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Respectă-ți cuvîntul dat!
SCRIITORUL SOVIETIC P. Pavleneo, 

povesteșe o Jntîmplare interesantă. 
E vorba de’ un tinăr revoluționar 

care promisese tovarășilor deportați ca și 
el în Siberia în timpul regimului țarist, 
că va ține un raport la o consfătuire. Era 
hvemea dezghețului de primăvară din care 
Ruză circulația era extrem de anevoioasă. 
In rindul celor care-l așteptau să sosească 
la locul consfătuirii se iscară controverse 
aprinse: va veni sau nu raportorul ? Cei 
care-l cunoșteau bine se căzneau să dove
dească forța cuvîntului acestui tînăr re
voluționar. Și într-adevăr a sosit. In ciuda 
tuturor condițiilor, riseîndu-și viața, el s-a 
ținut de cuvînt, îndreptățind încrederea 
tovarășilor, cucerind adîncul lor respect. 
Tînărul acesta era un comunist. Profilul 
moral al comunistului educat de partid se 
caracterizează prin minunate trăsături de 
caracter: cinstea, onoarea, intransigența, 
fermitatea, perseverența în ducerea la bun 
sfîrșit a lucrului început.

Să fie luptători neclintiți pentru cauza 
fericirii și bunei stări a celor ce muncesc 
— astfel îi învață pe membrii săi glorio
sul Partid Comunist al Uniunii Sovietice.

Aplicînd în mod creator învățătura mir- 
xist-leninistă la condițiile țării noastre, 
folosind bogata experiență a P.C.U.S., 
Partidul Muncitoresc Romîn educă pe 
'membrii săi în spiritul înaltelor calități 
morale ale comunistului.

Partidul nostru dovedește o înaltă prin
cipialitate în îndeplinirea hotărîrilor sale; 
între vorbele și faptele partidului nu 
există diferență; el îi îndeamnă pe co
muniști să lupte neobosiți pentru tradu
cerea în viață a acestor hotărîri, menite 
să facă viața noastră cît mai frumoasă și 
îmbelșugată El ne educă in spiritul unei 
înalte moralități, a cinstei și onoarei. Par
tidul așteaptă de la noi nu vorbe aruncate 
în vint. ci fapte, nu promisiuni deșarte, 
ci muncă consecventă, abnegație în înde
plinirea sarcinilor. In Proiectul Statutului 
modificat al P M.R. care va fi supus apro
bării celui de al II-lea Congres al Parti
dului se reflectă înaltele cerințe morale 
pe care le pune partidul nostru în fața 
membrilor săi. Un membru de partid nu 
numai că este de acord cu politica parti
dului; el luptă activ pentru traducerea în 
viață a acestei politici.

Tineretul nostru, utemiștii, i 
exemplul comuniștilor, tind să 
aidoma lor.

Ce poate fi mai minunat pentru 
decît să știe că poate fi luat drept exem
plu de cei din jur pentru comportarea mo
rală, pentru cinstea și corectitudinea sa. 
Cînd te simți un asemenea om, poți privi 
cu curaj în ochii tovarășilor tăi, ai drep
tul să contezi pe respectul lor. La acest 
ideal visat și de mulți tineri poți ajunge 
pe o singură cale: aceea a cinstei și dem
nității, a conștiinciozității cu care-ți ții 
cuvîntul dat, a luptei împotriva înșelăciu
nii, împotriva demagogiei și flecărelii de
șarte.

urmează 
i devină

un om

Ținuta morală a utemistului, a tînăru- 
lui nostru, nu poate în nici un caz să 
fie judecată după vorbele frumoase pe 
care le rostește, după angajamentele pe 
care și le ia mereu în ședințele de pro
ducție sau de organizație. „Eu am să 
fac, tovarăși, pînă la data cutare, atîtea 
și-atîtea lucruri", a spus într-o zi la o con
sfătuire de producție utemistul Ștefan 
Nicolae de la fabrica de pielărie și încăl
țăminte „Tudor Vladimirescu" din Pitești. 
Dar tovarășii lui nu l-au crezut. Multe an
gajamente își luase în ultimul timp Ște
fan Nicolae, dar pe niciunul nu l-a dus 
la îndeplinire. Faptul că odată fusese 
fruntaș în producție nu putea scuza ati
tudinea lui din ultimul timp, munca de 
mîntuială, lucrul de proastă calitate.

Cîtă deosebire între comportarea celor 
despre care se vorbește mai sus și a ze
cilor și sutelor de utemiști cum ar fi cei 
(fin brigada lui Neagu Stan, de la uzinele 
„7 Noiembrie" din Craiova. Ei nu numai 
că și-au respectat cuvîntul, dar au depus 
asemenea eforturi încît cîteva luni la rînd 
au avut depășiri însemnate ale planului 
de producție. Tovarășii lor au încredere că 
angajamentele pe care și le-au luat acum 
în cinstea Congresului Partidului și zilei 
de 7 Noiembrie vor fi duse la îndeplinire 
cu și mai mare însuflețire.

Cele mai înalte pilde de respectare a cu- 
vîntului ni le oferă eroicii fii și fiice ale 
clasei muncitoare, cei care au înfruntat 
închisorile și gloanțele călăilor burghe
ziei și moșierimii. Chiar de a fost să plă
tească cu viața, utecista Haia Lifșiț și-a 
respectat cuvîntul pe care l-a dat partidu
lui. In condițiile unei crunte terori poli
țienești, educată cu dragoste părinteas-ă 
de partid, ea a s*os în 1928 la Oradea 
publicația „Tînărul leninist" care chema 
ia luptă tineretul pentru pîine, libertate 
și o viață mai bună.

Orice tînâr înaintat din țara noastră 
visează să intre în rîndurile partidului.

Gindu! că va păși în rind cu comuniștii, 
că va avea alături pe cei mai destoinici 
fii ai poporului nostru, trebuie să-1 facă 
să devină mai exigent cu sine însuși, să 
se preocupe permanenî de dohîndirea unor 
înalte calități morale, fără de care nu va 
putea să poarte numele de comunist. De a- 
ceea, tinere utemist, chibzuiește bine îna
inte de a te angaja să faci un lucru, nu 
te pripi să-ți iei sarcini prea multe dar pe 
care nu le poți îndeplini, nu-i dezamăgi pe 
cei cu care muncești Obișnuiește-i să vie 
la tine cu încredere, să te considere drept 
un om cinstit de onoare, pe al cărui cu- 
vînt se pot întotdeauna bizui.

Respectarea angajamentelor, a cuvîntu- 
lui dat, lupta pentru traducerea lor în 
viață este una din laturile educației co
muniste a tineretului. Organizația noastră 
are datoria să crească tineri cu o înaltă 
ținută morală, revoluționari intransigenți, 
oameni cinstiți și corecți, demni de vre
murile pe care le trăim.

Solii artei chineze au părăsit țara noastră
Ansamblul de cîntece și dansuri al 

Armatei Populare Chineze de Eliberare a 
părăsit tara.

în cele 28 de zile petrecute în țara 
noastră, ansamblul a prezentat în Bucu
rești și în 11 orașe ale țării, 47 de specta
cole și 12 programe reduse. El a cules 
aplauzele entuziaste ale celor aproape 
400.000 de spectatori care au cunoscut 
astfel și mai bine marele popor chinez și 
minunata sa artă.

Vineri seara, la plecarea artiștilor chi
nezi se aflau la gara Băneasa numeroși 
cetățeni ai Capitalei, militari, membri ai 
ansamblurilor artistice militare.

în piața din fața gării frumos împodo
bită, lumina puternică a reflectoarelor se 
răsfringea în culorile vii ale drapelelor 
R.P.R., R. P. Chineze și U.R.S.S., care flu
turau deasupra mulțimii.
k La sosirea în gară, membrii ansamblu- 
Rii au primit din partea oamenilor mun
cii și militarilor prezenți sute de buchete 
de flori.

In tribuna ridicată în fața gării au luat 
loc tovarășii: Constanța Crăciun, gene
ral locotenent L. Sălăjan, M. Macavei, 
C. Prisnea, T. Rudenco, C. Doncea și alții.

A asistat W. Wrzosek, ambasadorul R. 
P. Polone și alți membri ai corpului di
plomatic.

Tov. C. Prisnea, prim locțiitor al mi
nistrului Culturii a mulțumit membrilor 
Ansamblului pentru minunatele specta
cole prezentate în țara noastră, urîndu-le 
noi și mari succese.

A răspuns generalul Cen I, conducăto
rul Ansamblului de cîntece și dansuri al 
Armatei Populare Chineze de Eliberare.

Piața gării Băneasa a răsunat puternic 
de uratele înălțate pentru prietenia de 
nezdruncinat dintre popoarele romîn și 
chinez, pentru marele lagăr al păcii, de
mocrației și socialismului, în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

Părăsind țara noastră, artiștii chinezi 
s-au îndreptat spre R. P. Polonă, unde 
vor da o serie de concerte.

(Agerpres)

Pentru mașinile ce lucrează pe ogoare
PLOEȘTI (De la corespondentul no

stru). — Muncitorii, inginerii și tehni
cienii uzinei „I. C. Frimu" din Sinaia 
sint mindri că prin munca lor contribuie 
la transpunerea în viață a sarcinilor re
ieșite din Proiectul de Directive ale celui 
de al II-lea Congres al Partidului pen
tru dezvoltarea agriculturii în următorii 
2—3 ani.

Uzina produce piese de schimb pentru 
agricultură. Ea deține Steagul Roșu de 
întreprindere fruntașă pe țară și Steagul 
Roșu de întreprindere fruntașă pe ramură 
de producție.

Muncitorii vîrstnici și tineri se strădu
iesc ca uzina lor să fie și pe mai departe 
fruntașă. Datorită intensificării întrecerii 
Socialiste și aplicării unor însemnate 
țnăsuri tehnico-organizatorice luate de 
conducerea uzinei, multe din angajamen
tele luate în cinstea Congresului Partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie au devenit 
o realitate.

Analiza care a fost făcută asupra înde
plinirii angajamentelor a scos in evidență 
că din cele 70 de tone piese de schimb 
pentru tractoare și mașini agricole ce 
aveau să le dea peste plan pînă la 30

octombrie, ei au expediat agriculturii 
pînă în prezent 65,4 tone piese cu injec- 
toare, pompe de injecții și altele.

De asemenea, productivitatea muncii pe 
luna septembrie a crescut cu 7 la sută față 
de 4 la sută cît prevedea angajamentul 
iar prețul de cost a fost redus cu 8 la 
sută. Folosind rațional materia primă și 
materialele auxiliare, muncitorii uzinei au 
reușit să realizeze pînă în prezent o eco
nomie în valoare de 808.000 lei față de 
82.000 lei cu cît se angajaseră pînă la 30 
octombrie.

Rezultatele obținute pînă acum au dat 
posibilitatea ca uzina „I. C. Frimu" din 
Sinaia să producă pompe de injecții K. D. 
35 și piese de schimb pentru tractoare in 
contul ultimelor zile ale lunii noiembrie. 
Tovarășii Vasile Ionescu, Jugănaru Ma
rin, Popa Ion, Titu Hoitan și Vasile Bur
tea își depășesc zilnic normele. In baza 
rezultatelor obținute pînă în prezent, 
harnicii metalurgiști șî-au sporit din nou 
angajamentele. Ei și-au propus ca pînă 
la 30 octombrie să producă în afara an
gajamentelor luate, încă 4 tone piese de 
schimb și pompe de injecții K. D. 35 și 
să economisească încă 250.000 leL

Luptăm pentru ridicarea continuă 
a productivității muncii

în ultimele zile s-au desfășurat în 
unele Întreprinderi din Capitală, schim
buri de experiență în legătură cu dis
pozitivul de prindere a pieselor In plin 
mers al strungurilor..

Rezultatele obținute au stlrnit inte
resul a numeroși strungari care s-au 
angajat să folosească și ei noul dispo
zitiv realizat de tlnărul strungar Băr
bat Marin.

Așa s-a născut inovația
încă din anii 1950- 

1951, la întreprinde
rea „Nicovala" din 
Sighișoara, mi-am 
însușit metodele de tăiere rapidă ale lui 
Bîkov și Bortchevici, în urma schimbu
rilor de experiență la care am luat parte 
în mai multe întreprinderi din regiunea 
Stalin.

Pe atunci lucram simultan la trei ma
șini: la două din ele executam operațiuni 
de degroșare, iar la a treia finisam. După 
aplicarea corectă a metodelor de tăiere 
rapidă a metalelor, la strungul d? 
nu am mai avut posibilitatea dirijări: și 
a celorlalte două strunguri: timpul de 
execuție a unor operații s a scurtat con
siderabil și am fost nevoit să eliberez 
unul din ele. Rezultatele muncii creșteau 
în fiecare zi.

Mai mult, perfecționind încontinuu 
plicarea metodelor de tăiere rapidă 
finisat, lucrînd cu o viteză din ce in 
mai mare, am fost nevoit să eliberez 
celălalt strung deoarece viteza de înain
tare a cuțitului creștea, timpul de exe-

Bărbat Marin 
stnmgar I> LM-U.-ÎTedgidU

mintase atîta
me. Ce e drept școala 
a avut o mare in
fluență asupra mea. 

cea de a doua fază pen- 
problemei — înlăturarea 

Am pornit cu

a- 
la 
ce 
și

cuție al pieselor scădea. Iar cel necesar 
pentru prinderea și scoaterea pieselor din 
universal rămînea mereu același- Deși pro
duceam la un singur strung cit la toate 
celelalte la care lucram înainte, am în
ceput să-mi dau seama că rezultatele pot 
fi și mai mari. Prinderea și scoaterea pie
selor din universal constituia însă o frină 
pentru creșterea mai departe a producti
vității muncii.

A început să încolțească în mintea mea 
dorința pentru a înlătura această frînă, 
germenele care avea să ducă mai tîrziu 

......................... " * ala crearea dispozitivului de prindere 
pieselor în plin mers al strungului. ,

O preocupare mai atentă am acordat-o 
acestei probleme atunci cind metodele de 
tăiere rapidă au fost mult extinse. îmi 
dădeam atunci și mai mult seama cît de 
mult am ciștiga în folosul producției eli- 
minînd timpii morți ce se creau prin de
sele opriri ale strungului pentru prinde
rea, centrarea și scoaterea pieselor din 
universal. Multă vreme însă realizarea 
cestul lucru era numai ceva imaginar 
de multe ori mi se părea irealizabil.

A durat o bună bucată de vreme 
care n-am realizat nimic. în acest timp 
am intrat ca strungar la I M.U. Medgidia. 
Abia către sfîrșitul anului 1953 cînd 
m-am înscris la Școala medie tehnică, ci
tind și studiind mai mult despre tehnica 
înaintată a oamenilor sovietici, a renăs
cut în mintea mea vechea idee ce mă fră-

și

în

AstfeL începe 
tru rezolvarea 
timpilor morți la strung, 
curaj înainte. Și mai multă încredere am 
căpătat mai ales în urma sprijinului pri
mit din partea organizației de partid, a 
comuniștilor din atelier, din partea orga
nizației U.T.M. și a conducerii întreprin- 
deriL

După definitivare proiectul dispozitivu
lui care avea să îndeplinească funcțiunile 
dorite, a fost depus la cabinetul tehnic. 
Am lucrat la dispozitiv circa 4 luni.

Din dorința de a-1 simplifica, mi-a ve
nit inspirația construirii pentru început a 
unui alt dispozitiv mai simplu de execu
tat, care avea să urmărească intr-o oare
care măsură același scop, dar numai la 
piesele care se lucrează între chernere: 
este vorba de cel cu care lucrez azi și 
care a devenit cunoscut multor strungari. 
EI este și ușor de confecționat.

Cît despre frămintările personale în 
perioada realizării lui, mi-ar trebui timp 
și pagini întregi Cînd credeam că totul 
este gata și voi începe să lucrez cu el, 
abia că nu rezista: îmi dădea piesele 
„peste cap*. După alte cercetări și studii 
amănunțite, dispozitivul s-a dovedit încă 
incomplet. îi lipsea tamponul reglabil 
(dornul) care prin presiune avea să îm
pingă bucșa extensibilă pentru a executa 
o strîngere perfactă. Necazul cel mai mare 
l-am avut cind dispozitivul era complet 
gata. Atunci am constatat că bucșa exten
sibilă era foarte fin crăpată.

Materialul din care bucșa era confecțio
nată nu era de cea mai bună calitate. 
M-au trecut atunci toate nădușelile. 
Aproape o noapte întreagă am lucrat la 
construirea unei noi bucșe, pentru ca a 
doua zi, așa cum îmi propusesem, să în
cep să lucrez cu dispozitivuL Și am 
reușit.

Așa s-a născut inovația mea care se 
compune dintr-o carcasă care este corpul 
propriu zis a! dispozitivului, bucșa exten
sibilă care strings de fapt piesa, tamponul 
sau domul reglabil contrapiulițele de pe 
dorn, și resortul care împinge bucșa după 
ce piesa a fost prelucrată ș: apoi slăbită 
de cherner.

Prin introducerea în lucru a dispoziti
vului. productivitatea muncii s-a mărit 
simțitor. Dacă înainte realizam 800 
de supape în 208 ore, acum, lucrînd cu 
dispozitivuL în același timp, 
supape, ceea ce înseamnă 
producției cu 300 la sută.

In afară de economiile 
care s-au evaluau la numai 
suma de 67.000 lei, folosirea 
prezintă și alte avantaje importante ca: 
micșorarea cu 30—40 la sută a procentu
lui de uzură al strungului, datorită faptu
lui că se reduc opririle și pornirile ma
șinii după fiecare operație (desfacere, 
strângere, centrare, pornire).

Noul sistem de lucru ușurează simțitor 
munca strungarului. înlătură posibilitatea 
accidentelor, mărește apreciabil cîștiguL 
Eu am scos in numai 5 zile salariul pe 
care-l scoteam înainte intr-o lună în
treagă.

Dispozitivul de prindere a pieselor în 
plin mers al strungului pe care l-am des
cris. este cel realizat in forma simplă. 
Eu mă găsesc totuși pe drumul perfecțio
nării acestei inovații; trebuie să realizez 
dispozitivul care să Înlocuiască complet 
universalul prin funcțiunile sale, cu care 
să se execute orice lucrare In momentul 
de fată acest dispozitiv se găsește realizat 
într-o formă înaintată și în cinstea Con
gresului al II-lea al Partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie, va fi gata.

In fotogrofie ; utemistul Bărbat 
Marin dînd explicații unor tineri 
de Ia uzinele „23 August" din 
Capitală. (Foto R. COSTIN)

In desen : dispozitivul. 1. Man
șon cu con ; 2. bucșă extensibilă ; 
3. placa cu filet; 4. tampon 
(dorn) reglabil; 5. piulițe cres
tate ; 6. resort.

Am cerut sprijinul maistrului
Participînd la schimbul 

dz experiență de la uzinele 
„Matyas P.akosi" unde to
varășul Bărbat Marin de la 
l.M.U. Medgidia a lucrat cu 
dispozitivul său, am avut 
de învățat încă ceva nou 
in meseria pe care o lucrez.

îmi dau acum bine seama 
de importanța deosebită a 
acestui dispozitiv. El ușu
rează munca noastră și eli
mini timpii morți, ridică 
productivitatea muncii fi

posibilitatea reali- 
însemnatg eco-

în uzină m-am 
Corbu

creează 
zării de 
nomii.

Ajuns 
sfătuit cu maistrul
Petre, cu care am partici
pat la acest schimb de ex
periență și am hotărît îm
preună ca în cel mai scurt 
timp să realizăm acest dis
pozitiv și să-l folosim la 
toate reperele la care el se 
poate adapta.

In cinstea Congresului

secției
Partidului șl a zilei de 
7 Noiembrie vreau să rea
lizez o depășire de normă 
cu 10 la suta mai mare ca 
pînă acum și să dau lucru 
de bună calitate.

Totodată voi îndruma și 
pe ceilalți tovarăși ai mei 
să lucreze cu noul dispozi
tiv.

CONSTANTIN ION 
strungar la uzinele 

„Steaua Roșle“-București

Primele dispozitive le voi confecționa chiar eu
realizez 2.400 
o creștere a

antecalculate 
12 repere, la 
dispozitivului

Tovarășul Bărbat Marin 
a făcut experiența cu dis
pozitivul chiar la strungul 
la care lucrez eu. El ne-a 
arătat cite avantaje aduce 
producției 
crului cu 
prindere a pieselor in plin 
mers al strungului. Dispo
zitivul este foarte ușor de 
mînuit. Lucrînd cu el cu 
ocazia schimbului de expe
riență eu am putut să rea-

extinderea Iti- 
dispozitioul de

Vom lucra
Luîr.d parte alături de 

ceilalți muncitori din uzi
na noastră la schimbul de 
experiență care a avut loc 
in rina de 7 octombrie În 
secția motoare, unde am 
văzut practic cum se lu
crează cu dispozitivul de 
prindere a pieselor fn plin 
mers al strungului, m-am 
convins cit de avantajos 
este strungarilor acest dis
pozitiv.

lizez o așchiere de 10 mi
limetri șpan cu un avans 
de 0.40 milimetri la 1200 
ture pe minut. Piesa am in
trodus-o și am scos-o din 
strung din mers.
Direcțiunea uzinelor noas

tre a luat măsura să se 
confecționeze 10 dispozi
tive. Desenele sint gata și 
voi începe executarea lor. 
Eu mă angajez ca in cin
stea Congresului Partidului

și a zilei de 7 Noiembrie 
să le termin în 40 ore. De 
asemenea mă angajez să 
folosesc dispozitivul la 
toate operațiunile la care el 
se pretează.

VASILESCU MARIN 
strungar, fruntaș

în întrecerea socialistă 
la secfia utilaj a uzineloi 

„Mat.vag Rakosi“ — 
București

și noi cu noul
Lucrul cu noul dispozitiv 

duce la mărirea productivi
tății muncii, datorită faptu
lui că se reduc timpii 
morți care se creează prin 
oprirea, prinderea și des
prinderea piesei, și pornirea 
strungului.

In același timp acest dis
pozitiv reduce gradul de 
uzură a mașinilor, precum 
și consumul de energie.

dispozitiv
Peste cîteva zile vom 

lucra și noi cu acest dispo- 
zitiv la o serie de piese de 
motor ce le fabricăm,

DRAGOMIRESCU 
VASILE 

strungar, fruntaș 
la uzinele 

„23 August" — București 
decorat cu Ordinul 

Muncii cl. IlI-a

SOSIREA IN CAPITALĂ A DELEGAȚIEI SOVIETICE
CARE VA PARTICIPA LA SĂRBĂTORIREA LUNII PRIETENIEI ROMINO-SOVIETICE

Vineri seara a sosit în Capitală 
delegația de oameni de știință, cul
tură și artă, fruntași din industrie și 
agricultură din U.R.S.S. care va participa 
la sărbătorirea „Lunii Prieteniei Romino- 
Sovietice".

Din delegație fac parte : „Pavel Alexan- 
drovici Baranov, membru corespondent el 
Academiei de Științe a U.R.S.S„ directorul 
Institutului de Botanică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. conducătorul delegației, 
Reinhold Morițovici Glier, compozitor, ar
tist al poporului al U.R.S.S., de mai multe 
ori laureat al Premiului Stalin, Mihail Ale- 
xandrovici Kveselava, președintele Consi
liului de conducere al Asociației gruzine 
pentru relațiile culturale cu străinătatea. 
Serghei Fiodorovici Bondarciuk, artist al 
poporului al U.R.S.S., de mai multe ori 
laureat al Premiului Stalin, Marta Zaha
rovna Ianciuk, ziaristă, redactor șef ad
junct al revistei „Femeia Sovietică", Fio- 
dor Lukici Kovaliov, laureat al Premiu
lui Stalin, deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R., Klavdia Mihailovna Loscio- 
nova, mulgătoare fruntașă din colhozul 
„Stalin'*, regiunea Moscova, Erou al mun
cii Socialiste, Raisa Sergheevna Emțova, 
secretara delegației. Din delegație face 
parte de asemenea Nikolai Kuprianovici 
Serbinovici, miner fruntaș din Donbas, 
deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
care va sosi ulterior.

In gara Băneasa au venit în întîmpina- 
rea solilor marelui popor sovietic numeroși 
oameni ai muncii, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și culturale, academi
cieni, oameni de artă și cultură, activiști 
ai A.R.L.U.S.-ului.

Au fost de față tovarășii: acad I. Mur- 
gulescu, ministrul Invățămîntului, Al. Sen- 
covici, ministrul Industriei Ușoare, C. Po
pescu, ministrul Agriculturii și Silvicul

turii, ecad. N. Profiri, președintele Consi
liului Central ASXT, prof. N. Sălăgeenu, 
rectorul Universității „C. L Parhon" din 
București, dr. I. Bogdan, vicepreședinte al 
•ARX-U-S.-ului. Matei Socor, vicepreșe

nov. reprezentantul permanent al V.O.K.S.- 
ului. in R.P.R.

Salutîad delegația sovietică, acad. Gh. 
Spacu a adresat oaspeților, în numele 
Comitetului Național de sărbătorire a 
Lunii Prieteniei Romino-Sovietice, și în

dinte al A.R.L.U.S.-ului, M. Beniuc, secre
tar al Uniunii Scriitorilor, Ana Lungu, se
cretară a Comitetului Femeilor Democrate 
din R.P.R., N. Bellu, locțiitor al ministru
lui Culturii și alții.

La sosirea delegației sovietice au fost 
prezenți I. A. Korolev, consilier al Amba
sadei Uniunii Sovietice și alți reprezen
tanți ai Ambasadei, precum și E. N. Tiho

numele întregului popor romîn, un căl
duros salut de bun venit pe pămîntul Re
publicii Populare Romine.

Sosirea dvs. in mijlocul nostru cu ocazia 
Lunii Prieteniei Romino-Sovietice din 
anul acesta — a spus vorbitorul — este 
un eveniment important, un nou prilej 
de strîngere a prieteniei ce laagă poporul 
muncitor din patria noastră de marele și

gloriosul popor al Uniunii Sovietice, cu 
ajutorul căruia am pornit pe drumul vie
ții noi.

Masele muncitoare din țara noastră 
prețuiesc în mod deosebit prietenia cu 
Uniunea Sovietică, știu că de ajutorul ei 
frățesc depinde viața nouă ce pulsează și 
se dezvoltă impetuos dintr-un capăt in
tr-altul al țării noastre.

Poporul nostru urmărește cu mare 
bucurie succesele obținute de U.R.S.S. pe 
drumul construirii comunismului, lupta 
sa consecventă pentru pacea lumii.

Vizita dvs. va constitui o minunată 
ocazie de adîncire a cunoașterii grandioa
selor succese obținute pe drumul comu
nismului de marea și înfloritoarea Uniune 
Sovietică, de însușire și mai temeinică 
a experienței sovietice — factor de mare 
importanță în construirea socialismului 
în țara noastră. Ea va fi pentru noi un 
îndemn Ia lupta susținută pentru apă
rarea păcii.

A răspuns conducătorul delegației so
vietice P. A. Baranov.

Poporul sovietic care ne-a trimis la 
sărbătorirea Lunii Prieteniei Romino-So
vietice — a spus vorbitorul — vă trans
mite un salut fierbinte. Sîntem adine 
mișcați de căldura cu care am fost pri
miți, de cuvintele calde cu care am fost 
întîmpinați. Vom fi fericiți dacă parti
ciparea noastră la sărbătorirea Lunii 
Prieteniei Romino-Sovietice va contribui 
la întărirea prieteniei dintre popoarele 
noastre.

Cei prezenți au făcut o călduroasă ma
nifestare de simpatie oaspeților din Țara 
Socialismului veniți să participe la săr
bătorirea Lunii Prieteniei Romîno-Sovie- 
Uce, (Agerpres)
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Tot mai sus flacăra nestinsă a marii prietenii I
Ca trei secole în urmă, cronicarul mol

dovean Grigore Ureche scria „Prieteșugul 
dintre neamul nostru și împărăția Moscu
lui este vechi și fără capăt". Cuvintele 
sale exprimă limpede ți grăitor faptul că 
prietenia dintre poporul nostru și poporul 
rus are rădăcini înfipte adine în trecut, 
rădăcini puternice pe care vremurile de 
asuprire și întuneric nu le-au putut clinti.

Cronicile și letopisețele vechi ne arată 
cît de mare a fost și în trecut încrederea 
poporului nostru în poporul vecin din Ră
sărit. Pagini întregi din „Letopisețul Țării 
Moldovei" al lui Ion fteculce vorbesc des
pre primirea caldă făcută de romînl, oștii 
lui Petru cel Mare de la care nădăjduiau 
salvarea de sub jugul otoman, vorbesc 
despre ajutorul în lupta pe care l-a pri
mit de la cazacii zaporojeni Ion Vodă cel 
Cumplit, domnitorul moldovean care s-a 
ridicat împotriva asupririi otomane.

Veacuri de-a rlndul prietenia frățească 
dintre poporul nostru și popoarele de pe 
pămîntul Rusiei s-a împletit tot mai strîns, 
a crescut și s-a întărit pe temeiul unor 
năzuința istorice comune, pe temeiul lupte
lor comune purtate împotriva subjugători- 
lor străini. „Totul ne leagă de Rusia — 
scria la mijlocul secolului trecut Mihail 
Kogălniceanu. — Ea e mama noastră. Tim
purile au trecut cînd puteam să ne apă
răm singuri contra turcilor, polonilor, un
gurilor, tătarilor ; sîntem prea slabi, nu 
am putea face nimic fără Rusia care a 
fost întotdeauna binefăcătoarea noastră, 
care ne-a înscris din nou în rîndurile na
țiunilor și ne-a dat putința civilizației ce 
posedăm".

Războiul ruso-turc din 1877 — război 
datorită căruia am dobîndit independența 
noastră de stat — a constituit o confir
mare vie a acestor cuvinte. Vărsîndu-șl 
sîngele, ostașii ruși și romîni înfrățiți în 
luptă au dat lovituri grele cotropitorilor 
otomani.

Dar independența greu cîștigată de po
por, nu a fost în realitate decit o schim
bare de stăpîn. In locul turcilor stăpîneau 
acum țara trusturile străine care aveau 
cuvîntul hotăritor în viața economică și 
politică a țării. Poporul a înțeles atunci 
că trebuie să lupte, să lupte cu dîrzenie 
pentru libertatea sa.

Victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a deschis o pagină nouă în isto
ria relațiilor de prietenie dintre cele două 
popoare. Aprinzînd în inimile asupriților 
din tara noastră flacăra nădejdii în trium
ful definitiv al libertății, ea a dat avînt 
luptei maselor împotriva clicilor de Ia 
conducerea țării. în focul acestui avînt 
produs de izbînda revoluției proletare din 
Rusia a luat ființă în 1921 Partidul Co
munist din Rominia care și-a înscris de 
la început pe steagul său de luptă lozinca 
păcii și prieteniei cu marea Țară a So
vietelor.

Dar prietenia cu Uniunea Sovietică era 
pentru clica de ștăpînitori o crimă gravă. 
Cei ce Îndrăzneau să lupte pentru <*a aveau 
de înfruntat torturi în beciurile Siguran
ței, ani de temniță și chiar moartea. Oa
menii muncii au păstrat însă sus torța 
prieteniei cu popoarele sovietice, acccstâ 
prietenie dtndu-le aripi în măreața luptă 
ce o duceau pentru libertatea și fericirea 
patriei iubite.

Ca o expresie a dragostei fată de Uniu
nea Sovietică Și a dorinței de a întări prie
tenia cu popoarele sovietice, s-a născut in 
1934 Asociația „Amicii U-R-S-S.". Dar n-au 
trecut decît cîteva luni și guvernul bur- 
ghezo-moșieresc a interzis-o

Alături do comuniști și sub conducerea 
lor, prietenii Uniunii Sovietice e rât tu mi
selor că trebuie să lupte împotriva răz
boiului anțisovietic, că numai această l::pt? 
va face să vină și pentru noi ziua cînd 
lanțurile vor fi zdrobite. Și ziua aceasta 
a venit.

Măreața zi de 23 August 1944 ne-a des
chis zdrile unei vieți noi. Eliberat de către 
glorioasele forțe armate ale Uniunii Sovie-

După mărturia Iul 
Bonci-Bruevici, Le
nin vorbea adesea 
despre necesitatea de 
a introduce în cine- y y 
matografie umorui, 
rîsul, scenele emoționante ale comediei. 
Lenin socotea că toate acestea trebuie să 
servească unui slngur’scop, acela al lup
tei pentru o vjață nouă, pentru o morală 
nouă, pentru un viitor mai bun.

Noul film sovietic „Prieteni credincioși" 
răspunde pe de-a-ntregul unei astfel de 
cerințe.

Au trecut treizeci de ani de cînd 
trei prieteni se jucau cît era ziua da lungă 
pe malurile lăuzei, într-o periferie a Mos
covei. S-au schimbat multe lucruri de 
atunci. Șașca, — poreclit, pentru dragos
tea lui față de animale, „boierul pisicilor" 
— a ajuns profesorul Lapin, renumit zoo- 
tehnician ; ștrengarul Borea, poreciit „Sca
tiul", este acum un vestit neuro-ehirurg : 
profesorul universitar Cîjov; iar Vasca, 
lunganul supranumit „Curcanul" din pri
cina lăudăroșeniel sale și a importanței -pe 
care era obișnuit să și-o dea, este membru 
activ al Academiei de științe : arhitectul 
Nestratov. Ceva însă nu s-a schimbat in 
acești treizeci de ani: prietenia sinceră, 
credincioasă e celor trei. Și încă ceva : 
Nestratov a rămas în continuare lăudăros, 
plin de sine. Cei doi prieteni ai săi se 
hotărăsc ca într-un concediu petre
cut laolaltă să-l vindece printr-un trata
ment „radical". în locul voiajului în ca
bina de lux a unui vas de pasageri, Ne
stratov se po-menește pe o simplă plută, pe 
care urmează, din inițiativa lui Lapin, 
să aibă loc călătoria.

Academicianul, în ciuda vehementelor 
sale proteste, e constrîns de prietenii săi să 
trăiască ca un om simplu. Acesta este 
tratamentul, la care se adaugă voia bună 
plină de simplitate, umorul savuros al 
celor doi prieteni ai lui Nestratov,

Nu poți desigur cunoaște un film decît 
văzîndu-1 și nici decum citind un rezumat 
al subiectului. De aceea nu are nici un 
rost să insistăm asupra subiectului plin 
de haz al filmului. Există însă o seamă de 
Idei pe care spectatorul le. desprinde fără 
doar șl poate în urma vizionării „Priete
nilor credincioși". Asupra acestor idei me
rită să ne oprim.

însăși titlul indică idee® de bază a fil
mului : prietenia unor oameni sovietici. 
Desigur, tema nu este nouă, dar proaspete 
sînt faptele de viață zugrăvite în film. 
Flaubert spunea odată că talent însaamnă 
să privești atît de îndelungat și cu o aten
ție atît de încordată — ceea ce vrei să 
exprimi — pînă vei descoperi un aspect 
care n-a mai fost surprins și descoperit

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 9 octombrie 1954 

tun» Prieteniei Romîno-Soviefiee

Sanda Ranghef 
•ecretar al Consiliului General A.R.L.U.S,

tice poporul nostru a pornit cu avînt 
pe drumul construcției socialiste, urmînd 
sub conducerea Partidului comuniștilor, 
pilda popoarelor sovietice.

Poporul nostru este pe deplin conștient 
de întreaga semnificație a prieteniei cu 
Uniunea Sovietică. Expresie a dragostei și 
recunoștinței poporului nostru, față de 
țara căreia îi datorează viața nouă ce în
florește azi pe întinsurile patriei noastre 
este Asociația romînă pentru legăturile 
de prietenie cu U.R.S.S. — A.R.L.U.S. — 
înființată în noiembrie 1944 din inițiativa 
unui grup de intelectuali progresiști în 
frunte cu acad prof. dr. C. I. Parhon.

Răspunzînd dorinței oamenilor muncii 
de a cunoaște mărețele realizări obținute 
de popoarele sovietice de-a lungul celor 
aproape patru decenii de existență a Sta
tului Socialist, A.R.L.U.S. și-a pus de la 
început ca scop popularizarea victoriilor 
Uniunii Sovietice pe drumul construirii 
socialismului și comunismului.

Sarcinile Asociației noastre în cei zece 
ani, de la înființarea sa au putut fi aduse 
la îndeplinire datogitâ îndrumării perma
nente a Partidului.

Devenită astăzi o largă organizație de 
masă, Asociația romînă pentru legăturile 
de prietenie cu U.R.S.S.. a crescut din an 
în an. De la 57.000 membri c‘.ți număra 
în mai 1945, Asociația noastră a ajuns să 
cuprindă în 1948 peste 1.700.000 membri, 
iar la sfîrșitul anului 1953. numărul mem
brilor a ajuns să treacă de 3.000.000. A 
crescut de asemenea simțitor numărul 
cercurilor: de la 13.038 cercuri existente 
în 1948, numărul lor a crescut la aproape 
23.000 în 1953. Astăzi există cercuri 
A.R.L.U.S pretutindeni: ta întreprinderi 
și instituții, in unitățile din sectorul socia
list al agriculturii. în sate, instituții de 
învățăm rit și unități militare. An de an 
activitatea asociației noastre s-a îmbună
tățit-

Realizările A.R.L.U_S.-u!ui pe tărîmul 
popularizării culturii rase și sovietice sint 
multiple și variate. Se poate spune că 
aproape nu a existat eveniment important 
In viața culturală, artistică și științifică a 
Uniunii Sovietice pe care A.RLU3. să 
nu-1 fi popularizat in rlndul maselor larg: 
de oameni ai munci:

Manifestările organizate de .ABLU3 
pentru atingerea obiectivelor sale au fost 
mult:p'.e și variate: cooferinle. t:mpo- 
sioane. seri literare, auiții. festivaluri, 
agitație vizuală. In total, m cei aproane 
zece ani de activitate ABLt'S a orga
nizat cca. 145? xo diferite manifestări 
cu mai mult de 100.900 800 partiefpanți. 
Dintre acestea cca 1.424 000 manifestări 
au fost organizate in per-oada 1943-1953. 
la ele particinind 15X000 900 oameni ai 
muncii

în afară de aceste manifestări. 
AR.LU5.-u! râspunzizd dorințe: oame
nilor muncii de a cunoaște ci: mai pro
fund realizările oamenilor sovietic: în 
anumite domenii de activitate a inițiat o 
serie de acțiuni de mare 
„Zilele tehnici: sovietice", 
tehnicii sovietice" -Zilele 
mlno-soriefice", „Decada 
nene**, „Dovada literaturii 
vietice", „Decada R.S S Moldovenești", 
acțiuni care s-au bucurat de un mare ră
sunet și au constituit ua minunat prilej 
de temeinică cunoaștere a Umumi So
vietice.

O puternică manifestare a dragostei pe 
care o simte poporul ncr.ru feîă de po
porul sovietic o constituie _Lcna Priete
niei rctnlno-scvietlce* ce se sărbătorește 
în fiecare an rit re 7 octombrie—7 no
iembrie — contribuție serioasă la întări
rea relațiilor de prietenie dintre popoa
rele țărilor noastre.

amploare ca
medicale ra- 

RSS Ucrai-
mre ri ro-

Noul film sovietic în culori

PRIETENI CREDINCIOȘI"
de nimeni. Aceasta a 
mului „Prieteni cred 
Nestratov nu-i fa 
despre sentu 
fapte ; ei îl 
academician, 
modestie, nu prin 
losîtoare ci prin 
voie bună Astfel 
mului, se găsesc 
nostru : simpli, 
prietenie sinceră, 
bună. Surprinderea 
asemenea 
socotim. 
Eroii sînt 
prejudecăți 

ciaauL 
tea sa. 
singur 
m.ta", 
serioți

<j scena

de căi 
însuflețiți

> pe ecran
• vii. auter 
principal «1 

sovietici, liberi 
tare pun p2run?

caracter 
meritul 

oameni

tot ce fac, care știu să iubească aprins, să 
muncească atunci cînd e vorba do muncă, 
și apoi să se înveselească din toată inima, 
să petreacă. Cîjov și Lapin, oameni de 
știință renumiți, sînt în concediu, oameni 
veseli, sănătoși, care știu să rîdă. „Am lu
crat pe cinste și acum mergem să petre
cem", spune rîzînd Lapin la începutul că
lătoriei lor.

Acest rîs, această veselie are fără îndo
ială o uriașă putere educativă. De cîte 
ori nu-ți este dat să auzi din alte guri, 

"ale oamenilor cunoscut: ție, exclamația fu
rioasă a lui Nestratov pricinuită de ghi- 
dușiile prietenilor săi: „Se poate glumi, se 
pot face nebunii, n-am nimic împotrivă — 
spune acesta plin de gravitate și de im
portanță — dar toate au o limită". Și 
limita aceasta este bineînțeles determi
nată de aerele pe care și le dă academl- 

în sprijinul activității sale propagan
distice, A.R.L.U.S.-U1 a desfășurat o bo
gată activitate editorială. Broșuri, teze, 
conferințe, caiete culturale, culegeri de 
traduceri, de materiale documentare so
vietice, diferite materiale de agitație vi
zuală au dus în mase adevărul despre 
marile realizări ale Uniunii Sovietice, des
pre neprecupețitul ajutor pe care ni-l 
acordă. în cursul acestor zece ani de ac
tivitate, numărul acestor materiale cu 
subiecte din cele mai variate domenii s-a 
ridicat la sute de titluri cu tiraje de zeci 
de milioane de exemplare.

Pe lingă această activitate editorială 
A.R.L.U.S. a desfășurat o intensă activi
tate de popularizare a Uniunii Sovietice 
prin organele sale de presă „Veac nou“ 
și „U.R.S.S. azi" în limba romînă, „Uj 
Szazad" în limba maghiară „Novîi Vik“ 
în limba ucraineană.

De un deosebit ajutor în munca de 
popularizare a cărții sovietice este activi
tatea editurii A.R.L.U.S. — „Cartea Rusă" 
înființată încă de la sfîrșitul anului 1944.

Datorită activității editurii, numele și 
operele lui Pușkin, Gogol, Lermontov, 
Lev Tolstoi, Saltîcov-Scedrin, Cehov, 
Gorki, Maiacovski, A. Tolstoi, N. Ostrov
ski, Fadeev, Șolohov, Ehrenburg și a 
multor altora au devenit cunoscute ci
titorilor noștri iar fiecare carte sovietică 
nou apărută reprezintă o sărbătoare a 
culturii noastre, o puternică bucurie a 
oamenilor muncii din țara noastră.

Pentru ca operele sovietice să poată fi 
citite în original de oamenii muncii din 
țara noastră, pentru ca experiența cu
prinsă în cărțile tehnice sovietice să poată 
pătrunde rapid și nemijlocit In mase, 
A-R-L.U-S.-ul și-a îndreptat atenția spre 
organizarea temeinică a cursurilor popu
lare de limba rusă care au luat în ultimii 
an: ua puternic avînt Astfel, numai în 
cursul anului trecut au funcționat 12 6S4 
cursuri eu 215.818 elevi Succesele obți
nute în această direcție ne îndreptățesc 
să credem că cdată cu anii ce vor veni, 
tot mai mulți oameni ai muncii Iși vor 
putea însuși nemijlocit tezaurul de cu
noștințe al popoarelor sovietice.

Paralel cu sosirea de delegații din Uniu
nea Sovietică tot prin A.R.L.U.S. au plecat 
numeroase delegații de oameni a! mun
cii din R.PJL in U.R.S.S. Ei s-au întors 
cu cunoștințe mai multe și mai profunde 
pe care le-au împărtășit tovarășilor lor 
de muncă.

în cei 10 ani de activitate A.R.L.U.S.-U1 
a ciș'.igat respectul și dragostea maselor 
populare. Dacă astăzi Uniunea Sovietică 
este cunoscută și iubită de masele largi 
de oameni ai muncii din țara noastră, 
dacă in rîndurile poporului nostru s-a în
rădăcinat convingerea că de întărirea 
prieteniei cu UJLS.S depinde viitorul 
liber și fericit al țării noastre, se poate 
afirma că la înfăptuirea acestei munci 
o contribuție serioasă au adus și orga
nizațiile A.R.LU.S

Cu ocazia cele: de a 10-a aniversări a 
Asociației ne luăm angajamentul să ți
nem tot mai sus flacăra prieteniei cu 
marele popor sovietic, să ne străduim să 
coresp-urdam în cel mai înalt grad încre
derii pe care ne-o acordă partiduL

în aceste zile, cind întregul nostru po
por iatrmpină eu mărețe succese tn 
muncă cei de al II-lea Congres al Parti
dului si cea de a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Scvaiiste din Octombrie să 
transformăm trad.*,:-oala „Lună a Priete
niei Rmnlco-Scv.etice* într-o sărbătoare 
a marii a~urrre prietenii, într-o manifes
tare hotărită a poporului nostru de a-și 
Însuși măreața experiență sovietică in con
struirea socialismului, de a adinei minu
nata noastră prietenie cu marele popor 
sovietic, constructor a! comunismului și 
apărător al păcii.

Cînd glumele lovesc tn comodita- 
dar mai ales in importanța pe care 
și-c dă. atunci ele „a.1 întrecut II- 
Cljov și Lepia nu sint mai puțin 
In muncă decit Nestratov. Ștrengă-

riila acestor oameni maturi nu constituie 
.-.să nic:deeum un semn al neseriozității 
■or. Ela dovedesc că ei știu cum să tră- 
iasșă. Oameni liberi, într-o patrie liberă, 
socialistă, prietenii credincioși știu cum 
să-și trăiască viața din plin. E o calitate 
pe care multi o pot invidia. Dar mai ales 
aceia care soeot că a petrece, a te în- 

i, slă sub demnitatea unor oameni 
ași*, că aceasta ar submina presti- 
lcrt st as-fel ei Isi pierd calități pro-

din film
Dar filmul răspunde și la întrebarea : ce 

se ascunde în spatele seriozității încorse
tate a academicianului. Oare lui nu-i place 
să rîdă, să se înveselească ? Nicidecum. 
Atunci cînd uită de boieria sa. Nestratov 
ride cu poftă și se ține și el de ghidușii, 
Dar Nestratov s-a îngîmfat peste măsură, 
a uitat de unde a plecat, își închipuie că 
întreaga lume trebuie să stea la picioa
rele sale și să-1 admire în extaz S-a rupt 
de oameni, nu mai are timp pentru ei. 
Celor care doresc să-i vorbească în pro
bleme de muncă, oamenilor „mărunți", se
cretarul bine dresat le răspunde: „Fiecare 
om ai muncii poate fi primit de Vasili Va
silevich Dar spune și dumneata, unde vom 
ajunge dacă Ja Vasili Vasilevici Nestratov 
va intra cine vrea ?“

Iată de ce urmărind peripețiile celor trei 
prieteni urmărlndu-1 pe cel doi care încep

SĂ FOLOSIM DIN PLIN TIMPUL DE STUDIU

Ajutorul prețios al părinților
Convorbire cu tovarășa 

Maria Alexandru
întrebare: Cataloa

gele ne-au arătat că 
toți copiii dumnea
voastră sînt fruntași 
la învățătură. De a- 
ceea vă rugăm să ne 
vorbiți puțin despre, condițiile de studiu 
care le sînt create acasă.

Răspuns ; Am 3 copii și toți sînt școlari. 
Ileana, cea mai mare, este elevă în clasa 
VIII-a la Școala medie de 10 ani din loca
litate, Rodica este elevă în clasa Vil-a și 
Gheorghe în clasa V-a.

Noi ne străduim ca toți trei să alba 
condiții bune de învățătură. Intr-o came
ră, un colț este amenajat special pentru 
ei. Fiecare are un pupitru unde-și țiho în 
ordine cărțile și caietele, o măsuță de 
scris, iar în cameră mai avem și un du- 
lăpior cu cărți literare pe care-1 folosesc 
toți trei. Acest colț îl numim „colțul co
piilor noștri". Aici își învață ei lecțiile, și 
s-au obișnuit să fie răspunzători pentru 
ordine și curățenie.

întrebare : Dumneavoastră sînteți pro
fesoară și aveți o experiență bogată. Ce 
metode ați folosit pentru a-i obișnui pe 
copii cu o muncă sistematică și ordonată?

Răspuns : Copiii nu prea știu să-și folo
sească timpul. Le place mai mult joaca, 
plimbarea și dacă ar fi lăsați în voia lor, 
ar rezerva foarte puțin timp învățăturii. 
De aceea primul lucru pe care l-am făcut 
a fost să-i ajut să-șl întocmească un pro
gram de lucru pe care să-l respecte.

Cînd se întorc de la școală sînt obosiți 
de încordarea intelectuală șl dacă s-ar 
apuca imediat de învățătură n-ar putea 
asimila așa cum trebuie lecțiile. De 
aceea, întotdeauna cînd se întorc acasă 
toți trei se odihnesc și se joacă în aer li
ber timp de două ore.

Copiii mei, ca mulți alții, nu știau cum 
să învețe ca să aprofundeze bine mate
ria. Se apucau de lecțiile mai ușoare, le 
lăsau, începeau pe cele mai grele și une
ori nu reușeau să le termine, sau le dă
deau peste cap. Am intervenit însă la 
timp și acum s-au deprins să-și rezolve 
iutii temele grele. Aceasta din mai multe 
motive: în primul rînd, la rezolvarea
temelor grele este nevoie de mai multă 
energie și prospețime, energie pe care 
și-au cîștigat-o în timpul pauzei. In al 
doilea rînd, dacă ei rezolvă întîi temele 
ușoare, nu lucrează liniștiți și temeinic, 
ci gîndlndu-se la tema cea grea care aș
teaptă rezolvarea, consumă energie în plus 
și nu vor rezolva bine nici una din teme. 
Rezolvînd la început lecțiile grele, copiii 
se obișnuiesc să pună umărul unde e greu, 
să nu se sperie de greutăți.

întrebare : Copiii dumneavoastră sînt 
obișnuiți să muncească individual și inde
pendent ?

Răspuns .* Eu pun mare accent pe munca 
individuală a copilului. Nu i-am lăsat 
niciodată pe copii să profite de faptul 
că sînt profesoară ca să le fac lecțiile.

îmi aduc aminte că odată, pe cînd era 
in clasa IlI-a, Ileana avea de’scris o com
punere și nu știa s-o facă. M-a rugat să-1 
scriu eu compunerea.

„Nu — i-am răspuns — mama nu va 
fi întotdeauna lingă tine ca să-ți rezolve 
lecțiile. La școala trebuie să știi lecția, 
pentru că nu eu voi răspunde, ci tu. Tre
buie să înveți singură căci altfel ceilalți 
copii vor ride de tine și vor spune că 
mama Iți face temele".

Am pus-o apoi să-ml povestească ce 
ar vrea să scrie în compunere. Mi-a po
vesti; frumos și naturaL Discutînd apoi

să-1 schimbe pe al 
treilea, învățăm mul
te. Pentru că și în ju
rul nostru ii întll- 
nim adesea pe Vasili 
Vasilîevici și poate că

unii dintre ei se vor putea vedea in oglin
dă privindu-L Iar noi eeilalțl învățăm să 
luptăm împotriva apucăturilor si trăsătu
rilor lor metale.

O calitate remarcabilă a filmului este că 
nu înfățișează pe cei trei eroi izolați, rupți 
de oamenii din jur. La tot pasul ei se în- 
tilnesc cu tovarășii lor necunoscuți pini 
atunci. Și sentimentul de prietenie despre 
care ne vorbește titlul filmului se oglin
dește și in relațiile lor cu alți oameni, cu 
oameni simpli pe care îi intilnesc pe drum, 
căpătînd o minunată întruchipare simbo
lică.

„Prieteni credincioși" este o comedie 
care urmează drumul comediilor, a satirei 
ruse și sovietice. Biciuind cu sarcasm pe 
cei de teapa lui Nehcda, de pildă — ele
ment care nu are ce căuta in viața sovie
tică — de multe ori satira, rîsul e plin de 
căldură, de prietenie Neîndurător față de 
lipsuri, față de metehnele omenești, rîsul 
— atunci cînd e îndreptat împotriva năra
vurilor lui Nestratov — este al unor oa
meni care se simt alături de cel pe care-1 
biciuiesc, îi sînt tovarăși. Astfel chiar sa
tira te învață să-i iubești pe oameni, pe 
tovarășii tăi.

Șl dacă acum la sfîrșit au mal rămas 
cîteva rînduri, acestea nu pot cuprinde 
decît cuvinte de elogiu aduse regizorului 
filmului Kalatozov, care a reușit minunat 
să scoată la iveală și să valorifice calită
țile deosebite ale scenariului creat de Ga
lici și Isaev, lucrînd intr-adevăr într-un 
chip creator asupra lui.

Să amintim doar scena in care luăm 
contact cu anticamera Iul Nestratov. Aci 
regia a redat cu pricepere rețeaua de pie
dici care stau în fața celor doritori să-i 
vorbească academicianului — dezvăluin- 
du-ne cu umor și ascuțime satirică activi
tatea secretarilor lui Nestratov, aprigi și 
neînduplecați. Sau să pomenim contras
tul pe care regizorul l-a subliniat într-un 
chip interesant : pe de o parte atitudinea 
plină de modestie a lui Cîjov la părăsirea 
spitalului în care a salvat, printr-o ope
rație, viața unui om și pe de altă parte 
poza lăudăroasfi a lui Nestratov atunci 
cînd părăsește șantierul unde nu a făcut 
altceva deoît să-și îndrepte propriile gre
șeli. Și, desigur, în 
un cuvînt hotărîror 
rînd cei trei actori 
riev, B. Circov și 
întîlnim pentru prima oară în rol comic. 
Scenariștii, regizorii, actorii, compozitorul 
Hrennicov, au colaborat minunat, punînd 
întreaga lor măiestrie în slujba realizării 
unui film admirabil, plin de haz, prilej 
de înveselire, dar și de multe învățăminte. 
Le mulțumim sincer.

MIRCEA ANDREI 

toate ecestea au avut 
interpreții — în primul 
principali : V. Mercu- 
A. Borisov pe care îl

cu ea despre ce ar 
trebui să mai cu
prindă compunerea, 
am ajutat-o să-și dez
volte singură ideile și 
să le expupă pe hîrtie 

așa cum mi le-a povestit. Compunerea ei 
a fost bună De atunci Ileana — ca și 
ceilalți copii ai mei — nu mi-a mai cerut 
niciodată să-i fac eu lecțiile. Dacă nu în
țeleg vreo problemă, vreun cuvînt sau au 
o_ altă nelămurire mă întreabă și discu
tăm împreună pină ce clarificăm lucru
rile neînțelese

Seara copilul trebuie controlat de telul 
cum și-a învățat lecțiile — și aceasta în 
fiecare zi. Cînd îi intreb seara pe copii 
dacă și-au făcut lecțiile ei răspund în
totdeauna ■ „Le-am făcut, mamă". Dar 
eu nu mă mulțumesc cu răspunsul lor și 
'îi controlez Această exigență este nece
sară din partea părinților. Copiii, știind 
că sînt supraveghiațj, nu se obișnuiesc 
cu chiulul și minciuna

Se întîmplă adesea să nu fiu acasă în 
timpul cînd ei își fac lecțiile. Știind că 
vor fi controlați, copiii învață însă ca și 
atunci cînd sînt acasă. Dacă unu! în
cearcă totuși să nu-și facă lecțiile, ceilalți 
nu-1 lasă, iar seara cînd ne întîlnim cu 
toții, îl tragem la răspundere împreună 
pe acel care a încercat să chiulească.

întrebare .* Cum țineți legătura cu 
școala ?

Răspuns .* Eu țin o strînsă legătură cu 
școala unde învață copiii mei. Particip la 
toate adunările cu părinții, pentru că aici 
îmi dau seama de viața lor din școală, de 
atmosfera care domnește în clasă, cunosc 
părinții, colegii și colegele copiilor mei. 
Discut cu dirigintele care mă ajută să cu
nosc întreaga viață a copiilor mei, slăbi
ciunile lor șl împreună cu ei pot inter
veni la timp atunci cînd copiii greșesc, 
în urma legăturii cu școala am reușit să 
cunosc și elevii slabi la învățătură și am 
îndrumat-o pe Ileana și pe ceilalți să-i 
ajute, să-și facă împreună cu ei lecțiile. 
Obișnuiesc chiar să controlez ce fel de 
ajutor dau ei celor slabi, dacă participă 
regulat la ședințele pe care le au, la 
munca obștească Toate acestea ajută ca 
cei trei copii al mei să nu devină egoiști, 
ci să ajute la succesul muncii întregului 
colectiv.

întrebare .* Desigur, munca dumnea
voastră constituie pentru copii un exem
plu ?

Răspuns: Atît eu cît și soțul meu avem 
mult de lucru. Totuși, cînd ne întoarcem 
acasă copiii ne văd deseori citind, învă- 
țînd, iar pe mine pregătindu-mi planul 
lecțiilor pentru a doua zi. Toate acestea 
le facem fără să ne agităm, fără să fim 
nervoși și să arătăm oboseala. Și ei s-au 
deprins să ne urmeze exemplul,

Acasă la noi nu este nici o deosebire în
tre munca fizică și intelectuală : eu fac 
curățenie și gătesc mîncare iar cine nu 
mă ajută „nu mănîncă" Copiii mei știa 
că sîntem mai ocupați decît ei și de aceea 
fiecare se străduiește după puterile lui: 
unul curăță cartofi, altul șterge praful 
sau face altă muncă ușoară. In camera 
lor nu se admite dezordine, pantofi și 
haine aruncate la voia întîmplării. Și 
acest lucru e important Copiii ș-au în
vățat să îmbine munca de învățătură cu 
cea gospodărească. Și cu cîtă plăcere ci
tim cite o carte interesantă, mergem la 
cinematograf, la teatru sau la plimbare, 
după ce am terminat cu toții cu învăță
tura și cu gospodăria I

MANIFESTĂRI
în cadrul manifestărilor Lunii Priete

niei Romino-Sovietice vineri după amia
ză s-a deschis la Uniunea Arhitecților ex
poziția „Să cunoaștem capitala construc
torilor comunismului", organizată de U- 
niunea Arhitecților din R.P.R. și Consi
liul General AR.L.U.S.

La deschiderea expoziției au participat 
prof. arh. N. Bădescu, președintele Co
mitetului de Stat pentru Arhitectură și 
Construcții, membri ai conducerii Uniu
nii Arhitecților din R.P.R., conducătorii 
institutelor de proiectare din Capitală, 
precum și numeroși ingineri și arhitecți.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
prot arh. Duiliu Marcu, președintele U- 
niunii Arhitecților din R.P.R.

★
Sîmbătă 9 octombrie, la ora 18, are loc 

la Casa Prieteniei Romino-Sovietice, sub 
auspiciile Comitetului Național pentru 
sărbătorirea Lunii Prieteniei Romino-So- 
vietiee, conferința compozitorului Alfred 
Mendeisohn. maestru emerit al artei din 
R.P.R., laureat al Premiului de Stat, des
pre „Creația muzicală sovietică, exemplu 
per.tru dezvoltarea creației muzicale rea
liste din R.P.R.'*.

„Festivalul filmu’ui sovietic"
Joi seara s-a deschis în Capitală „Festi

valul filmului sovietic" organizat în ca
drul sărbătoririi „Lunii prieteniei romîno- 
sovietice".

Cu acest prilej a rulat în premieră la 
cinematografele Patria și București filmul 
sovietic în culori „Prieteni credincioși" 
distins cu Marele Premiu al celui de al 
8-lea Festival internațional al filmului de 
la Karlovy-Vary. La cinematografele Re
publica, I. C. Frimu și Tineretului a fost 
prezentat în premieră filmul „Agentul 
nr. 13" („Aceasta nu se poate uita") o
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La noi se respectă 
programul

Numeroși elevi și studenți din școlile 
și facultățile patriei, au înțeles necesita- , 
tea de a învăța zi de zi, folosind la ma
ximum timpul de studiu. încă din pri* 
mele zile ale anului școlar, ei se preg&* 
tesc temeinic pentru lecții și seminarit

In orașul Timișoara de exemplu s-a 
constatat că pe lingă mulți elevi care dau 
atenția cuvenită folosirii timpului de stu
diu, mai sînt unii care neglijează aceste 
probleme. Iată un exemplu :

PROGRAM 

£>£lA 0RA*Hiai9 
rnpsiAM 9* t-rvOlU
INMVItUAL

— La noi, tovarăși, toate merg bine In 
privința învățăturii — ne spune tovarășul 
Binkits Francoise, secretarul comitetului 
U.T.M. de la Școala medie tehnică mixtă 
de statistică din Timișoara. Nu știu cum 
o fi în alte școli, dar la noi totul e orga
nizat. E doar prima noastră sarcină. $i 
dacă nici pe asta n-o îndeplinim, atunci 
ce să mai vorbim despre celelalte?

Noi avem un program. Poate vreți să-l 
vedeți, să vă convingeți?

Chiar în prima zi de școală l-am făcut. 
De la li—19 studiu individual, Intre 19— 
20 pauză, ne recreem și noi după atitea 
ore de studiu. Apoi mîncăm $i iar învă
țăm pînă la orele 22. Nimeni, absolut ni
meni, nu calcă acest program. Ca să zic 
așa, ne-a intrat în singe.

Acesta este programul dar realitatea—
Ne-am dus în curte și m-am bucurat 

mult cînd am zărit elevele. Erau toate 
așezate într-un cerc; dar, cind m-am 
apropiat mai mult, am văzut că în față 
nu aveau nici caiete, nici cărți, că între 
degete nu țineau creioane. Cu altceva se 
îndeletniceau.
Curățau ardei.

— Ce ați făcut astăzi, tovarășe, după ce 
ați terminat cursurile? — am întrebat o 
elevă.

— De la 14 la 15 baie și pe urmă pînă 
ne culcăm curățăm la ardei.

— Și cînd învățați pentru mîine?
— Mîine e sîmbătă — interveni secre

tarul — sînt ore ușoare, foarte ușoare, 
nu-i nevoie de învățat.

Intr-adevăr este ușor să dai un astfel 
de răspuns cînd te preocupă „atît de 
mult** problema învățăturii. Nimeni nu 
spune că nu-i bine ca elevii să facă și 
muncă voluntară, să ajute la pregătirea 
conservelor de legume, dar trebuie orga
nizată această muncă în așa fel incit să 
nu dăuneze cîțuși de puțin studiului.

CULTURALE
Vor urma audiții muzicale din operele 

compozitorilor ruși și sovietici și un film 
sovietic.

★
în noua stagiune, Teatrul de Stat din 

Brăila va relua cîteva piese care s-au 
bucurat de un succes deosebit în stagiu
nea trecută : „Viața nouă** do M. Stehlick, 
„Mielul turbat'* de Aurel Baranga, „Ma- 
șenka** de Afinoghenov, „A 12-a noapte" 
de W. Shakespeare și altele.

Vor ti prezentate de asemenea în pre
mieră o serie de piese din dramaturgia 
clasică universală, piese romînești și so
vietice. Astfel, un grup de actpri sînt dis- 
tribuiți în piesa ..Drumul soarelui** de 
Virgil Stoenescu, care se va prezenta în 
premieră în prima parte a stagiunii, alții 
repetă piesa „Bătrînețe zbuciumată" ds 
Rahmanov, piesă care va fi prezentată îp 
cinstea celui de al II-lea Congres al Par
tidului și a zilei de 7 Noiembrie,

Tot în această stagiune vor mai fi pre
zentate printre alte premiere, piesele „In
trigă și iubire** de Fr. Sehiller. „Să nu-i 
zici pe nume** de V. Minko și piesa „Cupa 
răsturnată" realizată după un roman cla
sic chinez de scriitorul sovietic Andrei 
Globa.

producție 1954 a studiourilor din Uniunea 
Sovietică.

In cadrul „Festivalului filmului sovie
tic" spectatorii bucureștenj vor mai putea 
viziona în premieră următoarele filme 
sovietice : „Examen de maturitate", de la 
11 octombrie Ia cinematografele Lumina 
și Maxim Gorki; „Campionii noștri" de 
Ia 12 octombrie la cinematograful Elena 
Pavel ; „Școala curajului" de la 19 oc
tombrie la Cinematografele Republica și 
I. C. Frlmu și de la 25 octombrie la cine
matograful înfrățirea între popoare.

(Agerpres)
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Pe_ marginea Proiectului de Directive ale Congresului al ll-lea al Par Udului Pe marginea scrisorii „Morală de sportiv sau de vedetă1' ?

Spre 10 milioane hectare!
— Consfătuirea organizata de Comitetul raional U. T. M. Roșiori de Vede —

Membrii tntovără-
FlCCare petec șirll agricole din co
da nămint muna noastră, au dis-ae paiuini cutat cu aprindere
O COHlOarâ Proiectul de Directi

ve și au pornit de- 
îndată la fapte. Astfel ei au desțelenit 1 
ha. teren, pe marginea pîriului Bîrcea. 
Pe lingă riul Vedea mal avem aproape 
2 ha. de teren foarte bun pentru orice 
cultură, după cum bune de cultivat sînt 
și cele 2 ha. pămînt ale chiaburoaicei 
Adamlade Șteianla pe care ea le-a de
clarat ca „teren neproductiv".

Astfel de terenuri necultivate pînă în 
prezent în comuna noastră se mai găsesc 
și totalizează aproape 25 ha.

Intrucît majoritatea terenurilor arabile 
necultivate pînă acum, aparțin țăranilor 
muncitori, organizația U.T.M. din comună 
a propus ca ele să fie parcelate pe cap de 
locuitor, iar utemiștil ale căror familii po
sedă astfel de teren, să fie primii la des- 
țelenitul lor. în același timp, utemiștii au 
ca sarcină să mobilizeze și pe ceilalți ță
rani muncitori tineri și vîrștnici să-și cul
tive terenurile ce le revin, pentru ca în 
comună să nu rămînă în acest an nici un 
petec de pămînt nefolosit.

BUZDUGAN ILIE 
secretar al organizației U. T. M. 

din Întovărășirea agricolă 
a comunei Peretu

Să ducem 
piuă la capăt 

acțiunile 
întreprinse

în toamna anului 
1953, în urma unui 
articol pe care l-au 
citit în ziar, despre 
acțiunea tinerilor din 
raionul Lehliu pen
tru cultivarea unor 
terenuri arabile, ele

vii școlii noastre, la inițiativa organizației 
U.T.M. din școală, au pornit și ei o ase
menea acțiune. Ei și-au propus ca prin 
muncă voluntară să are și să însămînțeze 
circa 12 hectare ce se află în spatele gării 
Roșiori Vest, pămînt care de zeci de ani 
nu a fost cultivat. De îndată ce au luat
hotărirea, tinerii noștri au și pornit la 
treabă. Au curățat mai iptîi țerenul și 
apei au trecut la arat. N-au apucat însă 
să tragă decit primele brazde și acțiunea 
a fost întreruptă de sfatul popular raio
nal care a atribuit spre folosință acel 
teren întreprinderii „Drum nou“ din Ro
șiori. Terenul a fost lăsat însă în para
gină și pe el se văd doar urmele prime
lor brazde trase cu tractoarele toamna 
trecută

în anul acesta, cerem sfatului popular 
raional să sprijine în mod concret acțiu
nile întreprinse de tinerii din orașul și 
raionul nostru, pentru redarea de noi te
renuri agriculturii; cerem ca tinerii să fie 
ajutați ca să-și ducă angajamentul la bun 
sfîrșit.

Școala profesională de mecanizare a a- 
griculturii din orașul Roșiori de Vede are 
în planul de lnvățămlnt, ca de la 1 oct. 
a. c. fiecare elev să efectueze un număr 
de ore de conducere cu tractorul, sub su
pravegherea tov. profesori maiștri, Elevii 
și profesorii sînt dornici de a folosi a- 
ceste ore, contribuind la acțiunea de des
țelenire a tuturor terenurilor nefolosite 
pînă acum din raza orașului Roșiori.

De asemenea, în ceea ce privește acți
unea care va fi întreprinsă de comitetul 
raional U.T.M. și organele locale pențru 
îndiguirea cursului unor rîuri ce produc 
pagube, prin revărsare, ne .luăm angaja
mentul să o sprijinim cu toată însufle
țirea.

DUMITRU GHERLA 
director al Școlii profesionale 

de mecanizare a agriculturii 
din Roșiori de Vede

îndiguiri ne Noi, muncitorii de 
țt * ri ■ t i t^a G.A.S. „Dumitru Valea UrlHIMtUlMarineseu" din satul 

Troiap, am studiat și 
dezbătut Proiectul de Directive ale Con
gresului al II-lea al Partidului cu privire 
la dezvoltarea agriculturii în următorii 
2-3 ani și ne-am însușit sarcinile ce de
curg din acest important document. Ca 
urmare, colectivul de muncă al G.A.S. 
„Dumitru Marinescu" a luat hotărirea de 
a adinei și indigui valea unui rîu în ve
derea creări} unei crescătorii de pește șl 
a .unei grădini de zarzavat care să con
tribuie la folosirea tuturor rezervelor de 
pămînt nevalorificate pînă acum și, în a- 
celași timp, să ajute la îmbunătățirea ni
velului de trai al muncitorilor din gospo
dăria noastră.

De asemenea, vom planta cel puțin 50 
de pomi fructiferi de-a!ungul șoselei Ro
șiori— Tr, Măgurele.

STAVARACHE CONSTANTIN 
inginer mecanic G.A.S. „Dumitru 

Marinescu" satul Troian

A apărut în limbile: rusă, romină, 
franceză, germană, engleză și spaniolă

..Pentru pace train că. 
penFu democrație populară!”

București. Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești 
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Cuprinde :

A ticol de fond : A cincea aniversare 
glorioasă a Republicii Democrate 
Germene.

* » * O nouă contribuție a U.R.S.S. 
la cauza păcii și securității popoa
relor.
A 5-a aniversare a Republicii Popu
lare Chineze.

* * * Cuvîntarea tovarășului Ciu En- 
lai la adunarea festivă de la Pekin 
din 30 septembrie 1954.

* * * Cuvîntarea tovarășului N. S. 
Hrușciov.
A 5-a aniversare a Republicii Demo- 
ora'e Germana.

* * » Cuvîntarea tovarășului Otto 
Grctewohl la adunarea festivă de la 
Berlin din 6 octombrie 1054.

* * * Cuvîntarea tovarășului V. M. 
Molotov.

R. Palme Dutt: Noi trăsături în lupta 
de eliberare națională e popoarelor 
din țările coloniale și dependente.

H. Korn : Nemulțumirea crescîndă față 
de politica lui Adenauer (Scrisoare 
din Germania occidentală).

Jan Marek : Note politice: Ce a arătat 
„cazul Montesi".

Informații
De vînzare la toate librăriile, 
chioșcurile și debitele O.C.L.

Prețul 40 bani

Arbitrul — factor important 
în educarea sportivilor

Pentru tineretul patriei noastre Proiectul de Directive ale celui de al Il-lea 
Congres al P.M.R. are o însemnătate uriașă. Este vorba nu numai de faptul că 
tineretul Înțelege necesitatea de a participa la îndeplinirea unor sarcini actuale, 
ci șl de faptul că acest document deschizător de mărețe perspective a pătruns 
în inima fiecărui tînăr, dînd un suflu nou avîntulul în muncă șl întărind hotă- 
rîrea tinerilor de a nu precupeți nimic pentru a săvîrșl fapte eroice care să 
servească construirii unei vieți tot mal îmbelșugate poporului muncitor.

In toate colțurile țării tinerii, dezbătând Proiectul de Directive șl scoțînd 
la Iveală în lumina prevederilor Iul Imensele posibilități de folosire a resurselor 
locale, îșl Iau angajamente concrete de participare la lupta pentru dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2—3 ani.

De curlnd, comitetul raional U.T.M. Roșiori de Vede a organizat o consfă
tuire cu tineri colectiviști, Întovărășiți, țărani muncitori cu gospodării indivi
duale și specialiști din raion în legătură cu perspectivele ce le deschide Pro
iectul de Directive raionului Roșiori în direcția redării de noi terenuri agricul
turii. In cuvîntul lor cel prezențl au exprimat dragostea tineretului din raion 
față de partid și hotărirea de a fl în primele rîndurl în lupta pentru înfăptuirea 
prevederilor Proiectului de Directive. Deosebit de prețioase au fost propunerile 
făcute la consfătuire în ce privește folosirea de noi terenuri.

Redăm mal Jos, prescurtat, referatul prezentat la această consfătuire de 
tovarășul Kaloș Valentin, tehnician al sfatului popular raional, precum șl unele 
propuneri și angajamente ale tinerilor.

Perspective mari
Proiectul de Directive ale Congresului 

al II-lea al Partidului pune printre altele 
în fața oamenilor muncii din agricultură 
sarcina identificării suprafețelor și pu
nerea în valoare a tuturor rezervelor de 
terenuri, astfel ca suprafața arabilă a ță
rii să crească la finele anului 1956 la 
19 milioane hectare. îndeplinirea acestei 
sarcini va constitui o contribuție impor
tantă la lupta pentru mărirea producției 
agricole globale.

Proiectul de Directive a deschis și raio
nului nostru largi perspective în ce pri
vește redarea de noi terenuri agriculturii. 
Suprafața cultivabilă va putea crește sim
țitor prin acțiuni de Îndiguire, asanare, 
desțelenire etc. De pildă, rturile Vedea și 
Burdea, prin revărsările lor din fiecare an, 
scot din folosință însemnate suprafețe de 
teren, care ar putea produce mii de tone 
cereale și aduc astfel mari pagube agri
culturii. Prin îndiguiri, această suprafață 
va fi redată agriculturii. Și nu peste mult 
timp și pe aceste terenuri vor crește holde 
bogate.

In fiecare an în comuna Dobrotești, satul 
Merișani se formează o baltă care ocupă 
mai mult de 100 hectare teren. Prin săpa
rea de canale, această baltă poate fi dese
nată, iar terenul ar putea produce peste 
150 tone cereale. De asemenea, este un 
mare număr de bălți în cuprinsul raio

nului Roșiori, care ocupă fiecare între 5-10 
hectare, ca cea din perimetru! întovărăși
rii Merișani, sau aceea din comuna Pîrlita. 
Desecarea lor va permite cultivarea unor 
însemnate suprafețe cu legume.

Un rol însemnat îl are și mărirea con
tinuă a suprafețelor de pășunat prin cu
rățirea de mărăcini șl desțelenirea 
nilor naturale degradate, pentru a 
pășuni artificiale, cunoscute sub 
mirea de conveiere verzi. Totodată 
lenirea fînețelor izolate, aflate în bazinul 
legumicol din jurul orașului va da circa 
30 hectare teren pentru a fi cultivat cu 
legume. In felul acesta se va îmbunătăți 
continuu aprovizionarea cu legume a oa
menilor muncii din Roșiori.

O suprafață însemnată o ocupă șl 
terenurile virane. De pildă, In comuna 
Peretu peste 20 hectare teren din apro
pierea gării nu au nici o întrebuințare; la 
fel în cuprinsul orașului Roșiori de Vede 
aproape 15 hectare teren îl ocupă locurile 
virane, care date în folosință muncitorilor, 
ar putea produce peste 100 tone legume.

Pentru a da viață mărețelor sarcini ce 
izvorăsc din Proiectul de Directive ale 
Congresului al II-lea al Partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în următo
rii 2-3 ani, sfatul popular Roșiori și-a pro
pus o serie de acțiuni care să se des
fășoare încă în acest an. Tineretul din ra
ionul

pășu- 
forma 
denu- 
desțe-

nostru este chemat să-și pună toată 
priceperea și tot elanul șău creator 
în slujba realizării sarcinilor date 
de partid pentru a contribui ca ra
ionul nostru să devină din zi în zi 
tot mai îmbelșugat și mai înfloritor.

KALOȘ VALENTIN 
tehnician la secția agrară a sfatului 
popular raional Roșiori de Vede

ri i . Ani la rînd, în co
lin canal pentrUjnuna noastră a fost

OrSZăriiî supusă inundațiilor, 
o suprafață de a- 

proape 20 ha. cultivată cu orez. Se pro
duceau astfel pierderi mari de recoltă, 
iar munca depusă era zadarnică. Acum 
sfatul popular a luat inițiativa să folo
sească din plin acest teren. Au fost la 
fața locului tehnicieni care au hotărît să 
se înceapă săparea unul canal pe o dis
tanță de 400 m. pentru scurgerea apei. 
Noi, tinerii din sat, am hotărît să exe
cutăm această lucrare prin muncă volun
tară. în cinstea celui de al II-lea Congres 
al Partidului și a zilei de 7 Noiembrie 
noi ne angajăm să terminăm de săpat ca
nalul. In acest fel vom reda agriculturii 
cele 20 ha. cultivate cu orez, a căror pro
ducție va contribui la o mai bună apro
vizionare cu orez a oamenilor muncii.

SCOICA IOAN 
secretar al sfatului popular 

din comuna P’rllta

Vom desțeleni 
25.000 m.p. 

terenuri

In timpul regimu
lui de democrație 
populară, în comuna 
noastră s-au dat în 
folosință numeroase 
terenuri. In ultimii

ani, a fost desțelenită o suprafață de 70 
ha., care apoi a fost dată în folosință la 
250 țărani muncitori. Aceștia au însămîn- 
țat-o cu furaje și astfel a fost asigurată 
baza furajeră necesară țăranilor munci
tori cu gospodărie individuală.

Totuși, comuna noastră are mari posi
bilități pentru punerea tn valoare a noi 
terenuri. De exemplu, în anul acesta, cele 
80 ha. din izlazul comunal care au fost 
desțelenite, vor trebui deîndată însămîn- 
țate, de către cei ce se ocupă cu admi
nistrarea lor. De asemenea, cu sprijinul 
sfatului popular vor trebui însămînțate și 
alte însemnate suprafețe ce se află în co
muna noastră, care pînă în prezent n-au 
fost folosite.

Noi utemiștil din comuna Miroși 
luăm angajamentul să desțelenim și 
redăm agriculturii în toamna acestui 
o suprafață de 25.000 m- p.

MIHAI MARIN 
organizației U.T.M. 
comuna Miroși

secretarul 
din

ne 
să 
an

Vor deveni 
grădini 

roditoare

In comuna Tufeni 
din Vale, oa și în 
alte sate și comune 
din raionul nostru, 
n-au fost folosite pî
nă acum toate tere

nurile bune de cultivat. Anul acesta, în 
comuna noastră, vor putea fi redate agri
culturii, peste 3 ha. teren arabil. Terenu
rile nefolosite din jurul școlilor, ca cel de 
pe lîngă Școala elementară de 7 ani din 
Tufeni din Deal, din curtea Școlii elemen
tare din Tufeni din Vale, a Școlilor ele
mentare din Stoborăști și Barza, pot fl 
cultivate cu diferite legume care să con
tribuie la sporirea producției de legume 
în coțnuna noastră și la buna aprovizio
nare a acestor școli. Pentru aceasta noi 
utemiștii din Tufeni cu sprijinul condu
cerii școlilor vom antrena elevii și-i vom 
ajuta să transforme aceste terenuri în a- 
devărate grădini roditoare.

BUZATU CONSTANTIN 
agent legumicol al sfatului popular 

comunal Tufeni din Vale

Vom planta mii de pomi -----------
In numele tineretului din raionul Roșiori de Vede, participanta lațintuire t ~ —   -t-.i _ v , , ... 'consfătuire și-au luat angajamentul să desfășoare o acțiune largă pentru 

plantarea de pomi fructiferi. In cinstea celui de al II-lea Congres al Par
tidului și a zilei de 7 Noiembrie se va pregăti terenul pentru plantarea
a mii de pomi, după cum urmează: 

it
Tecuci

*
lan —

In comuna Tufeni pentru 240 pomi pe marginea șoselei spre 
Kalinderu.
— La G.A.S. Troian pentru 350 pomi pe șoseaua Belitorl — Tro- 
Roșiorl.
— Pe șoseaua Balacl — Miroși pentru 1800 pomi.
— Pe șoseaua Dobrotești — Merișani pentru 300 pomi.
— In satele Dobrotești, Merișani, Didești pentru 800 pomi.
— Pe malurile rîului Vedea pentru 300 pomi.
— Pe șoseaua Dobrotești — Cățeleștl —' Gara Balacl

500 pomi.
* — De la Roșiori spre Belitorl — Cornetu pentru 100 pomi.
* — Pe șoseaua Roșiori — Belitorl pentru 500 pomi.
* ■— Vor mai fi plantate cu pomi 75 ari poiană în comuna 

ceni, 1,50 ha. la școala elementară din Balacl, Coasta Aleșteulul 
luluî din comuna Belitorl.

pentru

Moză- 
șl Va-

Iși îndeplinesc o datorie patriotică
PITEȘTI (de la corespondentul nostru 

Gh. Socoțeanu).
Este vie dorința țăranilor muncitori din 

raionul Slatina de a întîmpina cel de al 
II-lea Congres al Partidului și cea de a 
37-a aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie cu succese tot mai 
însemnate. Și această dorință a lor este 
dovedită prin fapte. Pretutindeni, țăranii 
munoitori își sporesc eforturile pentru a 
termina la vreme muncile agricole de 
toamnă.

O mare atenție acordă țăranii muncitori 
din raion și îndeplinirii tuturor obligații
lor pe care le au față de stat. In toate co
munele și satele, țăranii muncitori își pre
dau cu dragoste cotele ce le datorează 
statului.

Pînă acum, cele mai bune realizări în 
ce privește îndeplinirea îndatoririlor față 
de stat, au fost obținute în comuna Tes- 
lui Aci, datorită muncii politice dusă, ță
ranii muncitori și-au predat cu bucurie 
cotele, contribuind astfel ca, pînă de cu- 
rînd, planul de colectări în întreaga co
mună să fie îndeplinit în proporție de 105 
la sută la grîu, îndeplinit în întregime la 
carne, iar la lapte să fie depășit cu peste 
31 la sută.

Rezultate frumoase în direcția îndepli
nirii planului de colectări au mai obținut 
șl țăranii muncitori din alte comune ale 
raionului. Astfel, cei din comuna Slătioara 
au depășit planul de colectare a griului 
cu 4 procente, iar cei din comunele Ci- 
rsașov și Milcov și-au îndeplinit planul

în întregime. Fruntași la predarea cotelor 
de came sînt țăranii muncitori din co
muna Scornicești, care au îndeplinit pla
nul în proporție de 110 la sută. Cei din 
comunele Găneasa, Piatra Olt, Coteana și 
Buzești. și-au predat și ei în întregime 
cotele de came ce le datorau statului. In 
comuna Potcoava, planul de predare a 
laptelui de oaie a fost depășit cu 33 la 
sută, iar în comuna Scornicești, cu 12 la 
sută.

La obținerea acestor realizări, o contri
buție de seamă au adus-o și organizațiile 
de bază U.T.M. din raion. Agitatorii ute- 
miști, sub îndrumarea comuniștilor, au 
dus o largă muncă de agitație în rîndurile 
tinerilor țărani munoitori, convingîndu-i 
să-și predea eît mai degrabă cotele către 
stat. Apoi, în multe locuri, utemiștii au 
fost în rîndul fruntașilor la predarea co
telor, constituind un exemplu vrednic de 
urmat pentru ceilalți tineri țărani mun
citori. Așa s-au petrecut lucrurile, de 
pildă, în comuna Coteana, Tovarășul Ma
rin Dumitrescu, secretarul organizației de 
bază U.T.M. a fost primul din comună 
care și-a predat, în întregime cotele ce 
le datora statului. Exemplul lui a fost 
urmat apoi de utemiștii Gheorghe Fie- 
raru, Ion Tonu și alții. Un sprijin deosebit 
la îndeplinirea planului de colectări l-au 
dat și organizațiile de bază U.T.M. din 
comunele Milcov, Scornicești, Buzești și 
Potcoava, unde marea majoritate a ute- 
miștilor și-au achitat în întregime obli
gațiile către stat.

Recepjie în cinstea Ansamblului 
de cînfece și dansuri

al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare

Vineri seara, ambasadorul R. P. Chi
neze la București, Van Iu-pin a oferit o 
recepție în cinstea Ansamblului de cîn- 
tece și dansuri al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare.

La recepție au participat, tovarășii 
Constanța Crăciun, ministrul culturii, ge
neral locotenent L. Sălaj an, prim locții
tor al ministrului Forțelor Armate ale 
R.P.R. M. Macavei, președinte de onoare 
al Institutului Romîn pentru relațiile 
Culturale cu Străinătatea, T. Rudenco, 
locțiitor al ministrului Afacerilor Exter
ne, Constantin Doncea, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei, numeroși oameni de artă, 
ofițeri superiori ai Forțelor noastre Ar
mate.

Au participat de asemenea membrii 
Ansamblului de cîntece și dansuri al Ar
matei Populare Chineze de Eliberare în 
frunte cu generalul Cen I, conducătorul 
Ansamblului.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie. (Agerpres)

---- •-----

Informație
Printr-un Decret al Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romîne, s-a reorganizat Ministerul Con
strucțiilor și al Industriei Materialelor de 
Construcții, împărțindu-se în : Ministerul 
Construcțiilor și Ministerul Industriei Ma
terialelor de Construcții.

Tov. Hossu Gheorghe a fost numit în 
funcția de ministru al Construcțiilor, iar 
tov. Loncear Carol a fost numit în func
ția de ministru al Industriei Materialelor 
de Construcții. (Agerpres)

Urmăresc cu regularitate în coloanele 
ziarului „Scînteia tineretului" discuția în 
jurul problemei „Morală de sportiv sau 
de vedetă 7“ Și ca iubitor al sportului — 
și în același timp arbitru de fotbal — 
vreau să-mi spun și eu părerea în legă
tură cu . această problemă.

Personal, consider că problema educa
ției comuniste a sportivilor este una din
tre problemele importante ale ■ mișcării 
noastre de cultură fizică și sport. Cum 
poate obține un sportiv performanțe va
loroase, eînd acesta nu vine cu regulari
tate la antrenamente, disprețuiește tova
rășii de echipă și adversarii de întrecere 
și în general, se comportă ca o vedetă ? 
Fără îndoială asemenea sportivi nu pot 
obține rezultate valoroase.

Vreau să vorbesc însă mai pe larg în 
această scrisoare despre problema rolului 
și a importanței pe care o are arbitrul în 
educarea sportivilor. Pentru a putea să-și 
îndeplinească cu succes sarcina în ceea 
ce privește educația sportivilor, arbitrul, 
el însuși trebuie să aibă în primul rînd 
o Înaltă pregătire politico-ideologică. să 
fie un bun pedagog și în același timp 
exemplu de cinste și modestie.

Arbitrul trebuie să cunoască bine însă 
nu numai regulamentul de joc. El trebuie 
să aibă și o pregătire generală în dome
niul culturii fizice și a sportului, cunoș
tințe în domeniul pedagogiei, psihologiei 
etc. Un bun exemplu îl oferă în această 
direcție arbitrul Iile Drăghicl (București). 
Acesta posedă temeinice cunoștințe spor
tive și e un bun pedagog. Deciziile sale
— întotdeauna juste și prompte — dez
voltă relații bune între sportivi pe tere
nul de joc, contribuind în acest fel la edu
carea acestora într-un spirit de luptă 
sportivă cinstită.

Trebuie de știut de asemenea că arbi
trul va deveni un bun educator, dacă va 
fi apropiat de fiecare jucător, dacă va 
avea întotdeauna autoritate morală asu
pra lor și desigur, dacă va fi obiectiv în 
aprecierile sale. In această direcție, pen
tru multi arbitri sînt exemplu Dumitru 
Sohulder (București) și Bblonyi Andrei 
(Orașul Stalin).

în calitatea sa de conducător al jocu
lui, arbitrul trebuie să rămînă obiectiv, 
fapt care asigură desfășurarea normală a 
partidei. Urmărind comportarea jucători
lor și respectarea întocmai a regulelor de 
joc, arbitrul trebuie să preîntâmpine ori
ce posibilitate de încălcare a regulamen
tului de joc. El trebuie să vegheze ca do
rința de victorie să nu depășească limi
tele sportivității. Arbitrul este obligat să 
ducă o muncă educativă pentru întărirea 
raporturilor tovărășești între jucători și 
să combată cu cea mal mare strictețe in 
cadrul jocului, orice manifestări da nes- 
portivitate. Nu trebuie însă să se fereas
că de intensitatea luptei, de momentele 
îndîrjite ale jocului, Pot servi ca exemple 
în această direcție prin comportarea lor 
bună arbitrii: Floruț Gheorghe (Reșița), 
Drăghici Zaharia (Constanța), Comșa Oc
tavian (Craiova) etc.

Fără îndoială că baza educației jucăto
rilor trebuie făcută în secțiile de fotbal 
ale colectivelor sportive de către antre
nori. Munca de instruire sportivă trebuie 
împletită cu munca de educare. Neglija
rea uneia dintre acestea va atrage după 
sine consecințe grave.

Fotbaliștii noștri trebuiesc educați tn 
spiritul dragostei înflăcărate față de pa
trie și popor, în spiritul unei lupte cins
tite și drepte în care cel mai bun învinge.

Antrenorii trebuie să sădească în con
știința fotbaliștilor respectul față de ad
versari și considerație față de arbitri

„Fotbalistul"
In întreprinderea noastră lucrează doar 

cîteva zeci de tineri. Cu tot numărul mic, 
avem însă o bogată activitate sportivă. 
Echipa noastră de fotbal — Bere Grivița
— activează în cadrul campionatului oră
șenesc seria a IlI-a și în prezent se află 
pe primul loc în clasament. De asemenea, 
de curînd am alcătuit o echipă de volei 
care acum se află la primele antrena
mente.

Din păcate însă, deși sînt puțini spor
tivi în fabrica noastră, printre ei se află 
eîțiva care nu se comportă întocmai nor
melor moralei sportivului de tip nou.

Printre ei se află și fotbalistul Turlea 
Nicolae. Acesta se pretinde un jucător 
„de valoare", un jucător care socotește 
că fără el echipa „nu ar merge". Tocmai 
de aceea el îi desconsideră pe ceilalți to
varăși din echipă. Faptele dovedesc însă 
contrariul. Turlea Nicolae nu este de loc 
un jucător bun, așa cum se pretinde. El 
se descurcă foarte greu pe teren și nu 

I poate rezista unui meci întreg, tocmai

Vedeta
Tinerii din întreprinderea noastră — 

Atelierul T. C. 11 Giulești — urmăresc cu 
mult interes în ziarul „Scînteia tinere
tului" dezbaterea în legătură cu: „Mo
rală de sportiv sau de vedetă ?“

Trebuie să arăt că și echipa noastră 
de fotbal, care activează tn cadrul cam
pionatului raional, are o comportare cu 
totul nesatisfăcătoare. Poziția actuală a 
echipei noastre în clasamentul campiona
tului — codașă — nu este de fapt nejusti
ficată.

Ingîmfarea, comportarea netovărășească 
față de coechipieri, desconsiderarea ad
versarilor, indisciplina pe teren, toate a- 
cestea și-au făcut loc în rîndurile unora 
dintre jucătorii noștri de fotbal.

O atitudine cu totul nejustificată au 
avut-o fotbaliștii Gavenea Constantin și 
Ion Bălășescu. In timpul desfășurării

care sînt continuatorii muncii antreno
rului și a eforturilor depuse de jucător» 
în lupta lor pentru victorie. In această 
direcție, au obținut succese mai impor
tante antrenorii Steinbach Petre (Ti nă
rui Dinamovist), Kovacs ștefan (Știința 
Cluj), Ardoș Alexandru (Metalul Baia- 
Maro) și alții.

Cu tot apoi-tul antrenorilor și arbitrilor, 
în mimea do educație a sportivilor .'.a 
mai observă încă o serie de lipsuri. U- 
neori pe terenurile de sport mai răbufnesc 
rămășițe ale educației burgheze și este 
condamnabil faptul că împotriva acestor 
manifestări unii arbitri nu iau nici o mă
sură lăsînd deseori ca jocul să degene
reze. E cunoscut faptul că arbitrul Szego 
Nicolr.e (Arad) nu ia de cele mai multe 
ori atitudine împotriva manifestărilor de 
nesportivitate ale jucătorilor. Așa s-a în
tâmplat și în jocul Metalul (București)— 
Progresul (București) unde în timpul jo
cului au avut loc o serie de manifestări 
huliganice pe care însă arbitrul Szegă 
Nicolae nu le-a combătut.

Asemenea „îngăduințe" cu totul nead
misibile au dovedit și arbitrii Mihail Pcpa 
în jocul C.C.A.—Locomotiva București, 
Chclemen Nicolae (București) în jocul 
Flamura Roșie Burdujeni — Locomotiva 
Iași, Varga Adalbert (Cluj) în joeul Lo
comotiva București—Minerul Petroșani șl 
alții.

In această direcție munca arbitrilor nu 
este însă suficient ajutată nici de unii 
antrenori care neglijează munca de edu
cație a sportivilor. Deseori, antrenorii Fr. 
Ronai (Locomotiva Grivița Roșie), Crico- 
van Ion (Minerul Petroșani), Kocsis Ele- 
ner (Locomotiva Oradea), I. Naciu (Di
namo 6 București) și mulți alții, „uită" 
că trebuie să se ocupe și de pregătirea 
morală a jucătorilor. Se întâmplă și ca
zuri cînd unii dintre acești antrenori „în
chid ochii" la abaterile săvîrșlte pe tere
nul de sport de jucători.

Pentru a pune capăt diferitelor mani
festări nesportive care îșl mai fac loc 
încă pe terenurile de sport, arbitrii vor 
trebui să intensifice munca de educare a 
jucătorilor. Prin decizii juste arbitrul tre
buie să creeze condiții de dezvoltare a 
unui sentiment reciproc de respect între 
jucători, fapt care îl va convinge că mă
surile luate de el sînt uniforme pentru 
toți. Acest lucru va avea o mare putere 
de educare asupra sportivilor. Arbitrul 
va trebui să nu tolereze nici o abatere de 
la regulile jocului, nici o încercare de in
disciplină, de nesportivitate.

Arbitrii au ca sarcină să se pregătească 
cu aceeași seriozitate pentru fiecare joc 
pe care îl conduc. Nu este cituși de puțin 
justă atitudinea unor arbitri ca de pildă, 
Galamboș Anton și Barcsi Ludovic (Baia 
Mare), Maier Aurel (Lugoj), Mihai Ion șl 
Asadurian Asadur (București), Toth Ale
xandru (Oradea) care desconsideră jocu
rile de categorie inferioară și arbitrează 
superficial.

Regulamentul de joc este valabil pen
tru toți jucătorii indiferent în care ca
tegorie activează. Dar acest regulament 
îl obligă și pe arbitru să fie sobru, să-l 
aplice în mod just, indiferent în ce cate
gorie arbitrează sau dacă terenul este cu 
gazon, îngrădit sau nu. dacă are specta
tori mulți sau puțini. El trebuie să ve
gheze ca jocul să se desfășoare în bune 
condițiuni contribuind prin aceasta la 
educarea tinerilor sportivi.

TIBERIU ASZTALOS 
arbitru de fotbal

Țuriea Nicolae
pentru faptul că subapreciază antrena
mentele. Și pentru că a venit vorba de 
aceasta, vreau să arăt că Turlea Nicolae 
nu participă deseori la antrenamente, 
socotind că nu-i sînt folositoare lui, un 
„fotbalist înăscuț". In plus, el creează de 
multe ori în sinul echipei o atmosferă 
nesănătoasă, insultând pe tovarășii săi.

Noi nu sîntem însă de acord cu atitu
dinea acestui „sportiv". Tinerii din în
treprinderea noastră sînt nemulțumiți și 
indignați de comportarea lui Turlea Ni
colae.

Unui adevărat sportiv de tip nou trebuie 
să-i fie caracteristică atitudinea tovără
șească față de coechipieri și adversari, 
spiritul de luptă și dragoste pentru cu
lorile colectivului. Pentru aceasta trebuie 
să lupte organizația noastră de^ bază 
U.T.M., pentru aceasta trebuie să lupte 
fiecare sportiv din întreprinderea noastră.

ȘTEFAN POPESCU 
membru In comitetul organizației 

de bază U.T.M. Fabrica de bere „Grivița"

noastră
unui meci cu echipa „Zarea Roșie", a- 
cești „sportivi" — membri ai aceleiași 
eehipe — s-au insultat șl chiar s-au luat 
la bătaie pe teren.

în special jucătorul Gavenea, care de 
altfel este foarte îngîmfat, face deseori 
uz de calitatea sa „fotbalistică". El își 
insultă deseori pe teren tovarășii de e- 
chipă și îi amenință dacă nu-1 „deschid" 
pe el. Ținerii noștri au luat deseori po
ziție față de acest jucător cu aere de ve
detă, l-au dezaprobat. Asemenea atitudini 
nesănătoase, huliganice, n-au ce căuta în 
rîndul jucătorilor echipei noastre.

O atitudine cinstită, modestă, o atitu
dine de sportiv nou, iată care trebuie să 
fie conduita sportivilor noștri.

GRIGORE VASILE
membru al corn telului organizației 

de bază U.T.M. Atelierele T. C. 11 Giulești

Și-au îndeplinit planul lunar în 20 de zile
GALAȚI (de la corespondentul nostru).
Dorind să întâmpine cel de al II-lea 

Congres al Partidului și ziua de 7 Noiem
brie cu noi succese în muncă, muncitorii 
de la cooperativa meșteșugărească „Pro
gresul" din Galați, desfășoară larg între
cerea socialistă.

Tinerii muncitori din secția nr. 1 dac 
și-au îndeplinit și depășit planul lunar 
pînă în ziua de 20 septembrie. Astfel, ei 
au lucrat peste plan din resurse locale 
200 pufoaice, 707 cearșafuri, 60 șorțuri și 
altele.

în fruntea îndeplinirii și depășirii pla
nului de producție au fost u'smiștli Rogoz 
Faul, Lărgeanu Sofia, Corbii Vela șl alții

De asemenea, planul de producție al

secției balonzaide a fost depășit cu 20,5 
la sută. In frunte au fost tinerii munci
tori Iancu Strul și lamar.di C.

Membrii acestei cooperative vor să dea 
oamenilor muncii cit mai multe bunuri de 
larg consum.

De pildă, în secția plăpumărie s-au con
fecționat în această lună din resurse lo
cale 280 pufoaice. O parte din aceste pro
duse au și fost vîndute oamenilor muncii 
prin comerțul de stat.
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A 5-a aniversare a R. D. Germane

Marele miting al oamenilor muncii din Berlin
BERLIN 8 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 7 octombrie a avut loc in Piața 
Marx-Engels din Berlin un mare miting 
al oamenilor muncii cu prilejul sărbăto
ririi celei de a 5-a aniversări a constituirii 
Republicii Democrate Germane.

Ora 14,30. Tn ovațiile furtunoase ale 
asistenței apar în tribuna principală: 
Wilhelm Pieck, președintele Republicii 
Democrate Germane ; Otto Grotewohl, 
prim-ministru al R. D. Germane ; Her
mann Mattern, vicepreședinte al Came
rei Populare a R. D. Germane; Walter

La începutul cuvîntărl! sale, Walter 
Ulbricht a arătat că sosirea a numeroase 
delegații din Uniunea Sovietică, țările la
gărului socialist și democrat și țările ca
pitaliste la sărbătorirea celei de a 5-a 
aniversări a R. D. Germane este o măr
turie" a legăturilor trainice de prietenie 
dintre forțele iubitoare de pace din Ger
mania și popoarele iubitoare de pace.

Ulbricht a subliniat că Republica De
mocrată Germană este baza trainică a 
luptei duse de forțele democrate și iubi
toare de pace ale poporului german pen
tru unificarea patriei lor. Miliardarii din 
Industria de armament și generalii hitle- 
riști din Germania occidentală, a spus in 
continuare Walter Ulbricht, depun toate 
eforturile pentru a împinge pentru a treia 
oară-fGermania pe calea remilitarizării și 
a catastrofei războiului. Conferința de la 
Londra, la care a fost adoptată hotărîrea 
cu privire la alăturarea Germaniei cc- 
cidentale la pactul militar occidental, a 
constituit o lovitură dată intereselor vi
tale ale poporului german și popoarelor 
Europei. Tratativele de la Londra au 
urmăpit scindarea Germaniei pe timp în
delungat. Poporul german nu va fi nicio
dată .de acord cu rezultatele tratativelor 
separate de la Londra.

Citind cuvintele rostite de V. M. Molo
tov la ședința festivă din Berlin cu pri
lejui celei de a 5-a aniversări a Repu
blicii Democrate Germane și anume că 
„lucrul principal și urgent îl constituie 
rezolvarea problemei cu privire la resta
bilirea unității Germaniei", Ulbricht a 
subliniat că guvernul sovietic a contri
buit la rîndul său la înlesnirea unificării 
Germaniei prin acordarea suveranității 
Republicii Democrate Germane.

Astfel, reprezentanții Camerei Popu
lare și ai guvernului Republicii Democrate 
Germane, a spus în continuare Ulbricht, 
au împuternicirea să ducă tratative cu 
reprezentanții Germaniei occidentale.

Ih'opoziție cu aceasta, Adenauer a pro- 
pus^Ia Londra ca problema unității Ger
maniei să fie considerată ca o problemă 
care face parte din sfera de competență 
a puterilor occidentale. Adenauer nu avea 
nici un drept să facă o asemenea declara
ție. .Populația vest-germană și reprezen
tanții ei sînt singurii in drept să hotă
rască, asupra problemelor unificării și nu
mirii" de împuterniciți pentru ducerea tra
tativelor intre reprezentanții celor două

Dragi tovarăși și prieteni I
In numele poporului sovietic, în numele 

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
vă salut și vă felicit din toată ir.ima cu 
prilejul celei de a 5-a aniversări a Re
publicii Democrate Germane (Apliuze).

Data constituirii Republicii Democrate 
Germane a devenit o sărbătoare a oame
nilor, muncii. Cu atît mai mult este o săr
bătoare ziua de astăzi cînd «e marchează 
cea da a 5-a aniversare a constituirii Re
publicii. Astăzi este firesc să reamintim 
că acum cinci ani a fost constituită și Re
publica Federală Germană. Ea a luat fiin
ță aproximativ cu o lună înainte de R D. 
Germană.

Astăzi, cînd aici se sărbătorește cea de 
a 5-a aniversare a Republicii Democrate 
Germane, multi pot pune întrebarea • s-a 
sărbătorit oare cea de a 5-a aniversare a 
constituirii Republicii Federale Germane 
în Germania occidentală ? Dacă această 
aniversare ar fi fost sărbătorită in Ger- 
mtihfa occidentală, acest lucru s-ar fi 
știut.-’

Se- naște întrebarea de ce constituirea 
Republicii Democrate Germane a devenit 
O sărbătoare a oamenilor muncii, iar con
stituirea Republicii Federale Germane tre
ce neobservată, fără participarea maselor 
populare ?

S-ar putea aduce destule argumente 
pentru a justifica de ce anume există a- 
ceastă diferență intre situația din Ger
mania răsăriteană și cea apuseană. Este 
suficient însă să spunem un singur lu
cru." principalul.

Fapt este că muncitorii și țăranii, oa
menii muncii fizice și ai muncii intelec
tuale consideră Republica Democrată Ger
mană ca statul lor, creat de ei înșiși, ale 
cărui- succese sînt asigurate prin efnrtu- 
rilejlor pline de abnegație, de ale cărui 
realizări ei sînt mindri. In Republica De
mocrată Germană poporul este stăpin, de 
aceea o asemenea dată memorabilă cum 
este cea de a 5-a aniversare a constituirii 
R. D Germane, este sărbătorită cu entu
ziasm de masele populare (Aplauze). Și 
de aceea, sărbătorind cu mîndrie cea de

Vizitele delegației guvernamentale a R. P. R. la Berlin
BERLIN 8 (Agerpres). — Delegația gu- 

varriămentală a Republicii Populare Ro
mine. compusă din tovarășii Chivu Stoica, 
membru în Biroul Politic al C C al 
P.M’.R., prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, conducătorul delegației, Mi
hail Florescu. ministrul Industriei Chi
mice's! Gheorghe Stoica, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R.P.R. ;n 
R. D Germană, care la parte Ia festivită
țile celei de a 5-a aniversări e Republicii 
Democrate Germane, a vizitat In ziua de

Recepția oferită de ambasadorul R. D. Germane la Moscova
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS 
La 7 octombrie R Appelt, ambasadorul 

extraordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Democrate Germane in U.R S.S.. a 
oferit, o recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale — cea de a 5-a aniversare a 
constituirii Republicii Democrate Ger
mane

La. recepție au luat parte conducătorii 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
și ai guvernului sovietic K. E Voroșilov, 
L. M. Kaganovici, G M. Malenkov. M. Z. 
Saburov ; M. P. Tarasov, vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. ; A. M. Puzanov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R. ; S. A. 
Akopov, S. F. Antonov, P. I. Antropov, 
N. K. Baibakov, V. G. Bakaev, B. P. 
Bescev, P. V. Dementiev, N. A. Dîgai, V. 

Ulbricht, prim secretar al CC. al P.S U.G 
și vicepreședinte al Consiliului de Mini
ștri al R. D. Germane ; Reinhold Lobe- 
danz, președintele Camerei laenderelor; 
Otto Nuschke, Heinrich Rau, Hans Loch, 
vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri 
ai R. D. Germane ; Erich Correns, pre
ședintele Prezidiului Consiliului Național 
al Frontului Național al Germaniei De
mocrate, și alții.

Cu aplauze furtunoase a fost salutată 
apariția Ia tribuna principală a membri
lor delegației guvernamentale a Uniunii 

Cuvîntarea lui Walter Ulbricht
părți ale Germaniei, indiferent de intere
sele speciale ale guvernului S.U.A. Cine 
nu dorește să ducă tratative, aceia este un 
dușman al unificării Germaniei.

Asistența a primit cu aplauze furtunoa
se chemarea lui Walter Ulbricht de a se 
obține unitatea oamenilor muncii germani 
in lupta pentru un acord intre germani 
în scopul restabilirii unității și indepen
denței Germaniei și al încheierii unui tra
tat de pace cu Germania.

Poporul german, a spus In continuare 
Walter Ulbricht, salută propunerea gu
vernului sovietic de a se realiza fără în
tindere un acord intre Statele Unite, 
Marea Britanie. Franța și Uniunea So
vietică cu privire la retragerea trupeor 
de ocupație de pe teritoriul Germaniei 
răsăritene și apusene. Un asemenea acord

Mesajul de salut adresat Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri alU.R.S.S. 

și C. C. al P. C. U. S.
„Tn ziua celei de a 5-a aniversări a con

stituirii Republici Democrate Germane 
participanții la marele miting din caoi- 
tala Germaniei — Berlin — trimit po
poarelor Uniunii Sovietice în numele tu
turor patrioțîlor germani salutul lor fră
țesc de luptă $i le multtanesc pentru spri
jinul multilateral pe care ele 11 acordă in 
permanentă poporului german în lupta sa 
dreaptă pentru unificarea națională F pen
tru o viață pașnică și fericită Conștient! 
că prietenia dintre popoarele noastre esie 
de o uriașă importanță pentru asigurarea 
păcii in Europa și corespunde intereselor 
vitale ale națiunii germane, declarăm so
lemn : prietenia germano-sovietică este o 
cauză vitală a noastră pe care o vom 
păzi cu sfințenie Republica Democrată 
Germană, in care clasa muncitoare in 
alianță cu țărănimea muncitoare a unit 
toate forțele democrate și patriotice ale 
poporului intr-un front national unit și 
a luat in propriile ei miini conducerea lup
tei împotriva primejdie; reînvierii milita
rismului german, pentru unificarea patriei 
germane, pentru o dezvoltare a Germaniei 
pe cale pașnică și democrată, constituie un 
exemplu viu pentru întregul nostru popor.

Oamenii muncii și toți germanii patrioți 
și iubitori de pace din Germania occiden
tală se conving pe baza dezvoltării eco- 

Cuvîntarea lui V. Af. Molotov
a 5-a aniversare a Republicii Democrate 
Germane, poporul transformă această săr
bătoare intr-o festivitate națională care 
însuflețește pe oamenii muncii Ia noi fapte 
de eroism în muncă și strings și ma: mult 
rindurile tuturor democraților y. patrioti- 
lor pentru a asigura succese continue și 
mai mari. în toate domeniile construcției 
economice și culturale. Tocmai pentru că 
in Republica Federală Germană nu po
porul este stăpin. ci magnații capitalului 
și junkerii. precum și agenții lor, acolo 
nici nu se pune problema unor festivi
tăți populare cu prilejul constituirii aces
tei republici. Va veni vremea cînd și in 
Germania occidentală poporul va deveni 
stăpin. și atunci poporul :și va spune eu- 
vintul și va dori să sărbătorească datele 
sale memorabile (Aplauze prelungite.

Tn momentul de fată, cu cit se 
va ști mai mult in Germania occi
dentală despre importanta sărbătcr.rii 
aniversării constituirii Republicii Demo
crate Germane și cu cît va fi mai mare 
numărul oamenilor munci! din Germana 
occidentală care vor participa la această 
sărbătorire, cu aSt va fi mai bice pentru 
întregul popor german. (ApU<rse>-

tn fata oamenilor munci: dm RepabLca 
Democrată Germană stau destule sarcini 
importante și urgente in domeniul indus
triei și agriculturii, a! transportur.ior f 
comerțului, al dezvoltări: avintulu; invă- 
țămintului public și al dezvoltării cultu
rii, al îmbunătățirii condițiilor de trai ale 
locuitorilor de Ie orașe și sate și al îm
bunătățirii activității tuturor organizații
lor lor.

Lupta pentru restabilirea unității Ger
maniei trebuie să fie in centrul ateopei 
oamenilor munc’i din Republxa Demo
crată Germană. Lupta pentru restabilire» 
unității statului german trebuie să unea
scă pe democrații și patrioții din Germa
nia răsăriteană și apuseană, care trebuie 
să tină minte că in prezent obstacolul 
principal in această cale îl constituie unel- 
tirile . . re din Europe *>
America, ce se biruie pe militariste si 
revanșarzii din Germania occidentală.

6 octombrie marile uzine de electraapara- 
taj „I. V. Stalin" din Berlm.

După vizitarea principalelor secții ale 
uzinei, tovarășul Chivu Stoica a transmis 
salutul oamenilor munci: dn RPR. mun
citorilor uzinei, urindu-le noi succese ia 
lupta pentru unitatea German e. Cuvin
tele tovarășului Chivu Stoica au fost pri
mite cu multă căldură, dirtd prilej unei 
adevărate demonstrații pentru prietenia 
dintre poporul romin și poporul german.

Tot in aceeași zi. delegația guvernamen

G. Javoroakov, A. F Zasiadko. A. G Zve
rev. V P Zotov. I G. Kabanov. N S 
Kazakov. E F Kojevnîkov. I K Kozi'jlu. 
A. I Kostousov. S N. Kruglov. L A Liha- 
cav. E. S Novoselov. L L Nosenko. A S. 
Pavlenko. P L Parșîn. L T Sk:danenko. 
S. A. Stepanov. S. M. Tihomirov. D. F 
Ustinov — miniștri ai U R.S.S : A. A. 
Gromîko. prim locțiitor al Ministrului 
Afacerilor Externe a! U R.S.S.: A M 
Vasilevski și V D. Sokolovski — mare
șali ai Uniunii Sovietice și alții.

Printre oaspeți se aflau de asemenea 
ambasadorii extraordinari și plenipoten
țiari in Uniunea Sovietică: M. Ohn 
(Uniunea Birmană); Cian Ven-tian (Re
publica Populară Chineză); Lim He (Re
publica Populară Democrată Coreeană); 

Sovietice în frunte cu V. M. Molotov, 
prim vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., membru în Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S., precum și a conducătorilor și 
membrilor delegațiilor guvernamentale 
ale altor țări, sosiți pentru a participa la 
sărbătorirea celei de a 5-a aniversări a 
Republicii Democrate Germane.

Primul a luat cuvîntul Walter Ulbricht, 
prim secretar al C.C. al P.S.U.G. și vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane.

ar înlesni considerabil unificarea Germa
niei și ar contribui totodată și la slăbi
rea continuă a situației internaționale în
cordate.

Ulbricht și-a încheiat cuvîntarea prin 
cuvinte de salut tn cinstea Republicii De
mocrate Germane — reazim al lupiei pen
tru unificarea Germaniei pe o tază de
mocrată, in cinstea prieteniei veșnice și 
de nezdruncinat dinți* poporul german și 
marele popor sovietic. în cinstea păcii 
in întreaga lume.

Parvicipantii la miting au primit cu mare 
însuflețire propunerea profesorului Correns 
de a se trimite următorul mesaj de salut 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R-S.S..
Ct-f l -1-: d» M;-..«tr. ='. P..S S ș: Cam:-
tetului Central al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice. , 

nomice, culturale și politice a Republicii 
Democrate Germane de justețea politicii 
germane natonale și iubitoare de pace a 
guvernului Republicii Democrate Germa
ne. care, sub conducerea încercatului 
luptător de frunte pentru pace, democra
ție si Înțelegere intre popoare, mult sti
matul nostru pe» [«dinte, tovarășul Wil
helm Pieck, pășește neabătut înainte pe 
calea spre un viitor fericit Noi știm că 
forțele imperialiste din Germania occiden
tală, sub conducerea cercurilor agresive 
din SUA, vor să împiedice rezolvarea 
pașnică a problemei germane. Dar noi, 
democrații șijpatrioții germani, vom lupta 
permanent pentru obținerea unei înțele
geri intre germani in scopul restabilirii 
unității Germaniei prin tinerea unor ale
geri libere în întreaga Germanie. Nu ne 
vom cruța forțele pentru a aduce contri
buția noastră la colaborarea pașnică din
tre toate popoarele.

Trăiască prietenia germano-sovietică ! 
Trăiască pacea In întreaga lume!
Trăiască Germania unită, democrată, 

iubitoare de pace și independență !“
S-a dat apoi cuvîntul lui V. M. Molotov, 

primvicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., conducătorul delegației gu
vernamentale a Uniunii Sovietice.

care caută cu orice preț să obțină resta
bilirea militariste ului german.

Sînt numeroase piedici în calea restabi
lirii unității statului german. Toate ace
ste piedici vor f- insă biruite si cauza uni
ficăm Germanie: intr-un stat democratic 
și iubitor de pace va triumfa, dacă toti 
democrații și patrioții german: vor porni 
așa cum trebuie Ia această acțiune 
(Aplauze).

Uniunea Sovietică este un adversar de 
neînduplecat al refacerii militarismului 
german $i In aceeași măsură sprijină tot
odată cu ho țări re și consecvență necesita
tea restabilirii neîntârziate a unității sta
tului german (Aplauze). Relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Republica Demo
crată Germană se bazează pe încrederea 
in forțele democratice si in Frontul Na
țional al Germaniei Democrate, care reu
nește aceste forte. Oameni: muncii din 
această republică se pot bizui pe Uniunea 
Sovietică in toate problemele lor interne 
F externe, ende este necesar sprijinul ei 
(Aplsaze fsrtaaoase). Uniunea Sovietică 
va acorda tot sprijinul torțelor demo
cratice F iubitoare de pace ale poporului 
Zî —ar ta r-e-r. răV.âc : -----
ttțfi GennanieL lApiauze).

Trăiască Republica Democrată Germană 
șt guvernul ei (Aptasze furtunoase).

Trăiască Partidul Socialist Unit din Ger
mania — forța conducătoare a Frontului 
Național al Germa-. ei Democrate! (Aplau
ze turtuaoase).

Trăiască Germania unită, independentă. 
Iubitoare de pace. democrată! (Aplauze 
furtunoasei.

Să trăască și să se întărească prietenia 
de nezdruc-rinat dintre popoarele sovietic 
șt german' iXpUnt fu-msease. prelun
gite. Ususă aclamații: -Prietenie 
-F-wtreie

Marele m i rig al oamenilor muncii din 
Beriin. la care au participat citeva sute

: ’ a cznsiuuit o vie ex- 
prezie a ar.riățn strinse a oamenilor mun
cii ia jurai guvernului lor popular. In Ju
rul part du’ ui clasei muncitoare, o expre
sie a nocăririi de a păși înainte pe calea 
pfcu. democrației ș: socialismului.

tală rmrină a vizitat fabrica de confec
ții -Vornscr.r.it* d.n Berlin, S: aici, dele
gau a fost iniimpmată cu însuflețire de 
muncitori, care au văzut in această vizită 
o expresie a prieteniei «i colaborării din
tre popoarele romin și german iubitoare 
de pace.

1* A*i*eața zilei de 7 octombrie, de- 
: r . .em=.-e.-.:a’.S a RepuclPrci- 

lare Romine a depus o coroană de flori la 
monument-1 ostașilor sovietici de la 
Treptow.

W Lewikowski (Republica Populară Po
lonă) ; J. Vosahlilm (Republica Ceho
slovacă) ; K. T. Lukațov (Republica Popu
lară Bulgaria); trimișii extraordinari și 
miniștrii plenipotențiari: O Gartz (Fin
landa); F. El Hani (Siria); insărcinații cu 
afaceri ad-interim: M.A.S. Heddaya 
(Egipt); P Kovacs (Republica Populară 
Ungară); S. Hairo (Republica Populară 
Albania); St Ducu (Republica Populară 
Romină) ; Nguen Tyeng (Republica De
mocrată Vietnam) ; J. Hisghee (Republica 
Populară Mongolă): M. Sharif, consilier 
la ambasada Indoneziei.

In cadrul recepției au rostit cuvîntări 
R. Appelt, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Democrate 
Germane, K. E. Voroșilov și G. M. Ma
lenkov.

Puternicul ecou al propunerilor făcute 
de V. M. Molotov iu problema germană

BERLIN 8 (Agerpres). — Ziarele bur-* 
gheze din Berlinul occidental publică po 
prima pagină comentarii largi în care 
sînt redate problemele ridicate în cuvin- 
tarea ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S și, in primul rind propunerile 
legate de retragerea trupelor de ocupa
ție din ambele părți ale Germaniei și de 
alegerile pe întreaga Germanie.

Ziarele occidentale „Die Neue Zeitung" 
și „Telegraph" subliniază că relațiile din
tre U.R.S.S. și Germania occidentală se 
pot dezvolta pe baze solide.

Agenția de presă vestgermană D.M.D. 
tn primul său comentariu asupra declara
țiilor lui Molotov, arată că aceste decla
rații sînt importante prin consecințele lor 
care nu se vor lăsa, fără îndoială, aș
teptate.

Nu numai presa din Germania occiden
tală, dar întreaga presă din apusul Eu
ropei și din Statele Unite comentează pe 
larg noile propuneri sovietice. Deși iau 
o atitudine potrivnică propunerilor făcute 
de V. M. Molotov, numeroase ziare occi
dentale sînt silite să recunoască marea 
importanță a acestora, precum și deosebita 
influență pe care o exercită asupra opiniei 
publice.

Ziarul englez „Times" recomandă ca 
cuvîntarea lui V. M. Molotov să fie stu- 

i diată cu atenție. Momentul cînd a fost 
ținută această cuvîntare — arată „Ti
mes" — dovedește că mai pot exista 
multe speranțe.

LONDRA 8 (Agerpres). — TASS trans
mite: La 7 octombrie, John Platts-Mills, 
președintele Consiliului național al Aso
ciație: pentru prietenia anglo-sovietică, 

Andrew Rotsrein, vicepreședinte al Con- 
s:i:u!ui național, și Pat Slown, secretar 
general al acestui consiliu, au adresat mi- 
r.istrului Afacerilor Externe al Angliei, 
Anthony Eden, o telegramă in care se 
spune: „In legătură cu recenta propunere 
făcută da Molotov în cuvîntarea rostită 
la Berlin, cu privire la revizuirea propu
ne ril:r prezentate daja de el și de dv. și 
la examinarea unor eventuale propuneri 
noi referitoare la alegerile libere pe în- 
treega Germanie, precum și cu privire la 
evacuarea imediată a trupelor străine din 
Germania, noi vă cerem cu insistență să 
vă iniilniți cu Molotov în conformitate

Inc'udersa pe ordinea de zi a Adunării Generale
a propunerilor sovietice

NEW YORK 8 (Agerpres). — TASS
In ședința din după amiaza zilei de 6 

octombrie a Adunării Generale a O.N.U. 
s-au pus în discuție recomandările Comi- 

i tetului General cu privire la includerea 
pe ordinea de zi a celei de a 9-a sesiuni 

I a Adunării Generale a O.N.U. a celor două 
noi puncte prezentate de delegația 
U.R.SS.: „Cu privire la încheierea unei 
convenții internaționale (tratat) în pro- 
blema reducerii armamentelor și interzi
ceri armelor atomică, cu hidrogen și a 
celorlalte tipuri do arme de exterminare 
in misă" șl „Cu privire la încălcarea li
bertății de navigație in zona mărilor Chi
nei-.

Adunarea Generală a hotărit cu 40 de

Dezbaterile din Adunarea Națională franceză
PARIS 8 (Agerpres) — La 7 octombrie, 

Adunarea Națională Franceză s-a întru
ni: intr-o ședință pentru a asculta rapor- 

! tul lui Mendes-France, președintele Con- 
, siliului de Miniștri, cu privire la acordu- 
! rile în problema înarmării Germaniei, 

-nebeiate la conferința de la Londra a ce
lor nouă țări și pentru a discuta interpelă
rile in legămră cu această problemă. Men- 
des-France a Scut cele mai mari eforturi 
pentru a demonstra că acordurile de la 
Londra ar conține anumite garanții efec
tive împotriva reînvierii primejdiei ger- 

! mane. El a susținut intre altele, că prin- 
' tre acesre garanții ar fi „promisiunea Ma

rii Bruni; de a-și lăsa trupele pe con- 
i tinent" și asig-jrăr.le similare ale S.U-A.

Primul ministru francez a încercat de 
1 asemenea să prezinte problema ca și cum 
î reinarmarea Germaniei va fi controlată și 
i îngrădită deșt după cum a arătat expe- 
I riența istoriei crice obligație asumată de 

militarist:; germani de a-ș: îngrădi inar- 
i marea poate fi încălcată de ei in orice 
j moment Este semnificativ faptul că Men- 
| des-France a subliniat, acele articole din 
! acordurile de la Londra in care se vor

bește despre obligațiile Germaniei occi- 
! dentale de a nu fabrica unele tipuri de 

arme și in același timp a trecut sub tă
cere articolele care le deschid portițe 

i pentru ocolirea acestor „îngrădiri".
In cadrul ședințe- de joi după amiază 

I a Adunării Naționale franceze au luat 
cuvîntul numere^ deputat: care, refe- 
rindu-se la declarația făcută in aceeași 
ședință de primul ministru Mendes- 
France asupra conferinței de la Londra, 
au criticat cu vehemență hotăririle aces
tei conferințe.

Deputatul Paul Reynaud. (republican 
independent), s-a declarat împotriva „re
învierii statului major german", expri- 
mindu-și refuzul de a „introduce in urnă 
un vot care ar însemna renașterea wehr- 
machtului".

După cum transmite agenția France 
Presse, Paul Reyna ud a ironizat „promi
siunea făcută de Eden de a menține pe 
continentul european patru divizii șl un 
corp tactic aerian, ceea ce înseamnă tra
ducerea aritmetică a angajamentelor pre
cedente. Aceasta nu este un factor nou 
pe planul militar. Să nu pierdem stima 
intelectuală a prietenilor noștri englezi, 
prefăclndu-ne că credem acest lucru.

Cancelarul Adenauer trebuie să-și 
spună că poate peste zece sau peste 15 
ani, adică mîine în istoria unui popor, 
vechea istorie va reîncepe. Vom avea 
statul major german. Germania îșl va 
face singură armele și acelea care ti vor

85 de vase imobilizate din cauza grevei docherilor dia Londra
LONDRA 8 (Agerpres). — Docherii din 

Londra luptă cu hotărîre pentru dreptu
rile lor. După cum anunță agenția Press 
Association, la 6 octombrie numărul total 
al greviștilor s-a ridicat la 20.000 de oa
meni. Din cauza grevei celor 12.000 do
cheri 85 de vase stau în inactivitate aș- 
teptind să fie încărcate. Cei 8.000 de mun
citori de la șantierele navale din Londra 
au intrat în cea de a patra săptămînă de 
grevă. Muncitorii protestează împotriva 

cu tratatul nostru de prietenie, încheiat pe 
termen de 20 ani, și să examinați măsu
rile pentru asigurarea securității euro
pene, care să excludă reînvierea milita
rismului german".

NEW YORK 8 (Agerpres). — Comen- 
tînd într-un articol redacțional propune
rile cuprinse în cuvîntarea lui V. M. 
Molotov, rostită la 6 octombrie la ședința 
festivă de la Berlin, ziarul „New York 
Herald Tribune" scrie: „Acum, cînd 
Mendds-France și Adenauer se vor pre
zenta în fața parlamentelor lor, se va 
pune în joc mult mai multe decît înar
marea Germaniei. Primirea rezervată fă
cută lui Adenauer în Bundestag după 
înapoierea sa de la Londra dovedește că 
în Germania crește năzuința spre o uni
ficare cît mai grabnică.

Chemarea la retragerea trupelor de 
ocupație și la tratative in problema uni
ficării Germaniei, se spune în continuare 
în articol, „va exercita desigur o uriașă 
forță de atracție asupra unei țări, ai că
rei vechi oameni de stat, începînd cu 
fostul cancelar al Reichului, Bruening. și 
pină la Franz von Papen s-au pronunțat 
în favoarea unei Germanii unite".

Corespondentul din Washington al zia
rului „New York Times", Waggoner, 
anunță că un purtător de cuvînt al De
partamentului de stat s-a eschivat să 
facă comentarii directe In legătură cu 
apelul lui V. M. Molotov la o conferință 
a celor patru puteri întrucît, după spu
sele sale, personalitățile oficiale nu dis
pun deocamdată decît de informații spo
radice ale presei referitoare la această 
propunere. „Deși aici domnește convin
gerea, continuă corespondentul, că par
lamentele francez și vestgerman vor ra
tifica acordul de la Londra, persoane ofi
ciale recunosc că cercuri importante ale 
opiniei publice de la Paris și Bonn, con
sideră atrăgătoare propunerile referitoare 
la o nouă formă de securitate europeană 
bazată pe înțelegere reciprocă sau pe un 
pact cu Uniunea Sovietică.

In prezent, cînd germanii manifestă un 
interes tot mai viu pentru unificarea ță
rii lor dezmembrate, propunerea sovie
tică referitoare la o conferință pentru 
această problemă este privită aici dacă 
nu cu teamă cel puțin cu o oarecare ne
liniște".

O.N.U.
în probSsma dezarmării
voturi să amine discutarea problemei „Cu 
privire la încălcarea navigației în zona 
mărilor Chinei". împotriva acestei hotărîri 
au votat șase delegații — U.R.S.S., R.S.S. 
Ucraineană, R.S.S. Bielorusă, Polonia, Ce
hoslovacia și India. Șapte delegații, prin
tre care delegațiile Birmaniei și Siriei, 
s-au abținut de la vot.

Adunarea Generală a hotărit cu 55 vo
turi să includă pe ordinea de zi a sesiunii 
punctul „Cu privire la încheierea conven
ției internaționale (tratat) in problema re
ducerii armamentelor și interzicerii arme
lor atomică, cu hidrogen și a celorlalte 
tipuri de arme de exterminare în masă". 
Nici una din delegațiile care au participat 
la ședință nu s-a abținut de la vot și n-a 
votat contra.

lipsi le va cere Marii Britanii care va 
avea un drept de control asupra Franței 
in timp ce Franța nu va avea un aseme
nea drept asupra Marii Britanii".

Generalul Aumeran, republican inde
pendent, s-a opus de asemenea reînarmă- 
rii Germaniei occidentale declarînd că 
„acceptarea reînarmării germane în
seamnă expunerea teritoriului francez 
unei noi primejdii".

Deputatul radical socialist Olivier de 
Pierrebourg a subliniat temerile justifi
cate ale poporului francez față de o Ger
manie reinarmată. „Reinarmarea Germa
niei, a declarat el, oricare ar fi condițiile 
și preocupările cu care este înconjurată, 
constituie un coșmar pentru poporul 
francez. Dacă ar putea exista acum o 
perspectivă nouă care să permită luarea 
în considerare a unor soluții de dezar
mare, a continuat el, nu ar fi ele prefe
rabile unei reinarmări care nu poate fi 
acceptată de noi decît constrinși șl for
țați?

PARIS 8 (Agerpres). — Cea de a doua 
zi a dezbaterilor care au loc în Adunarea 
Națională franceză în legătură cu hotărî- 
rile luate la Londra de către reprezen
tanții celor nouă țări occidentale, a înce
put cu intervenția lui Gilbert de Cham- 
brun (progresist) care a arătat că poporul 
francez nu este de acord cu nici un fel 
de reînarmare a Germaniei, reinarmare 
pentru care nutrește o „neîncredere in
stinctivă*.

Ia numele fostului grup gaullist a vor
bit Jacques Soustelle. După ce s-a decla
rat în general de acord cu „doza de su- 
7r--t: ” '.:■■■= = = .rr= căreia s-a căzut
de acord la Londra, Soustelle și-a expri
mat teama în legătură cu perspectivele 
re'r.a—.1.-.; QkMBM oec;den:ale. In în
cheiere Soustelle a subliniat „necesitatea 
absolută a reluării tratativelor cu U.R.S.S. 
înainte de a se permite Wehrmachtului să 
defileze pe străzi, „trebuie examinate toate

- realizarea unei destin-
. c le — a spus el —

înainte de a compromite aceste posibilități 
inaztnînd prea repede Germania occiden
tală".

Teitgen și Simmonet, din partea M.R.P., 
au sprijinit in discursurile lor reinarma
rea Germaniei occidentale.

In numele grupului comunist din Adu
narea Națională. Jacques Duclos, Lau
rent Cassanova și Kriegel-Valriomont au 
depus o moțiune in care se cere ca Adu
narea Națională să se pronunțe împotriva 
oricărei forme de renaștere a militaris
mului german, să se opună acordurilor 
de la Londra.

Dezbaterile continuă.

concedierilor ilegale a cinci din tovarășii 
lor de muncă.

LONDRA 8 (Agerpres). — După cum 
anunță postul de radio Londra, greva de
clarată acum o săptămînă de docherii din 
portul Londra se extinde tot mai mult. 
In cursul zilei de 7 octombrie au mai de
clarat grevă alțl 5.000 de muncitori por
tuari. Numărul total al docherilor care au 
încetat lucrul pentru a obține satisface
rea integrală a revendicărilor lor, se ri
dică în prezent la 17.000.

Autoritățile R. D. Vietnam 
au preluat orașul Hanoi

HANOI 8 (Agerpres) — După cum s-« 
anunțat, tn conformitate cu acordurile 
semnate la Geneva, unitățile^ Armatei 
Populare Vietnameze și autoritățile R.. D. 
Vietnam au intrat In Hanoi, capliala Viet
namului de nord.

Descriind intrarea trupelor Armatei 
Populare în Hanoi, postul de radio „Vocei 
Vietnamului" arată că „locuitorii orașului, 
îmbrăcați în haine de sărbătoare, au fă
cut o primire călduroasă eliberatorilor 
lor. Primiți cu aclamații entuziaste — 
continuă comentatorul postului de radio 
„Vocea Vietnamului" — cadrele și armata 
noastră victorioasă și-au făcut intrarea 
triumfală in orașul pe care trupele fran
ceze l-au evacuat în întregime. Străzile 
erau împodobite cu drapele și steaguri 
roșii, iar fațadele caselor erau pavoazate 
cu lozinci. Trupele noastre au trecut pe 
sub un imens arc de triumf.

---- *-----

Ollenhauer critică politica 
guvernului de 1-1 Bonn

BERLIN 8 (Agerpres). — Joi dimineață 
au avut loc în Bundestagul de la Bonn 
dezbateri asupra rezultatelor conferinței 
de la Londra.

In cadrul acestor dezbateri a luat cu
vîntul printre alții și președintele parti
dului social-democrat, Ollenhauer, care, 
ținînd seama de puternicul curent de opi
nie din Germania occidentală in favoarea 
reunificării și împotriva reînarmării, a cri
ticat vehement politica guvernului Ada
na uer.

Reproșînd guvernului că „vrea să mas
cheze eșecul politicii sale de integrare et> 
ropeană", Ollenhauer a declarat în con
tinuare: „Se pune întrebarea dacă hotă
rîrea cu privire la reinarmarea Germaniei 
occidentale este compatibilă cu 9 politici 
de reunîficare a țării".

Ollenhauer a cerut începerea unor ne
gocieri cu U.R.S.S. în problema reunifi
cării. „Nimeni nu-și poate lua răspunde
rea, a declarat el_, de a renunța la o ase
menea inițiativă înainte de a ne lega de
finitiv de o politică inspirată de ideea 
despărțirii lumii în două blocuri șl a des- 
membrării Germaniei".

iDimitrie Pompeiu
■MăiraawaKwaăBimraKl

La 7 octombrie 1954 a încetat din viață, 
la vîrsta de 81 ani, marele învățat romin, 
matematician de reputație mondială, aca
demician Dimitrie Pompeiu.

Influența operei și a personalității sale 
asupra dezvoltării cercetărilor matema
tice din țară a fost deosebit de puternică 
și de vastă.

Opera științifică a lui Dimitrie Pom
peiu ocupă un loc de frunte și a jucat un 
rol important în progresul științei mate
matice moderne.

Dimitrie Pompeiu a îmbogățit știința 
cu rezultate fundamentale. Lucrările sala 
îmbrățișează domenii variate din analiza 
matematică, din teoria funcțiilor, teoria 
ecuațiilor diferențiale și cu derivate par
țiale, probleme de geometrie, de meca
nică, de teoria numerelor. Spiritul său 
pătrunzător și în veșnică cercetare știa 
să descopere, în vasta lume a fenomene
lor matematice, faptul nou sau trăsătura 
esențială care adeseori uimeau prin sim
plicitatea și prin eleganța lor. De aceea, 
știința căreia i-a consacrat munca sa de 
o viață Întreagă va păstra numele său, iar 
opera sa va continua să dea roade atît 
in țara sa, cît și dincolo de hotarele ei.

Dimitrie Pompeiu a fost unul din marii 
îndrumători ai școlii matematice romî- 
nești. Prelegerile sale ținute în decurs 
de 4 decenii la Facultățile din Iași, Bucu
rești, Cluj și la Politehnica din București, 
au fost urmărite de mii de tineri matema
ticieni și ingineri care — răspîndiți azi 
în toate colțurile tării — păstrează vie 
amintirea expunerilor sale de o deosebită 
claritate și profunzime.

Profund iubitor de oameni șl animal 
de idei și sentimente democratice, acade
micianul Dimitrie Pompeiu a exercitat și 
o puternică influență morală asupra tutu
ror acelora care l-au cunoscut.

Penrru meritele sale deosebite, acade
micianul Pompeiu a fost distins cu Ordi
nul „Steaua Republicii Populare Romine" 
și cu „Ordinul Muncii".

Prin moartea lui Dimitrie Pompeiu po
porul nostru pierde pe un strălucit re
prezentant al culturii sale, iar știința ro- 
mînească pe unul din marii săi creatori 
și animatori.

Prezidiul Academiei R.P.R.
Colegiul Ministerului Invațămîntulul
Membrii Secției de științe matematice 

șl fizice a Academiei R.P.R.
Dlrecțțlle șl Colectivele Institutelor 

de Matematică din București, Iași și Cluj 
ale Academiei R.P.R.

Pentru organizarea funeraliilor acade
micianului Dimitrie Pompeiu s-a constituit 
o comisie formată din: acad. Nicolae 
Profiri — vicepreședinte al Academiei 
R.P.R., acad. Ștefan Vencov, acad. Si- 
mion Stoilov, acad Grigore Moisil, acad. 
Al. Myller, prof. Tiberiu Popovici, mem
bru corespondent.

Comisia pentru organizarea funeraliilor 
academicianului Dimitrie Pompeiu co
munică :

Pentru a-șl lua rămas bun de Ia aca
demicianul Dimitrie Pompeiu, oamenii de 
știință, litere și artă, elevii și prietenii 
au acces în sala de ședințe a Academiei 
R.P.R., unde se află depus corpul de
functului, în ziua de 9 octombrie a. c. 
intre orele 10—13,30.

înhumarea academicianului Dimitrie 
Pompeiu va avea loc sîmbătă, 9 octom
brie 1954, orele 14, la cimitirul Bellu.

SPECTACOLE
SlMBATA 9 OCTOMBRIE 1954

CINEMATOGRAFE: Patria, București : Prieteni 
credincioși; Republica, 1. C. Frlmu, Tineretului: 
Agentul nr. 13; înfrățirea între popoare: Cîntec 
despre om; Maxim Gorki: Recoltă îmbelșugată: 
Elena Pavel: Cadavrul viu; Lumina; Două lumi; 
Victoria, Libertății: Cotitura cea mare; Gh. Doja: 
Reîntoarcerea victorioasă; Alex. Popov: Profesorul 
de dans; 8 Martie: Balaurul; Vaslle Roaită: Liubov 
Iarovaia; Unirea: Insula misterelor; Cultural: Echipa 
de pe strada noastră; Constantin David: Pentru 
pace și prietenie; Alex. Sahia: Nepoții gornistului 
(seria l-a); Flacăra: Pantofiorit țarinei: T. Vladî- 
mirescu: Tînăra gardă (seria l-a); Aurel Vlaicu: 
Undeva în Bizonia; Munca: Arena celor curajoși; 
Arta: Keto și Kote; Popular: Omul cu 1000 de fețe; 
M. Eminescu: Pulbere argintie: Miorița: Revizorul; 
Moșilor: Un caz în taiga; 23 August: Poemul dra
gostei ; Donca Simo: Alexandr Nevski; Ilie Pintille: 
O nmnte furtunoasă. Vizita. Lanțul slăbiciunilor. 
Arendașul romîn ; • Mal : Canalul Volga-Don.
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