului Executiv al sfatului popular oră
șenesc, a adresat solilor artei marelui 
popor chinez un călduros salut In cursul

Spectacole
VINERI 17 SEPTEMBRIE 1954

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu: Locote 
nentul iui Rakoczi; Republica, București, înfrățirea 
intre popoare : Fetele din piața Spaniei; Maxim 
Gorki : Povestea unui șoim. Concurs interna 
tional de box Grădinița Iul mi*  Latrentiu : 
Timpuri Noi: Dincolo de coasta Saianei, Vineri 13: 
Victoria: Primăvara la Moscova; Gh. Doja: Căpitan 
la 15 aniiAlex. Sahta: Profesorul de dans: Arta: 
Concert International. întreceri sportive prietenești: 
Elena Pavel: Mieștrif haletulu’ rus: Aurel Vlaicu: 
Inima noastră: Flacăra: Suf’e:e zbuctjmar»; Munca: 
Aventură la Marienstadt; Volga, Rahova: Cafeneaua

O vie impresie a lăsat concertul cîntă- 
reței Zenaida Pally dat în Sala Mică a 
Conservatorului din Moscova. Ea poseda 
o voce puternică, frumoasă și mlădioasă 
și folosește din plin întreaga gamă de 
nuanțe.

Violonista Gabi Grubea, care printre alte 
compoziții a executat „Balada" talentatu
lui compozitor Ciprian Porumbescu, este o 
interpretă bună și de mare profunzime. 
De o mare muzicalitate a dat dovadă vio
loncelistul Radu Aldulescu. Interpretarea 
lui se distinge printr-un sunet plin și o 
tehnică precisă. Flautistul Vasile Jianu, 
care totodată este și compozitor, stăpî- 
nește admirabil Instrumentul său.

Un partener demn al soliștilor a fost con- 
certmaistrul Dagobert Bucholz.

Concertele artiștilor romîni în U.R.S.S. 
s-au desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate și prietenie. Așteptăm noi în- 
tîlniri cu maeștrii artei muzicale care în
florește pa pămîntul Romîniei libere și le 
urăm noi succese în creație — se spune 
In încheierea cronicii.

La dezbaterile pe marginea raportului 
prezentat de Liu Sao-ți cu privire la pro
iectul de Constituție a R. P. Chineze au 
luat cuvîntul 30 deputați.

Dezbaterile pe marginea raportului pre
zentat de Liu Sao-ți vor continua la 17 
septembrie.

lume scindată în blocuri opuse unul al
tuia, prin crearea de coaliții militare. 
Pentru securitate este necesară coexis
tența pașnică a tuturor Statelor indiferent 
de orînduirea lor politică sau socială, co
laborarea între toate statele și un acord 
cu privire la dezarmarea generală și in
terzicerea armelor de exterminare în 
masă.

Pentru a uni toate forțele păci! în ju
rul acestor sarcini mari, Biroul Consiliu
lui Mondial al Păcii hotărăște să se con
voace la 18 noiembrie 1954 o sesiune a 
Consiliului Mondial al Păcii. Biroul' va 
propune să se includă pe ordinea de zi a 
sesiunii și să se discute următoarele pro
bleme :

1. Colaborarea tuturor statelor europene 
în opera de organizare a securității lor 
comune.

2. Situația care s-a creat în diferite 
părți ale Asiei în urma presiunii străine 
și a constituirii unui sistem de blocuri și 
coaliții militare.

3. Situația care s-a creat în America la
tină în urma amestecului străin ,în aface
rile interne ale statelor Americii Latine.

4. Lupta forțelor păcii pentru dezarmare 
și interzicerea armelor de exterminare în 
masă.

5. Pregătirea în vederea convocării în 
cursul primului semestru al anului 1955 a 
unei adunări a reprezentanților forțelor 
păcii din toate țările.

tice", adică de a înarma Germania occi
dentală prin, intermediul pactului Atlan
tic. Comunicatul anunță de asemenea 
eforturile depuse de Marea Britanie în 
vederea realizării „unității europene". Sub 
pretextul anumitor garanții date Franței, 
Anglia a exercitat noi presiuni asupra 
conducătorilor francezi pentru a-i de
termina să accepte înarmarea Germaniei 
occidentale sub o nouă firmă, mai camu
flată decit falimentara C.D.E.

triva oricăror planuri de reînviere a mi
litarismului german, a fost publicat de 
ziarul „Liberation".

„Problema nu constă în a înarma Ger
mania de la Bonn, aceeași Germanie caro 
ne-a amenințat de atîtea ori", scrie ziarul.

LONDRA 16 (Agerpres),
Deși recunoaște că din punctul de ve

dere al Franței noul plan esțe mai rău 
decît tratatul cu privire la crearea „comu
nității defensive europene". „Daily 
Sketch", pentru a intimida Franța, scrie 
într-un articol redacțional că dacă și 
acest plan va fi respins,, „următorul va fi 
și mai rău“ (? !).

O victorie prețioasă a repurtat echipa 
R. Cehoslovace, invingînd echipa Suediei 
care n-a reușit să acumuleze decît o ju
mătate de punct. Iată rezultatele tehnice: 
Pachmann — Stahlberg 1—0; Lundin — 
Filip 1/2—1,2; Hoerberg — Zita 0—1; 
Nilsson — Fichtl 6—1.

După 4 runde, clasamentul are urmă
toarea înfățișare : 1—2. U.R.S.S., Iugosla
via 12 puncte; 3. Argentina 10 puncte; 4. 
R. Cehoslovacă 9 1/2 puncte; 5—6 R.P. 
Ungară, Israel 8 1,2 puncte; 7—8. Olanda, 
Germania occidentală 8 puncte; 9. Anglia 
5 puncte; 10. R.P. Bulgaria 4 1,2 puncte 
(o intîlnire mai puțin); 11. Islanda 3 1/2 
puncte (o intîlnire mai puțin); 12. Suedia 
2 1/2 puncte.

zilei, membrii ant-imblului au vizitat Gră
dina Botanică. Universitatea „Bolyai", 
precum și monumente și instituții din 
oraș. Seara, in parcul „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din localitate peste 15.000 de oameni 
ai muncii au admirat frumoasele cîntece 
și varietatea dansurilor populare, inter
pretate cu deosebită măiestrie de artiștii 
chinezi. Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

de pe bulevard: Alex. Popov: înlmă rece: A Martie: 
Răpirea; Vasile Rodită. Unirea: Hamlet; Lumina: 
Sevastopol km 4. Constantin David- Balada Sibe
riei: Popular: In vîrtejul dansului M Eminescu: 
Povestea micului cocoșat; Moșilor: Ateko. Miorița: 
Oameni curajoși; 23 August, T Vladlmirescu: in 
numele legii; Donca Simo: Fanian la Tulipe: llie 
Pirttilie, Bolcslaw Bierut: Echipa de pe ștra ia noas
tră: 8 Mal: Cînd trandafirul înflorește: Cultural: 
Clochemetle: I Mai: Poemul dragostei: Libertății : 
Vinovați fără vină; N. Bălr.escu: O noapte ia 
Veneția.
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