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Iubește și învață limba romînă
„Veacuri dac-au fost, de trîntă, 
n-au trecut zadarnic anii:
Vie-i limba care-o cîntă 
muncitorii și țăranii.

E-n istorii, e-n baladă, 
scinteiază în folclor.
E pe uliță, pe stradă 
zi de zi, a tuturor".

Cu dragoste și cu mîndrie cîntă astăzi 
poeții frumusețile limbii noastre, așa cum 
le-au cîntat la vremea lor, Enăchiță Vacă- 
rescu, Mihail Eminescu și alții. Nu există 
clasic al literaturii noastre ca și orice mare 
fiu al poporului nostru care să nu fi iubit 
cu patimă limba romînească, să n-o fi 
apărat și să nu fi luptat pentru îmbogă
țirea și strălucirea ei. In vremurile înde
părtate de asuprire și împilare, lupta pen
tru apărarea limbii noastre se ducea in 
condițiile grele impuse de clasele stăpî- 
nitoare cosmopolite și retrograde. Astăzi, 
în numele poporului, limba noastră se 
dezvoltă necontenit în condițiile înfloririi 
științelor filologice șl a literaturii noastre, 
întotdeauna și în orice împrejurări însă 
dragostea pentru limbă și susținerea cau
zei ei, au constituit unul din fronturile 
luptei patriotice a poporului. Iar batjoco
ritorii limbii vorbite de către mulțime, 
acei care o țineau la porțile din dos ale 
palatelor lor, îmbătîndu-se cu pretinsa 
superioritate a altor limbi în numele sno
bismului și al disprețului față de popor, 
au fost întotdeauna dușmanii patriei.

Fiecare om simplu iubește din adîn- 
cul inimii limba poporului său, fără a 
disprețul alte limbi și socoate că prin cu
vintele ei se pot exprima cele mai 
înalte gînduri și simțiri, că prin mijlo
cirea ei se pot croi cele mai minunate 
haine ideilor noastre. Și cum să nu 
fie frumoasă limba noastră cînd dăinuie 
de atîtea secole, cînd s-a născut odată cu 
poporul nostru, a trăit împreună cu el, 
împărțind deopotrivă bucuriile și ama
rurile, luptînd și veselindu-se odată cu 
el 1 In această limbă au fost cîntate vic
toriile împotriva dușmanului, în această 
limbă au fost blestemați cu aspre cuvinte 
boierii jecmănitori, ea a însoțit revărsa
rea melodiilor doinei sau ale cîntecelor 
de dragoste ale fetelor. Ea e asemenea 
unui deosebit de valoros obiect de artă 
populară pe care l-a făurit un om din 
popor și pe care fiecare urmaș al acestuia 
a mai încrustat un ornament, i-a mai 
adăugat ceva din măiestria lui, ajungînd 
la frumusețea de azi, mîndră și scumpă 
comoară.

Noi ne iubim limba fiindcă e limba po
porului nostru minunat, fiindcă e limbam 
care și-au scris operele Ion Neculce, și 
Miron Costin, frații Văcărești și Budai 
Deleanu, Cezar Boliac și Bălcescu, Emi
nescu și Creangă, Caragiale și Coșbuc, 
Sadoveanu și A. Toma, limba în care-și 
dăltuiesc astăzi operele scriitorii contem
porani. Noi citim operele acestor scriitori 
fiindcă, inspirîndu-se din minunatul no
stru tezaur folcloristic, ele au contribuit 
la dezvoltarea și înfrumusețarea limbii 
noastre și ne educă și azi în spiritul pa
triotismului, al dragostei nețărmurite țață 
de popor și față de creația lui seculară.

Da, trebuie să ne însușim la perfecție 
limba noastră, trebuie să-i cunoaștem 
comorile ei nestemate, legile ei interne 
de dezvoltare, pentru a putea pătrunde 
cultura noastră străveche, folclorul no
stru, pentru a putea vorbi corect și fru
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mos. Limba este legată nemijlocit de gîn- 
dire și tocmai deaceea un om care-și în
sușește o cultură bogată, idei și nume
roase cunoștințe teoretice, trebuie să caute 
a le găsi o formă corespunzătoare de 
exteriorizare. Noi punem preț pe conți
nutul exprimării și nu recunoaștem vreo 
valoare artificiilor oratorice găunoase, 
dar în același timp apreciem pe aceia care 
știu să-și îmbrace gîndurile lor înțelepte 
și înalte în vestmîntul unor exprimări 
alese.

Cît de neplăcută este impresia pe care 
o avem ascultînd un tînăr, un elev sau stu
dent care se exprimă sau scrie greoi, cu 
greșeli elementare de gramatică, întrebuin- 
țînd cuvintele nelalocul lor. Există încă 
din păcate activiști utemiști care, uitînd 
că tinerii vor să învețe de la ei în toate 
direcțiile, socotesc că n-are importanță 
felul în care discută cu aceștia. Falsă 
concepție 1 O logică dreaptă, o vorbire 
frumoasă și bogată ușurează întotdeauna 
înțelegerea ideilor juste. Tocmai de aceea, 
tînărul care vrea să cunoască limba noa
stră nu trebuie să-și rezume eforturile nu
mai la însușirea vocabularului, la îmbogă
țirea bagajului său de cuvinte, ci să se în
grijească și de studierea gramaticii, adică 
a regulilor privitoare la modificarea cu
vintelor și îmbinarea lor în propoziții.

Organizațiile U.T.M. care au datoria 
să educe tineretul în spiritul patriotismu
lui, să facă din tineri buni cunoscători și 
păstrători ai tradițiilor noastre culturale, 
trebuie să se îngrijească de însușirea 
limbii romîne de către tînăra generație 
nefiindu-le indiferent dacă un tînăr își 
cunoaște bine limba maternă sau nu, 
insuflîndu-le dragostea pentru limba 
noastră, pentru exprimarea limpede și 
corectă. Trebuie ajutați tinerii să studieze 
regulile noii ortografii a limbii noastre 
și să se dezbare de asemenea de tot felul 
de greșeli care intervin în vorbirea lor 
curentă, cum ar fi nerespectarea acordu
lui de gen și număr intre subiect și pre
dicat, folosirea frazelor întortochiate sau 
lipsite de înțeles, folosirea cuvintelor vul
gare provenite din jargon, stîlcirea cu
vintelor ca și exprimarea bombastică, ri
dicolă.

Fiecare elev și student trebuie ajutat 
să îhțeleagă că îi este necesară cunoaș
terea limbii materne ca aerul și ca soa
rele, că. Indiferent de profesiunea căreia 
i se va dedica, trebuie să știe să vor
bească și să scrie corect și frumos. Să se 
ducă o luptă susținută pentru combaterea 
tendințelor de subapreciere manifestată 
față de limbă de către unii elevi și stu- 
denți care susțin că se vor ocupa cu pro
fesiuni tehnice și nu vor avea nevoie de 
cunoașterea perfectă a limbii și literaturii 
noastre. Tocmai de aceea organizațiile 
U.T.M. trebuie să ceară membrilor lor și 
tuturor tinerilor să folosească la maximum 
fiecare oră de limbă și literatură romînă 
însușindu-și tot materialul predat.

încurajarea citirii literaturii noastre 
clasice și contemporane, îmbunătățirea 
activității bibliotecilor, recenzarea cărți
lor citite, stimularea tinerilor cu preo
cupări literare, ajutorarea lor pentru a 
desfășura o rodnică activitate în cadrul 
cercurilor literare, sprijinirea corespon
denților de presă, îmbunătățirea activi
tății artistice — iată tot atîtea mijloace 
ce pot fi folosite în acest scop.

Invățați limba noastră maternă, sti
mați-o, iubiți-o I Ea vă va înavuți sufle
tul și mintea cu tot ce a creat mal bun 
poporul nostru.

Duminică 10 octombrie 1954

Manifestări în cadrul 
Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice

Luna Prieteniei Romîno-Sovietice, la ale 
cărei manifestări participă cu puternic 
elan întregul nostru popor muncitor, se 
desfășoară anul acesta în condițiile avîn- 
tului politic și în producție'cu care oame
nii muncii de la orașe și sate întîmpină 
cel de al II-lea Congres al Partidului.

Luna Prieteniei din acest an coincide cu 
împlinirea a 10 ani de existență a 
A.R.L.U.S.-ului, care desfășoară o rodnică 
activitate pe tărîmul popularizării boga
tei experiențe sovietice și a întăririi prie
teniei romîno-sovietice.

Printre manifestările de mare amploare, 
se vor desfășura, între 10—20 octombrie, 
atît in Capitală cît și în restul țării, „Zi
lele tehnicii și agrotehnicii sovietice". în 
aceste zile, oameni de știință, ingineri, 
tehnicieni, vor populariza prin conferințe, 
consfătuiri, schimburi de experiență, în- 
tîlniri cu oamenii muncii din întreprin
deri și de pe ogoare, metodele de muncă 
înaintate sovietice, experiența bogată a 
oamenilor sovietici.
• în Capitală se va deschide o expoziție 
centrală, care va cuprinde cele mai bune 
lucrări prezentate la concursul de creație 
populară desfășurat în întîmpinarea Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice in întreaga 
țară.

De asemenea, la Casa Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice din Capitală se va des
chide o expoziție înfățișînd realizările 
Uniunii Sovietice, pe tărîm economic. Ex
poziții asemănătoare vor fi deschise în 
toate orașele reședință de regiuni și în 
30 de raioane.

între 14—21 octombrie va avea loc 
„Săptămîna cărții și presei sovietice", 
iar între 15—25 octombrie se va desfă
șura „Decada cîntecului și dansului" pe 
tema prieteniei romîno-sovietice, la care 
vor participa echipe artistice amatoare 
din întreaga țară.

Se va organiza de asemenea Festivalul 
filmului sovietic, precum și o Săptămînă 
a teatrului și muzicii ruse și sovietice 
(între 1—7 noiembrie). In această perioadă 
vor avea loc concerte ale filarmonicilor 
de stat, iar teatrele vor prezenta piese de 
autori ruși și sovietici, în premieră sau 
reluări.

Luna Prieteniei va prilejui bogate ma
nifestări sportive. Așa, de pildă, în în
treaga țară se desfășoară crosul „Să în- 
tîmpinăm 7 Noiembrie". Tineri sportivi 
din diferite colțuri ale țării se vor întrece 
să ducă mesajul dragostei și recunoștinței 
poporului romîn față de marele popor so
vietic. în regiuni și raioane vor avea loc 
competiții polisportive

In afară de aceste acțiuni mari, cercu
rile A.R.L.U.S. din toată țara vor desfă
șura în Luna Prieteniei Fomîno-Sovietice 
o vie activitate, organizînd conferințe, șe
zători, manifestări artistice etc. pentru 
popularizarea științei și culturii sovietice 
a politicii de pace a Uniunii Sovietice, 
a luptei ei consecvente pentru interzice
rea armei atomice și a tuturor armelor 
de exterminare în masă.

In cadrul Lunii Prieteniei Romino- 
Sovietice, poporul nostru va primi cu 
dragoste în mijlocul său o delegație din 
U.R.S.S., precum și soli ai minunatei arte 
sovietice. (Agerpres)

Să participăm la marea bătălie pentru creșterea agriculturii
Rînduri pentru militarii care vor fi lâsați la vatră

Veniji în rîndul 
mecanizatorilor
Nu a trecut decît 

un an de cînd și eu 
am dezbrăcat haina 
militară. Aș vrea să
vă împărtășesc cîte ceva din munca mea 
de acum, din felul cum trăiesc eu și to
varășii mei. De meserie eu sînt strungar, 
înainte de a fi lăsat la vatră, comandan
tul m-a sfătuit să merg să muncesc în 
sectorul socialist al agriculturii, arătîn- 
du-mi sarcinile de cinste 
nostru drag le pune în 
muncii din agricultură.

Eu l-am urmat sfatul 
muncesc la S.M.T.-Bacău, 
canic.

Munca mea e bine plătită. Conducerea 
S.M.T.-ului și organizația de partid ne 
înconjoară cu dragoste și grijă. In stați
une avem o cantină bună, ni se servesc 
trei mese pe zi.

Posibilitățile ce ne sînt create cer din 
partea noastră o muncă asiduă, plină de 
rîvnă. Partidul ne-a pus în față sarcina 
de mare răspundere de a fi organizatori 
ai producției agricole, răspînditori ai for
melor înaintate de lucrare a pămîntului, 
îndrumători ai țărănimii muncitoare spre 
formele socialiste ale agriculturii.

Voi, dragi tovarăși, pe care armata v-a 
educat în spiritul unei înalte discipline, 
al dragostei fierbinți față de țară, veniți 
cu încredere alături de noi. Schimbați 
tancul cu tractorul, încadrați-vă în marea 
bătălie a poporului pentru a smulge pă
mîntului roade tot mai bogate. Cu price
perea voastră, veniți să stăpîniți tehnica 
nouă cu care este înzestrată agricultura, 
porniți cu entuziasm să 
mănoase ale patriei!

ANISIA 
strungar,

pe care partidul 
fața oamenilor

și am venit să 
în atelierul me-

brăzdați ogoarele

CONSTANTIN
S.M.T.-Bacău

Crește
★

Avintul întrecerii 
continuă •••

CRAIOVA (De la corespon
dentul nostru). — In urma dez
baterii Proiectului de Directive 
ale Congresului al II-lea al 
Partidului cu privire la dezvol
tarea agriculturii în următorii 
2-3 ani, oamenii muncii de pe 
ogoarele regiunii Craiova dau 
o mare bătălie pentru termina
rea lucrărilor agricole de toam
nă la timp.

Muncitorii din gospodăriile 
de stat, colectiviștii, întovără- 
șiții, țăranii muncitori cu gos
podării individuale din raioa
nele Segarcea, Gura Jiului, 
Cujmir, Amaradia, antrenați în 
întreceri au fost, printre primii 
din regiune care au terminat 
recoltatul porumbului, al florii 
soarelui și al altor culturi de 
toamnă.

îndată după terminarea re
coltării, datorită muncii politice 
dusă de organizațiile de partid, 
ajutate de organizațiile U.T.M. 
și sfaturile populare, în aceste 
raioane s-a început cu mult a- 
vînt însămînțatul culturilor de 
toamnă, însămînțîndu-se pînă 
în prezent între 40—60 la sută 
din întreaga suprafață.

Mecanizatorii de la gospodă
riile de stat Segarcea, Brcasta- 
raionul Craiova, Moțăței-raio- 
nul Calafat, folosind cuplaje de 
către 2-3 semănători la un trac
tor, au însămînțat pînă în pre
zent 70—80 la sută din supra
fața planificată cu griu de 
toamnă.

Colectiviștii din Magiavit-ra- 
ionul Calafat sînt fruntași pe 
regiune la muncile agricole de 
toamnă, urmați de colectiviștii 
din Cizieni — unde însămînță- 
rile de asemenea sînt pe ter
minate. Fruntași la însămînțări 
sînt și întovărășiți! din comuna 
Giurgița-raionul Segarcea, ță
ranii muncitori din comuna Iz
voarele, raionul Cujmir. Avîn- 
tul întrecerii socialiste și pa
triotice în regiunea Craiova 
continuă.

La G.A.S. Piatra Olt 
In toiul întrecerii...
PITEȘTI (de la coresponden

tul nostru). — In cinstea Con
gresului al II-lea ai Partidului 
și a zilei de 7 Noiembrie, mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
de la G.A.S. Piatra Olt-raionul 
Slatina, sub îndrumarea orga
nizației de partid, muncesc cu 
toate forțele pentru îndeplini
rea angajamentelor luate. Pînă 
în seara zilei de 7 octombrie 
la această gospodărie, din cele 
531 hectare care trebuiesc pre
gătite pentru însămînțat s-au 
pregătit 450 hectare.

De asemenea s-au făcut ară
turi adînci de toamnă pe o 
suprafață de 643 hectare. Pe 
ogoarele gospodăriei de stat au 
fost împrăștiate 890 tone gu
noi de grajd pentru îngrășarea 
suplimentară a terenului. Re
coltatul celor 365 hectare po
rumb s-a terminat cu 3 zile 
înainte de termenul angaja
mentului luat, iar recoltatul 
celorlalte culturi de toamnă 
este pe terminate. în munca 
pentru terminarea însămînță- 
rilor și arăturilor de toamnă, 
tractoristul utemist Drăguț 
Alexandru și-a depășit planul 
cu 31 la sută, numai în 15 zile, 
aplicînd graficul orar și cu
plajele de cîte 3 semănători. 
Rezultate frumoase a mai ob
ținut și tractoristul utemist 
Karovesis Ianis.

Armata noastră populară este o mare școală a tineretului, 
unde fiii oamenilor muncii pe lîngă pregătirea militară învață 
și diferite meserii. își ridică nivelul cunoștințelor politice șl 
culturale. Tinerii noștri se întorc din armată cu cunoștințe bo
gate, cu orizonturi largi. Ei sînt așteptați cu bucurie și Încre
dere în cîmpul muncii.

Ziarul „Apărarea Patriei", Organul Central al Ministerului

Ostașii răspund chemării

militarilor.
militari și-au arătat dorința 
ce vor fi lăsați la vatră să 

Înspre sectorul agricol.
mai jos chemarea unui grup 
adresată tovarășilor lor din 
a participa după ce vor fi 

popor 
patriei

vatră.

Scrisorile oamenilor muncii adresate 
militarilor care vor ti lăsați la vatră In 
care-i chemau să ia parte cu tot avintul 
la lupta pentru ridicarea agriculturii pa
triei noastre au găsit un puternic răsunet 
în rindurile ' "

Numeroși 
ca delndată 
se îndrepte

Publicăm 
de militari 
armată, de _ r_________„
lăsați la vatră, la lupta întregului 
pentru dezvoltarea agriculturii 
noastre.

Dragi tovarăși 1
Se apropie lăsarea noastră la

Parcă a fost ieri ziua cînd, timizi, am 
intrat pe porțile cazărmilor. Ne-am legat 
atunci în fața patriei și a poporului mun
citor să ne instruim temeinic, să stră- 
juim cu vigilență frontierele țării, cuce
ririle poporului muncitor.

Ne-am străduit, tovarăși, să ne ținem 
acest jurămînt. Am muncit neîntrerupt, 
am știut să înfrîngem greutățile legate de 
instrucție în condițiuni apropiate reali
tății cimpului de luptă.

Armata a fost pentru noi o adevărată 
școală. Insusindu-ne meșteșugul armelor, 
noi am învățat în același timp și diferite 
meserii. Ajutați de comandanți, flăcăi 
din creierii munților care nici nu auzi
seră de puterea motoarelor cu explozie sau 
a motoarelor electrice, s-au calificat ca 
mecanici, electricieni, șoferi.

Tovarăși militari care veți fi lăsați Ia 
vatră 1

Părăsim cazarma în perioada cînd par
tidul mobilizează forțele întregului popor 
pentru dezvoltarea și înflorirea agricul-

avintul întrecerii
★ ★

Un exemplu demn de urmat

Dezbătînd în adunările generale U.T.M. Proiectul de 
Directive ale celui de al II-lea Congres al P.M.R. ute
miștll își iau angajamente concrete de a lupta cu toate 
forțele pentru aplicarea în viață în flecare sat, în flecare 
comună a prevederilor Proiectului, pentru a întîmpină 
mărețul Congres al Partidului cu noi realizări în muncă.

Zilele trecute, în organizația de bază U.T.M, din co
muna Ologi, raionul Turnu Măgurele, s-a ținut o adunare 
generală în legătură cu contribuția pe care o pot aduce 
utemiștll șl tinerii din comună la aplicarea unor sarcini 
ce reies din Proiectul de Directive. Referatul prezentat 
în această adunare ca șl discuțiile purtate au scos la 
Iveală multe posibilități locale prin care pot fl redate 
agriculturii terenuri nefolosite, posibilități pentru dez
voltarea pom’culturit etc.

In acest scop adunarea utemlștllor din comună a ho- 
tărît:

In cinstea celui de al ll-lea Congres al P.M.R. șl a 
zilei de 7 Noiembrie, organizația de bază U.T.M. din 
comuna Ologi, sub conducerea organizației de partid și 
cu ajutorul sfatului popular șl al specialiștilor în agri
cultură, se angajează să realizeze printre altele urmă
toarele :

• Să amenajeze terenul de lîngă Crîng pentru a face 
din el o livadă de pomi fructiferi.

• Să sape grop! pentru a planta pomi fructiferi pe 
marginile șoselei dintre comuna Ologi șl satul Secara.

• Pentru a acoperi necesitățile de pomi fructiferi în 
comună, să amenajeze în grădina sfatului popular o pepi
nieră.

• Să construiască un dig pe drumul din vale, pentru 
a feri comuna șl culturile de revărsările apelor Călmă- 
țuiulul.

• Să repare podul de lingă casă șl casa văduvei Ioana 
Ghebaură, iar văduvelor Necula St Gheorghe șl Rada 
St. Mlhai să le ajute la însămînțărlle de toamnă.

• Să pregătească terenul pentru a amenaja în comună 
un parc al tineretului cu o terasă de dans șl un teren 
sportiv pe care să-1 tmprejmulască cu gard viu de salcîmi.

• Să desfășoare o intensă muncă de lămurire în rîndul 
utemiștilor și tinerilor, precum șl a țăranilor muncitori 
din comună, în așa fel ca pînă la 15 octombrie să se 
termine Însămînțărlle de toamnă, iar pînă la 27 octom
brie toți utemiștll, tinerii șl țăranii muncitori din comună 
să-și predea cotele de porumb, floarea soarelui și ceapă

Numele scump
în primăvara acestui an în 

comuna Sîrbi-Măgura din re
giunea Pitești își făcuse drum o 
veste. Se zicea că în curînd va 
lua ființă o întovărășire agri
colă.

Secretarul organizației de 
bază de partid, Marinescu Si- 
mion, învățătorul utemist Dițu- 
leasa Florian, țăranul muncitor 
Ilie Radu, utemistul Badea Gh. 
Dumitru și încă vreo cîțiva au 
format un comitet de inițiativă 
și au început munca. N-a fost 
însă prea ușor. Chiaburii nu 
vedeau cu ochi buni acțiunea de 
creare a întovărășirii și au în
ceput să-și arate colții. Nu pe 
față însă, pentru că le era 
teamă de marea masă a țărani
lor muncitori. Au încercat să 
pună piedici din umbră, prin 
mijlocirea unor elemente înapo
iate pe care le-au înșelat. 
Astfel, țăranii muncitori Lascu 
Ilie și Motoianu Gheorghe, in
fluențați de zvonurile veninoase 
că nu vor mai primi pămint 
dacă-1 vor da pe al lor, care 
trebuia să intre în perimetrul 
întovărășirii, n-au vrut să ac
cepte schimbul. In cele din urmă 
însă, cînd au văzut că li se dă 
pămînt tot așa de bun ca cel 
pe care l-au avut, au semnat 
pentru schimb.

Printre primii care au depus 
cereri de înscriere în întovără
șire au fost utemiștii Vasile Tu
dor, Vancea Ilie, Colac Dumitru 
șl alții. Treptat piedicile care 
îngreuiau înjghebarea întovără
șirii au fost învinse și cererile 
de înscriere au venit una după 
alta. Și astfel, în duminica de 
3 octombrie s-a închegat în co
muna Sîrbi-Măgura întovărăși
rea agricolă „Congresul al II-lea 
al Partidului".

al întovărășirii
Numele acesta n-a fost luat 

la Intîmplare. încă de mult lo
cuitorii din Sîrbi doreau să în- 
tîmpine Congresul Partidului cu 
realizări frumoase și iată că 
prilejul s-a ivit. înjghebarea în
tovărășirii a fost închinată mă
rețului eveniment care va lu
mina drumul pentru obținerea 
unui avînt nemaiîntîlnit pînă 
acum în agricultura țării noas
tre.

Au trecut numai 3 zile de la 
înființarea întovărășirii și pe 
ulița comunei au apărut două 
tractoare împodobite cu drapele, 
ce se îndreptau spre cîmp.

Lucrările de pregătire s-au 
executat repede; tractoriștii 
știau că de felul In care se vor 
prezenta la acest prim examen 
în comuna Sîrbi-Măgura de
pinde încrederea țăranilor mun
citori față de ei. Plugurile au 
fost reglate, grapele au fost ata
șate... Cînd brăzdarele au muș
cat pămintul, Buică Marin, pre
ședintele întovărășirii, și-a scos 
șapca de pe cap și a salutat pri
ma brazdă a pămînturilor unite

Și vor fi recolte bogate pe pă- 
mînturile întovărășirii pentru că 
arătura este de bună calitate, 
executată de pluguri cu ante- 
trupiță, iar întovărășiții s-au 
hotărît să aplice culturilor toate 
regulile agrotehnice înaintate. 
Vor însămința tot griul în 
cruce, iar porumbul îl vor pune 
în cuiburi așezate în pătrat, il 
vor prăși la timp și-i vor face 
și polenizarea suplimentară ar
tificială.

Pe drumul arătat de partid, 
întovărășiții din comuna Sîrbi- 
Măgura vor cunoaște o viață 
din zi în zi mai fericită și îm
belșugată.

N. SIMIONESCU

Forțelor Armate ale R.P.R. publică în ziarul de ieri un grupaj 
de scrisori adresate de oameni ai muncii din agricultură, către 
militarii care vor fi lasați la vatră, in care-1 cheamă să ta parte 
cu tot avintul la lupta pentru ridicarea agriculturii patriei 
noas're.

Publicăm mal joscîteva din scrisorile apărute în ziarul „Apă
rarea Patriei":

turti Sprijinită frățește de clasa munci
toare, țărănimea muncitoare dă bătălia 
pentru crearea unui belșug de produse 
agroalimentare necesar ridicării continuie 
a nivelului de trai al poporului muncitor.

Tovarăși infanteriști, tanchiști și arti- 
leriști, transmisioniști și aviatori! Să 
răspundem cu toții acestui îndemn I

Plecînd din armată, să mergem in nu
măr cît mai mare pentru a lucra în agri
cultură. Să arătăm poporului prin fapte 
că educația pe care am primit-o în ar
mată ne-a dezvoltat dragostea și voința 
de muncă și că sîntem mai mult ca ori- 
cînd alături de popor. Să ne facem un 
punct de mîndrie patriotică și de glorie, 
din răspunsul nostru însuflețit pe care îl 
vom da chemării adresate de partid în
tregului popor prin Proiectul Directivelor 
Congresului al II-lea al P.M.R. cu privire 
Ia dezvoltarea agriculturii în următorii 
2-3 ani. în S.M.T.-uri, gospodării agricole 
de stat, gospodării agricole colective și în 
întreaga agricultură este nevoie de tot 
mai multe brațe de muncă. în acest sec
tor e de acum locul nostru.

Mergînd să lucrăm în sectorul agricol, 
nu vom precupeți nici un efort pen- 
a ne face pe deplin datoria.

Sergent major Bota Ion, distins cu 
semnul onorific „Tanchlst de frun
te" . sergent major Jaravete Ion, 
distins cu semnul onorific „Artlle- 
rist de frunte" ; sergent major 
Jidveanu Nicolae, distins ou sem
nul onorific „Artllerist de frunte" ; 
sergent major Lupu Vasile ; sergent 
Matei Ștefan, distins cu semnul ono
rific „Artilerist de frunte"; sergent 
Poleac Ion distins cu semnul ono
rific „Tanchist de frunte" ; sergent 

Lenghel loslf.

noi 
tru

la sate
★

Răspunsul celor din 
raionul Tirnăveni

SIBIU (de la corespondenții 
nostru). — Răspunzînd che
mării la întrecere lansată de 
oamenii muncii de pe ogoarele 
regiunii Galați, țăranii munci
tori din raionul Tîrnăvenl, 
luptă pentru înfăptuirea anga
jamentelor luate în cinstea ce
lui de ai II-lea Congres al 
Partidului și a zilei de 7 No
iembrie.

Cu toate că timpul se men
ține ploios, colectiviștii și ță
ranii muncitori cu gospodărie 
individuală au obținut rezul
tate însemnate. Astfel, pînă Ia 
data de 2 octombrie s-au re
coltat în raion aproape 3000 
hectare porumb, 864 hectare 
cartofi, 509 hectare floarea soa
relui și 5S hectare sfeclă de 
zahăr și întreaga suprafață 
cultivată cu lucernă și trifoi 
de sămînță. Paralel cu recolta
tul, în raion se dă bătălia 
terminării însămînțărilor de 
toamnă. In acest scop au fost 
curățate peste 2000 tone se
mințe tratîndu-se o cantitate 
de 43 tone. Țăranii muncitorii 
cu gospodării individuale au 
avut la dispoziția lor 47 centre 
de reparat uneltele. Pentru în- 
sămînțările de toamnă s-au 
transportat pe ogoare 152.620 
tone bălegar.

De asemenea, pentru supra
fețele care vor fi însămînțate 
la primăvară s-au transportat 
4800 tone bălegar. In vederea 
însămînțărilor de toamnă și 
primăvară s-au efectuat pînă 
acum arături pe o suprafață 
de 11.647 hectare și s-au însă
mînțat aproape 200 hectare cu 
grîu, orz etc. In fruntea aces
tor munci sint colectiviștii. Cel 
din comuna Bucerdea Grenoasă 
au terminat însămînțatul or
zului pe suprafața planificată, 
iar cei din comuna Dămbău au 
însămînțat 5 hectare grîu, 2 
hectare orz de toamnă. In sec
torul individual sînt fruntași 
țăranii muncitori din comuna 
Laslăul Mare care au însămîn
țat 28 de hectare.

Nu în toate comunele, comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare au in centru! preocu
părilor lor mobilizarea țăra
nilor muncitori în acțiunea 
pentru terminarea cît mai 
grabnică a suprafețelor desti
nate culturilor de toamnă. Co
muna B:a de pildă, e codașă la 
însămînțat și recoltat. Față da 
această situație, tovarășii de la 
comitetul executiv al sfatului 
popular stau pasivi. Aici pînă 
la data de 2 octombrie nu se 
semănase nimic. Se cere ca 
secția agricolă a sfatului popu
lar raional și tehnicienii ei să 
ia măsuri neîntîrziate.

Un început bun
Recent, Ia căminul cultural 

din comuna Malovățu țăranii 
muncitori au discutat Proiectul 
Directivelor celui de al II-lea 
Congres al Partidului cu pri
vire la dezvoltarea agricul
turii in următorii 2-3 ani. Pu
țin timp după adunarea ob
ștească, ei au plantat cîte 0.25 
ha. cu viță de vie și pomi fruc
tiferi.

Toamna aceasta în comună 
se va planta cu viță de vie și 
pomi fructiferi o suprafață da 
17 ha., iar în primăvara anu
lui viitor se vor tace plantații 
pe încă 20 ha.

S. M. T. -urile
vă așteaptă

îmi amintesc cum, 
într-o zi de toamnă, 
am ieșit mîndru pe 
poarta cazărmii, plin 

de speranțe, de încredere in viitor.
Armata a fost pentru mine o adevărată 

școală in care am învățat lucruri ce îmi 
vor fi de folos toată viața. Aici am învă
țat să îndrăgesc cu adevărat tractorul.

Ieșind pe poarta cazărmii, eram hotă
rît să mă fac tractorist.

Ajuns acasă, drumul meu a fost la 
S.M.T.-ul care luase ființă în Sînnicolaul 
Mare. Am început să lucrez ca tractorist. 
Pe atunci, condițiile de muncă nu erau 
dintre cele mai bune.

Astăzi, S.M.T.-ul din Sînnicolaul Mare 
se numără printre S.M.T.-urile fruntașe 
din țară. Minunatele tractoare romînești 
pe șenile „K.D.35", cu care este înzestrată 
stațiunea, asigură efectuarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate, iar planul de 
muncă este mereu depășit. Cîștigurile 
realizate de tractoriști sînt tot mai mari. 
De pildă, majoritatea tractoriștilor din 
brigada noastră reușesc să cîștige un sa
lariu mediu lunar de 1200—1600 lei.

Ca oricărui S.M.T., stațiunii noastre i 
se deschid perspective mărețe de Proiec
tul Directivelor celui de al II-lea Congres 
al partidului cu privire la dezvoltarea a- 
griculturii în următorii 2—3 ani.

Noi, mecanizatorii, sîntem chemați să 
sporim rodnicia pămîntului, să muncim 
în așa fel incit să asigurăm poporului 
muncitor munți de pîine.

în toamna aceasta, un nou lot de tineri 
va fi lăsat la vatră. Printre aceștia se gă
sesc și mulți tineri din orașul Sînnicolaul 
Mare și din comunele învecinate. Lor, și 
tuturor celor ce și-au îndeplinit stagiul 
militar, le adresez un călduros îndemn de 
a-și îndrepta cu încredere pașii spre 
S.M.T.-uri, de a îmbrățișa frumoasa me
serie de tractorist.

VASILE VO1CH1ȚA 
Erou al Muncii Socialiste 

șeful brigăzii a 6-a de la S.M.T, 
Sînnicolaul Mare



Să dăm oamenilor muncii 
produse de larg consum, mai multe, 

mai bune și mai ieftine!
Consfătuirea organizată de comitetul orășenesc U. T. M. București

De Ea Tribunalul Suprem al R. P. R.

Să îndrumăm calificat 
activitatea secției

In urma Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R 
din 19-20 august 1953, conducerea uzinelor 
„23 August" din Capitală a luat o serie da 
măsuri tehnico-organizatorice pentru dez
voltarea secției producătoare de bunuri 
de larg consum, dotînd-o cu mașinile și 
utilajele necesare. La început munca nu 
era bine planificată, nu erau asigurate la 
timp materialele. Odată cu dezvoltarea 
secției, s-au asigurat tehnicieni și ingi
neri pricepuțl, care să îndrume în mod 
calificat activitatea tinerilor, așa cum sînt 
tovarășii Bobek Iosif, șeful secției și mai
strul Lupescu Vasile. Noi executăm peste 
31 sortimente printre care foarfeci de vie, 
lacăte masive, clești patent etc.

La fabricarea burghielor spirale folosim 
din plin deșeurile din uzină. în ultimile 
luni au fost realizate peste 7.500 bucăți 
spirale de diferite dimensiuni. Un produs 
care mai continuă a fi dificil de executat 
pentru noi este creionul „pix". La prima 
livrare ni s-a restituit un număr mare de 
creioane care s-au dovedit a fi necores
punzătoare. In vederea remedierii acestei 
situații s-au luat măsuri de înlocuire a 
sistemului de lipire a arcului care ru
ginea sub influența apei tari, și pentru 
nichelarea corpului exterior.

Comitetul organizației de bază U.T.M. s-a 
preocupat de calificarea tineretului. Ast
fel, tinerii slab pregătiți profesional au 
fost repartizați pe lingă fruntași ai între
cerii socialiste. In două luni de zile tine
rii Neagu Eugen și Botocan Ion au fost 
calificați de tov. Ungureanu Ion. frun
taș al întrecerii socialiste, iar tînărul 
Tantea Ion care a fost ajutat da tovară
șul Schmidt Frantz reușește să-și depă
șească norma cu 30 la sută. In munca 
noastră am întîmpinat unele greutăți în 
aprovizionarea la timp cu materie primă, 
lipsuri da care se fac vinovați tovarășii 
din serviciul administrativ. Cu toate a- 
csstea, direcția uzineior noastre nu a tras 
la răspundere cu seriozitate serviciul ad
ministrativ care a subapreciat secția de 
bunuri de larg consum și în primul rînd 
pe tovarășul Chiriță Ion, șeful serviciului.

Comitetul organizației de bază U.T.M. 
își propune urm&tocrele măsuri: extin
derea metodelor înaintate de lucru, orga
nizarea unor schimburi de experiență cu 
alte secții producătoare de bunuri de larg 
consum, crearea a două brigăzi de cali
tate și antrenarea tineretului la cursul de 
minim tehnic din această secție. Noi pro
punem de asemenea organizarea unei 
consfătuiri eu responsabilii din magazi
nele rețelei comerciale de stat, pentru a 
se cunoaște mal îndeaproape cerințele 
consumatorilor.

(din referatul prezentat de tovarășul 
ION T. CORNEL, responsabil cu produc
ția șl cal'flcarea în comitetul U.T.M. al 
uzinelor „23 August").

Pe scurt
Secția de bunuri de ‘larg consum de 

la uzinele „S3 August" a dat oamenilor 
muncii 6500 foarfeci de vie de calitate 
superioară.

• S-au executat 6000 semănători ma
nuale.

• In ultimile luni «-au confecționat 
7500 bucăți spirale de diferite dimen
siuni.

—p llele trecute, comitetul orășenesc 
U.T.M. București a organizat o con

sfătuire cu tinerii din secțiile producătoare 
de bunuri de larg consum din întreprinde
rile din Capitală, pe tema „Să dăm oame
nilor muncii bunuri de larg consum mai 
multe, mai bune și mai ieftine". La această 
consfătuire au mal participat reprezentanți 
al unităților comerciale de stat. Au fost 
prezentate două referate urmate de dis
cuții. •

Dar mai sînt 
și d ntr-astea...

Uzinele „Clement Gottwald" din 
București care au trebuit să livreze 
răcitoare în vară au anunțat că le 
vor trimite in... decembrie.

— Au sosit răcitoarele...
Fabrica de medicamente nr. 6 

București. livrează frecții ,J>iana“ 
cu praf de cărbune care înnegrește 
pielea de parc-ar fi dată cu vopsea 
de sobe.

— Bărbate, rău trebuie să-ți fie de 
te-al Înnegrit așa 1

Uzinele „Clement Gottwald" din 
București produc fiare de călcat 
care atunci etnd sint folosite sfîșie 
țesătura, deoarece talpa nu e netedă.

— Ce fler minune, dlntr-o singură 
cămașe face două...

Vom produce 
noi sortimente

In întreprinderea noastră se execută 
răcitoare electrice, fiare de călcat, armă
turi cu corpuri de iluminat, lustre, lămpi 
pentru noptiere etc. Secția de bunuri de 
larg consum a fost grupată în ateliere spe
cifice procesului de producție cum sînt 
atelierul de șlefuit și nichelat, atelierul de 
asamblare a pieselor componente etc. O 
dificultate inițială a provocat-o repartiza
rea de către Ministerul Energiei Electrice 
a fierului de călcat după modeul executat 
de întreprinderea „Electro-Aparataj", 
model care a necesitat perfecționări și 
puneri la punct înainte de darea sa în fa
bricație.

Astăzi atelierele sînt dotate cu mașini 
și utilaje corespunzătoare. Au fost luate 
o seamă de măsuri, ptintre care aceea a 
asigurării producției în serie a fiarelor de 
călcat, montarea unui cuptor pentru us
carea șamotelor cu rezistente etc. S-au 
înființat posturi de control tehnic calita
tiv, iar pe circuitele de fabricație au fost 
repartizați maiștri, tehnologi șl construc
tori. Tălpile pentru fiarele de călcat li
vrate de uzinele „Armătura", „Feroemail"- 
Ploești, „Neptun“-Ctmpina au avut multe 
defecte'de fabricație, de aceea procenta
jul de rebuturi este tncă destul de ridicat. 
De asemenea capotele presate la „Electro- 
Aparataj“-București și șamotele de la Co
marnic, ștekerele, duliile și alte repere 
prezintă. încă defecțiuni. Cu toate greu
tățile intimpinate, tinerii noștri au obți
nut succese frumoase. Brigada utemistă 
condusă de Marin Olimpia, din atelierul 
fiare de călcat, depășește zilnic norma cu 
70—75 la sută, iar brigada utemistă con
dusă de Grădinara Ștefan din secția tur
nătorie depășește planul lunar la tălpile 
fiarelor de călcat cu 25 la sută. In cinstea 
celui de al II-lea Congres al P.M.R. și a 
zilei de 7 Noiembrie brigada tovarășului 
Grădinara s-a angajat să dea peste plan 
1000 tălpi turnate și 500 bucăți presoare. 
Utemiștii Lăzărercu, Hostiuc, Zaharia, Con. 
druț, Toma obțin zilnic depășiri de pian, 
iar brigada lui Nicolaie Eparu a realizat 
o inovație care înlocuiește trei operații 
șl mărește productivitatea muncii. A fost 
de asemenea organizat un curs de minim 
tehnic cu șlefuitorii.

In momentul de față se studiază reor
ganizarea circuitului tehnologic la lustre 
și frigidere electrice. In cutând, vom da 
pe piață noi sortimente printre care: un 
frigider electric, un nou tip de răci tor cu 
ghiață, tăvi electrice, patra tipuri de lus
tre, două tipuri de lămpi artistice pentru 
noptiere, două noi tipuri de fiare de căl
cat, grătar armonică, mașină de ascuțit 
lame, polonic și spvmuitcare.

(din referatul prezentat de tovarășul 
AUREL C1OFU, inginer șef al uzinelor 
„Clement Gottwald").

Pe scurt
Muncitorii din secția de bunuri de larg 

consum a uzinelor „Clement Gottwald" au 
executat:

• In perioada mal—septembrie, 17.212 
fiare de călcat.

• 8605 armături pentru plafon, 364 
răcitoare cu ghiață.

• 9293 armături oblice, 12.296 rezis
tențe pentru fier de călcat.

• 480 armături W, 86 lustre.

Intre 4—8 octombrie 1954, Colegiul Mi
litar al Tribunalului Suprem al Republi
cii Populare Romine, compus din general- 
maior de justiție Voitinovlci Alexandru, 
președintele Tribunalului Suprem el 
R.P.R., general-maior Enescu loan și ge- 
neral-maior Demeter Alexandru, asesori 
populari — procurori militari fiind colonel 
de justiție RIpeanu Grigore și colonel 
Ardeleanu Aurel — a judecat procesul 
acuzaților Luca Vasile, Iacob Alexandru, 
Solymos Ivan și Cernicica Dumitra.

Apărătorii acuzaților au fost avocații 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, președintele 
Colegiului de Avocați din București, Emil 
Feraru, Marcel Valentin și Mihail Maio, 
consilieri ai Colegiului de Avocați din 
București.

Pe baza unor numeroase documente, a 
recunoașterilor complecte ale acuzaților și 
a depozițiilor unui mare număr de mar
tori, Tribunalul a stabilit că acuzatul Luca 
a Înjghebat un grup contrarevoluționar 
antistatal, oare a desfășurat o intensă ac
tivitate de subminare a puterii oamenilor 
muncii de la orașe și sate, de dezorgani
zare a economiei naționale, de lovire și 
zădărnicire a construcției socialismului.

Confinnînd în întregime materialele 
cercetărilor prealabile și ale anchetei efec
tuate de către organele Procuraturii 
R.P.R., Tribunalul a stabilit că începutul 
activității contrarevoluționare a lui Luca 
datează încă tiin anii 1918—1919, cînd el 
s-a înrolat voluntar în detașamentele mi
litare de reprimare a revoluției proletare 
din Ungaria. Ca șef al unei grupe de mi
traliere, Luca a participat nemijlocit, atît 
în Ardeal cît și în Ungaria, la masacrele 
sîngeroase împotriva muncitorilor și ță
ranilor care au încercat să scuture jugul 
burghezo-moșieresc. în acest mod și-a în
ceput Luca activitatea de dușman al miș
cării muncitorești revoluționare.

In anul 1924, reușind să se strecoare în 
organizația P.C.R. din Brașov, Luca intră, 
de îndată, în legătură cu organele sigu
ranței locale și furnizează inspectorului de 
siguranță Zahiu informații privind activi
tatea ilegală a partidului, dînd pe mina 
siguranței burgheze un mare număr de 
luptători revoluționari.

Din acest an, Luca și-a desfășurat neîn
trerupt activitatea criminală de agent pro
vocator plătit al siguranței burghezo-mo- 
șiereștl.

Intre anii 1925—1927, fiind introdus de 
siguranță ca agent provocator printre lup
tătorii revoluționari deținuți în peniten
ciarul Jilava, el transmite informații asu
pra colectivului dețînuțiior printr-un 
agent special desemnat de către Direcția 
Generală a Siguranței, cît și prin coman
dantul penitenciarului șl prin fratele său 
Varga Gabor, care activa de asemenea ca 
agent al siguranței.

In vara anului 1928, Luca informează 
siguranța despre pregătirea Congresului 
al IV-lea al P.C.R. și primește din partea 
ei misiuni provocatoare pe care să le exe
cute în timpul Congresului. El îndepli
nește instrucțiunile siguranței și, după 
Congres, se prezintă Ia Direcția Generală 
a Siguranței, unde raportează cele petre
cute la Congres, predă rezoluțiile Congre
sului și alte documente de partid, odată 
cu lista complectă a Comitetului Central 
al partidului.

In primăvara anului 1929 informează 
siguranța despre pregătirea Congresului 
General al Sindicatelor Unitare din Timi
șoara, iar in timpul Congresului i se sta
bilește o legătură specială prin care predă 
siguranței informații zilnice și lista com
plectă a tuturor comuniștilor particlpanți 
la Congres. Executînd misiunea de provo
care ce-i fusese încredințată de siguranță, 
el determină luarea unor măsuri care să 
prilejuiască încercuirea militară a cămi
nului muncitoresc, înăbușirea în sînge a 
rezistenței congresiștilor și arestarea con
ducătorilor sindicali.

In anii 1929—1930, Luca primește man
dat și subsidii materiale din partea sigu
ranței pentru a sprijini clica trădătoare a 
lui Marcel Pauker (Luximin) — vechi 
dușman al mișcării comuniste, agent troț- 
kist, care acționa In direcția deconspirării 
cadrelor partidului, în direcția spargerii 
și lichidării organizațiilor revoluționare șl 
a slăbirii capacității de luptă a partidului 
comunist.

In mai multe rinduri, în scopul camu
flării activității sale de agent provocator 
și al creării unor aparențe înșelătoare, 
Luca a fost „arestat" și „condamnat" pen
tru ca ulterior, sub diferite pretexte, să 
fie „achitat" sau scos de siguranță din în
chisoare și să-și continue activitatea tică
loasă împotriva mișcării comuniste.

In anul 1939, reluind legătura cu inspec
torul general de siguranță Vintilă Ionescu, 
furnizează siguranței numeroase informa
ții cu privire la lupta partidului împo
triva pregătirii războiului criminal antiso- 
vietic. La acea dată, siguranța, apreciind 
serviciile lui Luca, îi răsplătea activitatea 
sa criminală printr-o simbrie lunară de 
8.000 Iei.

După 23 August 1944 Luca, ascunzîn- 
du-și și camuflîndu-și cu grijă activitatea 
sa dușmănoasă din trecut, a reușit să se 
strecoare în posturi înalte de partid și de 
stat.

în scopurile sale trădătoare, Luca a 
strîns în jtjrul său elemente contrarevolu
ționare, ai căror trecut pătat și a căror 
dușmănie și ură față de poporul muncitor 
îi unea intr-un grup antistatal. Folosind 
calitatea sa de ministru de finanțe și de 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Luca i-a plasat în posturi importante de 
stat. Printre aceștia se aflau: Iacob 
Alexandru, vechi dușman al clasei mun
citoare și afacerist veros, legat strîns de 
cercurile marii burghezii; Solymos Ivan, 
criminal de război, care a semnat la Zalău 
în primăvara anului 1944 ordonanța de 
deportare a 362 de evrei exterminați apoi 
în lagărele hitleriste ; Cernicica Dumitru, 
fost troțkist.

Acțlonînd ca dușmani înrăiți al po
porului muncitor, Luca și complicii săi 
din sectorul ftnanciaro-bancar șl coope
ratist și-au concentrat activitatea cri
minală în direcția subminării economiei 
naționale.

In domeniul industriei socialiste, Luca 
și banda sa au dus o acțiune de frinare a 
activității productive a întreprinderilor, 
ceea ce a creat serioase dificultăți în rea
lizarea planului de stat, atît în 1950 cît 
șl în 1951, și a produs pagube considera
bile statului și oamenilor muncii.

Dușmani deopotrivă ai clasei munci
toare șl ai țărănimii muncitoare, Luca și 
banda za au dus o acțiune directă de sub
minare a alianței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare. Luca și Iacob, 
ca ministru adjunct al finanțelor, au im
primat aparatului fiscal linia sprijinirii 
elementelor capitaliste. Executînd direc
tivele lui Luca, Cernicica și Solymos, ca 
vicepreședinți ai Centrocoop, au adus în 
organele cooperației elemente străine și 
dușmănoase, care au furat și defraudat 
unitățile cooperatiste, provocînd mari 
daune oamenilor muncii ■*- membri ai 
cooperației.

în același timp, aparatul fiscal condus 
de Luca și Iacob, căleind legile statului, 
a comis în numeroase localități din țară 
o serie de acte abuzive și provocatoare îm
potriva țăranilor, avînd drept scop slă
birea alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare și provocarea de 

greutăți In aprovizionarea cu produsa 
agro-alimentare a populației de la orașe 
șl cu produse industriale a țărănimii mun
citoare.

Spre sfîrșitul anului 1951 cînd, pentru 
a înlătura fenomenele nesănătoase din e- 
conomia națională, ce fuseseră agravate 
prin acțiunea lui Luca. guvernul a hotă- 
rît pregătirea condițiilor in vederea efec
tuării unei reforme bănești, Luca, Iacob, 
Solymos și Cernicica au desfășurat o acti
vitate organizată, încereînd să zădărni
cească reușita acestei acțiuni de stat

Tribunalul a stabilit de asemenea că in 
repetate rînduri, pentru a-și ascunde ne
legiuirile, acuzații au comis falsuri gro
solane și încălcări vădite ale legilor și ale 
hotărîrilor guvernului — tncălcări care au 
pricinuit pagube de miliarde de lei statu
lui celor ce muncesc.

Vinovăția tuturor acuzaților a fost în 
totul dovedită în proces prin documente, 
probe materiale, prin recunoașterile acu
zaților și prin depozițiile unui mare nu
măr de martori.

Fiind demascați prin probe, acuzații 
Luca Vasile, Iacob Alexandru, Solymos 
Ivan și Cernicica Dumitra și-au recu
noscut complet vina de a fi săvîrșit cri
mele menționate împotriva statului și a 
poporului muncitor, I

Tribunalul a stabilit că acuzatul Luca 
Vasile se face vinovat de acțiune contrare
voluționară antistatală de sabotare a 
economiei naționale, în scopul de a sub
mina regimul democrat-popular, fapte car» 
constituie infracțiuni criminale prevăzute 
și pedepsite de art. 2 din legea nr. 16 din 
15 ianuarie 1949, combinat cu art. 1 din 
Codul Penal; de activitate intensă contre 
clasei muncitoare, ca agent provocator 
plătit al siguranței burghezo-moșierești, ca 
participant la reprimarea și înăbușirea 
luptei revoluționare a clasei muncitoare, 
crime prevăzute șl pedepsite de art. 193 din 
Codul Penal;

Acuzații Iacob Alexandru, Solymoe 
Ivan și Cernicica Dumitra se fac vinovați 
de acțiune de subminare a economiei na
ționale și a pregătirii ți efectuării refor
mei bănești din ianuarie 1852, toate ace
stea în scopul subminării regimului de
mocrat-popular, crime prevăzute și pedep
site de art. 2 din legea nr. 16 din 15 ia
nuarie 1949 cu modificările ei ulterioare, 
combinat cu art. 1 din Codul Penal.

Acuzatul Solymos Ivan sa face vinovat 
și de crimă contra umanității, prevăzută și 
pedepsită de art. 3, lit. c din Decretul nr. 
207 din 20 august 1948 cu modificările 
sale ulterioare.

Tribunalul Suprem al R.P.R. condamnă 
pe cei vinovați după cum urmează :

— Luca Vasile la pedeapsa cu moartea 
pentru crima de subminare a economiei 
naționale șl la muncă silnică pe viață pen
tru activitate intensă împotriva clasei 
muncitoare, urmînd ca în conformitate 
cu legea să execute pedeapsa cea mal 
gravă.

— Iacob Alexandru la 20 ani muncă 
silnică pentru crima de subminare a eco
nomiei naționale.

— Solymos Ivan la 15 ani muncă sil
nică pentru crima de subminare a econo
miei naționale și la 10 ani muncă silnică 
pentru crimă împotriva umanității, ur
mînd ca, în conformitate cu legea, să exe
cute pedeapsa cea mai gravă.

— Cernicica Dumitru la 3 ani închisoare 
corecțională pentru crima de subminare 
a economiei naționale.

Sentința este definitivă.
Condamnatul Luca Vasile a solicitat 

Prezidiului Marii Adunări Naționale co
mutarea pedepsei cu moartea într-o altă 
pedeapsă.

Examinind cererea condamnatului Luca 
Vasile, Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a hotărît comutarea pedepsei cu moartea 
în muncă silnică pe viață.

Particîpanții la consfătuire au cuvîntul
Nu trebuie neglijată 

calitatea
Aș vrea să spun cîteva cu

vinte în legătură cu calitatea 
produselor.

Tovarășii de la cooperativa 
„Lupta pentru pace" ne tri
mit produse de calitate neco
respunzătoare. Și tovarășii de 
la uzinele „Mathyas Rakosi" 
și „Grivița Roșie" trebuie să 
aibă în vedere îmbunătățirea 
calității produselor și aspec
tul lor care mai lasă mult de 
dorit. Secțiile de bunuri de 
larg consum ajută comerțul 
de stat să satisfacă într-o mă
sură tot mai mare cerințele 
consumatorilor, de aceea este 
necesar să extindem gama de 
sortimente.

IANCU SIMON
Oficiul de gros industrial

Asemenea tiare de căl
cat nu ne trebuiesc

In întreprinderea noastră 
de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej" am observat unele de
fecțiuni la fiarele de călcat. 
Se întîmplă foarte des ca 
după 6-7 zile rezistențele de 
la fiarele de călcat să se de
fecteze, iar uneori din cauza 
ștekerelor și a rezistentelor 
defecte se produc scurte cir- 
cuîturi. Trebuie să ne gîn- 
dim că, cu asemenea fiare de 
călcat nu se poate lucra. Eu 
îmi amintesc că uzinele „Cle
ment Gottwald" au mai fost 
criticate într-o emisiune la 
„radio-magazin", tot pentru 
problema fiarelor de călcat 
necorespunzătoare și faptul 
că lipsurile mai dăinuie dove
dește că nu au fost luate mă
surile cuvenite.

Nu de mult timp am cum
părat un lacăt care a fost 
confecționat la uzinele „23 
August" lacăt care peste 3 
săptămîni s-a defectat. Pro
blema calității produselor 
trebuie privită cu toată serio
zitatea. cu spirit de răspun
dere, așa cum ne învață par
tidul.

BĂDIȚĂ VICTOR 
Fabrica de confecții 

„Gh. Gheorghlu-Dej"

Fiecare tinăr să urmeze 
cursurile de minim tehnic

Specificul muncii noastre 
este producerea bunurilor de 
larg consum. Noi confecțio
năm aparate de radio, aparate 
de măsuri, contoare. Cred că

una din cauzele care fac ca 
produsele noastre să fie încă 
de calitate necorespunzătoare 
se datorește faptului că se 
lucrează in asalt și aceasta 
din cauză că materia primă 
nu sosește la timp.

Trebuiesc găsite noi mij
loace pentru îmbunătățirea 
calității produselor. La noi, 
de pildă, utemistul Iliescu 
Constantin a făcut o inovație 
la aparatele de control care 
are o mare influență asupra 
îmbunătățirii calității.

Nouăzeci șt cinci la sută 
din numărul muncitorilor 
care lucrează în secția de 
bunuri de larg consum unde 
se produc aparate de radio 
tip popular, îl formează ti
neretul. De aceea socotesc că 
este necesar ca organizația de 
bază U.T.M. să lămurească 
pe fiecare tînăr să urmeze 
un curs de minim tehnic, lu
cru care va contribui mult 
la creșterea producției și la 
îmbunătățirea calității produ
selor de consum popular.

COMANIC1 COMAN
Tntrep. „Electro-Magnetlca"
Vom fi la inăifimea 

sarcmilor
Tovarășii de la Oficiul de 

gros industrial se plîng că nu 
se respectă întotdeauna ter
menul de livrare. La noi însă 
stau din luna martie garni
turi pentru puțuri sătești și 
grătare pentru sobe care nici 
acum nu au fost ridicate. To
varășii de la O.C.L. produse 
industriale au arătat că n-au 
primit șaibe. Uzina noastră a 
confecționat 360.000 bucăți 
dar ele nici pină azi nu au 
fost,ridicate. Eu voi transmite 
tinerilor noștri problemele 
discutate aici și vom lua mă
suri ca să dăm numai pro
duse de calitate superioară.

RACH1TAN ION 
Uzinele „Mao-Țze-dun"

Contractele încheiate 
trebuiesc resoectote
De multe ori, cînd bazele 

noastre de desfacere sezisează 
întreprinderilor problemele 
ridicate de către consumatori, 
ele nu sînt luate în seamă cu 
toată seriozitatea. O mare 
greutate ne-o cauzează de 
asemenea întreprinderile în 
fixarea operativă a preturi
lor. Uneori trec luni de zile 
pînă cînd ni se comunică pre
țurile, timp în care mărfurile 
stau în depozite fără a putea 
fi pusa la vlnzara.

Sint și alte întreprinderi 
care nu țin seama de anga
jamentele pe care și le-au 
luat Oficiul de gros indu
strial a contractat, de pildă, 
cu „Flacăra Roșie" o comandă 
de saci de echipament In mod 
normal inelul de la baza sa
cului trebuia confecționat din 
piele. în ultimul t'mp insă 
fabrica ne-a livrat saci cu 
ine! din mușama, care nu co
respunde. dat fiind rezistența 
lui scăzută.

ȘALTAR IOSIF 
Oficiul de gros industria]

Mărfurile să sosească 
cu fișele de calitate

Cred că este necesar să vor
besc despre articolele chi
mice. Fabrica „13 Septembrie" 
are și acum de livrat din pri
mul semestru 15.000 kg. vop
sele. Se intimplă de multe 
ori ca produsele pe care ni le 
livrează să fie de proastă ca
litate. Există și alte întreprin
deri care nu respectă ter
menele de livrare. De pil
dă, cooperativa „Menghi
na" ne datorează din se
mestrul IL 13.500 sirme 
pentru parchet Tovarășii de 
la această cooperativă nici 
pină acum nu au răspuns la

cele 10 scrisori ale noastre. 
Eu cred că controlorii tehnici 
nu-și fac pe deplin datoria. 
Noi nu avem încă laboratoare 
ca să se facă analiza produse
lor, de aceea este bine ca 
mărfurile să ne sosească cu 
fisă de calitate întocmită 
conform ST A S.-ului.

IONICA APOSTOL 
Oficiul de gros industrial 

Produse mărunte 
dar necesare

Sînt întreprinderi care nu 
dau atenție unor produse așa 
zise „mărunte". Uzinele ,.Mao 
Țze-dun" de exemplu au avut 
o comandă de șaibe, pe care 
nu le-au livrat cu toate că 
le-am dat două termene. De 
asemenea, uzinele „Repu
blica" au .livrat paturi de 
proastă calitate, iar coopera
tiva „Borangic" nici în urma 
repetatelor noastre sezisări nu 
a îmbunătățit aspectul și cali
tatea cravatelor de mătase 
naturală.

Cred că trebuiește organi
zată o consfătuire mai largă 
cu reprezentanții unităților 
comerciale de stat, cu vînză- 
toril din magazine și cu tine
rii care încă mai dau produse 
de calitate necorespunzătoare.

SIMLIANOVICI ION
O.C.L. produse Industriale

nr. 1

_____  CONCLUZII _____

Consfătuirea a scos In evidență unele succese obținute de 
tinerii din secțiile de bunuri de larg consum din între
prinderile din Capitală. Particîpanții șl-au exprimat hotărirea 

ca in intimptnarea Congresului Partidului și a zilei de 7 No
iembrie să ob|ină noi succese in lupta pentru atingerea unuia 
din principalele obiective ale întrecerii socialiste : sporirea 
producției bunurilor de larg consum. In acest scop, partici- 
panțil la consfătuire au făcut propuneri concrete.

0 atenție deosebită trebuiește acordată problemei îmbu
nătățirii calității produselor și a reducerii prețului lor de 
cost Nu este admisibil ca, de exemplu, un lacăt produs de 
uzinele „23 August" să coste Intre 30—40 de lei și să se 
defecteze în cîteva zile.

In lupta pentru ridicarea calității produselor de larg con
sum, o contribuție însemnată o pot aduce organizațiile de 
bază U.T.M. Antrenarea tinerilor la cursurile de minim 
tehnic, ajutorarea celor rămași în urmă pentru a-l ridica 
la nivelul fruntașilor, calificarea la locul de muncă, repre 
zintă un larg cîmp de activitate pentru organizațiile U.T.M. 
Este de datoria organizațiilor U.T.M. să sprijine cu toată 
seriozitatea aplicarea controlului pe flecare fază de opera
ție, factor Important In asigurarea unei calități superioare 
a produselor de larg consum.

------------------------------- ♦»♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦+♦♦--------------------------------

Deschiderea expoziției „Cartea în Republica Democrată Germană
Cu prilejul celei de a 5-a aniversări a 

R. D. Germane, simbătă la amiază, în 
sala de expoziții din Bd. Magheru nr. 21, 
a avut loc deschiderea expoziției „Cartea 
in Republica Democrată Germană", orga
nizată de Institutul Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea. Au fost de 
față reprezentanți ai Ministerului Cul
turii, Institutului Romin pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, Uniunii Scrii
torilor din R.P.R., oameni de cultură și

artă, studenți, oameni ai muncii.
Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 

tov. Andrei Lăzărescu, director general 
adjunct în Ministerul Culturii. Expoziția 
„Cartea în Republica Democrată Ger
mană", care oglindește într-un mod atit 
de sugestiv marile realizări ale țării prie
tene pe tărîmul dezvoltării culturii și al 
producției editoriale, a spus vorbitorul, 
va constitui un nou și trainic inel în co
laborarea frățească dintre țările noastre.

Răspundem cititorilor noștri

A vorbit apoi Sonja Riedel, atașat 
cultural al Ambasadei R. D. Germane la 
București.

Cărțile sînt un ajutor neprecupețit în 
lupta oamenilor care urmăresc același țel: 
un viitor fericit și pașnic, a spus vorbi
toarea. Expoziția „Cartea în Republica 
Democrată Germană" va contribui la 
adîncirea prieteniei între poporul romîn 
și poporul german.

(Agerpres)

Emiterea obligațiunilor C.E.C. 4% cu cîștiguri a trezit un viu Interes în 
rlndurile oamenilor muncii. Numeroși cititori al ziarului nostru ne-au adresat 
Întrebări cerîndu-ne lămuriri în legătură cu avantajele ce le oferă oamenilor 
muucli obligațiunile C.E.C. 4% cu cîștiguri.

Pentru a satisface dorința cititorilor noștri un corespondent al ziarului s-a 
adresat tov. Roman Mihall, Directorul General al C.E.C. care a răspuns Între
bărilor ce i-au fost adresate.

Întrebare:
Am vrea să știm care stnt avantajele pe 

care le oferă oamenilor muncii sistemul 
obligațiunilor 4% cu cîștiguri.

Răspuns:
Oamenii muncii care își plasează dispo

nibilitățile bănești în obligațiuni C. E. C. 
4% cu cîștiguri se bucură de numeroase 
avantaje.

Astfel, ei participă la cele 7 trageri la 
sorți anuale prin care pot realiza impor
tante cîștiguri fără a avea vreun risc.

Este suficient să arătăm că în fiecare an 
instituția noastră distribuie 25.000 cîști
guri in valoare totală de lei 14.101.200 în 
modul următor : la fiecare tragere la sorți 
de bază, care are loc din 2 în 2 luni, se 
distribuie cîte 3.400 cîștiguri în valoare to
tală de lei 1.691.600, iar la tragerea supli
mentară care are loc odată pe an se dis
tribuie 4.600 cîștiguri în valoare totală de 
3.951.600 lei.

Deci in fiecare an, la un număr de 
25.000 de obligațiuni emise se asigură cîș
tiguri importante, fără ca posesorii acestor 
obligațiuni să aibă vreun risc de a pierde 
sumele plasate în aceste obligațiuni.

Un alt avantaj este aceia că obligațiu
nile cît și cîștigurile realizate sînt scutite 
de orice fel de impozite și taxe.

Prin cumpărarea mai multor obligați
uni ei își măresc posibilitățile de cîști
guri acordate prin tragerile la sorți.

Cîștigurile ce se distribuie sint destul 
de importanta.

Lat tragerile la sorți de bază se acordă

cîștiguri de 25.000, 10.000, 5.000, 1.000 și 
400 lei, iar la tragerile suplimentare se 
acordă în afară de cîștigurile arătate și 
un cîștig in valoare de 35.000 lei.

Un alt avantaj oferit oamenilor mun
cii este acela că posesorii acestor obli
gațiuni, în cazul cînd au nevoie de bani, 
pot revinde oricînd aceste obligațiuni, la 
valoarea lor nominală la unitățile și ghi
șeele C.E.C. de unde le-au cumpărat.

întrebare :
Puteți să ne spuneți unele amănunte 

despre felul cum se desfășoară în țară 
cumpărarea obligațiunilor C.E.C. 4% cu 
cîștiguri ?

Răspuns:
In primele zile de la emiterea acestor 

obligațiuni, un mare număr de cetățeni 
s-au prezentat la ghișeele C.E.C. pentru a 
se informa și a-și plasa economiile lor 
prin cumpărarea acestor obligațiuni.

Menționăm că cel mai mare număr de 
obligațiuni s-au plasat pînă în prezent în 
regiunile Stalin, Cluj, Iași, Hunedoara, Ti
mișoara, Regiunea Autonomă Maghiară, 
Arad și București, aceste regiuni plasîn- 
du-se în fruntea celorlalte regiuni prin 
numărul și valoarea obligațiunilor plasate.

In Capitală cele mai multe obligațiuni 
s-au plasat In raioanele Lenin, Stalin și 
Gheorghiu-Dej.

In fruntea celor care au cumpărat încă 
în primele zile de la emiterea lor obliga
țiunile C.E.C. 4% cu cîștiguri se găsesc 
eroi ai muncii socialiste, oameni de ști

muncii
cîștiguri

ință, scriitori, artiști, fruntași în produc
ție, oameni ai muncii, țărani muncitori, 
colectiviști, tineri și tinere, meseriași, gos
podine etc.

întrebare :
Am dori să ne spuneți cîteva cuvinte 

despre sistemul obligațiunilor C.E.C. 4% 
cu cîștiguri.

Răspuns:
Obligațiunile C.E C. 4% cu cîștiguri, 

emise de instituția noastră de la 1 sep
tembrie ac., sînt un mijloc de economisire 
pus la dispoziția populației spre a-și putea 
păstra în condițiuni cît se poate de avan
tajoase disponibilitățile bănești prin cum
părarea acestor obligațiuni.

Obligațiunile ce s-au emis sînt în va
loare de 200, 100 și 50 lei.

Obligațiunea de bază este cea de 200 lei, 
cele de 100 lei reprezentînd o jumătate de 
obligațiune, iar cele de 50 lei un sfert din 
obligațiunea de bază.

Prin cumpărarea acestor obligațiuni 
oamenii muncii își pot păstra în deplină 
siguranță economiile lor și pot crește su
mele economisite prin posibilitatea reali
zării unor cîștiguri importante.

Posesorii acesor obligațiuni au dreptul 
de a participa la tragerile la sorți de bază 
care au loc din 2 în 2 luni și la una tra
gere la sorți suplimentară care are loc 
odată pe an.

Prima tragere la sorți urmează să aibă 
loc la 30 octombrie 1954, iar cea suplimen
tară la 30 septembrie 1955.

Obligațiunile sînt la purtător și se pot 
obține de oamenii muncii la orice unitate 
C.E.C. sau ghișeu CE C.

Pentru buna deservire a oamenilor 
muncii de la orașe și sate care manifestă 
un interes din ce în ce mai mare pen
tru cumpărarea acestor obligațiuni, insti
tuția noastră a luat măsuri pentru înfiin
țarea de ghișee C.E.C.



Viața U. T. M.

Să întărim organizațiile U.T.M. 
din gospodăriile colective și întovărășirile agricole

Una din cele mai însemnate probleme 
pe care le au de rezolvat organizațiile 
utemiste din gospodăriile colective și în
tovărășirile agricole, este convingerea ti
neretului că munca pentru sporirea avu
tului obștesc al gospodăriei colective și 
pentru creșterea necontenită a producției 
la hectar a întovărășirii stă la baza bună
stării fiecărui colectivist și membru al 
întovărășirii.

Pornindu-se de la acest punct de ve
dere se poate aprecia că organizațiile 
U.T.M. din raionul Gherla, regiunea Cluj, 
rezolvă în bună măsură această proble
mă. In majoritatea gospodăriilor colective, 
tineretul vine la muncă și, după cum 
mărturisesc mulțl președinți, sînt nume
roși tinerii oare pot fi lăudați pentru 
vrednicie și sîrguință. Este prețuit nu 
numai aportul propriu zis, prin muncă al 
tinerilor, dar și exigența tinerilor din 
unele gospodării (Bonț, Salațiu, Bonțida) 
față de calitatea muncii, condamnarea de 
către ei a lucrului de mîntuială, a super
ficialității. Dovadă a atenției acordată de 
tineri calității muncii sînt posturile ute
miste de control ce au luat ființă la gos
podăriile colective din Salațiu și Bon
țida.

Merită luată în seamă, în mod special, 
încă o latură a preocupării tineretului 
pentru întărirea economică a gospodă
riilor colective. Este vorba de activitatea 
unor organizații utemiste în domeniul in
troducerii metodelor înaintate. Grăitoare 
este rîvna cu care s-au apucat să lucreze 
tinerii de la Salațiu la confecționarea cu
burilor nutritive, să semene în cuiburi a- 
șezate în pătrat, să folosească metode mal 
eficace pentru menținerea umezelii la 
grădinile de legume etc.

Deși unele organizații U.T.M. din înto
vărășiri (Livada) tratează încă cu puțin 
spirit de răspundere problema prezenței 
la muncă a tineretului, în general, activi
tatea organizațiilor utemiste din raionul 
Gherla în rezolvarea problemei prezenței 
la muncă și disciplinei poate fi apreciată 
ca mergînd spre îmbunătățire.

Mobilizarea tineretului la muncă în 
gospodăria colectivă constituie totuși nu
mai una din sarcinile importante ale or
ganizațiilor utemiste. Nu ne putem însă 
mulțumi cu atît. Gospodăria colectivă 
trebuie dezvoltată multilateral, trebuiesc 
create ferme de animale, de păsări, stu
pine, ridicată productivitatea lor, obținută 
o înaltă rentabilitate; întovărășirea tre
buie lărgită, îmbunătățită necontenit or
ganizarea ei, introduse cele mai înaintate 
metode de lucrare a pămîntului; în gene
ral se cere o studiere și folosire mereu 
crescîndă a resurselor existente în scopul 
creșterii belșugului obștesc și al fiecărui 
membru în parte. E un cîmp larg de ac
tivitate unde tineretul este chemat să în
vețe să gospodărească, să conducă, să 
pună pricepere și chibzuință, unde orga
nizațiile U.T.M. sînt obligate să dea cadre 
pentru conducerea muncii, să-i mobilizeze 
pe tineri la dezbaterea și buna rînduire 
a treburilor colective.

Dacă organizațiile U.T.M. din raionul 
Gherla au obținut unele succese în ce 
privește mobilizarea la muncă a tinerilor, 
apoi în direcția întăririi și dezvoltării 
gospodăriilor colective și întovărășirilor au 
rămas mult în urmă.

In gospodăriile colective și întovă
rășirile agricole din raionul Gherla, există 
cadre utemiste cu munci de răspundere. 
Dar a te socoti satisfăcut că un utemist 
a primit o astfel de muncă și a-1 lăsa 
apoi la voia soartei este o serioasă gre
șeală. Ori, în raionul Gherla se fac ase
menea greșeli ; organizațiile U.T.M. nu se 
preocupă mai departe de tinerii care pri
mesc răspunderi de șefi de echipă, briga
dieri, sau președinți. Chiar la comitetul 
raional U.T.M. există activiști, asemenea

celui de al doilea secretar, tov. Dobl loan, 
care pur șl simplu se miră cînd aud că e 
nevoie să se asigure schimbul de expe
riență pentru aceste cadre, să se manifeste 
o grijă neîntreruptă pentru educarea po
litică și pregătirea lor profesională. In 
primul rînd, el socotește că aceasta nu 
este o treabă a U.T.M. Al doilea, că tine
rii cu munci de răspundere sînt suficient 
de pregătiți. Tovarășul Dobi a aflat de 
un brigadier dintr-o gospodărie colectivă 
care a avut înainte funcție tot de briga
dier, dar pe un șantier. Despre acest bri
gadier tov. Dobi spune :

— Dacă a fost brigadier pe șantier, ce-i 
mai trebuie școală, ce-i mai trebuie pre
gătire ?

Ca și cum agrotehnica se învață... așe- 
zînd cărămizi.

In general, la comitetul raional Gherla 
problema ridicării de tinere cadre în 
munci de răspundere în agricultură e un 
teren nedesțelenit.

In gospodăriile colective din raionul 
Gherla există numeroase echipe de tine
ret. Dacă există grijă pentru prezența la 
muncă a membrilor echipelor, nu se ține 
seamă, în schimb, de necesitatea ca echi
pele să fie model, să funcționeze cu maxi
mum de randament, să aplice întocmai 
regulile agrotehnice, să organizeze regulat 
consfătuiri de analiză a activității lor. La 
gospodăria colectivă din Bonț, ca și la 
majoritatea gospodăriilor colective din 
raion, se întîlnește această stare de lu
cruri. Trebuie adăugat aici și faptul că 
nu se dă destulă atenție însușirii și intro
ducerii de către tineret a agrotehnicii îna
intate, a experienței fruntașilor recoltelor 
bogate, mai cu seamă în întovărășirile a- 
gricole. Secretarii organizațiilor U.T.M. 
de la întovărășirile din Livada și Fundă
tura nu cunosc agrominimul și nu și-au 
propus de fel să discute despre extin
derea metodelor fruntașilor. Este limpede 
că asemenea neglijență este o piedică 
pentru ridicarea producției și sporirea va
lorii zilei-muncă în gospodăria colectivă 
sau a recoltei întovărășirii.

Raionul Gherla este presărat cu multe 
dealuri pe ale căror coaste și culmi sau 
la poale se întind pășuni și fînețe bogate. 
Există deci mari posibilități de creștere 
a animalelor. Există șl baze pentru des
facerea laptelui sau a produselor lactate.

Din păcate, cu toate aceste posibilități, 
gospodăriile colective abia acum dezvoltă 
creșterea animalelor care le-ar fi ajutat 
să repartizeze venituri mari colectiviști
lor. Organizațiile utemiste nu au deschis 
mai bine ochii asupra marilor posibilități 
pe care le au gospodăriile de a valorifica 
resurse atît de însemnate. E și mai gravă 
această greșeală cu cît problema creșterii 
animalelor continuă să fie neglijată.

In raionul Gherla organizațiile utemiste 
din gospodăriile colective nu dau ajutor 
la dezvoltarea creșterii animalelor. Tine
rii nu sînt educați să iubească această 
meserie. Secretari de organizații de bază 
U.T.M. și activiști ai comitetului raional 
se complac în atmosfera creată de unele 
elemente înapoiate care consideră ori ru
șinoasă munca de crescător de animale, 
ori grea și ocupind mult timp. La gospo
dăria colectivă din Bonț nici un tînăr nu 
lucrează Ia creșterea animalelor. La Sa
lațiu utemlștii Pop Isidor și Todica Ște
fan au fugit de Ia ferme, iar organizația 
U.T.M. privește cu bunăvoință o aseme
nea dezertare.

In față acestor lipsuri, se ridică în mod 
firesc întrebarea: cum muncește comite
tul raional U.T.M. ?

Trebuie precizat, în primul rînd, că 
activiștii, în frunte cu primul secretar 
Balla Gheorghe, cunosc superficial proble
mele economice și organizatorice ale gos

podăriilor colective și ale întovărășirilor. 
Pe de altă parte, ei nici nu analizează 
situația existentă, pentru a trage conclu
ziile necesare, nu încearcă să înțeleagă ce 
este esențial în aceste unități. Comitetul 
raional a dezbătut într-o plenară a sa 
munca organizațiilor U.T.M. din gospodă
riile colective, dar numai sub aspectul 
prezenței la muncă. Restul aspectelor 
muncii educative a fost uitat.

Lucrurile nu stau mai bine nici în ce 
privește munca politică pentru alcătuirea 
de noi gospodării colective și întovărășiri 
agricole.

Pentru activiștii comitetului raional se 
pare că nu mai apare ca necesară întă
rirea muncii politice a organizațiilor 
U.T.M. din raion, deoarece acestea au 
fost fruntașe pe regiune in desfășurarea 
învățămîntului politic. Din păcate, acti
viștii își fac iluzii. Tovarășilor de la co
mitetul raional U.T.M. Gherla li s-a pă
rut ciudat să audă că la organizația 
U.T.M. din Nima munca politică merge 
slab, că secretarul, care are vreo cinci 
funcții, se ocupă de toate și nu face ni
mic, că Cec an Năzări ca. membră în co
mitetul organizației de bază U.T.M. din 
Nima a făcut demagogie, zugrăvind gos
podăria colectivă ca ceva în care totul 
se face bătînd din palme. Și li s-a părut 
curios deoarece ei „știau" că la Nima a 
mers „bine" invățâmintul politic. Și s-a 
părut ciudat, de asemenea, tovarășilor de 
la comitetul raional că secretarul organi
zației de bază U.T.M. din comuna Livada 
se plînge că n-a fost ajutat in organizarea 
muncii politice, deoarece ei „știau" că In 
instructajele făcute „au amintit" de a- 
ceastă problemă. De ce li se par ciudate 
aceste lucruri tovarășilor de la comitetul 
raional? Pentru că ei consideră că totul 
s-a terminat cu un instructaj, că după in
structaj se va înființa gospodăria colec
tivă sau întovărășirea, că totul se va face 
de la sine, că instructajul poate fi ase
muit cu o baghetă magică ! De aceea ei 
vizitează gospodăriile colective șt Întovă
rășirile agricole vechi, nu mai socotesc 
necesară explicarea concretă, a avan
tajelor oferite tinerilor țărani muncitori 
cu gospodării individuale de către gospo
dăria colectivă sau întovărășire. în gene
ral, la comitetul raional U.T.M. chesti
unile privitoare la gospodăriile colective 
și întovărășiri sînt tratate cu ușurință, 
formal, nu sînt studiate, nu se trag con
cluzii din ele.

Formalismul, birocratismul, necunoaș
terea problemelor muncii, incompetenta 
au fost aspru criticate la Conferința pe 
țară a U.T.M., iar organelor și organizații
lor U.T.M. li s-a cerut să smulgă din rădă
cini aceste buruieni.

In Proiectul Directivelor celui de al 
doilea Congres al Partidului cu privire 
la dezvoltarea agriculturii in următorii 
2—3 ani se atrage din nou atenția că 
transformarea socialistă a agriculturii nu 
se produce de la sine și că trebuie lichi
dată subaprecierea sarcinii de întărire e- 
conomico-organlzatorică a întovărășirilor 
agricole și a gospodăriilor colective, indi- 
cindu-se totodată măsurile de îmbunătă
țire a muncii în acest domeniu.

Activiștii comitetului raional U.T.M. 
Gherla trebuia să se gîndească bine la 
contribuția lor pentru realizarea acestei 
sarcini, să studieze caracterul și organiza
rea întovărășirilor agricole și a gospodă
riilor colective, căile lor de dezvoltare. In 
acest fel vor putea să găsească cele mai 
bune metode de aplicare a indicațiilor 
din Directive, de mobilizare a tineretului 
pentru folosirea și valorificarea marilor 
resurse care se găsesc în raion și care 
trebuie puse în slujba creșterii continuie 
a nivelului de trai al celor ce muncesc.

PETRE NIȚA

---- Viitorii maeștri —- 
ai recoltelor bogate
Unii au clătinat neîncrezători din 

cap; cei mai virstnici, cum le e obiceiul, 
au zfrnbit pe tub mustață. Ori cit se 
străduia Ion Tonescu să-i convingă, 
era trudă zadarnică; consătenii săi nu. 
vroiau să creadă, că acolo, la Slatina, 
la gospodăria didactică a Școlii medii 
tehnice agricole, elevii au reușit să 
obțină o recoltă de 2200 kg. mazăre la 
hectar.

— Măi flăcăule, îl luă la rost un 
moșneag mai mucalit; te-apucași să 
vinzi grădinarilor castraveți! Păi sînt 
mai bine de 50 de ani de cînd pun 
mazăre dar nu s-a pomenit să ajungă 
cineva la 2200 kg. de pe un hectar. Și, 
vezi bine, Brebeni e comună mare—

Intr-adevăr rezultatele frumoase ob
ținute la o serie de culturi de pe tere
nurile gospodăriei didactice a Școlii 
medii tehnice agricole din Slatina, au 
stirnit mare vilva în întreg raionul. Și 
mult s-au minunat țăranii muncitori 
din împrejurimi și tovarășii de la gos
podăria agricolă de stat din Curtișoara 
cînd au aflat că toate cele ce se po
vestesc despre recoltele bogate ale 
Școlii medii tehnice agricole sînt ade
vărate și se datoresc miinilor harnice 
ale elevilor.

Pînă nu de mult, dacă întrebai pe 
orice om din raion cum merge culti
varea cartofilor primeai același răs
puns : slab! Nu dă rezultate. Nu le 
priește cartofilor la noi.

Cu toate că terenurile sînt conside
rate „inapte" pentru cultivarea car
tofilor, elevii, școlii au pornit cu elan 
la treabă hotăriți să obțină mai mulți 
cartofi decit gospodăriile individuale 
din jur. Ce-i drept mai erau printre ei 
unii care ezitau; Dacă nu vom reuși 7 
Dacă ne vom face de ris ’ Ei n-au fast 
lisați însă de către colegii lor să por
nească cu această părere.

Și munca nu le-a fost zadarnică, cu
noștințele de fitotehnie i-au ajutat 
mult; ei au îmbogățit terenul cu în
grășăminte, au efectuat o arătură a- 
dîncă pentru desfundarea pămîntului, 
au ales sămlnța punindu-se numai car
tofi bogați în ochiuri și lotul gospodă
riei didactice a școlii a dat în acest an 
o recoltă de 15.000 kg. de cartofi la 
hectar.

Cu mazărea despre eare Ion a po
vestit atîtea consătenilor săi, lucrurile 
s-au petrecut cam la feL Insămința- 
tul s-a făcut timpuriu, s-a gri
pat cu grapa stelată, s-au plivit 
buruienile ori de cite ori au apă
rut. Recolte sporite au fost la roșii, la 
diferite cereale și plante furajere. La 
multe din produse se depășesc eu mult 
recoltele obținute de gospodăriile 
țărănești individuale și chiar de unele 
G. A. C. și G. A. S. din întreg raio
nul. Pe drept cuvint se poate mîndri 

i organizația U.T.M. a Școlii medii teh- 
J nice agricole din Slatina cu felul în 

care a reușit să antreneze în cursul a- 
cestui an pe toți elevii școlii la mun
cile de întreținere a culturilor.

— Muncind pe loturile gospodăriei 
didactice — spunea deunăzi elevul Ni- 
colae Stănoiu, gîndurile ne zboară 
departe la tarlalele întinse ale gospo
dăriilor colective și de stat, la grădi
nile de zarzavat din jurul centrelor 
muncitorești, unde nu peste mult timp 
vom fi trimiși să aplicăm toate cele 
învățate la școală.

Și ca Stănoiu gîndesc mulți elevi din 
Școala medie tehnică agricolă din Sla
tina, pînă și Petre Mînda, Blazius Tu- 
tinoi, Vasile Nimeră, cărora nu prea le 
plăcea munca practică iar la învățătură 1 
erau la un pas de corijență. Organi- ] 
zația U.T.M. din școală se străduiește i 
să-i ajute pe elevi să devină cadre de ] 
nădejde care să realizeze cu pricepere , 
minunatele sarcini puse în fața agri- 1 
culturii de Proiectul de Directive ale 
celui de al II-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Romîn.

C. M.

In înKmpinarea celui de al ll-lea Congres al P. M. R.ÎNTRECERI ALE SPORTIVILOR
Pretutindeni, în orașele șl satele patriei noastre, viața sportivă pulsează 

puternic. Tinerii patriei noastre au astăzi la dispoziție condiții minunate pentru 
practicarea sistematică a culturii fizice Și a sportului. Mase tot mal largi de 
oameni al muncii, de tineri, sînt antrenați In practicarea regulată a culturii lirice 
șl sportului. In ultimul timp, în cinstea Congresului Partidului, asociațiile spor
tive au început să organizeze nenumărate competiții sportive de masă.

Iată numai cîteva din acestea :

Sportivii asociației Locomotiva
Asociația sportivă Loco

motiva și-a propus nu de 
mult ca ta cinstea celui de 
al II-lea Congres cil Parti
dului Muncitoresc Romîn 
să organizeze o serie de 
competiții sportive.

Muncitorii ceferiști au 
primit cu nespusă bucurie 
vestea organizării competi
țiilor de : volei, popice, șah, 
fotbal, concursuri G.M.A., 
triatlonul popular etc.

Frumoase stat acțiunile 
sportivilor ceferiști. Iată de 
pildă, Colectivul sportiv 
Locomotiva-Grivița Roșie 
organizează intre 3 și 10 
octombrie un concurs de 
orientare turistică ta mun
ții Bucegi. Secția de turism 
a colectivului sportiv, a pri

mit cu multă bucurie acea
stă inițiativă.

Boxerii ceferiști vor 
apare din nou pe ring, în 
cadrul unei întîlniri tur- 
retur ce se va desfășura la 
Brăila și Galați. Ei vor 
apăra în fața tinerilor 
boxeri ai asociației Metalul, 
cu multă ardoare culorile 
asociației lor.

Nici rugbiștii Locomoti
vei Grivița Roșie n-au vrut 
să rămînă mai prejos. Și ei, 
ca și ceilalți sportivi ai aso
ciației întîmpină Congresul 
pregătindu-se temeinic în 
vederea întîtairii pe care o 
vor susține cu puternica 
echipă de rugbi Dtaamo- 
Praga.

Problema sportului de

masă este privită cu multă 
seriozitate de asociația Lo
comotiva. Intre 10—30 oc
tombrie a.c. sportivii din 
toate colectivele asociației 
vor participa la triatlonul 
popular de atletism. Com
petiția este dotată cu „Cupa 
7 Noiembrie" ce va reveni 
colectivului sportiv cu cel 
mai mare număr de partici- 
panți.

„Luna G. M. A.“, organi
zarea crosului „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie" — etapa 
pe colectiv, pregătirea spor, 
tivilor pentru etapele ur
mătoare, iată cîteva din 
numeroasele acțiuni orga
nizate de asociația sportivă 
Locomotiva.

Numeroase competiții sportive la sate
Asociația Recolte a reu

șit să atragă pe terenu
rile de sport, zeci de mii 
de tineri țărani munci
tori dornici să practice 
cultura fizică și sportul 
ta mod permanent.

în cinstea celui de al 
n-lea Congrea al Partidu
lui, tinerii sportivi al aces
tei asociații se întrec In 
competiții de șah, volei, 
călărie și tenis de masă.

înflăcărată este dragostea 
tinerilor țărani muncitori 
pentru partidul nostru, 
care le-a creat condiții mi
nunate de practicare a 
sportului. Astăzi, în patria 
noastră sportul la sate în
florește pe zi ce trece. 
Aproape 1.000 de colective 
sportive sătești ta care ac
tivează zeci de mii de ti
neri și peste 3.000 de baze 
sportive Ilustrează în fapt

grija partidului pentru 
dezvoltarea sportului la 
sate. Numeroase competiții 
sportive, precum și cam
pionatul republican de cros 
„Să întîmpinăm 7 Noiem
brie" la care iau parte în 
aceste zile zeci de mii de 
membri ai asociației Re
colta reflectă cu putere 
dragostea pentru sport a 
tinerilor țărani muncitori 
din satele patriei noastre.

Purtătorii tricourilor albastre
Nu odată, sportivii Re

zervelor de Muncă au făcut 
ca numele lor să devină cu
noscut, in întreaga țară, iar 
cifrele recordurilor să se 
modifice. Baza mișcării de 
cultură fizică și sport a 
asociației o constituie însă 
sportul de masă ta care au 
fost antrenați zeci de mii 
de sportivi ai asociației.

„Să întîmpinăm Congre
sul Partidului cu noi suc
cese" — iată unul din o-

Sp
Sportivii asociației Pro

gresul. întîmpină cu entu
ziasm cel de al II-lea Con
gres al P.M.R. întrecîn- 
du-se în numeroase com
petiții de volei, atletism, 
baschet, tir, handbal, fotbal, 
natație și popice.

Sportivii asociației, prin
tre care mulți cu renume 
ca Angelica Rozeanu, cam-

biectivele principale ale 
asociației. Bineînțeles, ac
centul s-a pus tot pe spor
tul de masă. In prezent se 
desfășoară un concurs de 
atletism la care participă 
un mare număr de tineri 
din școlile profesionale. 
Mulți dintre tinerii sportivi 
își vor trece — ta cadrul 
acestui concurs — și nor
mele complexului G.M.A.

e noi performa
pioană mondială la tenis de 
masă și maestră emerită a 
sportului, Constantin Du
mitrescu șl Gabriel Moi- 
ceanu care acum se întrec 
în minunata competiție 
„Circuitul ciclist al R.P.R.", 
precum și alți nenumărați 
sportivi ai asociației, au ho- 
tărît să întîmpine cel de al 
II-lea Congres al Partidu-

tn ziua de 24 octombrie, 
tinerii mărșăluitori ai aso
ciației vor avea și ei pri
lejul să se întreacă într-un 
concurs denumit „Circuitul 
școlilor".

In aceeași zi, tinerii tră
gători vor lua parte la un 
concurs de tir rezervat ju
niorilor. De asemenea două 
echipe de juniori vor repre
zenta asociația în Campio
natul de șah al Capitalei.

te
lui cu noi victorii șl perfor
manțe sportive.

Sportivii asociației Pro
gresul vor lua de asemenea 
parte la o premieră alpină 
în masivul Bucegi, iar în 
zilele de 11 și 18 octombrie, 
pe stadionul „Finanțe 
Bănci" vor participa cu în
suflețire la concursurile 
pentru trecerea normelor 
G.M.A.

Deschiderea noii stagiuni a Filarmonicii de Stat dm Tîrgul Mureș
Zilele acestea a avut loc în sala mare 

a Palatului Cultural din Tg. Mureș con
certul de deschidere a noii stagiuni a Fi
larmonicii de Stat din localitate.

Din programul concertului au făcut 
parte Uvertura pe temă rusă de S. Ta-

neev, în primă audiție, Concertul nr 2 în 
do minor pentru pian de Rachmaninov, 
solistă Silvia Șerbescu, și Simfonia a V-a 
de Ceaikovski. Concertul a fost dirijat de 
Szekely Endre.

Note de drum din Uniunea Sovietică

SPIRITUL OMENESC TRIUMFĂTOR
Universitatea Lomonosov am văzut-o 

pentru prima dată seara. In lumina pu
ternică a reflectoarelor părea o minunată 
apariție de basm, strălucitoare sub ploaia 
de lumină a miilor de steluțe albe și roșii.

A doua zi, mi-am exprimat dorința de 
a vedea și interiorul acestui măreț palat 
al culturii, întins pe o suprafață de sute 
de hectare și înalt de 240 metri. In lu
mina zilei, imaginea de basm dispăruse, 
iar în locul ei se ridica viața, care știe 
să demonstreze că visurile cele mai fru
moase se pot transforma în realități, 
atunci cînd omul vrea și cînd luptă să-și 
îndeplinească vrerea

Am urcat scara largă de granit, stră
juită de o parte și de alta de statuile a 
doi tineri, o fată și un băiat, cu cărțile ta 
mină și privirea încrezătoare spre viață. 
Din holul imens în care am intrat, se 
desfac două scări monumentale de mar
moră albă, care urcă cele 32 etaje ale uni
versității. La primul etaj se deschide un 
nou hol de marmoră albă, în care se află 
la un capăt și la celălalt, față in față, sta
tuia fondatorului medicinei moderne I P. 
Pavlov și a marelui savant sovietic Mi- 
ciurin. Din acest hol se desfac culoare 
lungi, împodobite cu tablouri de artă, mo
zaicuri si statui.

Pătrundem in marea sală de conferințe, 
care numără 1500 de locuri. Dacă în schim
bul catedrei din fundul sălii s-ar afla 
cortina unei scene, ne-am crede într-una 
din cele mai elegante săli de spectacol. 
Pereții sînt tapetați cu mătase, scaunele 
sînt capitonate cu pluș, candelabre de o 
mare frumusețe, cu lumină fluorescentă, 
dau sălii lumina de zi.

Pretutindeni. în sală și pe coridoare, în 
holurile și camerele de studiu, — statui, 
mozaicuri și tablouri ale celor mai iluștri 
savanți și ale titanilor literaturii univer
sale In alt hol de marmoră, statuile lui 
Mendelejev — tatăl chimiei — și a lui 
Jucovski — părintele aviației — stau față 
în față, înconjurate de portretele în mo
zaic ale altor 30 oameni iluștri. Alături 
de Lobacevski, celebrul matematician 
care în veacul al XVIII-lea a așezat geo
metria pe baze noi, revoluționare, alături 
de Pușkin, Tolstoi, Gorki, Gogol, stau 
chipurile marilor reprezentanți ai cul
turii universale — Lavoisier, Newton, 
Balzac, Darwin, Shakespeare, Voltaire —, 
ca o mărturie a dragostei și stimei pe 
care poporul sovietic o are pentru cul
tura omenirii întregi.

In acest minunat edificiu, stilul sobru, 
simplitatea plină de eleganță și de măre
ție, proporția și armonia liniilor, nu pro
voacă numai admirația, dar trezesc res
pectul și emoția pe care le ai în fața ope
relor de artă, sentimentul că te afli în
tr-un templu, adevăratul templu al zile-

Tanți Cocea

lor noastre — templul culturii. Caracte
rul didactic, rece, al obișnuitelor fa
cultăți, este cu desăvîrșire înlăturat din 
Universitatea Lomonosov. Lipsa de căl
dură a vechilor săli, care imprimau viito
rilor profesori comportarea lor aspră și 
distantă, de care ne-am lovit adeseori 
altădată în viața noastră școlărească, 
este înlocuită cu un aer prietenos și ma- 
jestoă în același timp, cu o atmosferă în 
care stăpînesc legile frumosului.

N-am suit decit un singur etaj pe scara 
de marmoră, iar restul cu unul din cele 
114 ascensoare. Mi s-a părut că doar o 
clipă a trecut de la intrarea noastră în 
liftul care urcă cu o viteză de 3,5 m. pe 
secundă, pînă în momentul cînd ni s-a 
anunțat că am ajuns la etajul 16. Din nou 
săli de cursuri, laboratoare — pe ușa unui 
laborator era însemnat numărul 1517 —, 
culoare, holuri, sclipind de curățenie, 
parcă neatinse de pas omenesc, deși ne 
aflăm in plină mișcare a epocii examene
lor de admitere.

Primirea studenților in Universitatea 
Lomonosov se face printr-un examen spe
cial, care constă dintr-o discuție priete
nească între candidați și comisia de pro
fesori instituită în acest scop. în fiecare 
an se prezintă cam 6000 absolvenți de li
ceu, toți distinși cu medalia de aur, iar 
dintre ei sînt admiși aci abia aproximativ 
3000. Acest criteriu al selecțiunii calita
tive, arată însemnătatea care se dă stu
diului, pregătirii temeinice a viitoarelor 
cadre ale statului, viitorilor oameni de 
știință.

Partea centrală a palatului universitar, 
văzută de afară, pare un turn de castel. 
Vizitată pe dinăuntru, ea este largă, spa
țioasă. plină de lumină și înconjurată de 
terase. Am ieșit pe una din aceste terase, 
la o înălțime de 101 m., am privit minu
natul parc al universității în mijlocul că
ruia stă statuia lui Lomonosov, și am 
avut în fața ochilor întreaga perspectivă 
a Moscovei. Pete de verdeață se vedeau 
de pe terasa facultății, străpunse de vîr- 
furile albe ale impunătoarelor „edificii 
înalte", de cupolele aurite ale bisericilor, 
de coșurile roșii ale uzinelor.

Am intrat apoi într-o sală de lectură 
unde studenții se pregăteau pentru exa
mene. Mese mici, cu scaune comode pen
tru citit, cu lărnpi acoperite de abajururi, 
care maschează lumina becului în timpul 
proecției de pe ecranul existent aci, ca în 
toate celelalte săli de curs, sau în cele 21 
de amfiteatre al căror pereți sînt acope- 
riți cu plăci acustice.

Nu am putut vizita decît o infimă parte 
din universitate, căci dacă am fi parcurs 

în goană întreaga clădire, rămînînd cîte 
un singur minut in fiecare din cele 47.000 
de încăperi ale ei, ne-ar fi trebuit o lună 
de zile. Și mal aveam atîtea încă de vă
zut !

înainte de a părăsi palatul Universității 
Lomonosov, am vizitat și una dintre să
lile de lectură ale bibliotecii. Aceeași îm
binare dintre frumos și util, aceeași cu
rățenie sclipitoare, aceeași tăcere care te 
impresionează pretutindeni.

In localul universității studenții nu 
prea au timp de vorbit: studiază. Depozi
tul de cărți al bibliotecii cu cele 4.500.000 
de volume așezate în rafturi metalice și 
transportate la diversele etaje pe un mic 
ascensor cu rulare continuă, le pun la 
dispoziție tot ce pînă astăzi a cucerit 
mintea omenească.

In fiecare an învață aici 21.500 de stu- 
denți, cărora 2800 de profesori șl 800 de 
academicieni le dirijează cu mare grijă 
studiile, pentru a da societății oameni în- 
vățați, care vor ști să stăpânească viața, 
s-o iubească, s-o facă frumoasă.

Dacă pe sălile și în camerele de studiu 
ale Universității Lomonosov domnește li
niștea, asta nu înseamnă că studenții nu 
cunosc bucuriile tinereții și veselia. In 
clubul universității, în palatul ei cultural, 
în sălile de sport, de dans, de cinemato
graf, de muzică, la bazinul de înot pentru 
iarnă, toate admirabil utilate, tineretul 
este gălăgios și plin de voie bună.

Parte din studenții Universității Lomo
nosov sînt fii de muncitori de la uzinele 
și fabricile din Moscova. Ei au fost cres
cuți de mici în spiritul dragostei de carte, 
cultivat pe lingă orice întreprindere in
dustrială, spirit devenit astăzi tradițional 
pe tot întinsul Uniunii Sovietice. Acest 
lucru l-am putut vedea vizftînd una din
tre cele mai mari uzine moscovite, cea 
care fabrică autocamioane, biciclete și 
frigidere de casă, care se cer din ce în ce 
mai mult. Nivelul cultural și priceperea 
celor patruzeci de' mii de oameni care lu
crează în această uzină, se vede în cali
tatea producției lor, în ritmul trepidant 
al muncii — la fiecare 4 minute iese pe 
poarta fabricii un autocamion, lucrat pe 
bandă rulantă —, în curățenia exemplară 
a halelor, în ținuta îngrijită și demnă a 
femeilor șl bărbaților, care aici, cu lu
mină ca ziua și aer condiționat, nu tru
desc. ci muncesc cu voie bună lingă cup
toarele incandescente, rîurile de lumină și 
formele de foc turnate automat, care lu
necă pe banda rulantă.

Intr-una din aripile acestei întreprin
deri, există o adevărată facultate, care 
funcționează după legile învățămîntului 
superior. Ea cuprinde două institute se
rale, două școli medii tehnice și trei școli 
medii serale, care însumează zece mii de 
participant!.

Intre știință și practică există o colabo
rare foarte strînsă. Savanții sovietici pe 
baza unor contracte încheiate între insti
tutele de cercetări științifice șl uzină, pun 
la îndemîna muncitorilor cele mai noi cu
ceriri ale științei; iar la invitația condu
cerii, rezolvă pe teren problemele ivite, 
tot astfel cum vin aci să-^i rezolve prac
tic unele din problemele lor.

Palatul cultural al oamenilor muncii 
care lucrează la uzinele Stalin „Zis", nu 
poartă acest titlu fiindcă ar fi mai pom
pos sau pentru că salariații, mîndri de 
acest așezămînt cultural al lor, ar dori 
să-i dea o importanță mai mare decît are 
în realitate. El este un adevărat palat, 
cu săli somptuoase, cu parcuri, cu sere, 
cu săli de spectacol șl cinema, cu o imen
să sală de dans șl 4 biblioteci.

Cînd am intrat în palatul cultural, m-a 
izbit măreția holului de primire și pers
pectiva luminoasă și veselă a serei aflată 
în fundul lui. Pe bănci, sub palmieri și 
plante exotice, se recreeau citind tineri și 
vîrstnici.

Grija pentru educația copiilor este ta 
adevăr impresionantă. In palatul cultural 
există o serie de camere rezervate edu
cației muzicale și artistice a copiilor de 
muncitori și ingineri. Educația artistică 
nu înseamnă însă numai pregătire pentru 
prețuirea marilor valori culturale, opere
lor literaturii, picturii sau sculpturii. Ei 
învață să modeleze din lut grupuri, ca
pete, busturi; învață să lucreze olăria, să 
facă aeromodele, să lege cărțile pe care 
le iubesc încă de mici, iar în două săli 
unde se aflau expuse cele mai bune lu
crări ale acestor copii, am avut surprin
zătorul sentiment că stat într-o adevărată 
expoziție de arte plastice. Fetițele care 
vor fi mai tîrziu și gospodine, se exer
sează în măiestria cusăturilor naționale și 
a broderiei. Le-am văzut, cu codițele lor 
de culoarea griului prinse în panglici co
lorate, stînd grave și tăcute pe scăunașe 
făcute pe măsura lor și, sub supraveghe
rea unei maistre, mișeîndu-și cu abilitate 
mînuțele lor mici și rotunde ca de pă- 
pușe. De-a lungul și de-a latul pereților, 
rezultatele muncii lor sîrguincioase sînt 
așezate în rame frumos încadrate, în vi
trine cochete.

Pentru fericiții învingători ai greutăți
lor muncii din această uriașă uzină, spor
tul a devenit și el o necesitate. Dintre cei 
7000 de sportivi ai întreprinderii, 49 sînt 
maeștri emeriți, lăcătușul Gromov e mae
stru absolut la gorodki (un fel de oină), 
celebrul șahist Smîslov e plecat de aici și 
în afară de cele 50 de echipe de volei și 
60 de fotbal, echipa de polo pe apă a luat 
anul trecut medalia de aur pe țară, iar 
cea de șah e acum campioană a Moscovei.

Nu am avut timp să asist la vreo re
prezentație a uneia dintre echipele artis
tice de amatori, — ansamblul artistic este 
format din 2000 de pe'rsoane — dar am 
vizitat sălile de conferințe, cinema și sala 
de teatru. Aceasta, cu o capacitate de 
1100 de locuri, scena turnantă și o des
chidere de 12 m. cu rampă, cu proiectoare 
și toată instalația tehnică modernă, cu 

confortul șl eleganța sălii șl a cabinelor, 
departe de a-ți sugera noțiunea de ama
torism, diletantism, te trimet cu gîndul la 
unele teatre de la noi prost gospodărite, 
cărora le-ar putea folosi ca model.

Dacă mal menționăm că marele și iubi
tul — artist al poporului — Gribov de Ia 
Teatrul de Artă, este instructor artistic al 
echipelor de teatru, ne putem da seama 
de calitatea reprezentațiilor care au loc 
pe scena palatului cultural al uzinelor 
Stalin, cum și de dragostea care leagă pe 
oamenii artei de cei ai muncii.

Dealtfel, nenumărate elemente dotate 
au părăsit fabrica și strălucesc acum în 
celebrele ansambluri Moiseev, Piatnițki, 
la Teatrul Mare de Operă și Balet, în di
ferite teatre și la radio, sau printre ar
tiștii plastici cei mai apreciați. Lista nu
melor lor ar fi prea lungă, pentru a o 
putea reproduce în această necuprinză
toare expunere.

Privilegiul unei vieți culturale intense, 
desfășurată în optime condiții, nu este 
însă numai al marilor centre ale țării. 
Pe locuri unde cu 35 de ani în urmă era 
srtăpînă neștiința de carte, în ținuturi 
unde nu se putea pătrunde decît cu ca
ravanele de cămile, astăzi se ridică școli 
și institute științifice, teatre și opere, stu
diouri de filme.

Am vizitat Cazahstanul, una din cele 
mai mari republici ale Uniunii Sovietice 
și m-am oprit mai îndelung în capitala 
lui, Alma-Ata (în traducere ar însemna : 
tatăl merelor).

Orașul este o imensă grădină, cu case 
care nu depășesc trei etaje din cauza 
epicentrului de cutremure aflat în munții 
Tian Șan care o străjuesc, cu pîrîiașe reci 
de munte care curg la marginea trotuare
lor printre brazde de verdeață, cu stră
zile mărginite de cîte două șiruri de pomi 
care își unesc coroanele în boite vii, um
broase, deasupra trecătorilor de culori și 
naționalități felurite.

Parcul de odihnă și cultură, întins pe 
800 ha., nu este singura grădină a orașu
lui. Fiecare locuitor al acestui colț de rai 
se bucură de o suprafață de 60 m. p. de 
verdeață. Parcul are săli de lectură în 
aer liber, cu bănci și fotolii sub coroana 
imensă și răcoroasă a copacilor bătrîni. 
Atîtea flori cîte are acest oraș și parcu
rile lui, n-am întîlnit niciodată strînse 
laolaltă. Și ceea ce e mai impresionant 
decît bogăția și simfonia de culori a aces
tei vegetații luxuriante, e grija cu care 
cei ce o apără și o cultivă, se străduiesc 
să-i lase întreaga libertate, fără a-i pune 
pecetea unei prea vizibile intervenții a 
omului.

In parc sînt terenuri de sport, cinema
tograf și diferite pavilioane, iar într-Unul 
dintre acestea, pe pereții albi și dantelați, 
am avut plăcuta surpriză să văd expuse 
fotografii din țara mea. Erau priveliști 
din Sinaia și București, din Orașul Stalin 
și Constanța. Iar printre ele, chipurile 
zîmbitoare ale cîtorva dintre cei mai dragi 
colegi de teatru, alături de cele ale unor 
fruntași în muncă din țara noastră.

In timpul cît am stat la Alma-Ata, se 
desfășurau lucrările congresului scriito-

Unul din numeroasele grupuri sculptu
rale care împodobesc intrarea Universităfil 
de Stat „M. V. Lomonosov" din Moscova, 
riior din Kazahstan. Astfel am avut pri
lejul să cunosc pe cîțiva dintre cei mai 
de seamă creatori ai literaturii naționale, 
să aud pomenite numele lui Djambul 
Djabaev, tatăl literaturii kazahe și al iul 
Abai Kunambaev, poetul popular care a 
tradus în limba poporului kazah operele 
lui Pușkin, Și am mai avut bucuria de a 
cunoaște pe doi dintre cei mai de seamă 
scriitori sovietici, pe Mihail Șolohov, au
torul epopeicului „Don liniștit" și pe Leo- 
n>d J"e?nov. autorul pieselor „Un om obiș
nuit și „Invazia", jucate pe scenele noas
tre. Dragostea pe care oamenii sovietici o 
poartă florilor și copacilor, sentimentul 
lor cald față de frumusețile naturii — pe 
care în acest oraș a! grădinilor le-am sim
țit din plin — mi-au fost odată mai mult 
confirmate prin cuvintele lui Leonid Leo
nov, care mi-a împărtășit pasiunea cu 
care a scris romanul său închinat fru
moaselor păduri rusești. Leonov mi-a 
vorbit despre frumusețea grădinii lui din 
împrejurimile Moscovei, și mi-a arătat 
palmele lui bătătorite. Este îndrăgostit 
de arbori și flori și își petrece în mijlo
cul lor mare parte din timp, cultivindu-le 
și ocroțindu-le. Privind palmele bătătorite 
a.e scriitorului și ochii lui de cer, sub co
roana argintie a părului, am văzut ima
ginea omului timpurilor noastre, care cu 
aceeași vigoare cu care smulge pâmîntu- 
lui întreaga lui bogăție de frumusețe și 
rod, știe să împrăștie cu dărnicie rodul 
spiritului său triumfător.

„Scînteia tineretului"
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Grija Statului Sovietic 
pentru continua dezvoltare 

a învăfămîntului
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 

transmite: Statul Sovietic alocă în fie- 
cbre an fonduri uriașe pentru nevoile în- 
vățămîntulul superior. Pentru școlile su
perioare ale Ministerului pentru învăță- 
mîntul Superior au fost construite șl date 
în folosință în anii de după război școli 
șl cămine cu o suprafață de peste 
1.000.000 m2. In afară de mărețele clădiri 
ale Universității din Moscova, s-au con
struit și renovat vechile clădiri ale Uni
versității din Kiev, Institutului politehnic 
din Bielorusia, Institutului agricol din Vo- 
ronej, precum și multe alte clădiri șco
lare.

Anul acesta se vor construi clădiri șco
lare și cămine studențești cu o suprafață 
de aproximativ 400.000 m2.

---- o----

In Adunarea Naționala 
franceză

PARIS 9 (Agerpres). — La sfîrșltul șe
dinței din seara de 8 octombrie a Adunării 
Naționale franceze, primul ministru 
Mendds-France a anunțat că dintre cele 
șapte moțiuni depuse, moțiunea depu
tatului radical socialist Paul Aubry a 
fost acceptată spre a fi supusă votului de 
încredere Adunării Naționale.

Votul de încredere va avea loc marți 
după amiază.

-----•-----

C-iava docheriior londonezi 
continuă

LONDRA 9 (Agerpres). — TASS trans
mite : Greva docherilor din portul 
Londra, care continuă de cinci zile, a pa
ralizat de fapt activitatea portului. La 8 
octombrie, peste 17.000 docheri nu au 
Ieșit la lucru. In afară de aceasta, con
tinuă să fie în grevă 8.000 de muncitori 
de la șantierele de reparații navale. In 
docuri staționează aproximativ 130 vase, 
în regiunea docurilor domnește o atmo
sferă încordată. Patrulează detașamente 
întărite de poliție. Peste tot se desfășoară 
mitinguri și adunări la care docherii de
clară că sint gata să continue lupta.

---- •-----

Doi ofițeri sud-coreeni 
s-au refugiat în R. P. D. Coreeană

PHENIAN 9 (Agerpres). — După cum 
anunță Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană, Han San Ok și Pak Te Kvan, 
locotenenți din forțele militare aeriene 
sud-coreene, au trecut cu avionul In
R. P. D. Coreeană.

Ei au declarat că sint indignați de ac
țiunile antipopulare provocatoare ale cli
cii lisînmaniste, care tinde să dezlănțuie 
din nou un război în Coreea și de aceea 
au hotărît să treacă de partea R.P.D. Co
reene și să lupte cu consecvență pentru 
unificarea pașnică a patriei.

---- •-----

Ageriți gomindaniști arestați 
în Indonezia

DJAKARTA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 8 octombrie, ziarele indo
neziene au relatat că agenții gominda- 
niști desfășoară o activitate subversivă 
în Indonezia. Ziarul „Harian Rakjat" sub
liniază că agenții gomindaniști întrețin 
strînsc legături cu opoziția „în scopul de 
a răsturna guvernul Sastroamidjojo. Pen
tru a-șl realiza intențiile, ei se dedau la 
acte de teroare". Ziarul „Harian Rakjat" 
arată că arestarea căpeteniilor organiza
ției gomindaniste din Djakarta este întîm- 
pinată cu satisfacție pretutindeni în țară. 
Ziarul „Bintang Timur" scrie : „Agenții 
gomindaniști și unii dintre prietenii lor 
indonezieni întrețin legături directe cu
S. U.A. Ei ar fi vrut, scrie ziarul, să înlo
cuiască guvernul Sastroamidjojo printr-un 
alt guvern pentru ca Indonezia să treacă 
de partea S.U.A. și să recunoască regi
mul care există în Taivan".

în continuare, ziarul relatează că po
porul indonezian aprobă măsurile luate 
de guvern privitoare la arestarea gomin- 
daniștilor.

Sesiunea Adunării Generale O. N. U.
— In Comitetul politic și Comitetul politic special —

NEW YORK 9 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 8 octombrie șl-a început 
lucrările Comitetul politic și Comitetul 
politic special al Adunării Generale O.N.U. 
La ședințele acestor comitete, au fost aleși 
vicepreședinții și raportorii comitetelor. 
Vicepreședinte el Comitetului politic a 
fost ales reprezentantul Canadei, Johnson, 
raportor — reprezentantul Suediei, Tor- 
sing. Vicepreședinte al Comitetului poli
tic special a fost eles reprezentantul Bel
giei, Nisot, raportor — reprezentantul 
Turciei, Dernlsu.

Comitetul politic special a aprobat ordi
nea în care urmează să fie examinate 
problemele care figurează pe ordinea de 
zi a comitetului. Primul punct pe care îl 
va examina comitetul este plîngerea Bir- 
maniei împotriva acțiunilor agresive ale 
gomlndanișrilor.

Comitetul politic a hotărît să examineze 
problemele care figurează pe ordinea sa 
de zi, în ordinea următoare :

1) „Reglementarea, limitarea șl reducerea 
proporțională a tuturor forțelor armate șl 
a tuturor armamentelor" — raportul Co

misiei pentru dezarmare. 2) „Cu privire la 
Încheierea unei convenții internaționale 
(tratat) în problema reducerii armamen
telor și a interzicerii armelor atomică, cu 
hidrogen și a celorlalte tipuri de arme de 
exterminare în masă" — punct propus de 
delegația sovietică. 3) „Metodele care pot 
fi folosite pentru menținerea și întărirea 
păcii și securității in conformitate cu țe
lurile și principiile Cartel" — raportul co
mitetului pentru măsuri colective. 4) „Co
laborarea internațională la opera de folo
sire în scopuri pașnice a energiei atomice" 
— punct propus de delegația americană. 5) 
„Problema Irianului de vest (Noua Guinee 
de vest)". 6) „Problema coreeană", — ra
portul Comisiei O.N.U. pentru unificarea 
și refacerea Coreei. 7) „Problema tuni
siană". 8) „Problema marocană". 9) „Apli
carea față de populația insulei Cipru sub 
conducerea generală a O.N.U. a principiu
lui egalității în drepturi a popoarelor și 
a dreptului la autodeterminare".

Comitetul politic nr. 1 și Comitetul po
litic special își vor continua lucrările la 
11 octombrie.

Viafa grea a țăranilor din Franța 
și Germania occidentala

PARIS 9 (Agerpres). — Situația agricul
turii din Franța se înrăutățește neconte- 
tenit.

Anul acesta, țăranii francezi sînt puși 
în fața imposibilității de a-șl valorifica 
recolta. Această situație, care dăinuie in 
Franța de mulți ani. se agravează pe zi 
ce trece. Astfel, potrivit datelor oficiale, 
exportul produselor agricole franceze a 
scăzut în ultimii doi ani (1951—1953) cu 
mai bine de 40%.

Intr-un articol publicat în revista 
„France Nouvelte", Valdeck Rochet, mem
bru In Biroul Politic al Partidului Comu
nist Francez, arată care sint cauzele care 
determină criza agriculturii franceze.

Cauza principală a crizei agrare din 
Franța o constituie în primul rind scăde
rea necontenită a posibilităților de cum
părare a produselor agricole de către ma
sele muncitoare din Franța, ca urmare a 
pauperizării lor și a salariilor scăzute. Deși 
produsele agricole sint achiziționate la 
prețuri scăzute, ele sint greu accesibile 
marei mase de consumatori datorită im
pozitelor mari puse de guvern pe produ
sele agricole.

Cauza crize! agriculturi! franceze o con
stituie in al doilea rind importul de pro
duse agricole din străinătate, mai ales din 
S.U.A., în timp ce produsele agriculturii 
franceze stau nevindute.

Și, in sfîrșit, în al treilea rind — scrie 
Valdeck Rochet — lipsa piețelor de desfa
cere străine, acaparate în cea mai mare 
parte de S.U.A și, mal ales, lipsa schim
burilor comerciale intre est și vest.

„...Condiția principală pentru a salva 
agricultura franceză — subliniază Valdeck 
Rochet — este reducerea cheltuielilor 
militare prin destinderea internațională".

BONN 9 (Agerpres). — Situația țărăni
mii din Germania occidentală devine din 
ce în ce mai grea. Guvernul de la Bonn 
nu a făcut nici cea mai neînsemnată re
formă agrară, politica guvernului de la 
Bonn neurmărind dee't consolidarea și

lărgirea marii proprietăți moșierești. Su
prafețe uriașe de pămînt se află în mina 
unul mic grup de junkeri și mari moșieri. 
Potrivit statisticilor oficiale, 55% din to
talul gospodăriilor țărănești din Germa
nia occidentală posedă 10,9% din totali
tatea păm’nturilor arabile, în timp ce 
0.7% din marii moșieri dispun de 29,7% 
din suprafața arabilă a țăriL Aceasta în
seamnă că în familiile țăranCor cu gos
podării mid revine în total 0,5% hectare 
pămînt pe cap de locuitor, iar In familiile 
marilor moșieri, peste 350 hectare.

Situația țăranilor mici și mijlocași a 
devenit și mai proastă în urma folosirii 
unor întinse suprafețe de pămînt în sco
puri militare. Autoritățile de ocupație ale 
puterilor occidentale ocupă păminturile 
țăranilor pentru construirea de tabere mi
litare, depozite, aerodromuri, poligoane de 
tir și izgonesc pe țărani de pe locurile lor 
de baștină. Au devenit frecvente cazurile 
cînd țăranii primesc ordine de evacuare 
șl trebuie să-și părăsească gospodăria. In 
acest mod au fost confiscate în Germania 
occidentală 1 milion hectare, dintre care 
500.000 hectare pămînt arabil, 70.000 de 
țărani fiind alungați de pe pămîntu- 
rile lor.

Situația țăranilor din Germania occi
dentală este mult îngreunată si de faptul 
că. cu sprijinul autorităților de la Bonn, 
S.UA_ caută să-și desfacă în Germania 
occidentală produsele agricole care nu se 
pot vinde în Statele Unite. Această con
curență, care îmbracă forme din cele mai 
murdare, amenință ramuri importante ale 
agriculturii vestgermane, ca pomicultura, 
legumicultura etc.

Țărănimea vestgermană are de luptat 
și împotriva consecințelor grele ale scum
pirii uneltelor agricole. Uneltele agricole 
s-au scumpit în ultimii ani cu 70—80%.

La toate acestea se mai daugă și impo
zitele care față de perioada antebelică 
s-au mărit de 12—19 cri.

Lupta muncitorilor agricoli din Venezuela 
pentru drepturile lor

ținerea unul contract colectiv mai rvan-ROMA 9 (Agerpres). — Buletinul de 
Informații al „Uniunii internaționale a 
sindicatelor muncitorilor agricoli și fores
tieri și al organizațiilor de țărani mun
citori" (departament profesional al Fede
rației Sindicale Mondiale) publică o serie 
de date în legătură cu lupta muncitorilor 
agricoli din Venezuela pentru obținerea 
unor condiții de muncă și de trai mal 
omenești.

Prin lupta lor dîrză, țăranii venezue- 
lienl din numeroase provincii ca Choro- 
bobo, Aragua, Sucre, Zulia, au reușit să 
împiedice expulzarea lor de pe pămîntu- 
rile pe care le lucrează, precum și îna
poierea acestor terenuri foștilor proprie
tari de la care au fost confiscate.

Muncitorii agricoli sindicalizați din To- 
cuyo, care au organizația cea mai puter
nică din țară, luptă neobosiți pentru ob-

tajos, în ciuda intransigenței marilor pro
prietari care refuză să negocieze și care 
se bucură de sprijin nelimitat din partea 
autorităților șl a poliției.

Datorită unei lupte bine organizate, 
muncitorii agricoli din regiunea Turbio 
au reușit să obțină semnarea unul con
tract colectiv cu o serie de mari proprie
tari. Acest succes a contribuit la încu
rajarea muncitorilor care își continuă ac
țiunile pentru a obține contracte colective 
șl cu ceilalți plantatori.

Muncitorii afiliați sindicatului agricol 
din Tejeria (provincia Aragua) — sindicat 
care este deosebit de combativ — au reu
șit să-și recapete localul care le servea 
ca sediu și care fusese sigilat de poliție, 
obținînd în același timp șl dreptul de a 
ține întruniri.

---------- —------------------------- - Cronica evenimentelor internaționale —----------------------------------

Pentru o grabnică reglementare 
a problemei germane!

Cuvîntarea pe care V. M. Molotov a 
rostit-o în cadrul festivităților prilejuite 
de aniversarea constituirii Republicii De
mocrate Germane a suscitat un mare in
teres. înainte ca această cuvîntare să fi 
fost rostită, unele ziare occidentale se în
treceau în tot soiul de pronosticuri pe 
marginea prezenței la Berlin a ministru
lui de externe sovietic, pronosticuri me
nite să diminuleze însemnătatea acțiunilor 
Inițiate de U.R.S.S. pentru reglementarea 
spinoasei probleme germane.

Propunerile clare, rezonabile, pe care 
V. M. Molotov le-a subliniat din nou în 
cuvîntarea sa au încurcat multe din so
cotelile acelora care vor să vadă cit mal 
grabnic mărșăluind pe drumurile Europei 
unitățile Wehrmachtului renăscut. Ideea 
esențială care se degajă din cuvîntarea 
Iui V. M. Molotov este aceea că problema 
germană trebuie rezolvată la masa comună 
a tratativelor între marile puteri. Insă 
aceste tratative nu trebuie să înceapă 
după ce s-a comis un fapt ireparabil: 
reînvierea armatei germane agresive. Nu
mai dușmanii unificării Germaniei pot să 
afirme că Wehr.machtul nazist este ca
pabil să creeze climatul în care să se des
fășoare tratative pentru restabilirea uni
tății statului german. Se dovedesc a fi 
niște nerozi politici cei care cred că „de 
pe poziții de forță" se poate trata cu 
U.R.S.S.

teritoriile Germaniei răsăritene și occi
dentale și să rezolve această problemă 
fără nici un fel de tergiversare. V. M. Mo
lotov a subliniat că acceptarea acestei 
propuneri ar ușura situația populației atit 
din Germania răsăriteană cit și din Ger
mania occidentală și ar crea condiții mai 
favorabile pentru apropierea dintre Ger
mania răsăriteană și Germania occiden
tală și implicit pentru unificarea Ger
maniei.

Uniunea Sovietică este pentru o solu
ționare radicală a problemei germane. O 
asemenea soluționare poate fi încheierea 
unui tratat de pace cu Germania. Dar tra
tatul de pace nu se poate încheia în con
dițiile unui regim de ocupație proiectat 
de americani să dureze pînă în anul 1998 
și a unei remilitarizări febrile.

Guvernele occidentale fac din unifica
rea statului german o profesiune de cre
dință, dar atunci cînd ele trebuie să în
treprindă pași concreți în direcția aceasta, 
bat în retragere. Cu un deosebit zel pro
paganda americană încearcă să justifice 
refuzul occidental de a participa la o re
glementare a problemei germane atri
buind U.R.S.S. tot felul de intenții. Iar 
pe baza acestor procese de intenții, lipsite 
de orice temeinicie, se încearcă și justifi
carea renașterii militarismului german.

Oare reînarmarea Germaniei occiden
tale constituie o fatalitate, un proces pe 
care oamenii nu îl pot evita ? Apologeții

Uniunea Sovietică promovează o politi
că consecventă. Această politică pornește 
de la interesele vitale ale poporului ger- reînvierii Wehrmachtului răspund afir-
man și ale- păcii Europei șl își găsește o 
ilustrare vie în propunerile lui V. M. Mo
lotov. Astfel guvernul sovietic a propus 
din nou guvernelor S.U.A.,
Franței să ajungă la un acord cu privire 
la retragerea trupelor de ocupație de pe

mativ. Dar a crede într-un asemenea 
basm este tot atît de absurd ca și cînd 
ai crede că cele povestite în basmul cu

Nu trebuie să fii licențiat universitar 
în istorie ca să-ți dai seama, în lumina

Angliei și scufița roșie s-au petrecut aevea.

experienței trecutului, unde poate duce 
reînarmarea Germaniei chiar dacă ea în
cepe numai cu cîteva divizii. Ziarul „Daily 
Express" amintea că după primul război 
mondial, generalul german Hans von 
Sekt a creat o mare armată germană 
deși tratatele prevedeau efective reduse. 
„Recruții erau instruiți în grabă în cadrul 
micii armate regulate care fusese permisă 
Germaniei — scrie ziarul — iar apoi erau 
trecuți In rezervă pînă ce s-au strins în 
număr suficient ca astfel Germania să 
poată provoca întreaga Europă". Or, 
acordurile de la Londra crează condiții 
pentru o situație asemănătoare.

Hotărîrile luate la Londra reprezintă 
o veritabilă primejdie pentru pacea Eu
ropei. Aplicarea acestor hotărirl înseamnă 
împărțirea definitivă a Germaniei șl Eu
ropei. In fond, la Londra s-a hotărît crea
rea unei organizații militare agresive în 
care militarismul german să aibă un cu- 
vînt greu de rostit. Este tocmai ceea ce 
popoarele Europei au respins atunci cînd 
acest plan a fost prezentat purtînd eti
cheta „C.D.E.".

V. M. Molotov a arătat că în actualele 
condiții este deosebit de important să se 
precizeze cu toată claritatea ce anume ar 
putea să contribuie cu adevărat la rezol
varea problemei germane și ce ar putea, 
dimpotrivă, nu numai să împiedice solu
ționarea acestei probleme, ci să și aducă 
o nouă complicație, extrem de primej
dioasă pentru întreaga situație interna
țională.

Propunerea sovietică cu privire la retra
gerea imediată a trupelor de ocupație din 
întreaga Germanie și încheierea unul tra
tat de pace cu Germania, răspunde în
tru totul cerințelor momentului actual. 
Această propunere exprimă încă odată

REDACȚ1A; Socotești. Piața Jctntril

Acte de vandalism 
înainte de evacuarea 

orașului Hanoi
PEKIN 9 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: Clica lui Ngo Dinh Diem, în 
complicitate cu autoritățile Uniunii Fran
ceze au distrus sau transportat în Vietna
mul de sud documente de valoare și bu
nuri aparținînd instituțiilor culturale din 
Hanoi. Ei au distrus de asemenea una din 
cele mal frumoase pagode din orașul Ha
noi. Intr-o serie de scrisori adresate Co
misiei internaționale de supraveghere și 
control, precum și Comisiei centrale mixte 
de armistițiu pentru Vietnam, intelectualii 
vietnamezi — medici, ingineri, profesori, 
scriitori, artiști șl studenți protestează cu 
energie împotriva acestor acte de vanda
lism.

în cursul lunilor august și septembrie, 
116 lăzi cu cărți, documente și echipament
de laborator au fost ridicate de la Uni
versitatea din Hanoi și transportate spre 
sud, iar 1.200 lăzi cu cărți au fost ridicate 
de la Biblioteca centrală din Hanoi. Clica 
lui Ngo Dinh Diem a jefuit de asemenea 
numeroase obiecte rare da la muzeul 
Louis Finot și de la Institutul pentru Ex
tremul Orient. Oamenii lui Ngo Dinh Diem 
au distrus sau au ridicat mobilierul șco
lilor medii șl elementare din oraș.

Aceste josnice acțiuni încalcă acordul 
de la Geneva și înțelegerea stabilită la 
Fulo de comun acord între cele două 
părți. ---- •-----

SCURTE ȘTIRI

• La 8 octombrie s-au comemorat în 
Uniunea Sovietică 200 de ani de la moar
tea lui Henry Fielding. în cluburile și să
lile de conferințe dintr-o serie de orașe 
au fost organizate conferințe despre crea
ția renumitului scriitor englez.
• în seara zilei de 8 octombrie a fost 

inaugurată în capitala R.P. Ungare Săptă- 
mîna culturii romînești printr-un concert 
care a avut loc la Conservatorul din Bu
dapesta.

• în Islanda se manifestă un interes 
crescînd pentru viața și realizările din Re
publica Populară Romînă. Recent a luat 
ființă o asociație Întitulată „Asociația de 
prietenie și relații culturale Islanda- 
Rominia 23 August".
• La 7 octombrie, doamna Nehru, care 

I vizitează R. P. Chineză în fruntea unei
delegații a Asociației pentru prietenia in- 

I diano-chineză, a acordat un interviu în 
cadrul căruia a declarat că a fost deosebit 
de impresionată de noua stare de spirit 
pe care a constatat-o în China, de felul 
de viață al poporului chinez, de entuzias
mul său în muncă.

• După cum comunică Direcția Centrală 
de Statistică a R. P. D. Coreene, planul 
de stat pe cel de al III-lea trimestru al 
anului 1954 a fost îndeplinit înainte de 
termen — la 25 septembrie. Producția

; globală a industriei a sporit cu 66% în 
I comparație cu trimestrul al III-lea al 

anului 1953.
• La 7 octombrie, la invitația Comite

tului polonez pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și a Ministerului Culturii și 
Artelor a! R. P. Polone, a sosit în R. P. 
Polonă o delegație de oameni al culturii

* și artelor din Republica India. Delegația 
este condusă de doamna M. Chandrase
khar. locțiitor al ministrului Ocrotirii Să
nătății al Indiei.
• Din Tokio se anunță că în capitala 

Japoniei a fost înființată o asociație „Ja- 
pon:a-U.RS S", care își propune să pro
moveze schimburile științifice și culturale 
între cele două țări. 27 de institute de cer
cetări științifice și-au anunțat aderarea la 
această asociație.

• La 8 octombrie, secretariatul Orga
nizației Națiunilor Unite a primit o scri
soare semnată de aproape 900.000 de lo
cuitori ai orașului Hiroșima. care cer in
terzicerea armei atomice și a celorlalte 
tipuri de arme de exterminare ta masă.

• Cu 337 voturi contra 4. congresul Uniu
nii sindicatelor din Germania occidentală a 
adoptat simbătă dimineața o moțiune prin 
care se declară împotriva oricărei contri
buții germane la planurile militare ale pu
terilor occidentale „înainte de a fi epuizate 
toate posibilitățile de negociere In vederea 
restabilirii unității Germaniei pe căi paș
nice".

sinceritatea politicii externe sovietice, 
faptul că el îi sînt străine trucurile 
propagandistice de care fac abuz guver
nanții din Occident. Ba mai mult. Pro
punerile prezentate la ONU. de repre
zentantul sovietic cu privire la reducerea 
armamentelor, propuneri care acceptă 
drept bază de discuții un plan anglo- 
francez, oglindesc aceeași dorință fermă 
a Uniunii Sovietice de a scoate din impas 
problemele internaționale ce încă nu și-au 
găsit reglementarea. Aceasta este linia 
caracteristică a politicii U.RSB.

în opoziție, puterile occidentale prac
tică o politică contrară intereselor păcii 
șl intereselor vitale ale poporului german. 
Ele înțeleg prin unificarea Germaniei în
corporarea Republicii Democrate Germane 
în statul lui Adenauer. Ele nu concep ca 
Germania să aibă o cale de dezvoltare 
democratică în afara coalițiilor militare 
de orice feL Pentru ele Germania în
seamnă numai și numai o bază de agre
siune antisovietică, în ciuda Intențiilor 
pretins pașnice pe care le afișează. De
sigur trebuie de arătat că Intre guvernele 
coaliției occidentale există o seamă de 
divergențe. Se dovedește însă din ce in 
ce mal mult că aceste divergențe nu se 
referă decît la forma cu ajutorul căreia 
trebuie să se realizeze remilitarizarea 
Germaniei șl nici de cum la fondul pro
blemei.

Este însă necesar de reținut un fapt: 
dezacordul dintre poziția opiniei publice 
din țările occidentale și poziția adoptată 
de miniștrii acestor țări. Acest dezacord 
crează o situație dificilă pentru guver
nele occidentale, mai ales acum după ce 
V. M. Molotov a prezentat noile propuneri 
sovietice în problema germană. Aceste 
propuneri au avut un mare răsunet și ca
racterul lor constructiv nu a putut fi 
ascuns nici de cele mai tendențioase re
latări ale presei burgheze. Comentatorul 
agenției „United Press", Donald Gonza
les, remarca cu amărăciune referindu-se 
la planul de măsuri propus de Molotov 
pentru unificarea Germaniei că „va fi 
foarte greu pentru occident să respingă 
direct întregul său plan". Și mai departe 
comentatorul scria: „Oficialitățile ameri
cane au manifestat unele temeri în pri
vința posibilității ca Franța să prefere 
noul plan cu privire la Germania prezen
tat de Molotov și să distrugă planul alia-

Vizita delegației guvernamefita^e sovietica in R. D. Germani
BERLTN 9 (Agerpres). — TASS trans

mite: La 8 octombrie, V. M. Molotov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., conducătorul delegației guver
namentale a Uniunii Sovietice care a par
ticipat la sărbătorirea celei de a 5-a ani
versări a Republicii Democrate Germane, 
P. N. Pospelov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. N. Nesmelanov, președintele 
Academiei de Științe a U.R.S.S., O. I. 
Ivașcenko, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Ucraina, G. M. Pușkin, am
basadorul U.R.S.S. în R. D. Germană — 
membrii delegației, au vizitat combinatul 
metalurgic „I. V. Stalin" și orașul Stalin- 
stadt care a fost construit pentru munci
torii și funcționarii acestui combinat me
talurgic.

în timpul vizitării combinatului metalur

gic „I. V. Stalin", delegația guvernamen
tală a Uniunii Sovietice a fost însoțită de 
Otto Grotewohl, primul ministru al Re
publicii Democrate Germane, șl de K. Gre
gor, ministrul Comerțului Exterior și In- 
ter-German al R D. Germane. La combi
natul metalurgic „I. V. Stalin" membrii 
delegației guvernamentale sovietice au 
vizitat o serie de întreprinderi șl secții, 
au stat de vorbă cu muncitorii șl Ingine
rii combinatului.

In orașul Stalinstadt el au vizitat noile 
case de locuit pentru muncitorii și func
ționarii combinatului și s-au interesat în
deaproape de condițiile sociale și de trai 
ale muncitorilor acestui oraș.

Locuitorii orașului Stalinstadt au întîm- 
pinat cu căldură pe membrii delegației 
guvernamentale a Uniunii Sovietice.

Circuitul ciclist al R. P. R.
Ieri s-a desfășurat cea de a Vl-a etapă 

a „Circuitului ciclist al R.P.R., pe dis
tanța Tg. Mureș—Cluj (110 km.). Victoria 
finală a revenit tînărului ciclist dinamo- 
vis't A. Folbert, care a realizat timpul 
de 3h. 26’ după o cursă în care princi
palul animator a fost G. Moiceanu (Pro
gresul). Timpul a fost însorit și fără vînt. 
Aceasta a făcut ca încă de la plecare, 
deși șoseaua era neasfaltată să se peda
leze într-un ritm rapid. Plutonul s-a des
trămat pe primii 30 km. și în frunte s-a 
format un grup de 14 alergători. La ki
lometrul 45, pe dealul Ludușului, G. Moi
ceanu a reușit să se desprindă și să-și 
creeze un avantaj. El a rulat de unul sin
gur aproape 50 km. pînă după Turda unde 
a fost prins de Folbert. Moiceanu a ur
cat primul dealul Feleacului. La cobo- 
rîre, care s-a făcut cu aproape 70 km. 
la oră, M. Niculescu (Flamura Roșie) a 
reușit să-1 prindă pe Moiceanu, care su
ferise între timp și o defecțiune tehnică 
la bicicletă, dar Folbert (Dinamo) a reu
șit să-și păstreze avansul luat și n-a mai 
putut fi ajuns, terminînd învingător la 
Cluj.

Clasamentul etapei Tg. Mureș—Cluj 
este următorul: 1. A. Folbert (Dinamo) 
a parcurs 110 kg. în 3h. 26’ (timp cu bo

nificație 3h. 25’30”) ; 2. M. Niculescu (Fla
mura Roșie) 3h. 26’05” (timp cu bonifica
ție 3h. 25’50”) ; 3. C. Șandru (Flamura 
Roșie) același timp ; 4. St. Ștefu (Dinamo) 
același timp; 5. C. Dumitrescu (Progre
sul) același timp : 6.—10..: N. Molnar (Lo
comotiva), I. Sima (Dinamo), C. Isrtrate 
(Progresul), Șt. Sebe (Progresul) toți în 
același timp, 3h. 26’26”.

în clasamentul general individual după 
6 etape situația este următoarea: 1. C. 
Istrate (Progresul) 24h. 00’29” ; 2. C. Du
mitrescu (Progresul) 24h. 09’44” ; 3. St.
Ștefu (Dinamo) 24h. 11’28” ; 4. M. Nicu
lescu (Flamura Roșie) 24h. 13’22”; 5. E. 
Norhadian (C.C.A.) 24h. 19’17” ; 6. G. Moi
ceanu (Progresul) 24h. 22’21” ; 7. V. Mllea 
(Recolta) 24h. 26’01” ; 8. P. Nuță (Dinamo) 
24h. 26’52” ; 9 C. Șandru (Flamura Ro
șie) 24h. 33’35” ; 10. N. Maxim (Dinamo) 
24h. 36’23”.

în clasamentul general pe echipe con
duce Progresul cu 67h. 58’19”. urmată de 
echipa Dinamo I cu 68h. 20’37”.

în dificila etapă Piatra Neamț—Toplița, 
a cărei amănunte sînt cunoscute, au a- 
bandonat mal mulți alergători printre 
care șl cicliști bulgari.

Astăzi se desfășoară cea de a VH-a 
etapă pe distanța Cluj—Oradea (150 km.).

Funeraliile academicianului Dimitrie Pompeiu
Sîmbătă au avut loc funeraliile acade

micianului Dimitrie Pompeiu, mare învă
țat romîn, matematician de reputație 
mondială.

în cursul dimineții, numeroși oa
meni de știință, muncitori, profe
sori, ingineri, tehnicieni, studenți etc. au 
trecut prin fața catafalcului, așezat în 
sala de ședințe a Academiei R.P.R., pen
tru a aduce defunctului ultimul salut. 
Academicieni și alți oameni de știință au 
făcut de gardă la catafalc.

Ultima gardă a fost formată din acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, acad. N. Profiri, 
acad. St. Vencov, acad. S. Stoilov, acad. 
E. Bădărău și acad. Gr. Moisil.

La ora 13, în sala de ședințe a Acade
miei R.P.R. a avut loc o adunare de do
liu, în cadrul căreia au luat cuvîntul: 
acad. N. Profiri, vicepreședinte al Acade
miei R.P.R., acad. S. Stoilov, secretar

științific al secției de științe matematice 
și fizice, prof. C. Ionescu-Bujor, director 
general în Ministerul învățămintului, 
prof. Calus Iacob, din partea facultății 
de matematică a Universității „C. I. Par
hon", prof. C. Dinculescu, rectorul Insti
tutului Politehnic, prof Tiberiu Popovici, 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R., din partea secției de matematică 
a filialei Cluj a Academiei R.P.R. și a 
Universității „Victor Babeș" din Cluj, 
prof. I. Creangă, din partea filialei Iași 
a Academiei R.PR. și a Universității 
„Al. I. Cuza" din Iași, prof. Alaci, din 
partea profesorilor de matematică din Ti
mișoara, acad. Gr. Moisil, din partea So
cietății de Științe matematice și fizice, 
și prof. N. Teodorescu, din partea foști
lor elevi.

înhumarea a avut loc la cimitirul 
Bellu. (Agerpres)

Spectacole
duminică 10 o.ctombrie 1954

CINEMATOGRAFE i Patria. Bntmreșd : Prieteni 
credincioși: Republica, I. C. Frimu Tineretului:
Agentul nr. 13; Infrlțlrea Intre popoare: Ctntec 
despre om: Maxim Gorki: “
Elena Pavel: Cadavrul viu; _______
Victoria. Libertății: Cotitura cea mare; — —... 
Reîntoarcerea victorioasa: Alex. Popov: Profesorul 
de dans; 9 Martie: Balaurul: Vaslle RoaitS: Liubov 
Iarovaia: Voirea: Insula misterelor; Cultural: Echipa 
ce pe strada noastră: Constantin David: Pentru 
pace șl pre’e- e: Alex. Sahla: Nepoții gornistului 
(seria l-a); Flacăra: Pantofiorll țarinei; T. Vladi-

Reeoltl îmbelșugată: 
Lumina: Două lumi;

Gh. Doja:

mlrescu: rin Hr a gardă (seria l-s); Aurel Vlaicu: 
Undeva tn Bizonla; Munca: Arena celor curajoși: 
Arta: Keto si Kote; Popular: Omul cu 1000 de fete: 
M. Emlnescu: Pulbere argintie; Miorița: Revizorul; 
Moșilor: Un caz In taiga; 23 August: Poemul dra- 
§ostei; Donca Slmo: Alexandr Nevski: Iile Plnlllle: 

noapte furtunoasă. Vizita, Lanțul slăbiciunilor, 
Arendașul romtn ; 8 Mal: Canalul Volga Don ;
Volga: Primul spectacol; 1 Mal: Emirul din Bu- 
hara; N. Bătcescu: Marele concert; Rahova: Aven
turile iul Nastratln Hogea; Olga Bande: Aleko, 
Frații Llu.

ților pentru reînarmarea Germaniei occi
dentale". Iar agenția „Reuter" transmitea 
din Bonn că „declarațiile lui Molotov par 
de natură să întărească poziția a nu
meroși oameni politici vest-germanl șl 
în primul rind a opoziției soclal-demo- 
crate care recomandă să se ajungă la un 
acord cu Uniunea Sovietică înainte de a 
se proceda la reînarmarea Germaniei".

Dezbaterile din Adunarea Națională 
franceză și din Bundestagul de la Bonn 
pe marginea hotărîrilor de la Londra do
vedesc că departe de a inspira Europei 
occidentale un simțămînt de siguranță, 
așa cum pretinde propaganda americană, 
renașterea Wehrmachtului nazist pro
voacă îngrijorarea tuturor oamenilor po
litici lucizi. Chiar și un politician ca Paul 
Reynaud a declarat că refuză de a „in
troduce în urnă un vot care ar însemna 
renașterea Wehrmachtului". Nici în Ger
mania occidentală situația nu este mai 
strălucită pentru adepții reînvierii mili
tarismului prusac. Locuitorii Germaniei 
occidentale nu se grăbesc să îmbrace uni
forma unei armate de agresiune. De ase
menea perspectiva de a se cheltui în ur
mătorii 3 ani cel puțin 100 miliarde 
mărci germane pentru crearea unei ar
mate de 500.000 oameni provoacă indig

narea opiniei publice. Dar poverile care 
vor apăsa pe umerii contribuabilului vest 
german se anunță a fi cu mult mai mari. 
Declarațiile pe care le-a făcut în Bundes
tag, dovedesc că Adenauer interpretează 
hotărîrile de la Londra ca o autorizare de 
reînarmare nelimitată, că cifra de 500.000 
de soldați va fi curînd sporită, că pla
nurile revanșarzilor țintesc departe. 
Populația vest-germană dorește însă nu 
o remilitarizare, ci o unificare a patriei 
sale. „New York Herald Tribune" subli
nia că „există dovezi puternice, că în
clinarea spre un aranjament cu sovietici! 
capătă impuls nu numai în rîndul opozi
ției social-democrate dar și înlăuntrul 
propriei coaliții a dr. Adenauer".

Propunerile prezentate de V. M. Molotov 
exercită o mare atracție. Lucrul acesta nu 
îl pot nega nici chiar cei mai experi
mentați specialiști occidentali în organi
zarea de comploturi ale tăcerii în jurul 
acțiunilor U.R.S.S.

Marea forță a propunerilor sovietice 
constă în justețea lor deplină. Ele oferă 
o bază temeinică pentru reglementarea 
problemei germane. Există în prezent 
condiții pentru o asemenea reglemen
tare.

EDGARD OBERST
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