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Pentru întărirea păcii
și securității colective în Europa
ZIARUL NOSTRU de astăzi publică 

nota adresată la 23 octombrie de 
Guvernul Sovietic guvernelor Fran

ței, Angliei și S.U.A. Fiecare rînd al aces
tei note, fiecare idee cuprinsă în ea 
vorbește cu tărie despre năzuința Uniu
nii Sovietice de a contribui din plin, cu 
toate forțele, la consolidarea păcii și 
securității în Europa. în nota sovietică 
își găsesc expresie năzuințele profunde 
ale popoarelor Europei și ale lumii în
tregi care doresc cu ardoare întărirea 
păcii, prevenirea pericolului unui nou 
război.

Propunerile cuprinse în acest docu
ment de mare însemnătate internațională 
au o importanță deosebită în actualele 
condiții internaționale. Pe zi ce trece, 
evenimentele din Europa arată tot mai 
mult cit e de necesar să se depună noi 
eforturi pentru rezolvarea problemei 
securității europene și pentru a se ajunge 
la un acord în primul rînd asupra cîtorva 
laturi ale problemei germane cărora li se 
pot găsi chiar și astăzi soluții acceptabile 
pentru toate părțile interesate. Faptele 
petrecute în ultima vreme, conferințele 
de la Londra și Paris, arată că unele 
cercuri din apus n-au renunțat la inten
țiile aventuriere de a folosi militarismul 
german în scopurile lor în vederea dezlăn
țuirii unui nou război. Numai prin astfel 
de intenții se poate explica încăpățînarea 
cu care adepții reînvierii Wehrmachtului 
urzesc noi și noi combinații întunecate, 
nesocotind posibilitățile reale de rezolvare 
a problemei germane în interesul păcii 
și securității in Europa. Or, interesele 
păcii și securității europene, ca și intere
sele poporului german, cer ca problema 
germană să fie rezolvată pe baza creării 
unui stat german unit, democratic și iu
bitor de pace conform prevederilor acor
durilor corespunzătoare dintre marile pu
teri. Un astfel de stat poate și trebuie să 
fie creat cu participarea activă a germa
nilor înșiși din ambele părți ale țării, în 
condițiile colaborării dintre marile pu
teri care poartă principala răspundere 
pentru rezolvarea problemei germane. In 
timp ce politica puterilor occidentale ur
mărește să tărăgăneze reglementarea pro
blemei germane și să asigure libertatea de 
acțiune militariștilor vest-germani, Uniu
nea Sovietică propune un program 
constructiv de rezolvare a acestei 
probleme. Guvernul Sovietic propune să 
se pună pe primul plan măsurile 
care pot duca la unificarea Germaniei și 
aceasta nu într-un viitor îndepărtat ci 
chiar acum, fără amînări și tergiversări. 
Propunerile formulate in nota sovietică 
din 23 octombrie izvorăsc tocmai din do
rința de a înlesni realizarea acestui scop. 
Guvernul Sovietic a propus în nota sa a- 
dresată celor trei puteri occidentale, exa
minarea problemei retragerii trupelor de 
ocupație de pe teritoriul Germaniei răsă
ritene și apusene și înfăptuirea neîntîr- 
ziată a acestei retrageri. In legătură cu 
aceasta ar urma ca între U.R.S.S., Franța, 
Anglia și S.U.A., cu participarea R. D. 
Germane și a Republicii Federale Ger
mane să se ajungă la un acord referitor 
la efectivul și armamentul poliției ger
mane de toate tipurile din Germania ră
săriteană și occidentală. Totodată Guver
nul Sovietic declară că este gata să exa
mineze din nou propunerile privitoare la 
organizarea unor alegeri în întreaga Ger
manie, prezentate la conferința de la Ber
lin a celor patru puteri de către Anglia 
și sprijinite de Franța și S.U.A.

Această nouă inițiativă sovietică are o 
uriașă influență. Retragerea trupelor de 
ocupație ar ușura situația poporului ger
man și ar constitui un pas real spre res
tabilirea suveranității întregii Germanii. 
Ea ar crea de asemenea condiții mai fa
vorabile pentru realizarea unei apropieri 
între cele două părți ale Germaniei și 
prin aceasta, pentru unificarea Germa
niei. Un acord între cele patru puteri în 
problema alegerilor libere pe întreaga 
Germanie ar juca un rol însemnat în ope
ra de unificare a Germaniei. Posibilită
țile de a se realiza un acord în această 
privință există dacă — așa cum se arată 
în nota sovietică — se va pomi de la 
recunoașterea tezei incontestabile că prin
cipala sarcină este unificarea Germaniei 
pe baze pașnice și democratice.

Respingînd politica creării de grupări 
militare opuse una alteia ca și planurile 
de remilitarizare a Germaniei, U.R.S.S. a 
prezentat, după cum se știe, proiectul
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Liniile electrice
- Tehnicienii și oamenii de știință din țara 

noastră dau un sprijin puternic efortului 
depus de muncitorii din fabrici, uzine și 
șantiere pentru a obține cit mai impor
tante economii. In vederea economisirii la 
maximum a materialului lemnos și oțelu
lui laminat folosit la construcția stilpilor 
liniilor electrice aeriene de înaltă și 
joasă tensiune, s-a studiat cu multă aten
ție posibilitatea executării stîlpilor din 
beton armat. Stîlpii de beton armat au 
avantajul că necesită pentru construcția 
lor materiale mal ușor de procurat: ci. 
ment, pietriș și oțel beton.

In cadrul planului de electrificare a ță
rii noastre, numeroase linii de înaltă și 
joasă tensiune se vor construi cu stîlpi 
executați după noul procedeu. Prin adea. 
sta se vor economisi cantități considerabile 
de oțel laminat și material lemnos. 

unui Tratat general european pentru secu
ritate colectivă în Europa. Acest proiect 
ține seama de năzuința legitimă spre 
securitate a tuturor statelor europene, in
diferent de orînduirea lor socială, și co
respunde în același timp intereselor vitale 
ale poporului german care dorește fier
binte unitatea națională. Exprimînd 
tot felul de obiecții împotriva proiectului 
sovietic, puterile occidentale n-au prezen
tat pînă acum nici o propunere privind 
asigurarea securității colective. Totodată 
ele continuă cu febrilitate să înjghebeze 
noi alianțe și blocuri militare închise, an- 
trenînd pe această cale și Germania occi
dentală. Acordurile de la Londra și Pa
ris, planurile creării așa-numitei „Uniuni 
vest-europene“, contrazic interesele men
ținerii păcii și intensifică pericolul unui 
nou război în Europa. Ele crează obstacole 
în calea unificării Germaniei și, prin ur
mare, fac cu neputință realizarea unei în
țelegeri corespunzătoare în problema ger
mană. In cazul cînd aceste acorduri ar fi 
traduse în viață Germania occidentală 
înarmată și inclusă în gruparea agresivă 
nord-atlantică nu va mai putea fi consi
derată un stat iubitor de pace, ceea ce 
va face imposibilă pentru timp îndelungat 
restabilirea unității Germaniei. Aceasta în
seamnă că națiunea germană ar rămîne 
ruptă în două pe termen nelimitat, lucru 
care crează o situație primejdioasă pen
tru cauza menținerii păcii în Europa. Este 
limpede că asemenea măsuri ca cele luate 
la Londra și Paris sînt in vădit contrast 
cu eforturile continue ale Uniunii Sovie
tice pentru rezolvarea problemei germane 
și asigurarea securității europene. Nu se 
poate de asemenea să nu se remarce că 
hotărîrile adoptate la Londra și Paris sînt 
în directă contradicție cu propunerile gu
vernelor Franței și Angliei sprijinite de 
guvernul S U.A., prezentate la O.N.U. în 
iulie a. c. cu privire Ia reducerea generală 
a armamentelor și interzicerea armelor 
atomice. E clar, că nu se poate propune 
reducerea generală a înarmărilor promo- 
vîndu.se în același timp reînarmarea Ger
maniei occidentale.

După cum se știe, zilele trecute în urma 
tratativelor care au avut loc între dele
gațiile Canadei, Franței, U.R.S.S., S.U.A. 
și Angliei la O.N.U. s-a ajuns la prezen
tarea unui proiect de rezoluție. comun în 
problemele reducerii armamentelor și in
terzicerii armelor de exterminare în masă. 
Din 1948 încoace, acesta este Primul do
cument prezentat O.N.U. spre examinare 
în numele celor patru puteri. Exiști po
sibilități largi pentru realizarea de înțe
legeri 
Nimeni
— că posibilitățile pentru 
unui acord în problema germană sau a 
securității colective europene au fost 
epuizate. Un succes în această direcție ar 
însemna — fără îndoială — un nou și im
portant pas pe calea destinderii încordării 
internaționale și a instaurării unei păci 
trainice și îndelungate. Călăuzindu-se de 
dorința de a întări pacea și securitatea, 
Guvernul Sovietic a propus în nota sa 
din 23 octombrie convocarea în luna no
iembrie a.c. a unei conferințe a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai celor patru puteri, 
pentru examinarea următoarelor pro
bleme : 1) Cu privire la restabilirea uni
tății Germaniei pe baze pașnice și demo
cratice și ținerea de alegeri libere pe în
treaga Germanie. 2) Cu privire la retra
gerea de pe teritoriul Germaniei răsări
tene și al Germaniei occidentale a trupe
lor de ocupație ale celor patru puteri. 3) Cu 
privire la convocarea unei conferințe pe 
întreaga Europă pentru a se examina pro
blema creării unui sistem de securitate 
colectivă în Europa.

Nota Guvernului Sovietic arată astfel cu 
limpezime calea spre slăbirea continuă a 
încordării internaționale. Aceasta este ca
lea tratativelor. Uniunea Sovietică conti
nuă cu consecventă și hotărîre lupta pen
tru rezolvarea prin tratative a problemei 
germane, a problemei austriace, a tutu
ror problemelor litigioase.

Noua inițiativă sovietică — nota Guver
nului Sovietic — e salutată cu dragoste 
și încredere de popoarele Europei și ale 
lumii întregi care sînt interesate într-o 
soluționare grabnică pașnică a chestiuni
lor privind securitatea europeană. Poporul 
nostru muncitor și tineretul muncitor al 
patriei noastre primește cu bucurie și spri
jină ferm propunerile constructive ale 
Uniunii Sovietice.

pe calea tratativelor rodnice, 
nu poate spune — de pildă 

realizarea

vor arăta altfel
Dintre diferitele metode de construcție a 

stilpilor de beton armat, cea care s-a im
pus a fost metoda centrifugării. Noua me
todă permite construcția stilpilor înalți cu 
o greutate rela+iv redusă datorită secți
unii lor tubulare.

Inginerul Nicolae Gheorghiu, împreună 
cu un colectiv de ingineri, a proiectat o 
mașină de centrifugat stîlpi, de mare pro
ductivitate, pentru orice fel de linie elec
trică aeriană de înaltă sau joasă tensiune. 
Mașina a fost executată în întreprinderile 
Ministerului Energiei Electrice și Indus
triei Electrotehnice, iar în luna august a 
acestui an s-au făcut primele probe care 
au corespuns așteptărilor.

Pentru producerea stilpilor centrifugați, 
în Capitală s-a construit o fabrică.

(Agerpres)

PREȚUIREA ORICĂRUI MINUT
Te-ai întrebat vreodată 

care este timpul tău cel 
mai prețios ? E destul de 
ușor să răspunzi la o ase
menea întrebare, dacă te 
gindești ce înseamnă fie
care minut pe care ți-1 
petreci la strung, în aba
taj, pe băncile școlii, în 
atelierul de tîmplărie, sau 
in oricare alt loc de mun
că, unde-ți desfășori acti
vitatea.

Și totuși există momen
te cînd unii rătăcesc și 
pierd din vedere impor
tanța fiecărui minut din 
activitatea lor de produc
ție.

Aceasta se întîmplă poa
te în fiecare loc de mun
că, dar peste tot există o 
luptă continuă Împotriva 
chiulangiilor, a risipitori
lor de timp, împotriva 
celor care nu respectă dis
ciplina in producție.

★
Cu cîtva timp in urmă, 

la mina Petrila se frămînta 
problema întăririi discipli
nei socialiste a muncii în 
rindurile tineretului. Exis
tau aci numeroși tineri care 
lipseau de la lucru, tineri 
care nu foloseau din plin 
cele 8 ore de lucru. For
mele și metodele de mun
că folosite de comitetul or
ganizației de bază U.T.M. 
al minei au putut schimba 
vechea stare de lucruri. 
Discutarea în adunările 
generale a celor care se 
îndeletniceau cu asemenea 
practici, îndrumarea lor a 
fost sarcina pe care și-au 
propus-o tovarășii din co
mitetul organizației de 
bază U.T.M. de la mina 
Petrila.

La una din adunările ti
neretului din cadrul „Joii 
tineretului", organizată la 
clubul minei, în urma con
ferinței care a fost axată 
pe problema disciplinei, 
s-a pus în discuție atitudi
nea față de producție, față 
de punctualitatea la șut, a 
tinerilor Miu Vasile, Ce
zar Ion, Ghițan Teodor, Li- 
teanu Dumitru și alții. Toa
tă seara cît timp s-a dan
sat și s-au veselit tinerii, 
cei discutați s-au simțit 
stingheriți și rușinați pen
tru faptele lor. Cîțiva din
tre ei au părăsit sala. în- 
cepînd de a doua zi cei 
recunoscuți ca vajnici

chiulangii, au devenit alți 
oameni, iar acest lucru nu 
a putut scăpa cu vederea 
nimănui.

AIM dată, tot în cadrul 
unei „Joi a tineretului", 
tînărul miner fruntaș al în
trecerii socialiste Mihal 
Ștefan, le-a vorbit tinerilor 
despre punctualitatea și 
conștiinciozitatea cu care 
vin la lucru tinerii mineri 
sovietici, pe care i-a cu
noscut el cu prilejul vizitei 
făcută în Uniunea Sovie
tică. Aceasta a avut o foar
te mare influență în rîn- 
durile tinerilor mineri. 
Paralel cu organizarea a- 
cestor discuții, comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
folosește din plin agitația 
vizuală. Tînărul miner Că- 
țănaș Emil, lipsea uneori 
nemotivat, cîteva zile la 
rînd. într-o zi, la intrarea 
in mină, minerii tineri și 
vîrstnici au văzut pe un 
panou prezentate diferite 
obiecte (pantofi, pantaloni, 
cămăși) — obiecte pe care 
și le-ar fi putut cîștiga Că- 
țănaș cu banii cîștigați în 
zilele cînd a lipsit.

Comitetul organizației de 
bază U.T.M. a minei a fo
losit și discuțiile cu fiecare 
tinăr indisciplinat în par
te, le-a arătat că indisci
plina nu le face nici lor 
cinste și nici colectivului 
în care muncesc, că ea este 
o rămășiță a educației 
burgheze.

Folosind forme de mun
că cît mai variate, comite
tul organizației de bază 
U.T.M. a constatat că nu
mărul absențelor nemoti
vate și a întîrzierilor a scă
zut considerabil.

Un lucru care a contri
buit ca în mină să se re
ducă simțitor golurile de 
producție, a fost extinderea 
aplicării metodei graficului 
ciclic, potrivit căruia pre
luarea lucrului între schim
buri se face la ora stabilită 
în ciclogramă și la fața lo
cului. Aceasta a făcut să 
crească interesul minerilor 
de a veni la vreme la șut. 
Acum, la gura puțului de 
intrare în mină, se formea
ză cu mult înaintea termi
nării schimbului un șir de 
mineri grăbiți. Uneori este 
nevoie să se împartă nu
mere de ordine pentru cor

Spectacolul de gală 
dat de Capella emerită de stat 
de banduriști din R.S.S. Ucraineană

Luni seara, în sala Teatrului Consiliului 
Central al Sindicatelor, a avut loc spec
tacolul de gală dat de Capella emerită de 
stat de banduriști din R.S.S. Ucraineană.

La spectacolul de gală au asistat tova
rășii : Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
P. Borilă, M. Dalea, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, acad. prof. Traian Săvulescu, 
Constanța Crăciun, Grigore Preoteasa, 
membri ai guvernului, membri ai C.C. al 
P.M.R., fruntași ai vieții noastre de stat, 
culturale și artistice, reprezentanți ai pre
sei romine și străine, numeroși oameni ai 
muncii.

Au luat parte: L. G. Melnikov, amba
sadorul Uniunii Sovietice, W. Wrzosek, 
ambasadorul R.P. Polone, Den Em, amba
sadorul R.P.D. Coreene, W. Eggerath, am
basadorul R.D. Germane, L. Pataki, am. 
basadorul R.P. Ungare, S. Pavlov, amba
sadorul R.P. Bulgaria, J. Ședivy, ambasa
dorul R. Cehoslovace, M. Lako, ministrul 
R.P. Albania, Pierre Francfort, ministrul 
Franței, Ilija Topaloski, însărcinatul cu 
afaceri ad interim al Iugoslaviei, J. M. 
Delfino, însărcinatul cu ataceri ad interim 
al Argentinei, Yehuda Carmel, însărcina
tul cu afaceri ad interim al Israelului și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Spectacolul banduriștilor din R.S.S. 
Ucraineană a constituit o nouă expresie 
a înaltei măiestrii a artiștilor sovietici. 
Talentatul colectiv vocal și instrumental 
a interpretat sub conducerea lui A. Z. 
Minkovski, maestru emerit al artei din 
R.S.S. Ucraineană, un program de cin- 
tece populare lirice și cu subiect istoric. 
Au fost intonate cintece despre lupta co
mună a poporului ucrainean și a poporu
lui rus, pentru libertate și despre forța 
înălțătoare a sentimentelor lor de fră
țească prietenie. Solii artei sovietice au 
cintat de asemenea multe cîntece vesele 
și satirice, creații minunate ale poporu
lui ucrainean. O expresie adincă a prie
teniei pe care popoarele sovietice o nu
tresc pentru celelalte popoare au fost cin- 
tecele interpretate de Capellă în limbile 
romină, bulgară, polonă și slovacă.

Concertul Capellei emerite de stat de 
banduriști din R.S.S. Ucraineană s-a bu
curat de un strălucit succes. Spectatorii 
au aplaudat îndelung pe maeștrii cîntecu- 
lui ucrainean.

Artiștilor le-au fost oferite numeroase 
buchete de flori. Asistența în picioare a 
ovaționat cu multă însuflețire pentru ma
rele popor sovietic și arta sa.

(Agerpres)

Una din formele pe care Proiectul de 
Directive ale Congresului al II-lea al 
Partidului le recomandă pentru ridica
rea producției agricole in gospodăriile 
individuale ale țăranilor muncitori este 
asociația simplă pentru cultivarea In co
mun a legumelor, plantelor tehnice etc.

Știrile pe care le publicăm vorbesc 
despre Înființarea de asociații simple în 
cîteva din regiunile țării.

fa ce transportă minerii la 
locurile de muncă.

Așa au început tinerii 
mineri de la Petrila să-și 
dea seama și să prețuiască 
fiecare minut în timpul 
producției.

Organizîndu-și bine mun
ca, folosind din plin cele 
480 minute de muncă, o 
brigadă de mineri poate 
da ou ușurință o tonă de 
cărbune peste planul zil
nic. O tonă de cărbune... 
Ea ascunde însă o uriașă 
energie, care smulsă din 
adîncul pămîntului, con
tribuie din plin la ridica
rea propriului său nivel de 
trai.

Termocentralele folosesc 
la generarea curentului 
electric tot cărbune. O to
nă de cărbune poate pro
duce între 500—1000 kw., 
iar cu 1000 kw. se pot țese 
într-o întreprindere texti
lă circa 1000 metri țesă
turi. Cu 1000 kw., produși 
de o tonă de cărbune dată 
peste plan, se pot confec
ționa circa 2.000 perechi de 
încălțăminte, se pot coa
ce 88.000 kg. pîine, se pot 
prepara 42.000 
sau 35.000 kg. 
cu 1000 kw. se 
50 tone de oțel 
extrage din mină 75 tone 
de cărbuni. Cantitatea de 
energie electrică dată de o 
tonă, este suficientă pentru 
călcarea a 50.000 schimburi 
de haine. Energia electrică 
înseamnă lumină și cultu
ră. Un bec electric obiș
nuit (40 w.) poate 
folosind curentul 
produs de o tonă, 
cîte 5 ore pe zi, 
14 ani de zile, Iar 
rat de radio poate 
na în aceleași condițiuni 
timp de 10 ani.

Iată lâ ce se gîndesc 
acum tinerii mineri de la 
Petrila, cînd luptă din răs
puteri pentru folosirea din 
plin a fiecărui minut pe
trecut în abataj, pentru 
respectarea disciplinei în 
producție, pentru folosirea 
celor mai înaintate metode 
sovietice de lucru.

kg. zahăr 
salam. Tot 
pot lamina 
sau se pot

să ardă, 
electric 

socotind 
aproape 
un apa- 
funcțio-

MIHAI CARANFIL 
corespondentul „Scînteii ti- 
neretului“ pentru regiunea 

Hunedoara

Tovarășul GH. GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Miniștri 

pe membrii delegațieia primit
La 23 octombrie, tovarășul Gh. Gheor- 

ghiu-Dei, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. a primit pe membrii de
legației sovietice în frunte cu P. A. Ba
ranov, care ne-a vizitat țara cu prilejul 
Lunii Prietenrei Romîno-Sovietice.

La primire au fost de față tovarășii: 
Chivu Stoica, Miron Constantinescu și 
Petre Borilă. Constanța Crăciun, L. Rău- 
tu, acad. I. Murgulescu, T. Rudenco,

Plecarea din Capitală a membrilor delegației sovietice
Luni dimineața a părăsit Capitala, dele

gația de oameni de știință, cultură și artă, 
fruntași din industrie șl agricultură din 
U.R.S.S., care a participat la manifestă
rile din cadrul Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice.

Delegația a fost compusă din: Pavel 
Alexandrovici Baranov, membru cores
pondent al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
directorul Institutului de Botanică al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., conducătorul 
delegației, Reinhold Morițovici Glier, 
compozitor, artist al poporului al U.R.S.S., 
de mai multe ori laureat al Premiului 
Stalin, Mihail Alexandrovici Kveselava, 
președintele Consiliului de conducere al 
Asociației gruzine pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Serghei Fiodorovici 
Bonderciuk, artist al poporului al U.R.S.S., 
de mai multe ori laureat al Premiului 
Stalin, Marta Zaharovna Ianciuk, ziaristă, 
redactor-șef adjunct al revistei „Femeia 
sovietică", Fiodor Lukici Kovaliov, laureat 
al Premiului Stalin, deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.F.S.R., Klavdia Mihailovna 
Loscionova, mulgătoare fruntașă din col
hozul „Stalin'1, regiunea Moscova, Erou al 
Muncii Socialiste, Nikolai Kuprianovici 
Serbinovici, miner fruntaș din Donbas, de
putat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., și 
Raisa Sergheevna Emțova, secretara dele
gației.

Pe aeroportul Băneasa se aflau numeroși 
oameni ai muncii din Capitală veniți să 
aducă salutul lor delegației sovietice.

Au fost de față tovarășii: acad. I. Mur- 
gulescu, ministrul învățămîntului, Carol 
Loncear, ministrul Industriei Materiale
lor de Construcții, acad. I. S. Gheorghiu, 
M. Macavei, președinte de onoare al In
stitutului Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, Mihail Roșianu, președin
tele Institutului Romîn pentru Relațiile

Duminică în co
muna Ținea, raionul 
Salonta, regiunea 
Oradea, țăranii mun- 
înființarea asociației 
cultivarea sfeclei de 
cooperativa „Zorile

Pe un drum
nou
citori au sărbătorit 
de producție pentru 
zahăr de pe lingă 
Roșii".

Membrii organizației de partid au ară
tat în nenumărate rînduri țăranilor munci
tori că în comuna lor sînt perspective deo
sebite pentru cultivarea sfeclei de zahăr. 
Țăranul muncitor Deak Ioan a cultivat 
anul acesta suprafața de 40 ari șl a obți
nut o recoltă de 12.400 kg. sfeclă de zahăr, 
pentru care a primit 3.800 lei, 71 kg. zahărU X.CXX C CI

- *și 34 metri țesături.
Pină la inaugurare, s-au înscris în aso

ciația simplă 22 familii. Dar numărul lor 
va spori. Chiar la inaugurare s-a ridicat 
țăranul muncitor loan Ardeleanu și a ce
rut să fie primit în asociație cu suprafața 
de 30 de ari.

Comitetul de conducere al asociației, al 
cărui președinte a fost ales tovarășul lenei 
Carol și ca membri Ștefan Csak, tînărul 
Koteles Alexandru și alții, și-a luat anga
jamentul că va depune strădanie în acti
vitatea lui pentru ca munca în asociație 
să fie la nivelul cerințelor partidului.

în cinstea înființării asociației, echipa 
artistică a casei de cultură a raionului Sa- 
lonta a prezentat un frumos program com
pus din cîntece, poezii și dansuri popu
lare.

★
In aceeași zi în comuna Tarcea din ra

ionul Săcueni, 21 de țărani muncitori au 
constituit asociația agricolă pentru culti
varea tutunului.

Asociația și-a ales ca președinte pe ță
ranul muncitor Kiraly Andrei care s-a do
vedit a fi cel mai bun cultivator din co
mună dînd anul acesta tutun de cea mal 
bună calitate.

POPA IOSIF 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Oradea

Exemplul Era Pe la începu-
celor din satul !ul lunil octombrie- 

în satul Vădăstrița, 
regiunea Craiova, pe

Exemplul

Vădăstrița
grupuri de case, în adunări, a început dez
baterea Proiectului de Directive cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2-3 ani. In urma acestor dezbateri din 
rîndul țăranilor muncitori a venit o pro
punere importantă : să ia ființă în satul 
lor o asociație simplă a cultivatorilor de 
bumbac. Discutîndu-se în organizația de 
partid și cu o parte din țăranii muncitori 
fruntași ai satului, s-a hotărît să se por
nească munca de lămurire pentru consti
tuirea asociației cultivatorilor de bumbac. 
Alături de agitatorii comuniști Achim Tu- 
dorin, Iacob Tudorici, Benon Vădăstreanu, 
utemiștii Dodițoiu Marin, Ion F. Pancu, 
Soare Oscărel și alții au pornit să țină 
convorbiri cu țăranii muncitori lămurin- 
du-le importanța asociației și avantajele 
pe care le aduce. Pînă în ziua de 22 oc
tombrie a.c. cînd în fața țăranilor munci
tori s-a prelucrat proiectul de statut al 
asociațiilor cultivatorilor de bumbac, sfe
clă de zahăr și altele, numărul celor în
scriși a crescut pînă la 37.

Duminică în satul Vădăstrița a fost mare 
sărbătoare. Vestea despre constituirea aso
ciației a ajuns șl prin satele vecine. La 
adunare au venit numeroși țărani munci
tori — tineri și vîrstnici, exprimîndu-și 
hotărîrea să urmeze exemplul celor din 
Vădăstrița. în comitetul de conducere al 
asociației au fost aleși țăranii muncitori 
Achim Tudorin, Achim Pîrvan, C. Bălan 
și Tănase Ion. Țăranii muncitori din aso
ciație s-au angajat să muncească cele 20 
ha. cît mai bine și cu pricepere pentru a 
da statului spre binele lor și al poporului 
cît mai mult bumbac.

SIRBU OPREA 
corespondentul „Scînteii tineretului'* 

pentru regiunea Craiova

Au asistat L. G. Melnikov, ambasado
rul Uniunii Sovietice și P. S, Dedușkin, 
consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice.

Au participat de asemenea conducăto
rul artistic al Capellei emerite de stat de 
banduriști din R.S.S. Ucraineană A. Z. 
Minkovski, reprezentantul permanent al 
V.O.K.S.-ului. E. N. Tihonov, precum și N.

Culturale cu Străinătatea, Stela Enescu, 
președinta Comitetului Femeilor Demo
crate din R.P.R., dr. I. Bogdan și Matei 
Socor, vicepreședinți ai A.R.L.U.S.-ului, 
Florian Dănălache, prim secretar al Co
mitetului orășenesc București al P.M.R., 
ing. Horațiu Athanasiu, locțiitor al mi
nistrului Industriei Ușoare, Mihail Ale
xandru, locțiitor al ministrului Culturii, 
N. Teșa, Sanda Rangheț și Eugen Rodan, 
secretari ai A.R.L.U.S.-ului și alții.

Se aflau de asemenea de față P. S. De
dușkin, consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice, și alți membri ai Ambasadei, pre
cum și E. N. Tihonov, reprezentantul per
manent al V.O.K.S.-ului în R.P.R.

Luînd cuvîntul, în numele delegației so
vietice, M. A. Kveselava a spus între al
tele:

In timpul cît delegația noastră a stat în 
R.P.R., am avut prilejul să cunoaștem im
portantele realizări în domeniul industriei, 
agriculturii, culturii, literaturii și artei, 
obținute de țara dvs. în ultimul deceniu. 
Am fost profund impresionați de sentimen
tele de simpatie, de prietenie, de frăție 
adevărată, manifestate de poporul romîn 
față de poporul sovietic. Sentimentele și 
năzuințele dvs., noi le vom transmite în
tregului popor sovietic.

Plecînd de aci, vom rămîne întotdeauna 
animați de o dragoste profundă pentru po
porul muncitor din R.P.R., pentru țara 
dvs., pentru viața dvs. nouă.

în numele delegației sovietice — a în
cheiat M. A. Kveselava — aduc mulțumiri 
guvernului R.P.R. și tuturor organizațiilor 
obștești care ne-au dat posibilitatea să cu
noaștem cît mai amănunțit realizările din 
minunata dvs. țară.

A răspuns, în numele Comitetului Națio
nal pentru sărbătorirea Lunii Prieteniei

fruntași în cultivarea 
de zahăr și împreună au pornit 
pentru formarea unei asociații 

Agitatorii au stat de vorbă cu 
în fiecare seară dezbătind îm- 
cu ei proiectul de statut al aso- 
de producție agricolă. Un ajutor 

muncitori Radu

Prima asociație „In “ȚȚ13.■ , - u ’ Proiectului de Direc-Simpla din tive, mulțl țărani 
rea Timișoara muncitori din comu- reg. timișoara na Iecea Mare șl_au 
arătat dorința de a se asocia în vederea 
cultivării în comun a sfeclei de zahăr. 
Organizația de partid a discutat cu ță
ranii muncitori 
sfeclei 
munca 
simple, 
țăranii 
preună 
ciației 
mare l-au dat țăranii 
Petru, fruntaș, care a participat și la 
consfătuirea pe țară a fruntașilor în cul
tivarea sfeclei de zahăr, Bosch Ioan și 
tînărul Timiș Toader, de asemenea frun
tași.

Convinși de marea importanță a aso
ciației de producție agricolă mulți țărani 
muncitori înaintau cereri pentru a fi pri
miți în asociație. Dar dușmanii țăranilor 
muncitori, chiaburii și codițele lor de to
por, nu au stat cu brațele încrucișate. Ei 
răspîndeau cele mal Înverșunate zvonuri 
cu scopul de a Împiedica Închegarea aso
ciației. Zvonurile dușmănoase nu au pu
tut prinde însă rădăcină pentru că țăra
nii muncitori au aflat de la agitatori că 
In proiectul de statut al asociației se 
arată clar că țăranii muncitori asociați 
păstrează dreptul de proprietate indivi
duală asupra pămîntului său, cultivat In 
asociație, asupra inventarului agricol, pre
cum și asupra producției obținute.

Duminică 24 octombrie a.c. a avut loe 
Inaugurarea primei asociații simple pen
tru cultivarea sfeclei de zahăr din regiu
nea Timișoara.

După prelucrarea proiectului de statut 
al asociației țăranii muncitori au ales 
comitetul de conducere al asociației pen
tru care au propus pe cei mal buni cul
tivatori de sfeclă de zahăr. Au fost aleși 
în unanimitate tovarășii Radu Petru ca 
președinte, Bosch Ioan ca secretar casier, 
Timiș Toader, Iovan Iancu și Tăbăcaru 
Nicolae ca membri.

SVETISLAV ISACOV 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Timișoara

deosebit interes 
primit țăranii

Munca de 
convingere 
a dat roade

Cu 
au 
muncitori din comu
na Tătaru, regiunea

Galați, Proiectul de Directive ale Congre
sului al II-lea al Partidului în care se 
vorbește, printre altele, de crearea și spri
jinirea asociațiilor simple pentru cultiva
rea unor plante tehnice, legume etc.

într-o adunare obștească, țăranii mun
citori din comună, au dezbătut pe larg 
proiectul Statutului Model al asociației 
simple. In aceeași zi comuniștii Bounegru
I. Costică, Negrău Costică, Radu P. Ma- 
nole și alți cultivatori de bumbac au fă
cut primele cereri pentru înființarea unei 
asociații de producție agricolă pe lingă 
cooperativa din comună. Pentru aceasta 
în comună a fost înființat un comitet de 
inițiativă.

Utemistul Preda Iacob care a făcut ce
rere printre primii, a fost ales în comite
tul de inițiativă. El a muncit neobosit 
pentru a convinge pe țăranii muncitori 
să intre în asociație.

In 15 zile peste 180 de țărani muncitori 
din comuna Tătaru au făcut cereri de în
ființare a asociației agricole iar cu cîteva 
zile înaintea inaugurării, numărul lor a 
ajuns la 226.

Ca președinte a fost ales tovarășul 
Petrea Crăciun, unul dintre țăranii mun
citori fruntași in cultivarea bumbacului, 
iar ca secretar utemistul Preda Iacob.

Apoi, o brigadă de tractoriști a început 
să execute arături adinei de toamnă pe 
suprafața de 119 hectare care va fi cul
tivată în anul viitor cu bumbac.

IANCU TRIFAN 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Galați

al R. P. R, 
sovietice
Teșa și Sanda Rangheț, secretari ai Con
siliului General A.R L.U.S.

Membrii delegației și-au împărtășit im
presiile în legătură cu vizitele făcute în 
tara noastră și cu întîlnirile avute cu oa
meni ai muncii, oameni de știință, artiști 
din București și alte centre ale țării.

Intîlnirea a decurs într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

(Agerpres).

Romîno-Sovletice, academicianul I. S. 
Gheorghiu, care a spus între altele : 

Mulțumim delegației sovietice pentru 
dragostea cu care ne-a dăruit cu priso
sință din bogata experiență a poporului 
sovietic, care sub conducerea gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice, pă
șește din victorie în victorie, pe drumul 
comunismului și al păcii.

Experiența pe care ne-ați împărtășit-o . 
constituie pentru noi un prețios ajutor în 
lupta pentru făurirea vieții noi, socialiste, 
pe care o construim azi sub conducerea 
P.M.R., cu ajutorul frățesc și dezinteresat 
al Uniunii Sovietice.

Vizita dvs. a adus o contribuție de sea
mă la întărirea prieteniei veșnice dintre 
poporul romîn și poporul sovietic.

Vă rugăm să duceți poporului sovietic 
expresia dragostei și recunoștinței noastre 
fierbinți, să-i spuneți că poporul nostru 
muncitor luptă cu hotărîre pentru con
struirea socialismului, că el nu-și va pre
cupeți forțele în lupta pentru victoria pă
cii și prieteniei între popoare — a încheiat 
vorbitorul.

Oamenii muncii prezenți pe aeroport, au 
manifestat entuziast pentru prietenia ro- 
mîno-sovietică, aclamînd cu căldură pe 
membrii delegației sovietice și oferindu-le 
buchete de flori.

Dintre membrii delegației, compozitorul 
R. M. Glier, a rămas în țara noastră, pen
tru a participa la pregătirea spectacolului 
cu baletul „Călărețul de aramă".

★
Duminică seara

A.R.L.U.S. a oferit ____ „
membrilor delegației sovietice care” a vi- 
zitat țara noastră cu prilejul Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice.

Consiliul General 
o masă în cinstea

(Agerpres)

v%25c3%25aendu.se


Pentru o propagandă agricolă 
vie și interesantă

' Proiectul de Directive ale Congresului al 
II-lea al Partidului cu privire la dezvolta
rea agriculturii în următorii 2-3 ani ridică 
sarcini importante și de răspundere 
pentru organizațiile de bază U.T.M. în 
ceea ce privește mobilizarea tineretului 
pentru obținerea unor recolte sporite la 
hectar pe baza aplicării metodelor agro
tehnice înaintate.

Printre multiplele sarcini care se desprind 
din Proiectul de Directive, de o mare în
semnătate este îmbunătățirea propagandei 
agricole, verigă importantă în obținerea de 
noi succese în agricultură. Proiectul de 
Directive arată că propaganda agricolă 
trebuie să fie vie, interesantă, astfel in
cit ea să mărească interesul vîrstnicilor și 
tinerilor pentru noile cuceriri ale științei 
sovietice în domeniul agriculturii, pentru 
noile metode pe care le folosesc fruntașii 
din agricultura patriei noastre în munca 
lor pentru obținerea unor recolte bogate, 
înarmarea țărănimii muncitoare cu noi 
cunoștințe agrozootehnice, prin organiza
rea și extinderea cursurilor agricole, se- 
minariilor de masă sau cursurilor agrozoo
tehnice de 3 ani fără scoaterea din pro
ducție, are o mare importanță.

Proiectul de Directive indică și unele 
măsuri care să ajute și mai mult țărăni
mea muncitoare la înțelegerea deplină și 
justă a aplicării științei agrotehnice înain
tate, la practicarea pe scară largă a mini, 
melor agrozootehnice. In acest sens se in
dică formarea de loturi demonstrative, 
cercuri agrotehnice, convorbiri cu frunta
șii în producție, însoțite de demonstrații, 
lecții la căminul cultural, vizite la institu
tele științifice și la stațiunile experimen
tale, precum și folosirea broșurilor și căr
ților de specialitate, în însușirea perfectă 
a agrominimului și zoovetminimului.

Organizațiile U.T.M., prelucrînd și stu. 
diind Proiectul de Directive au datoria 
să-și aducă contribuția la desfășurarea 
unei propagande agricole cît mai vii în 
rîndurile tineretului de la sate, ca mijloc 
de a ridica pe o treaptă mai înaltă parti
ciparea tinerilor la lupta pentru dezvolta
rea agriculturii.

Comitetul raional U.T.M. Mihăilești, 
prelucrînd Proiectul de Directive a ana
lizat posibilitățile pe care le are țărăni
mea muncitoare din raion în obținerea 
unor recolte îmbelșugate. In ceea ce pri
vește propaganda agricolă s-au luat unele 
măsuri care să asigure buna funcționare 
a cursurilor agrozootehnice. Astfel, comi
tetul raional U.T.M. Mihăilești, cu spriji
nul sfatului popular raional a mobilizat pe 
tînărul tehnician de sector Dobre Ion, din 
comuna Letca Nouă, pe Maria Ciochina de 
la G.A.S. Domnești și pe alții, care să 
predea lecții la cursurile agrozootehnice.

De asemenea, comitetul raional U.T.M. 
a luat unele măsuri ca tinerii din gospo
dăriile colective, gospodăriile de stat și 
S.M.T.-uri, să poată participa la cercurile 
agricole care se vor deschide, antrenînd 
în acest sens însăși conducerea gospodă
riilor și S.M.T-urilor. împreună eu sfatul 
popular raional, comitetul raional U.T.M. 
a asigurat în majoritatea comunelor, cum 
ar fi Stoenești, Epurești, Naipu, Gîștești și 
altele, materialul bibliografic necesar pen
tru studierea în bune condițiuni a lecții
lor care se vor preda în cadrul invăță- 
mîntului agrozootehnic.

Lămurirea de către echipele de agitatori 
a tinerilor din sectorul socialist pentru a 
participa la cursuri, constituie un început 
bun pentru comitetul raional U.T.M. in 
ceea ce privește grija pentru ridicarea ni
velului de cunoștințe agrozootehnice al ti
neretului.

In Editura Tineretului
A APĂRUT:

In ajutorul celor care studiază in cursurile serale ale U.T.M. de la orașe 
șl sate

Lecția
nist din

Lecția
~——---

2: Crearea Partidului Comu- 
Romînia (1917—1923);
3 : Partidul Comunist din Ro-

ȘCOALA ȘI FAMILIA
început, Gbeorghian Maria, a ajuns încăȘcoala și familia sînt doi factori de 

covîrșitoare importanță în educarea și in. 
struirea copiilor noștri Pe legătura cu fa
milia se reazimă trăinicia muncii noastre 
în școală. Numai după ce s-a închegat 
această linie de unire, putem fi siguri că 
rezultatele vor. fi bune.

Legătura aceasta însă își are importanța 
ei mare și în sinul familiei. Influența șco
lii deseori a dat rezultate neașteptate chiar 
în ridicarea nivelului cultural și de viață 
al întregii familii.

In munca mea mi-am dat seama că fără 
colaborarea părinților, toată truda noastră 
se reduce la o formalitate. Munca e slabă, 
incoloră; elevul vine și pleacă din școală 
cu o seamă de cunoștințe teoretice, reci, 
aspre, pe care nu le poate lega de viață 
Aceasta, pentru că prima realitate a tînă- 
rului e însăși familia lui.

Atunci cînd școala este izolată de fami
lie, elevul învață fără tragere de inimă, 
tace totul fără voioșie, și crește’ ca o 
floare care primește căldura și lumina 
strecurată prin meșteșugul grădinarului, 
în interiorul unei sere, ruptă de activita
tea din afară. Elevul nu se simte în școa
la Iui ca acasă, după cum în casa părin
ților nu duce nimic din activitatea șl 
frămîntarea școlii.

Ajungem astfel să dăm cadre care vor 
’munci în viață așa cum au trăit în școală, 
în afară de realitate, oameni care nu 
prețuiesc bucuria și trec pe lingă greutăți 
cu ochii și inima închise.

Problema conlucrării cu familia, trebuie 
să devie o preocupare principală a profe
sorilor din țara noastră, ea fiind primul 
punct de plecare spre munca și devota
mentul de mai tîrziu al elevului față de 
patrie, față de clasa muncitoare.

Așa va crește respectul și iubirea fami
liei față de dascăli, iar școala se va con
vinge că toată știința profesorului n-are 
pe ce se baza dacă bunele deprinderi ale 
copilului nu-și au rădăcina înfiptă în fa
milie.

Școala noastră a încercat să-și facă un 
principiu din munca ei cu familia, din 
atragerea ei în munca de educare a eleve
lor. Voi încerca să arăt cîteva cazuri în 
care am obținut rezultate bune cu copiii 
pe care unii pedagogi îi mai numesc „di
ficili".

Părintele unei fetițe ne cerea ajutor 
pentru copila lui care prezenta greutăți 
mari în educație. Era elevă într-una din 
școlile cele mai bune din Capitală. Eleva 
era nedisciplinată, avea note rele și școala

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 26 octombrie 1954

în raionul Mihăilești au loc In fiecare 
duminică la multe cămine culturale, con
ferințe pe care le țin tehnicienii sfaturilor 
populare raionale sau comunale. Astfel, în 
ultima vreme, tehnicienii Mălai Macarle, 
Singureanu Aurel, Marin Constantin și 
alții s-au deplasat prin comune și au ți
nut conferințe, lecții și au dat îndrumări 
practice țăranilor muncitori cum să mun. 
ceașcă mai bine pămîntul pentru a-i 
zmulge roade bogate. O altă inițiativă a 
sfatului popular raional, sprijinită de că
tre comitetul raional U.T.M., este și aceea 
a prelucrării Proiectului de Directive, atît 
în cadrul căminelor culturale, cît și pe cir
cumscripțiile electorale. In comuna Letca 
Veche deputății, salariații și agitatorii, 
dintre care mulți utemiști, fac cunoscut 
țăranilor muncitori marile perspective ce 
sînt deschise agriculturii în comuna lor.

Față de posibilități, se poate spune însă 
că activitatea comitetului raional U.T.M. 
Mihăilești, in ceea ce privește populariza
rea și folosirea justă și practică a agro
tehnicii, a experienței înaintate a celor 
mai buni agricultori este departe de a fi 
satisfăcătoare. Nu-i de ajuns desigur să 
fie înscriși la cursurile agrozootehnice nu
mai tineri din sectorul socialist, iar cei 
din sectorul individual să fie lăsați pe 
dinafară. Reiese din aceasta, că membrii 
comitetului raional U.T.M. Mihăilești nu 
au înțeles profund indicațiile plenarei din 
august 1953 a C.C. al P.M.R. in ce privește 
contribuția sporită ce trebuie s-o aducă 
țăranii muncitori cu gospodării individu
ale la sporirea producției agricole la 
hectar.

Comitetului raional U.T.M. ÎI revenea 
ca sarcină să organizeze, împreuna cu 
•sfatul popul ar ‘raional, loturi demonstra
tive sub îndrumarea tehnicienilor și in
ginerilor agronomi de care să răspundă ti
nerii țărani muncitori, precum și nume
roase cercuri agrotehnice pe lingă fiecare 
organizație de bază U.T.M. De asemenea, 
ar fi putut fi organizate consfătuiri cu 
fruntași în agricultură, care să vină să 
vorbească în fața tinerilor țărani munci
tori despre experiența lor, demonstrind 
practic, în același timp, cum au muncitei 
pentru a obține recolte mari. Era necesar 
ca pînă acum directorii căminelor cultu
rale să fi fost antrenați să organizeze con
ferințe agrotehnice radiodifuzate, expu
neri ale tehnicienilor agronomi pe 
marginea Proiectului de Directive ; echi
pele artistice ar fi putut desfășura o ac
tivitate culturală strîns legată de propa
ganda agricolă. In nici o comună din ra
ionul Mihăilești aceste lucruri nu s.au fă
cut. Cu atît mai gravă este lipsa de acti
vitate în această perioadă, cu cit o largă 
popularizare a metodelor înaintate, în tim
pul campaniei agricole de toamnă ar fi 
putut să dea rezultate deosebite.

Negreșit că sprijinirea cu ajutorul pro
pagandei agricole a recoltării, Insâmlnțări- 
lor de toamnă și a colectărilor, sau orga
nizarea unei expoziții agricole, trebuie să 
stea în centrul preocupărilor comitetului 
raional U.T.M.

In spiritul prevederilor Proiectului de 
Directive, comitetul raional U.T.M. Mi
hăilești trebuie să-și analizeze mai serios 
munca sa și să ia măsuri de așa natură 
încit propaganda agricolă să vină in aju
torul rezolvării cu cinste a problemelor, 
legate de dezvoltarea agriculturii in raion.

GABRIEL IONESCU 
corespondente! -Scla'eii taeretulal’’ 

pentru regiunea Bcetmeștl

mînia, conducătorul luptei maselor îm
potriva exploatării burghezo-meșierețt: 
(1923—1928).

nu voia să o mai țină In rîndurile ei. Era 
nevoie de intervenție urgentă.

Am primit.o în școala noastră în anul L 
Era un copil bine dezvoltat, frumos, dar 
privirile ii fugeau în toate părțile, numai 
în ochii educatorului nu.

Tatăl ei amărit, s-a legat de școală cu 
nădejde, atașîndu-se de ea în mod sincer. 
A început să se intereseze de nevoile uni
tății ; să vie de cite ori avea puțin timp 
liber în mijlocul nostru.

Cornelia a început să se apropie încet, 
pe nesimțite, trecind în rîndul elevelor 
bune și disciplinate Era m’mdrâ și feri
cită de munca și influența tatălui ei în ca
drul comitetului de părințt

Azi, Cornelia Derioiu este un sprijin se
rios în toate muncile școlii noastre, con
stituind un rezultat cu care se pot min- 
dri cadrele didactice.

îmi vine în minte și un alt caz de cola
borare sinceră și luptă pentru obținerea 
rezultatului bun. Părinții Vornic au mulți 
copii și toți erau buni afară de Suzana. 
Ea nu avea astîmpăr, era pe pragul de a 
fi exmatriculată din școală. Toate aces
tea pentru că fa nu știa încă să îmbine 
visul cu viața. Ea dorea să plece în larg, 
dorea să călătorească, să vadă oameni și 
locuri, ape și munți. Pe ea nu o putea 
mulțumi o călătorie pe hartă și nici una 
prin corespondență.

„E un copil greu de crescut, sîntem dis
perați" — spunea mama fringîndu-și mîi- 
nile muncite.

Am chemat pe Suzana Vornic la mine. 
Am vorbit cu ea mult, așa cum ai vorbi 
cu un om mare. Ne-am oprit mai ales 
asupra pedagogiei Cînd am ajuns la Ma- 
carenco, și-a fixat ochii plini de lacrimi 
în privirea mea și m.a întrebat „încercați 
să mă încurajați, așa cum făcea Maca- 
renco, sau credeți într-adevăr — și sîn- 
teți singura în cazul acesta — că nu sînt 
chiar așa de rea ?“

In scurt timp Suzana a fost recunoscută 
de elevele și profesorii școlii ca o elevă 
excepțională. Nu am să uit niciodată, cu 
cîtă fericire îmi anunța vizita mamei sau 
a tatălui ei. Se așeza cu încredere între 
mine și ei, mîndră că ne are pe noi, școala 
și pe ei, părinții.

Noi îi datorăm mult acestei familii pen
tru încrederea ei în puterile școlii, încre
dere care a ridicat școala în ochii multor 
părinți. Sînt și alte exemple care ilus
trează rezultatele bune care se obțin în 
urma legăturilor între membrii familiei.

Eleva Borcescu Virginia de pildă, se 
trudește din răsputeri să fie demnă de 
tatăl ei care ține o legătură strînsă cu 
școala și care prin pregătirea lui pedago
gică e de un real folos comitetului de 
părinți.

Dintr-o fetiță cu lipsă de răspundere la

cin anul II un cadru de nădejde al orga
nizației U.T M. din școală. Ea s-a ridicat 
în muncă și in atitudine față de disciplină 
prin munca paralelă dusă pe de-o parte cu 
eleva și pe de altă parte cu familia, chiar 
în cadrul ședințelor cu părinții. Aceste 
cazuri ne-au întărit convingerea că o le
gătură temeinică Intre educatori și fami
lie este drumul cel mai bun și prețios pen
tru a obține rezultate temeinice în munca 
de educare și instruire, după cum lipsa 
de colaborare a familiei cu școala, duce de 
cele mai multe ori la rezultate slabe, re
zultate care au putut fi văzute și în școala 
noastră

Strângerea legăturii cu școala, ridicarea 
prestigiului profesorilor in ochii copiilor, 
o îngreunează uneori chiar și părinții. Sînt 
părinți care ei înșiși nu respectă cadrele 
educative ale copiilor lor. Am ascultat cu 
durere cum unii părinți fac glume și haz 
sau încurajează pe copiii lor să rîdă de 
profesor, poreclindu-1 și imitîndu-i gestu
rile, deformîndu-le. Părintele uită că omul 
acesta este chemat să crească și să for
meze omul societății de miine, printre care 
este și propriul lui copil. El face cu ușu
rință din educatorul copilului un obiect 
de glumă, coborîndu-1 în ochii tînărului, în 
ochii elevului, pe propriul lui educator.

Această atitudine însă, nu întîrzie să-și 
arate rezultatele i vine o zi cînd părintele 
se îngrozește de lipsa de educație a fiului 
său, uitînd că el însuși a contribuit la 
aceasta. Ar vrea să se adreseze cuiva să 
ceară ajutor; dar cui să-l ceară. E dis
perat. In jurul lui se face gol. Puntea e 
tăiată de malul salvator al școlii. A tăiat-o 
el, cu ușurința cu care a privit rolul im
portant al dirigintelui, al profesorului, 
singurul om care l-ar fi înțeles și l-ar fi 
putut ajuta pe părinte și pe copil. Abia 
atunci înțeleg acești părinți și caută aju
torul școlii și uneori e tîrziu, foarte tîr
ziu ; nu se mai poate ușor interveni în 
schimbarea copilului.

Nu trebuie să așteptăm ca elevul să facă 
grave greșeli, ci școala să ia din timp le
gătura cu părintele iar acesta să-și asigure 
sprijinul școlii.

„Succesul muncii educative — spunea 
educatoarea sovietică N. N Golosnițcaia— 
este asigurat numai în cazul cînd părinții 
au încredere în profesori, dacă sînt atenți 
la sfaturile școlii. Dacă între școală și fa
milie se stabilesc legături prietenești, dacă 
părinții vin des la școală, dacă profesorii 
și educatorii se respectă unul pe altul, 
atunci educația dă rezultate bune".

Acest lucru trebuie să-1 realizăm și noi 
în școlile noastre.

MATEI ELENA 
Directoarea Școlii pedagoglec 

de educatoare nr. 2
din București

Au terminat 
însămînțările

PLOEȘTI (De la corespondentul nostru). 
Desfășurînd larg întrecerea socialistă 

muncitorii, inginerii șl tehnicienii celor 16 
gospodării de stat din regiunea Ploești au 
terminat pînă la 23 octombrie, însămîn- 
țarea culturilor de toamnă pe întreaga 
suprafață planificată. Fruntașe în îndepli
nirea cu succes a prevederilor Proiectului 
de Directive ale celui de al II-lea Congres 
al Partidului sînt gospodăriile de stat Bil- 
ciurești, Cornurile, Răzvad, Horticola-Bu- 
zău, Balaciu și altele care au terminat 
campania de însămînțări încă din primele 
zile ale lunii octombrie. Paralel cu însă
mînțările de toamnă, gospodăriile de stat 
au executat și arături adinei pentru însă
mînțările de primăvară, precum și recol
tarea bumbacului, strugurilor și sfeclei 
furajere.

Succesele obținute se datoresc apli
cării metodelor înaintate sovietice, ca 
însămînțatul griului în rînduri încruci
șate și dese și aplicarea graficului orar.

Tractoriștii din brigăzile de tractoriști 
conduse de Bucur Marin, Pascu Ion și trac
toristul Grigorescu Constantin, sînt cunos- 
cuți, datorită realizărilor pe care le-au 
obținut, de toți muncitorii de la gospodă
ria de stat Răzvad.

La gospodăria de stat Stîlpu, din raionul 
Buzău, pînă în primele zile ale lunii oc
tombrie s-a însămințat în întregime griul, 
orzul de toamnă, secara masă verde, și 
secara pentru boabe.

Verdele proaspăt al ogoarelor gospodă
riilor de stat din regiunea Ploești, pe care 
griul a răsărit, arată încă de pe acum 
rodul bogat din anul viitor.

^UM.MKWISI KOMlNO-SOWm
CONCERTE MEMORABILE

---- •-----
Cel mal buni dintre fruntași
Căutînd să aducă o contribuție cît mai 

mare la/executarea la timp și în bune con
diții a lucrărilor agricole de toamnă, tine
rii mecanizatori se întrec pentru obținerea 
titlului de „cel mai bun tractorist".

In regiunea Baia Mare, 260 de tineri trac
toriști se întrec pentru a obține acest titlu 
de cinste. Printre fruntașii întrecerii sînt 
și tinerii tractoriști Carol Erdei de la 
S.M.T.-Apa, care și-a depășit planul de 
lucrări în campania de toamnă cu 265 la 
sută și Alexandru Covacs, care lucrând 
după metoda graficului orar, își depășește 
zilnic norma cu 180 la sută. In regiunea 
Cluj, la întrecerea pentru obținerea titlu
lui de cel mai bun tractorist iau parte 
240 de tineri. Un număr de 34 brigăzi 
U.T.M. de tractoriști din această regiune 
aplică metoda cuplajului mai multor se
mănători la un tractor, iar alte 24 de bri
găzi U.T.M. lucrează cu pluguri „Ilie Pin- 
tilie" la care au adăugat o a patra tru- 
piță. Folosind metode înaintate de lucru, 
tînărul tractorist loan Bordei, de la 
S M T. Sieu-Odorhei își depășește planul 
zilnic cu 91 la sută și a realizat in această 
campanie agricolă o însemnată economie 
de carburanți. -- •--- 

Informații
Luni dimineață, dl. Robert Chambeiren. 

secretar general al Comitetului pentru dez
voltarea comerțului international, și so
ția sa d.na Luigia Chamoeirom au făcut o 
vizită la Institutul Romîn pentru Relațiile 
Culturale CU Străinătatea

Oaspeții au fost fntîmpinați de tov. 
M Rcșianu, președintele Institutului Ro- 
tnîn pentru Relațiile Culturale cu Străină-

In direutSe care au decurs intr-o M- 
mtîleră pr.eteoească &. 5-j
interesat de activitatea Instttumlul și a 
vorbit despre striagerea legăturilcr de

*
Cu prilejul împlinirii a 10 ani de acti

vitate a Editurii pentru Literatură Poli
tică. miercuri 27 octombrie se va deschide 
la Librăria Noastră nr. 1 d.a Capitală 
expoziția: -Zece ani de activitate a Edi
turii de Stat pentru Literatură Politică".

Vineri 29 octombrie, la Casa Prieteniei 
Romino-Sovietice. va avea loc adunarea 
festivă consacrată acestui eveniment.

Venirea în R. P. R. cu prilejul Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice a marelui mu
zician Reinhold Moritzevicl Glier, consti
tuie un eveniment de o însemnătate de
osebită în viața muzicală a țării noastre. 
Artist al poporului din U.R.S.S., artist al 
poporului din R.S.F.S.R., R.S.S. Azer- 
baidjeană, R.S.S. Uzbecă, de trei ori 
laureat al Premiului Stalin, R. M. Glier 
este unul din cei mai de seamă compozi
tori din U.R.S.S. El ne este cunoscut în 
primul rînd prin baletul „Macul Roșu" — 
primul balet sovietic — care se joacă cu 
un deosebit succes atît pe scena Teatru
lui de Operă și Balet al R.P.R., cît și la 
Opera Maghiară de Stat din Cluj. Dar iu
bitorii de muzică au avut prilejul să as
culte și să îndrăgească și alte lucrări ale 
maestrului. în mintea multor ascultători 
mai stăruie impresia puternică provocată 
de remarcabila uvertură „Prietenia po
poarelor" de R. M. Glier. Minunatul con
cert pentru soprană de coloratură și or
chestră (compus în toiul Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei și care se de
osebește de lucrările cu caracter eroic 
compuse de R. M. Glier în vremea aceea, 
prin lirismul duios care exprimă emoțio
nant sentimentele de dragoste de patrie). 
„Sărbătoare In Fergana" (lu
crare simfonică închinată 
inaugurării canalului din Fer
gana), concertul pentru har
pă și orchestră, cvartetul nr. 
4 (distins în anul 1947 cu 
Premiul Stalin) — sînt lucrări 
intrate de mult în repertoriul 
nostru de concerte. Multe 
creații ale lui R. M. Glier sînt 
studiate la conservatorul 
din țara noastră. Emisiunile 
educative de la radio au con
sacrat prezentări, montaje nu
meroase, principalelor lucrări 
ale lui R. M. Glier. Astfel iu
bitorii de muzică de la noi au 
avut prilejul să ia cunoștință 
încă de acum cîțiva ani cu 
muzica baletului „Călărețul

i de aramă", (prezentat la ra- 
i dio într-un frumos montaj 
! muzical literar) a cărei pre

mieră la Teatrul de Operă și 
Balet al RP.R. este așteptată 

! cu nerăbdare de publicul 
i nostru.

★
Născut în anul 1874, R. M. 

Glier a început să studieze
| vioara încă de mic, dar abia la școala mu- 
' zicală din Kiev a primit cunoștințe mai 

aprofundate despre arta căreia avea să-i 
consacre întreaga sa viață. Teoria muzi
ci: a studiat-o cu Rîb, un elev al mare-

■ lui compozitor clasic rus Nicolai Rimski- 
icorsakov; vioara, cu renumitul violonist

i ri pedagog ceh Otakar Șevcik. „Lecțiile 
I luate cu Șevcik și Rîb — spune R. M. 

Glier — interpretarea celor mai bune
1 cvartete, frecventarea concertelor simfo

nice. de muzică de cameră și de cor, stu- 
I dterea atentă a cintecului popular ucrai

nean și rus mi-au trezit și mai mult do- 
l rula pătimașă de a compune muzică. Și 
I m-am apucat să lucrez intens, asiduu, la 
' compoziție. In timpul cit am studiat la 

seca-a de muzică din Kiev, am scris două 
cvartete, o uvertură pentru orchestră, o

I serie de piese pentru pian și violoncel". 
I Aceste Incrlri an fost primele dintr-o se

rie de peste cinri sute de creații compuse 
’ de R. M. GLer dealungul vieții sale.

La Moscova, unde a venit să-și conti
nue studiile, el a avut ca profesor, între 
alții, pe Sergbei Ivanovic: Taneev, un re- 

! mareabil compozitor rus. care fusese ele
vul preferat și apoi prietenul marelui

■ CeaicovskL împreună cu compozitorii 
I Arensk- și Ippolitov-Ivanov, G. L Taneev 
; a dezvolta: în inima tînărului Glier dra- 
1 gostea pentru muzica clasică rusă, dra- 
1 gostea pentru cintecul popular.

„Amintiridu-mi de tinerețe — arată R. 
M Glier — mă gîndesc cu emoție la întâl
nirile pe care le-am avut cu Taneev, 
Rimski Korsakov, Rahmaninov, Liadov, 
Glazunov, Arenski, Ippolitov-Ivanov, Sta
sov și Beliacov. Pentru că din contactul 
pe care l-am avut cu acești remarcabili 
muzicieni am acumulat tot atît de mult 
cît am acumulat direct in cadrul lecțiilor 
de la Conservator".

In acest mediu muzical, R. M. Glier. s-a 
format, și-a însușit acea măestrie artis
tică pe care nu a contenit să și-o desă-

Sosirea în Capitala a Ansamblului de stat 
de dansuri populare al R. S. S. Moldovenești

Duminică seara a sosit în Capitală An
samblul de stat de dansuri populare al 
R.S.S. Moldovenești, laureat al concursului 
celui de al IV-lea Festival Mondial al 
Tineretului șl Studenților de la București. 
Cu prilejul Lunii Prieteniei Romîno-So
vietice ansamblul sovietic va da o serie 
de concerte în țara noastră.

Conducătorul Ansamblului de stat de 
dansuri populare al R.S S. Moldovenești 
este Simion Makarovici Stratulat, dirijo
rul Filarmonicii de Stat din R.S.S. Mol
dovenească. Din colectivul de conducere 
fac parte Nikulai Alexandrovici Bolotov, 
maestru emerit al artei din R.S.S. Moldo
venească, conducătorul artistic al ansam
blului, Siko Beniaminovici Aranov, artist 
al poporului din R.S.S. Moldovenească, 
conducătorul muzical, iar prezentatoare 
este artista emerită din R.S.S Moldove
nească, Ianina Lovițkaia. Printre cei 66 
de membri ai ansamblului se află și un 
grup de soliști dansatori, dintre care 6 
artiști emeriți ai R.S.S. Moldovenești.

La sosirea în gara Băneasa, artiștii so
vietici au fost salutați de tovarășii N. 
Bellu, locțiitor al ministrului Culturii, N. 
Teșa, Sanda Rangheț și Eugen Rodan, se
cretari ai Consiliului General A.R.L.U.S., 
numeroși reprezentanți ai marilor an
sambluri artistice din Capitală și oameni 
ai muncii.

Au fost de față P. S. Dedușkin, consi
lier al Ambasadei ‘ Uniunii Sovietice la 
București și alți reprezentanți ai Amba
sadei, precum și E. N. Tihonov, reprezen
tantul permanent al V.O.K.S.-ului în 
R.P.R.

Salutînd pe solii artei marelui popor

Membri ai Capellei emerite de banduriști din R S. S 
în vizită la sediul Consiliului General A.R L U.S.

în cursul zilei de 25 octombrie, membri 
ai Capellei emerite de stat de banduriști 
din R.S.S. Ucraineană, care se află în 
țara noastră în cadrul Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice, în frunte cu A. Z. Min- 
kovski, conducătorul artistic al Capellei,

R. M. Glier la pupitrul 
Filarmonicii de Stat 

din București

vîrșească dealungul vieții sale. în acest 
mediu, în care se făceau puternic auzite 
ecourile creșterii mișcării revoluționare de 
eliberare a poporului rus, au început să 
se formeze și concepțiile estetice profund 
democratice ale lui R. M. Glier.

îndată după instaurarea puterii sovie
tice în Ucraina, R. M. Glier a condus pro
cesul de transformare a Conservatorului 
de la Kiev într-o instituție de tip nou, 
într-o instituție sovietică. După 1920, ac
tivitatea pedagogică și obștească a fost 
continuată la Moscova.

Printre elevii săi se numără compozitori 
sovietici ca Serghei Prokofiev, Nikolai 
Miaskovski, Anatolie Novicov, M. Rakov 
și mulți alții. încă din acea vreme, R. M. 
Glier a desfășurat o susținută activitate 
pe tărîmul popularizării muzicii clasice 
ruse și sovietice, organizînd concerte în 
cluburi muncitorești, unități militare și 
participînd (ca dirijor și pianist) la con

Maestrul R. M. Glier la pupitru

certe în mai multe orașe ale U.R.S.S.
Creația amplă a lui R. M. Glier îmbră

țișează genuri diferite: opere (Șah-Senem, 
Ghiul Sara, Rașel ș. a.) balete: (Macul 
Roșu, Comedianții, Călărețul de Aramă), 
trei simfonii (a III-a intitulată „Ilia Mu- 
romeț") diferite piese simfonice, concerte 
pentru corn, harpă, violoncel și orchestră 
și pentru voce și orchestră, lucrări de mu
zică de cameră, peste 250 piese pentru 
pian și alte instrumente, peste o sută de 
romanțe, uverturi și marșuri pentru fan
fară, coruri, prelucrări de cîntece popu
lare, muzică pentru spectacole de teatru 
și pentru film etc.

R. M. Glier a fost cel care a inaugurat 
obiceiul — intrat de atunci în tradiția 
compozitorilor sovietici — de a sprijini 
frățește culturile naționale ale popoarelor 
UJtSS. Ei a adus un aport însemnat la 
dezvoltarea muzicii naționale din R.S.S. 
Ucraineană. Arerbaid. ană. Uzbecă, KS SA. 
Buriat-Mongoiă.

★
în concertele Filarmonici; de Stat din 

București, care au avut loc in zilele de 23 și 
24 octombrie in sala „Patria" R. M. Giier a 
dirijat un amplu program de lucrări 
proprii.

La început s-a cintat simfonia a Il-a. 
Compusă în anul 1907, cînd în Rusia se 
instaurase reacțiunea care a urmat înă
bușirii primei revoluții burghezo-demo- 
cratice și cînd în artă începuseră să bîn- 
tuie diferite curente decadente, această lu
crare dovedește concepția înaintată a 
compozitorului care l-a ferit să plătească 
tribut „modei", și „gusturilor" decadenți
lor. Ea merge pe drumul tradiției clasice 
a marilor simfoniști ruși Ceaicovski și 
Borodin. în această simfonie se vădesc 
totodată trăsături care vor fi proprii și 
creației ulterioare a lui R. M. Glier. Me
lodiile sale largi au o pregnantă origina
litate națională, imaginile de un lirism 
emoționant, se împletesc cu tablouri de 
o măreție epică. Bogata orchestrație cu 
care Glier lucrează îi servește cu credin
ță exprimării ideii sale creatoare. Partea 

sovietic, colonelul Dinu Stelian, artist 
emerit al R.P.R., laureat al Premiului de 
Stat, dirijorul Ansamblului de cîntece și 
dansuri al Forțelor Armate ale R.P.R., a 
urat oaspeților un cald și prietenesc bun 
venit pe pâmintul patriei noastre.

„Sosirea in mijlocul nostru a Ansam
blului de stat de dansuri populare al 
R.S.S. Moldovenești — a spus vorbitorul 
— constituie pentru noi o adevărată săr
bătoare. Spectacolele dvs. ne vor da oca
zia să prețuim și mai mult minunata artă 
a popoarelor sovietice și vor întări în 
rîndurile maselor populare din țara noa
stră convingerea că numai socialismul 
asigură popoarelor condițiile cele mai 
favorabile pentru o dezvoltare liberă și 
creatoare".

A răspuns S. M. Stratulat, conducătorul 
ansamblului

„Pentru a treia oară sosesc în Rominia 
colective artistice din R S.S. Moldove
nească — a spus oaspetele. Fie ca și vizita 
noastră să contribuie la întărirea prie
teniei frățești dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și poporul romîn, la dezvoltarea 
și înflorirea relațiilor noastre culturale"

★
Ansamblul de dansuri populare al R.S.S. 

Moldovenești. laureat al Concursului celui 
de al IV-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la București, aflat 
în țara noastră cu prilejul Lunii Priete
niei Romîno-Sovietice, va da primul său 
spectacol, astăzi 26 octombrie la ora 16,30 
la Teatrul de vară din Parcul de cultură 
și odihnă „I. V. Stalin".

(Agerpres)

Ucraineană

au făcut o vizită la sediul Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.

Aici, oaspeții au fost întîmpinați de N. 
Teșa, Sanda Rangheț și E. Rodan, secre. 
tari ai Consiliului General A.R.L.U.S.

Intîlnirea a decurs într-o atmosferă de 
caldă prietenie. (Agerpres)

■ III-a a simfoniei este o temă cu varia» 
țiuni în care își găsește expresia înclina
ția datînd încă de pe atunci a lui 
Glier spre muzica pentru dans. Imaginile 
sugerate de compozitor sînt vii și-i pot 
apare ascultătorului ca diferite scene 
dlntr-un balet. în partea a IV-a a simfo
niei R. M. Glier folosește motive ale mu
zicii orientale. Aceasta e o nouă dovadă 
a apropierii compozitorului de arta înain
tașilor săi. Studiind vechile culturi mu
zicale ale popoarelor din Caucaz și Asia 
Centrală, el le-a folosit în mod creator 
tezaurul de melodii și imagini muzicale 
în numeroase lucrări, îmbogățindu-și tot
odată experiența. Maestrul R. M. Glier 
are, ca dirijor, gesturi nobile, de o mare 
sobrietate și eleganță. Mîna-i suplă și pre
cisă a stăpînit tot timpul orchestra. Sub 
conducerea lui, membrii orchestrei sim
fonice a filarmonicii au izbutit să dea o 
frumoasă și convingătoare tălmăcire a- 
cestei lucrări de proporții monumentale.

S-a cîntat apoi Concertul pentru corn 
și orchestră, avînd ca solist pe comistul 
Stavăr Nistor. Concertul este o lucrare 
relativ mai recentă a compozitorului (op. 
91). De-a lungul celor trei părți, instrik- 
mentul solist colaborează cu orchestra în 

redarea unei game foarte bo
gate de idei șl sentimente. 
Pasajele de virtuozitate (nu 
îndeajuns de realizate de că
tre solist — în special caden
ța alternează cu momente 
de un lirism cald și visător 
în care Stavăr Nistor a vădit 
muzicalitatea sa.

Concertul pentru harpă șl 
orchestră (scris în 1938) — a 
treia lucrare din program — 
s-a bucurat de o.execuție din
tre cele mai valoroase, solistă 
fiind Liana Pasquali. Lucra
rea este alcătuită din trei 
părți de-a lungul cărora în- 
tîlnim melodii generoase, pli
ne de poezie, în ale căror in
tonații distingem cu claritate 
cîntecele populare. Aceasta a- 
pare cu deosebire evident în 
partea a treia — Allegro gio- 
coso — în care harpa, într-un 
ritm sprințar, imită sunetele 
balalaicei. Lucrarea a stîrnit 
entuziasmul publicului care a 
omagiat cu vii aplauze pe 
maestrul R. M. Glier și pe ta
lentata interpretă.

Poate că una din cele mal edificatoare 
dovezi ale tinereții sufletești a compozi
torului Glier o constituie „Valsul de con
cert (op. 90) în re bemol major" scris 
în anii care au urmat Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei. Trebuie arătat 
aci că genul valsului a atras pe mulți 
dintre compozitorii clasici ruși. Este cu
noscut valsul fantezie la a cărui prelu
crare și desăvîrșire, Glinka a lucrat timp 
de aproape douăzeci de ani. Sînt deosebit 
de populare valsurile introduse de Ceai
covski în operele, baletele și simfoniile 
sale. Apropiindu-se de genul valsului, 
gen iubit de mase foarte largi, Reinhold 
Glier a scris o lucrare cu un autentic ca
racter popular, plină de optimism, în care 
freamătă bucuria de a trăi a omului so
vietic.

Memorabilele concerte dirijate de R. 
M. Glier s-au încheiat cu fragmentul sim
fonic „Imn marelui oraș" din baletul „Că
lărețul de Aramă". Baletul acesta a fost 
compus de Glier în 1949 cu prilejul celei 
de a 150-a aniversări a nașterii lui 
Alexandr Sergheevici Pușkin și este in
spirat din poemul cu același nume al ma
relui poet rus. „Imn marelui oraș“_are 
un profund caracter național rus, o măre
ție și vigoare remarcabilă, compozitorul 
dind în el glas dragostei sale față de ora
șul de pe Neva, față de patrie, credinței 
că niciodată ceea ce este nou și înaintat 
nu poate fi oprit sau întors din drum.

Concertele dirijate de R. M. Glier ne-au 
prilejuit o înaltă desfătare estetică. Ele 
ne-au permis totodată să ne facem o ima
gine mai completă asupra trăsăturilor 
specifice ale creației compozitorului. Ova
țiile furtunoase care au izbucnit înainte 
ca ultima notă să fi încetat să răsune, au 
dovedit dragostea și respectul oamenilor 
muncii din patria noastră față de marea 
Uniune Sovietică și eminenții ei artiști.

C, TEODORIU

Serbări ale prieteniei
Frumos amenajat și împodobit cu lo

zinci care slăvesc prietenia de nezdrunci
nat dintre popoarele sovietic și romîn, 
parcul muncitoresc din Pașcani a găzduit 
duminică, sute de oameni ai muncii, care 
au participat la serbarea populară orga
nizată în cinstea Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice.

încă din zorii zilei au venit aici mun
citori, țărani muncitori și colectiviști din 
satele mai îndepărtate: Moțca, Mircești, 
Cristești, Ruginoasa, Mogoșești, Stroești. 
După ce au ascultat conferința tov.'Mihal 
Gheorghiu, secretar al comitetului raional 
P.M.R. Pașcani, despre însemnătatea Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice, participanții 
au urmărit frumoase programe prezen
tate de formațiuni artistice din raionul 
Pașcani.

Bazarele cărții sovietice și romîneștl 
amenajate în diferite puncte sie orașului 
și în parcul muncitoresc au fost vizitate 
cu mult interes de oamenii muncii.

în parc și la expoziția agricolă raională 
au avut loc convorbiri despre ajutorul 
neprețuit ce ni-1 acordă Uniunea Sovie
tică în toate domeniile de activitate. Ță
ranul muncitor Vasile Drob, fruntaș al 
recoltelor bogate din comuna Moțca, ra
ionul Pașcani, a vorbit despre realizările 
obținute în urma aplicării agro-tehn'cei 
sovietice.

★
Mii de muncitori, țărani muncitori și 

colectiviști din raionul Muscel, au parti
cipat duminică, la tradiționala sărbătoare 
populară a Lunii Prieteniei Romîno-So
vietice, organizată în comuna Stilpenl, de 
comitetul regional Pitești pentru sărbăto
rirea Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice.

Sărbătoarea a fost deschisă de Bogdan 
Bănică, președintele comitetului executiv 
al sfatului popular raional Muscel, care a 
arătat semnificația marii prietenii dintre 
popoarele sovietice și romîn.

Au fost prezentate apoi bogate progra
me oferite de formațiuni artistice din re
giune, precum și întreceri sportive între 
echipele fruntașe de fotbal din regiunea 
Pitești.

Seara, pionierii din bazinul forestier 
Stîlpeni au organizat un foc de tabără.



NOTA ADRESATA DE GUVERNUL SOVIETIC 
guvernelor Franței, Marii Britanii și S. U. A.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite nota adresată de guvernul so
vietic guvernelor Franței, Marii Bri
tanii și S.U.A.

La 23 octombrie. V. M. Molotov, mi
nistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., a

NOTA GUVERNULUI 
din 10 septembrie 1954

Ambasada Franței asigură de respectul 
său Ministerul Afacerilor Externe al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
și are onoarea să-i comunice următoa
rele :

1. Guvernul francez a studiat cu aten
ție nota guvernului sovietic din 24 iulie, 
precum și comunicarea verbală făcută 
in numele acestui guvern la 4 august, 
consultîndu-se cu guvernele american și 
britanic, cu celelalte guverne membre ale 
Organizației Tratatului Nord-Atlantic, cu 
guvernul austriac și cu guvernul Repu
blicii Federale Germane.

2. Potrivit acestor comunicări, guver
nul sovietic își reînoiește propunerile sale 
care au mai format obiectul unei 
examinări profunde la conferința de la 
Berlin. Guvernul francez recunoaște ca
racterul deosebit al problemei securității 
în Europa, însă această problemă poate 
fi examinată cu folos numai cu respec
tarea intereselor fundamentale ale tutu
ror părților interesate. Securitatea în Eu
ropa n-ar putea fi obținută prin semnarea 
unui tratat general, similar celuia pe 
care-1 propune guvernul sovietic. Ea 
poate fi obținută numai ca rezultat al 
rezolvării problemelor concrete, dintre 
care cele mai urgente sînt problemele 
germană și austriacă.

3. Guvernul francez remarcă că guver
nul sovietic afirmă din nou că Organi
zația Atlantică constituie „o grupare mili
tară agresivă". Organizația Tratatului 
Nord-Atlantic, ale cărei scopuri pur de
fensive corespund pe deplin Cartei Na
țiunilor Unite, a fost creată pentru a 
face posibilă apărarea democrațiilor occi
dentale împotriva primejdiei ivite in 
anul 1945 în legătură cu crearea în Eu
ropa răsăriteană a unei grupări sovietice 
puternic înarmată. Organizația Tratatului 
Nord-Atlantic este în prezent o . asociație 
liberă de state, avind năzuințe comune și 
unite prin legături care au nu numai un 
c-racter militar. N-ar putea fi vorba nici 
de schimbarea acestei concepții, nici de 
renunțarea la ea.

4. Aderarea Republicii Federale Ger
mane la sistemul defensiv care grupează 
alte state pașnice din Europa occidentală 
— care are loc mult timp după reinar- 
marea Germaniei răsăritene — departe de 
a prezenta o amenințare pentru secu
ritatea Europei, are drept scop de a pre- 
întimpina orice încercare de sine stătă

în legătură cu nota guvernului Franței 
din 10 septembrie a.c., guvernul sovietic 
consideră necesar să declare următoarele:

în nota din 24 iulie, guvernul U.R.S.S. 
a propus guvernului Franței, precum și 
guvernelor Angliei și SUA convocarea 
unei conferințe pe întreaga Eurcpă pentru 
examinarea problemei privind crearea 
unui sistem de securitate colectivă în
Europa. La 4 august guvernul U.R.S.S. a 
propus guvernelor Franței, Angliei și 
S.U.A. să discute în prealabil această pro
blemă la o conferință a miniștrilor Afa
cerilor Externe ai celor patru puteri și 
să continue la această conferință exami
narea problemei germane.

In scopul de a contribui la rezolvarea 
problemei securității în Europa, guvernul 
sovietic a prezentat proiectul său de „Tra
tat general european de securitate colec
tivă în Europa",' declarînd totodată că 
este gata să examineze șî alte propuneri 
în această problemă.

In proiect se propune crearea in Eu
ropa a unui astfel de sistem de securitate 
colectivă care să asigure menținerea 
păcii prin unirea eforturilor tuturor sta
telor europene interesate, independent de 
orînduirea lor socială și de stat. La baza 
proiectului sovietic de Tratat general 
european este pus principiul acțiunilor 
colective ale participanților săi împotriva 
amenințării și atacului armat asupra orică
rui stat participant la tratat, cît și prin
cipiul colaborării în domeniul economic. 
Aceasta înseamnă că orice încercare de 
agresiune din partea oricărui stat ar 
atrage imediat după sine aplicarea sanc
țiunilor colective împotriva agresorului.

în felul acesta, proiectul sovietic de 
Tratat general european conține garanții 
reale pentru securitatea Franței și Polo
niei, Angliei și Uniunii Sovietice, pentru 
securitatea tuturor statelor mari si mici 
din Europa. El crează 
cele mai favorabile 
unității naționale a 
dezvoltarea liberă și 

totodată condițiile 
pentru restabilirea 
Germaniei, pentru 
pașnică a statului

german.
Nici un stat care tinde cu adevărat spre 

întărirea păcii în Europa nu poate avea 
O atitudine negativă față de colaborarea 
cu alte state europene în crearea unui sis
tem eficace de securitate generală euro
peană. In ceea ce-1 privește, guvernul so
vietic pornește ca și pînă acum de la fap
tul că numai eforturile comune ale state- 
llor europene pot asigura securitatea în 
Europa.

Exprimîndu-și obiecțiunile împotriva 
acestui proiect sovietic, guvernul francez 
nu a tăcut însă vreo propunere proprie 
privind asigurarea securității colective 
în Europa ; guvernul francez nu numai 
că nu șl-a adus contribuția la cauza asi
gurării securității colective în Europa, ci 
dimpotrivă, cum dovedesc faptele din ul
tima vreme, continuă să meargă pe calea 

primit pe dl. L. Joxe, Ambasadorul Fran
ței, dl. W. Hayter, Ambasadorul Marii 
Britanii șl dl. Ch. Bohlen, Ambasadorul 
S.U.A. și le-a înmînat nota guvernului 
sovietic ca răspuns la notele guvernelor 

toare de a se recurge la amenințarea sau 
la folosirea forței. Această aderare este 
cea mai bună garânție de securitate pen
tru toți vecinii Germaniei, pentru însăși 
Germania și pentru Europa in ansamblu.

5. Nici în nota sa din 24 iulie, nici în 
comunicarea verbală din 4 august, guver
nul sovietic n-a prezentat noi propuneri 
pentru rezolvarea problemei germane. 
Potrivit proiectului sovietic de Tratat de 
securitate, actuala divizare a Germaniei 
ar fi menținută în pofida aspirațiilor po
porului german. Guvernul francez con
sideră la rîndul său că Germania trebuie 
să fie reunită în condiții de libertate cît 
mai curînd posibil. Această unire poate 
fi înfăptuită numai pe calea unor alegeri 
libere pe întreaga Germanie, sub con
trol internațional. Guvernul francez este 
gata ca și pînă acum să ducă tratative 
pe baza planului concret de organizare 
rapidă a acestor alegeri, care a fost pre
zentat de cele trei puteri occidentale la 
conferința de la Berlin.

6. Cel mal simplu pas pentru a înainta 
pe calea spre securitatea europeană ră- 
mîne reglementarea rapidă a problemei 
austriace. In legătură cu aceasta, guver
nul francez își exprimă din nou părerea 
că încheierea tratatului de stat cu Austria 
nu trebuie să depindă, așa cum propune 
guvernul sovietic, de o reglementare gene
rală în Europa, de încheierea tratatului 
de pace cu Germania sau de orice altă 
problemă care nu are nici o legătură cu 
tratatul cu Austria. La Berlin guvernul 
francez a propus, cu condiția unui con- 
simțămînt imediat din partea guvernului 
sovietic, să accepte textul sovietic al tu
turor articolelor Tratr'ului de Stat cu 
Austria, asupra cărora nu se căzuse ante
rior ce acord. Guvernul francez este gata 
să reinoiască această propunere. Dacă 
guvernul sovietic va consimți să sem
neze tratatul intr-o asemenea redactare 
s-ar încheia imediat un acord pentru a 
reda Austriei independența și libertatea 
care i-au fost promise încă din anul 1943.

7. Fără îndoială că un acord în pro
blema dezarmării ar contribui la crearea 
atmosferei necesare pentru discutarea 
utilă a problemei securității în Europa. 
Guvernul francez dorește să obțină inter
zicerea folosirii ș; fabricării tuturor tipu
rilor de arme atomică și cu hidrogen și 
a tuturor celorlalte tipuri de arme de ex
terminare in masă, precum și deținerea 

din 23 octombrie 1954
înjghebării de grupări militare ta Europa. 

Totodată, guvernul francez a luat dta 
nou apărarea blocului militar al Atlanti
cului de nord, care ar urmări, chipurile, 
scopuri defensive, deși numeroase fapte 
dovedesc caracterul agresiv al acestei 
grupări ta forma ei actuală. Faptul că 
această grupare militară este Îndreptată 
ta primul rînd împotriva Uniunii Sovie
tice și țărilor de democrație populară nu 
este ascuns de comandanții militari ai 
blocului Atlanticului de nord. încercările 
cuprinse ta nota din 10 septembrie de 
a justifica crearea acestui bloc prin refe
riri la existența în Europa răsăriteană a 
unei „grupări sovietice puternic înarma
te" sînt cu desăvtrșire lipsite de te
mei, întrucît o asemenea grupare nu 
există în realitate. Faptul că în momentul 
de față se pregătește traducerea în fapt 
a planurilor de remilitarizare a Germa
niei occidentale și de atragere a acesteia 
in gruparea Atlanticului de nord, nu face 
decît să confirme faptul că este vorba de 
accentuarea continuă a caracterului agre
siv al acestei grupări.

In aceste condiții, guvernul sovietic 
consideră necesar să atragă din nou aten
ția guvernului Franței asupra faptului că 
crearea grupărilor militare nu poate con
tribui la întărirea păcii și securității ta 
Europa. Crearea unor asemenea grupări 
de state europene, îndreptate împotriva 
altor state europene, duce la intensificarea 
continuă a încordării internaționale și 
este în directă contradicție cu interesele 
întăririi păcii ta Europa. Mergînd pe 
această cale și refuzind să participe la 
organizarea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa, guvernul Franței își 
asumă răspunderea pentru urmările aces
tei politici, incompatibile cu interesele 
securității în Europa.

Reglementarea problemei germane are 
o însemnătate hotărîtoare pentru asigu
rarea securității in Europa. Aceasta în
seamnă că sarcina cea mai importantă 
și urgentă este restabilirea unității Ger
maniei, ca stat iubitor de pace și demo
cratic și încheierea tratatului de pace cu 
aceasta.

Nu poate fi amînată rezolvarea proble
mei unificării Germaniei care continuă 
încă să fie ruptă în două părți opuse una 
alteia. Interesele securității naționale ale 
statelor europene, ca și interesele poporu
lui german însuși, impun rezolvarea pro
blemei reunificării Germaniei cu scopul 
ca popoarele Europei să fie sigure că 
Germania unificată nu va încăpea în 
mîinile dușmanilor înveterați ai păcii — 
militariștii și revanșarzii germani, ci va 
păși ferm pe calea dezvoltării pașnice și 
a stabilirii unor relații de bună vecinătate 
cu celelalte țări.

Ca și în trecut, guvernul sovietic con
sideră că pentru restabilirea unității Ger
maniei este necesară ținerea unor alegeri

Franței, Marii Britanii șl S.U.A. din 10 
septembrie 1954.

Publicăm mai jos textul notei guvernu
lui Franței din 10 septembrie 1954 și tex
tul notei guvernului sovietic din 23 oc
tombrie 1954.

FRANȚEI

prevadă reducerea considerabilă și si
multană a armamentelor clasice și forțe
lor armate la nivelul stabilit de comun 
acord. întreg acest program urmează să 
fie înfăptuit sub control internațional și 
pe etape stabilite prin acord. In timpul 
recentelor discuții din subcomitetul res
pectiv al Națiunilor Unite, guvernul fran
cez a făcut propuneri care ar putea da 
posibilitatea să se obțină un progres. Deși 
guvernul sovietic nu a considerat necesar 
atunci să ia in considerare aceste propu
neri, guvernul francez se va strădui să 
găsească un acord acceptabil și eficace. 
El speră că guvernul sovietic va dori 
să-ș: dea contribuția la aceasta.

8. Acestea sint problemele a căror re
zolvare practică este necesară pentru a 
face posibilă stabilirea unei adevărate 
securități în Europa. Noi tratative ar fi 
utile numai în cazul cînd ar exista per
spective mai bune pentru un acord, decît 
acelea care au reieșit în cursul discutării 
amănunțite de la Berlin sau din ultimile 
comunicări ale guvernului sovietic. Guver
nul francez este ca și pină acum ferm 
hotărit să facă tot ce-i stă in putință 
pentru a realiza un progres in aceste di
ferite probleme. El speră că guvernul so
vietic își va da contribuția la acest pro
gres :

a) Prin semnarea Tratatului de Stat cu 
Austria în redactarea sovietică a articole
lor asupra cărora nu s-a căzut anterior 
de acord. lucru propus la conferința de 
la Berlin de către guvernele francez, en
glez, american și austriac, pe care guver
nul francez îl reînoiește acum;

b) Consimțind, ca primă etapă impor
tantă pe calea spre reunificarea Germa
nie: in condiții de libertate, la alegeri 
libere pe baza propusă de guvernul fran
cez la Berlin.

Dacă în această direcție poate fi reali
zat vreun progres, guvernul francez ar fi 
gata să consimtă la convocarea unei con
ferințe a miniștrilor Afacerilor Externe 
ai Franței. Marii Britanii, Statelor Unite 
și Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste pentru desăvirșirea reglementării 
acestor probleme și studierea după acea
sta a tuturor celorlalte aspecte ale secu
rității in Europa.

In același timp guvernul francez do
rește fierbinte ca tratativele cu privire la 
dezarmare, întreprinse in cadrul Națiu
nilor Unite, să poată duce la un acord.

SOVIETIC

libere ta întreaga Germanie. La aceste 
alegeri poporul german trebuie să aibe 
posibilitatea să-și exprime voința liberă 
pentru ca Germania unită să renască ca 
stat iubitor de pace și democratic.

La Conferința de la Berlin a celor pa
tru puteri nu s-a ajuns la o înțelegere în 
privința ținerii unor alegeri pe întreaga 
Germanie in vederea restabilirii unității 
Germaniei. Realizarea unei asemenea în
țelegeri a fost împiedicată în primul rînd 
de planurile de creare a „comunității de
fensive europene" care prevedeau remi- 
litarizarea Germaniei occidentale și atra
gerea ei în această grupare militară. Res
pingerea tratatului cu privire la „comu
nitatea defensivă europeană" de către 
Adunarea Națională a Franței a deschis 
posibilități pentru o apropiere a pozițiilor 
celor patru puteri în problema reunifi- 
cării Germaniei și ținerii in acest scop a 
unor alegeri pe întreaga Germanie.

Guvernul sovietic declară că este gata 
să examineze din nou, ținînd seama de 
noile împrejurări arătate mai sus, propu
nerile privitoare la organizarea unor ale
geri pe întreaga Germanie, prezentate la 
conferința de la Berlin de către Anglia 
și sprijinite de către Franța și S.U.A. în 
felul acesta guvernul sovietic pornește de 
la faptul că vor fi examinate de aseme
nea propunerile corespunzătoare ale Uniu
nii Sovietice.

Guvernul sovietic consideră că există 
posibilități pentru realizarea unui acord 
între puteri în această problemă, dacă se 
va pomi de la recunoașterea tezei incon
testabile că principala sarcină este unifi
carea Germaniei pe baze pașnice și de
mocrate.

In legătură cu aceasta, guvernul sovie
tic consideră necesar să atragă atenția în 
mod special asupra noilor planuri de re
militarizare a Germaniei occidentale și 
de atragere a ei în gruparea militară a 
unor state occidentale despre care s-a 
aflat după conferința de la Londra a ce
lor nouă țări care s-a încheiat la 3 oc
tombrie, precum și în legătură cu confe
rințele separate care au loc în prezent la 
Paris.

în ciuda angajamentelor asumate de 
Franța, Anglia și S.U.A., împreună cu 
Uniunea Sovietică, cu privire la neadmi- 
terea restabilirii militarismului german, 
potrivit tirgului separat de la Londra și 
Paris, în curînd urmează să fie creată o 
armată vest-germană de 500.000 oameni, 
cu o aviație numeroasă, unități de tancuri 
și state majore militare proprii. Industria 
grea a Germaniei occidentale și în pri
mul rînd a Ruhrului este trecută din nou 
la producția în masă de armament. For
țele armate ale Germaniei occidentale vor 
fi conduse de aceiași generali care au 
creat armata hitleristă și care impreună 
cu Hitler au săvîrșit agresiunea împotriva 
Cehoslovaciei, Poloniei, Franței, Uniunii 

Sovietice, Angliei șl multor alte state eu
ropene. în asemenea condiții obligațiile 
formale pe care și le asumă astăzi guver
nul de la Bonn referitoare la limitarea 
efectivului armatei vest-germane și a ar
mamentelor ei, nu pot fi luate ta serios. 
După cum dovedește experiența recentă, 
trecind la crearea de corpuri și de divi
zii proprii, militariștii și revanșarzii ger
mani nu se vor da în lături de la nimic 
pentru a obține sporirea efectivului și 
înarmării armatei lor.

Hotărîrile de la Londra deschid calea 
pentru restabilirea militarismului german. 
După aceasta, militariștii și revanșarzii 
vest-germani vor avea mină liberă pen
tru promovarea politicii lor agresive ta 
Europa. In felul acesta, Germania occi
dentală se transformă intr-un focar pe
riculos al unui nou război în Europa.

Hotărîrile de la Londra prevăd inclu
derea Germaniei occidentale remilitariza- 
te in gruparea militară a statelor vest- 
europene, opusă altor state europene. De 
data aceasta în locul grupării militare 
proiectată anterior a celor șase state vest- 
europene — Franța, Germania occiden
tală, Italia, Belgia, Olanda și Luxem
burgul — se prevede constituirea unei 
grupări militare a acelorași state cu par
ticiparea Angliei. Ar însemna să înșeli 
opinia publică afirmînd că planul de la 
Londra — de creare a unei noi grupări 
militare, corespunde mai mult interese
lor securității popoarelor Europei, decît 
planul eșuat al creării „comunității defen
sive europene".

Planul de la Londra prevede de aseme
nea atragerea Germaniei occidentale în 
blocul Atlanticului de nord, ceea ce dă 
posibilitate militariștilor germani să in
fluențeze în mod nemijlocit în direcția 
intensificării continue a caracterului 
agresiv al grupării nord-atlantice. Recent, 
Adunarea Națională a Franței a recunos
cut ca inadmisibilă participarea Germa
niei occidentale la blocul Atlanticului de 
nord, considerând că aceasta este incom
patibilă cu interesele securității Franței. 
Cu atît mai incompatibilă cu interesele 
securității în Europa este atragerea Ger
maniei occidentale remilitarizate in gru
parea Atlanticului de nor^, așa cum pre
vede acordul de la Londra.

Aceste hotărîri care dau mină liberă 
militariștilor germani sînt impuse de cer
curile agresive ale puterilor ce tind spre 
dominația mondială bazată pe promova
rea faimoasei „politici de forță".

Acordurile de la Londra sînt incompa
tibile și cu restabilirea drepturilor suve
rane ale poporului german. în fapt, 
aceste acorduri nu duc la încetarea re
gimului de ocupație, cum vor unii să pre
zinte lucrurile, cl la menținerea trupelor 
de ocupație in Germania occidentală pină 
în anul 1998, adică pînă la sfîrșitul aces
tui secol. Germania occidentală rămîne 
legată prin condițiile înrobitorului „tra
tat de la Bonn".

Toate acestea arată că hotărîrile de la 
Londra care duc la refacerea militaris
mului german și la atragerea Germaniei 
occidentale în grupări militare agresive, 
contravin în mod fundamental interese
lor menținerii păcii și intensifică primej
dia unui nou război în Europa.

In cazul cînd aceste hotărîri vor fi tra
duse in fapt, Germania occidentală nu va 
mai putea fi considerată un stat iubitor 
de pace, ceea ce va face imposibilă pe 
timp îndelungat restabilirea unității 
Germaniei.

Guvernul sovietic consideră necesar să 
declare că acceptarea de către guvernul 
francez de a adopta și aplica hotărîrile 
de la Londra este în vădită contradicție 
cu Tratatul franco-sovietic de alianță și 
asistență mutuală din 1944. în timp ce 
tratatul obligă cele două părți „să ia in 
comun toate măsurile necesare pentru în
lăturarea oricărei noi primejdii din par
tea Germaniei și să împiedice acțiunile 
care ar face posibilă orice nouă încerca
re de agresiune din partea ei", hotărîrile 
de la Londra sînt îndreptate nemijlocit 
spre refacerea militarismului german și 
creează în felul acesta o primejdie pen
tru securitatea popoarelor Europei. In 
timp ce Tratatul franco-sovietic obligă 
cele două state „să nu încheie vreo alianță 
șl să nu participe la vreo coaliție îndrep
tată împotriva uneia din înaltele Părți 
Contractante", aplicarea hotărîrilor de la 
Londra ar însemna că Franța intră îm
preună cu militarismul german în curs 
de reînviere, intr-un bloc militar îndrep
tat împotriva Uniunii Sovietice.

Intreprinzînd asemenea acțiuni care 
sînt in contradicție cu bazele Tratatului 
franco-soyietic, guvernul francez își asu
mă răspunderea atît pentru faptul că în 
urma unei asemenea politici Franța se 
va trezi față în față cu dușmanul ei de 
totdeauna — militarismul german, cît și 
pentru faptul că ea se opune Uniunii So
vietice deși securitatea celor două state 
impune eforturi comune pentru neadmi- 
terea reînvierii militarismului german.

Măsurile în privința Germaniei occi
dentale adoptate la Londra și la Paris 
sint în contradicție directă și cu propu
nerile guvernelor Franței și Angliei pre
zentate la O.N.U. în iunie a.c. și spriji
nite de guvernul S.U.A. în problema re
ducerii generale a armamentelor și inter
zicerii armei atomice.

Actualmente în Organizația Națiunilor 
Unite sînt examinate atît propunerile 
tranco-engleze. cît și propunerile Uniunii 
Sovietice în problema reducerii arma
mentelor și interzicerii armei atomice, iar 
guvernul sovietic a propus ca la baza 
convenției Internaționale respective să

stea propunerile susmenționate ale Fran
ței și Angliei. în felul acesta s-a contu
rat o apropiere între pozițiile părților în 
această problemă importantă. Guvernul 
Franței, exprimă în nota sa din 10 sep
tembrie tendința de a contribui la soluțio
narea problemei dezarmării. Or, nu se 
poate propune în același timp reducerea 
generală a armamentelor și promova re- 
militarizarea Germaniei occidentale. Ast
fel de acțiuni sînt incompatibile.

După cum se știe, în ultima vreme s-a 
reușit să se obțină o oarecare slăbire a 
încordării în relațiile internaționale. Gu
vernul sovietic pornește de la faptul că 
toate popoarele iubitoare de pace sînt 
interesate in slăbirea continuă a încor
dării internaționale. Or, hotărîrile de la 
Londra nu numai că nu contribuie la 
aceasta, ci, dimpotrivă, duc la agravarea 
situației internaționale.

In prezent s-a creat o astfel de situa
ție ;

fie că cele patru puteri, care poartă o 
răspundere principală pentru rezolvarea 
problemei germane vor face totul pentru 
a trece ia examinarea și rezolvarea pro
blemei celei mai urgente — problema res
tabilirii unității Germaniei, in care este 
atît de interesat poporul german, și tot
odată toate popoarele iubitoare de pace 
din Europa ;

fie că, dacă lucrurile vor ajunge pînă 
la restabilirea militarismului german și 
atragerea Germaniei occidentale în gru
pări militare agresive, națiunea germană 
va rămîne pentru multă vreme divizată, 
iar o Germanie occidentală remilitarizată 
va constitui o amenințare directă pentru 
pace ta Europa.

Pentru a contribui la reglementarea 
problemei germane, guvernul sovietic a 
prezentat la conferința de la Berlin pro
punerea de a se retrage trupele de ocu
pație de pe teritoriul Germaniei răsărite
ne și occidentale în afară de unele con
tingente strict limitate. Această propunere 
era legată de încheierea tratatului de 
pace și de propunerea privitoare la ale
gerile pe întreaga Germanie. Atunci nu 
s-a ajuns la o înțelegere în această pro
blemă.

Călăuzindu-se după dorința de a ușura 
condițiile pentru apropierea celor două 
părți ale Germaniei și rezolvarea sarcinii 
reunificării ei naționale, guvernul sovie
tic propune guvernelor Franței, Angliei 
și Statelor Unite ale Americii să exami
neze problema retragerii trupelor de ocu
pație de pe teritoriul Germaniei răsări
tene și apusene și să înfăptuiască retra
gerea trupelor de ocupație chiar acum, 
fără alte aminări. O astfel de hotărîre ar 
contribui la destinderea mai departe a 
încordării internaționale și la întărirea 
păcii în Europa.

Odată cu rezolvarea acestei probleme 
se ivește necesitatea ca între U. R. S. 3., 
Franța, Anglia și S.U.A., cu participarea 
Republicii Democrate Germane și a Re
publicii Federale Germane să se ajungă 
la un acord referitor la efectivul, disloca
rea și armamentul poliției germane de 
toate tipurile din Germania răsăriteană 
și occidentală. Acest lucru ar pune capăt 
temerilor în privința reînarmării atît a 
Germaniei răsăritene, cît șl a Germaniei 
occidentale. Se știe că Germania răsări
teană nu ridică obiecțiuni împotriva 
acestei propuneri și nu ridică obiecțiuni 
împotriva verificării la fața locului a si
tuației reale din prezent. Refuzul Germa
niei occidentale de a accepta această pro
punere nu ar însemna nimic altceva de
cît tendința de a grăbi traducerea in fapt 
a planurilor de reînarmare.

Pornind de la cele expuse, guvernul so
vietic prezintă spre examinare guvernu
lui Franței, cît și guvernelor Angliei și 
S.U.A., propunerea de a se convoca în 
noiembrie a.c. o conferință a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai Franței, Angliei, 
S.U.A. și Uniunii Sovietice in vederea 
examinării următoarelor probleme:

1. Cu privire la restabilirea unității 
Germaniei pe baze pașnice și democra
tice și ținerea alegerilor libere în întreaga 
Germanie ;

2. Cu privire la retragerea de pe 
teritoriul Germaniei răsăritene și a Ger
maniei occidentale a trupelor de ocupație 
a celor patru puteri;

3. Cu privire la convocarea unei con
ferințe pe întreaga Europă în vederea 
examinării problemei creării unul sistem 
de securitate colectivă în Europa.

Cit privește problema încheierii Tra
tatului de Stat cu Austria, după cum se 
știe, guvernul sovietic a propus încă la 
12 august a.c. în nota sa adresată guver
nului austriac, ca o conferință a amba
sadorilor Franței, Angliei, S.U.A. și Uniu
nii Sovietice la Viena, împreună cu re
prezentanții guvernului austriac să exa
mineze problemele rămase nereglemen
tate, referitoare la proiectul tratatului de 
stat și alte probleme legate de încheie
rea acestui tratat cu Austria.

tn nota de răspuns a guvernului din 
12 octombrie se comunică că el este gata 
să participe la conferința menționată. Cu 
toate acestea, guvernul sovietic nu cu
noaște punctul de vedere al guvernului 
Franței, cît și al guvernelor Angliei și 
S.U.A. în această problemă. Guvernul so
vietic ar dori să știe dacă guvernele ce
lor trei puteri sînt de acord ca ambasa
dorii lor să participe la conferința de la 
Viena pentru examinarea problemelor re
feritoare la încheierea Tratatului de Stat 
cu Austria.

Note similare de răspuns ale guvernului 
sovietic au fost de asemenea adresate 
guvernului Angliei șl guvernului S.U.A.

Popoarele Europei 
lupta împotriva reînvierii 

militarismului german
OSLO 24 (Agerpres). — Hotărîrea gu

vernului norvegian și a majorității depu- 
taților Stortingului de a sprijini admite
rea Germaniei occidentale ta Uniunea 
Atlanticului de Nord a stîrnit indignare 
în cercurile largi ale opiniei publice nor
vegiene. Ziarul „Friheten" anunță că mun
citorii fabricii „Freia" din Oslo — una din 
cele mai mari fabrici de ciocolată din 
Scandinavia, au adoptat o rezoluție de pro
test împotriva participării Germaniei occi
dentale la Uniunea Atlanticului de nord.

Noi nu dorim, se spune în rezoluție, ca 
tineretul norvegian să fie pus sub comanda 
ofițerilor prusaci. Chemăm pe toți munci
torii și funcționarii să protesteze în comun 
și să ceară ținerea unui plebiscit în acea
stă chestiune atît de importantă pentru în
tregul popor.

Ziarul arată în continuare că 404 mun
citori de la fabrica de salpetru din Eidger 
au trimis Consiliului prezidențial al Stor
tingului o scrisoare, în care se spune prin
tre altele :

„Noi sîntem împotriva reînarmării Ger
maniei occidentale sub orice formă ar fi. 
Nu dorim să mărșăluim alături de crimi
nalii de război și ne exprimăm solidarita
tea cu clasa muncitoare din Germania oc
cidentală.

★
LONDRA 24 (Agerpres). — In cursul 

zilei de 23 octombrie, în numeroase orașe 
din Anglia au avut loc demonstrații de 
protest împotriva reînvierii militarismului 
german. Aceste demonstrații populare s-au 
desfășurat sub lozincile: „Nu înarmați 
Germania!“, „Nu uitați milioanele de oa
meni uciși în lagărele hitleriste !“. „Oa
menii muncii nu doresc un al treilea răz
boi mondial!“, „Nu permiteți ca Adenauer 
și Dulles să atragă Anglia într-un al trei
lea război mondial!".

Demonstranții au difuzat manifeste de 
protest împotriva remilitarizării Germa
niei occidentale. „Puteți opri înarmarea 
naziștilor" — se spune în manifeste — 
„Adresați proteste deputaților voștri din 
parlament și ziarelor. Sprijiniți mitingurile 
de protest. Luptați ca sindicatul, partidul 
politic, cooperativa din care faceți parte 
și toate organizațiile, să inițieze acțiuni do 
protest. Luptați ca glasul vostru să fie 
ascultat. Poporul englez poate împiedica 
înarmarea Germaniei".

★
COPENHAGA 24 (Agerpres). — TASS 

transmite: In Danemarca ia amploare 
mișcarea de protest împotriva remilitari
zării Germaniei occidentale. Ziarele pu
blică declarații făcute de cititorii lor, care 
protestează împotriva reînvierii militaris
mului german.

Diferite organizații obștești adresează 
prin presă poporului danez chemarea de 
a-și intensifica lupta împotriva înarmării 
Germaniei occidentale.

Comitetul local pentru apărarea păcii 
din Bronsha-Husum (cartier din Copen
haga) a organizat recent o anchetă în rîn- 
durile populației. După cum precizează 
ziarul „Land og Folk", dintr-un număr da 
aproape 1.500 persoane chestionate, 1.345 
s-au pronunțat împotriva reînarmării Ger
maniei occidentale.

★
BERLIN 24 (Agerpres). — După cum 

relatează ziarul „Freies Volk", recent a 
avut loc în Germania occidentală cea de 
a 7-a ședință a Comitetului vest-german 
al Frontului Național al Germaniei Demo
crate, la care au participat aproximativ 80 
membri ai comitetului și oaspeți, printre 
care reprezentanți de seamă ai vieții pu
blice, precum și reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri.

Ziarul arată că la ședință a fost adop
tată în unanimitate o rezoluție, în care 
se declară că remilitarizarea Germaniei 
occidentale înseamnă scindarea Germaniei 
și pericolul unui nou război, în timp ce o 
înțelegere între germanii din răsărit și 
apus va duce la unificarea Germaniei și 
la pace în Europa.

----•-----

Reuniune de muzică romînească 
la Moscova

MOSCOVA 24 (Agerpres).—TASS trans
mite: La 23 octombrie Asociația unională 
pentru relațiile culturale cu străinătatea și 
Uniunea compozitorilor sovietici au orga, 
nizat o reuniune de muzică romînească.

La Casa centrală a compozitorilor s-au 
adunat artiști, cîntăreți, muzicieni, compo
zitori și reprezentanți ai vieții publice din 
Moscova. A fost de față Ion Rab, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Romine în U.R.S.S. și 
membrii ambasadei romîne.

După cuvîntul introductiv rostit de cri
ticul muzical sovietic Ivan Martinov, com
pozitorul Vladimir Vlasov și-a împărtășit 
impresiile culese în timpul unei recente 
călătorii în Republica Populară Romînă.

După aceea a avut loc un mare concert. 
Muzicieni și cîntăreti sovietici, precum și 
membri ai echipelor de artiști amatori — 
studenți romini care studiază în institu
țiile de învățămînt din Moscova, au inter
pretat lucrări ale compozitorilor romini.

In saloanele Casei centrale a compozi
torilor s-a deschis o expoziție, consacrată 
construcției culturale în Romînia.

----•-----

Un proces 
cu 1044 de acuzați...

STOKHOLM 24 (Agerpres). - TASS 
transmite : Timp de două zile s-a desfă
șurat la Goeteborg (Suedia) un proces care 
a stirnlt multă vîlvă. Este vorba de pro
cesul intentat docherilor care au luat parte 
la greva din luna aprilie anul curent. După 
cum se știe, această grevă a fost declarată 
„ilegală". Patronii cer despăgubiri mun
citorilor pentru pierderile suferite de pe 
urma acelei greve.

Acuzații — 1.044 docheri — au intrat In 
sala tribunalului cu flori pe care le-au pri
mit de la populație pe străzile orașului in 
timp ce mergeau ia proces. Toți docherii 
care au luat cuvîntul la proces au subli
niat că greva a fost o urmare a condițiilor 
grele de muncă și a salariilor reduse.

Procesul a luat sfîrșit Ia 22 octombrie, 
iar hotărîrea se va da în prima jumătate 
a lunii noiembrie.

Mendes - France va pleca 
la Washington

WASHINGTON 24 (Agerpres). — Sny
der, secretar-adjunct al Casei Albe pen
tru problemele presei, a declarat cores
pondenților că la 18 noiembrie primul mi
nistru al Franței Mendes-France, va face 
o vizită lui Eisenhower. Mendăs-France 
intenționează să viziteze la 14 noiembrie 
Canada și va pleca în seara zilei d? 17 
noiembrie din Canada spre Washington.
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A 25-a aniversare
MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS 

transmit© textul telegramei de salut, 
adresată de Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și Comitetul Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, So
vietului Suprem al R.S.S. Tadjice, Con
siliului de Miniștri al R.S.S. Tadjice, Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
din Tadjikistan cu prilejul celei de a 25-a 
aniversări a constituirii Republicii So
vietice Socialiste Tadjice.

Sovietului Suprem al R.S.S. Tadjice. 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. Tadjice. 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Tadjikistan.
Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste, Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. și Comitetul 
Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice salută și felicită călduros pe 
muncitorii, colhoznicii, intelectualii, pe 
toți oamenii muncii din Tadjikistanul so
vietic cu prilejul gloriosului jubileu — 
cea de a 25-a aniversare a constituirii Re
publicii Sovietice Socialiste Tadjice.

Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie a eliberat pentru totdeauna poporul 
tadjic de sub exploatarea feudalo-moșie- 
rească și capitalistă și de sub jugul na- 
țional-colonial al autocrației țariste, a 
deschis oamenilor muncii din Tadjikistan 
largi perspective pentru construirea unei 
vieți libere și fericite.

Ca urmare a traducerii in fapt a politi
cii naționale înțelepte leninist-staliniste a 
Partidului Comunist, oamenii muncii tad- 
jici au dobîndit cu ajutorul tuturor po
poarelor frățești din U.R.S.S. viata lor de 
stat, au transformat regiunea periferică 
a fostului imperiu țarist, inapoiată în 
trecut din punct de vedere economic și 
cultural, într-o republică socialistă indus- 
trial-colhoznică, liberă și înfloritoare.

In anii puterii sovietice a crescut și s-a 
maturizat clasa muncitoare a Tadjikista- 
nului, care în alianță cu țărănimea mun
citoare a obținut succese importante în 
construcția socialistă.

Oamenii muncii din Tadjikistanul so
vietic au creat o industrie cu multe ra
muri de producție. In locul micilor ate
liere meșteșugărești, în republică au fost 
construite mari întreprinderi ale industriei

a R. S. S. Tadjice
miniere, carbonifere, de prelucrarea me
talelor. de egrenare a bumbacului, tex
tile și alimentare, a fost creată o bază 
energetică.

Victoria regimului colhoznic a asigurat J 
ritmul rapid al dezvoltării agricultur.; re- 1 
publicii înzestrată cu tehnica agricolă I 
modernă și dispunind de O largă rețea ' 
de construcții de irigații moderne. Oa
menii muncii din agricultură luptă activ i 
pentru un avînt al tuturor ramurilor pro
ducției colhoznice și sovhoznice și în pri
mul rind a ramurii principale a economie: 
Tadjikistanului — cultura In |
ultimii cinci ani, in republică au crescut ' 
cu mult suprafețele cultivate cu bumbac 
iar recolta globală de bumbac brut a sporit 
aproape de două ori. Cultivatorii de 
bumbac din Tadjikistan au devenit reau- 
miți în întreaga țară prin măestrla lor 
neîntrecută.

Crește și înflorește neîncetat cultura po
porului tadjic, națională ca formă, socia
listă în conținut Regiunea Tadjikistan în 
trecut înapoiată, este astăzi o republică a 
culturii sovietice înaintate. In R. S. S. 
Tadjică s-a creat o largă rețea de școli, 
instituții de învățămint mediu, sper ai si 
superior, funcționează o universitate de 
stat, Academia de Științe, teatre, suie de 
cluburi, biblioteci și case de cultură. In 
republică a crescut un detașament Înain
tat al intelectualității tadjice soviette.

Puterea sovietică a dezrobit in întregi
me femeia tadjică, in trecut asuprită și 
lipsită de drepturi, care participi acum 
activ alături cu bărbații in toate dcmemile 
construcției socialiste.

Prezidiul Sovietului Suprem al UR-S.S. 
Consiliul de Miniștri al UJLS-S. și Comi
tetul Central al Partâdsdui Cmais: al 
Uniunii Sovietice urează oamenilor mun
cii din Tadjikistanul scnnetic suc
cese in lupta pentru înflorirea conti
nuă a economiei și culturii repuWirii și I 
își exprimă încrederea fermă că in fami
lia unită a tuturor popoarelor Unitari 
Sovietice ei vor aduce o nouă eoctribtrtie 
la marea cauză a luptei pentru triumful 
comunismului in țara noastră-

Prezidiul Sovietului Suprem al U R.S.S. 
Consiliul de Miniștri al U.RSS 
Comitetul Central al Partidului Comu

nist al Uniunii Sovietice.

Vizita primului ministru al Indiei, 
Nehru, în R. P. Chineză

PEKIN 24 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: Primul ministru al Indiei, 
Jawaharlal Nehru, care vizitează China la 
invitația guvernului R P. Chineze, a dus 
la Pekm intre 19 și 23 octombrie trata
tive cu conducătorii guvernului chinez

Primul ministru Nehru a conferit în 
seara zilei de 19 octombrie și in cursul 
zilelor de 20 și 21 octombrie cu_ Cu 
En-lai. premierul CoasiLului de Stat al 
R. P. Chineze: in dimineața zile: de 22 oc
tombrie. cu Cea Iun și Li Fu-ciun. loc
țiitori ai premierului; în ziua de 22 oc
tombrie cu Fu Tzo-: ministrul Econcme: 
Apelor; in aceeași zi. cu Don Tn-huei. 
locțiitor al premierului și in ziua de 23 
octombrie, cu Go Mo-;c. presei.nte'.e Aca
demiei de Științe a R P. Chineze și Sen 
Ian-bi mimstrui Culturii.

♦
PEKIN 24 îAgerpres1 — China Nouă 

transmite: In seara xue: de 23 octombrie, 
președintele Republicii Populare Cbnese. 
Mao Tze-dun. a ofer.: ua banchet ia cins
tea prunului •n -. stru al Indiei Jawahar
lal Nehru.

*
PEKIN 24 'Agerpres. — Chma Nouă 
smite: La 23 octombrie, președintei

Republicii Populare Chineze, Mao Țze- 
dun, s-a intilnit cu primul ministru al 
Republicii India, Jawaharlal Nehru.

Din partea Chinei au participat la tn- 
tilnire: Ciu De, vicepreședinte al Repu
blicii Populare Chineze; Liu Șao-ți, pre
ședintele Comitetului permanent al Adu
nări reprezentanților populari din In
ie::; P: Er.-lal premierul Con

siliului de Stat; Sun Tm-lin, vicepreșe
dinte al Comitetului permanent al Adu
nării reprezentanților populari din în
treaga Chină; Cien Iun, locțiitor al pre- 

. ie Siat ; Iuan Cijun- 
sian, ambasadorul R. P. Chineze în In
dia.

Din partea Indiei au participat: N. R. 
Pillai, secretar general al Ministerului 
Afacerilor Externe al Indiei ; N. Ragha- 
van. ambasadorul Indiei in R. P. Chineză.

★
PEKIN 24 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: In dimineața zilei de 24 oc
tombrie, primul ministru al Indiei, Nehru, 
precum și persoanele care îl însoțesc în 
vizita oficială în Republica Populară Chi
neză au părăsit Pekinul plecind să viziteze 
China de nord-est.

In Comitetul Politic O. N. U.

Cultură fizică }i sport

Progresul F. B. campioana republicana 
de juniori pe anul 1954

TELE Q RAMA

Prezidiului Sovietului Suprem
al Un unii Republicilor Sovietice Socialiste, Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Repub icilor Sovietice Socialiste, Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Președintele Republicii Democrate Ger
mane, Consiliul de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane și Comitetul Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania 
vă mulțumesc cordial pentru salutul 
transmis de delegația guvernamentală cu 
prilejul aniversării a cinci ani de la cons
tituirea Republicii Democrate Germane.

Puterea muncitoresc-țărănească din Re
publica Democrată Germană se va con
solida și pe viitor, sprijinindu-se pe pu
ternica energie și inițiativă a clasei mun
citoare germane, pe succesele politice, 
economice și culturale realizate pînă în 
prezent.

Patrioții germani din răsăritul și apu
sul patriei noastre își dau tot mai mult 
seama de pericolul pe care îl reprezintă 
renașterea militarismului în Germania oc
cidentală pentru pacea în lumea întreagă 
și pentru viitorul Germaniei. Ei luptă tot

mai hotărit pentru unificarea est mai 
grabnică a Germaniei pe bază pașnică și 
democratică.

încrederea și prietenia popoarelor 
Uniunii Sovietice constituie pentru po
porul german un mare și permanent aju
tor de neprețuit și o datorie.

Patrioții germani au primit cu mare 
bucurie și recunoștință recea-a asigurare 
dată de tovarășul Molotov că Uniunea 
Sovietică va acorda forțelor democratice 
și iubitoare de pace ale poporului german 
tot sprijinul în lupta lor pentru restabi
lirea unității Germaniei. Ei vor continua 
să lupte neîncetat pentru cauza dreaptă 
a rezolvării problemei germane și. luptind 
pentru crearea unei Germanii unite, in
dependente, iubitoare de pace și demo
cratice, își vor aduce aportul la cauza 
asigurării păcii în Europa.

Președintele Republicii Democrate Germane.
Consiliul de Miniștri al Republicii Democrate Germane. 
Comitetul Central al Partidului Socia list Unit din Germania.

Berlin, 21 octombrie 1954.

Deschiderea unei expoziții de artă populară
romînească

BERLIN (prin telefon de la trimisul nos
tru — Fred Mahler).

Sub auspiciile Societății pentru rela
țiile culturale cu străinătatea din R. D. 
Germană, s-a deschis luni 25 octombrie 
la Dresda, în sala Academiei de arte plas
tice „Albertinum", expoziția de artă popu
lară a Republicii Populare Romine.

Expoziția, cuprinzînd peste 900 de 
exponate — îmbrăcăminte, vase, lucrări 
în lemn etc. — mărturie a progresului ar

ia Dresda
tei populare In R.P.R., a fost vizitată cu 
mult interes de reprezentanții organiza
țiilor politice și obștești, de numeroși ar
tiști și conducători ai instituțiilor cultu
rale, oameni ai muncii și tineri din loca
litate.

La inaugurare au rostit cuvîntări Ger
trud Keller, din partea Societății pentru 
relațiile culturale cu străinătatea din 
R. D. Germană și Eugen Mantu, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R.P.R. la 
Berlin.

încheierea lucrărilor
Congresului Uniunii Tineretului Comunist 

din Marea Britanie

NEW YORK 25 (Agerpres» — TASS 
•-a-xr- -» : In ștdmța dm după ar- an ri
le: âe 22 octambme « Comitetului Po-itic 
al 05 U. a luat corintul Johnsen. repre
zentantul Canadei care a declarat că în 
urma tratatevei-ar ce au avut loc intre de- 
legațule Canadeu Frânte- Vaacn Srr.e- 
tuce. Statelor Unite ș. Angle; s-a ajuns la 
un eeord asupra făptuim că reprezentanțri 
acestor cinci state sin: coautorii pro.ee- 
lului ce rezoluție in problemele: -Begte- 
roen'irea. limitarea s reducerea prepoe- 
ttenală a tuturor forțelor armate s: tuturor 
armamentelor: „raportul Comate pentru 
deza:—.are* ri -Cu privire la inrbeierea 
unei coerent— mtetmariceale (trata*.» te 
problema reducerii ar—.a-nreteioe ri teter- 
zxerii armelor ator- că. cu rodrocen șa a 
celorialte riperi de arme de txr?—nare iz 
mari*. La baza ateste, rezoluții a fost ptte 
peaectul m:țua! al rezolutei delegatei 
caned-ene căruia, la propunerea Uniunii 
Sovietice, i-au fost aduse unele mod.frfri 
esențiale.

Johnson a informat Comitetul asupra fo- 
hdni in care au decurs tratativele ri a ară
ta: esența mrdri-.cărricr aduse praeccuhz 
imțiai al rezoluție: canadjene.

In proiectul esecun de reariutie al Ca
nadei. F-anțe-- Angliei. SUA. și Unâa_ 
Sovietice se spune :

-Ataurza Geamii, reafirmi că este 
de datoria ON L* ri caute • solupe te 
problema drm asini.

eoosiatiad că dezvoltarea continuă a ar
mamentelor sporește necesitatea găstru 
grebcîcs a one. asemenea soluții.

după ee a examina: raportul nr. 4 al Co- 
mlsie: pentru dezarmare cLn 29 .uLe 1K4 
și documentele anexate la acesta, prec—a 
și proiectul sovietic de rezoluție cu peritre 
ia încheierea ’.nt- convenții -mteroațmeaîe 
(tratat) în problema reducem armaroente- 
lor și interzicerii armelor s'jrrri. cu to- 
drogen și a celorlalte tipări de arme de 
exterminare in masă.

1) ajaaje la eanclezia că trebixesc făcute 
noi încercări pentru reabzarea unm acord 
cu privire la propunem, complete șt cocr- 
dOMte. care trebute .zeiuse te pomecnsl 
convenției .zteroațiroale cu peîstre la dez
armare, convenție care ri prevadă:

A) reglementarea. Lmitaaea ș: reducerea 
simțitoare a tuturor ferteior armate și a 
tuturor azmaaMoMor dacice;

B) interzicerea totală a frlnr_r.. s: fa
bricării armelor nucleare r. a orxirui tip 
de arme de exterminare in mari precum 
și folosirea stocurilor existente de arme 
nucleare in scopuri pașnice ;

O instituirea unui control mterzațmzal 
eficient prin intermediul unui organ de 
control care să Ce învestit cu drepturile, 
împuternicirile și funcți le necesare pentru 
a garanta respectarea efectitră a reduceri: 
de comun acord a tuturor armamentelor 
și forțelor armate și a interzicem armelor 
nucleare și a celorlalte arme de exterm:- 
nare in mari și pentru a asgura folosrea 
energie: atonuce numai în scopuri paș
nice ;

întreg acest program trebuie ri Se de 
așa natură incit nici am stat ri nu aibă 
motive ri se teamă că securitatea sa este 
amenințată:

2) propune Comisiei per.'.ru dezarmare 
să caute o soluție acceptabilă a problemei 
dezarmării tinînd seama de diferitele pro
puneri amintite în preambulul prezentei 
rezoluții și de orice alte propuneri în li

mitele sferei de competență a comisiei;
3) propune Comisiei pentru dezarmare 

ri convoace din nou Subcomitetul care a 
fost constituit în conformitate cu punctele 
C și 7 din rezoluția 715/VIII a Adunării 
Generale;

4i prepune Comisiei pentru dezarmare 
ri prezinte rapoarte Consiliului de Secu
ritate și Adunării Generale îndată ce lu
crările saie vor fi suficient de avansate".

Reprezentanții Angliei și Franței au ros
tit scurte cuvîntări in care au salutat fap
tul că unul din coautorii proiectului de 
rezoluție prezentat este Uniunea Sovie
tică. Delegatul francez, Moch, a subliniat 
printre altele că un proiect comun de re
zoluție al celor cinci state, printre care se 
aCâ cele patru mari puteri, a fost prezen
tat pentru prima oară la O.N.U. în 1946. 
Reprezentantul S.U.A., Wodsworth, care a 
luat și el cuvîntul in legătură cu prezen
tarea proiectului comun de rezoluție al 
cri or cinci state, a găsit de cuviință și de 
data aceasta ri facă o declarație nedibace 
menită ri pună la îndoială sinceritatea in
tențiilor Uniunii Sovietice.

In cadrul ședinței A. I. Vîșinski, șeful 
delegației sovietice, a rostit o scurtă cu
vin tare.

.Vreau ri confirm, a declarat șeful de
legase; sovietice^ că dl. Johnson a prezen. 
tat obiectiv și precis desfășurarea tratati
velor noastre care a făcut posibil să de
venim coautor.: proiectului de rezoluție și 
in legă tură cu aceasta ri stabilim, atitudi
nea față de proiectul de rezoluție canadian.

Vreau de asemenea să spun că aceste 
tratative, si îndeosebi rezultatele acestor 
tratative, au confirmat din nou și pe de- 
pfin priorîpâiil general după care s-a că
lăuz:: întotdeauna și se va călăuzi și de 
acum înainte Uniunea Sovietică, referitor 
la Manșele și marea însemnătate a trata- 
:mei— in procesul de reglementare a di
feritelor- probleme. Desigur, este vorba aici 
ie un acord de procedură, după cum pe 
bună dreptate s.a mai remarcat, dar un 
aro~d de proceduri este F el un acord p 
un vrere de pcmredură este totodată un 
•med reccrtanu deoarece procedura prm 
S-ne risâș; este foarte xnpcrtantă ia orice 
doeaee-u de activitate, inclusiv in actisi- 
taCea polriecă

Sosim convins: că dacă vom lucra fără 
pârer preconcepute, cu calm, fără ri ne 
nm. em—dea de divergențele noastre din 
LTc.t - coocentrindu-ne ma: mult aten

Spectatorii care au 
umplut duminică sta
dionul Giulești, au 
așteptat cu un fi
resc interes partida 
care avea să desem
neze echipa cam
pioană de juniori a 
țării pe anul 1954. 
Se intîlneau doar 
două formații va
loroase, cele mai 
bune din 54 de 
echipe participante la 
campionatul republi
can de juniori. 
„Cartea de vizită" 
a celor două fi
naliste — Progresul 
F. B. și Metalul 
Cîmpia Turzii era 
foarte frumoasă.

Aceasta fiind situația, desigur că ne 
așteptam la un spectacol fotbalistic de ca
litate.

Pe teren însă, lucrurile s-au petrecut 
altfel.

întreaga partidă — cu unele mici ex
cepții — a fost de factură mediocră. Atît 
Progresul F. B. cît și metalurgiștii_ din 
Cîmpia Turzii au practicat un joc dezlînat, 
fără orientare în care greșelile tehnice și 
tactice au abundat. A lipsit tinerilor jucă
tori de la ambele echipe, forța, vigoarea 
tinerească, combativitatea, aceasta cu atât 
mai neplăcut cu cît partida nu era altceva 
decît finala Campionatului republican de 
juniori.

Cum se explică acest fapt 7 Desigur că 
s-ar putea da multe răspunsuri. In primul 
rînd, ambele echipe, în goană după vic
torie „cu orice preț" au neglijat aspectul 
calitativ al partidei. Lipsa de cunoștințe 
tehnice dar mai ales lipsa unei orientări 
de moment, în funcție de fază, toate aces
tea au nemulțumit publicul, care firește 
pretindea mai mult de la cele două for
mații de juniori.

Vom încerca să redăm cîteva din defi
ciențele ambelor echipe. Atît Progresul 
F. B. cît și Metalul Cîmpia Turzii au făcut 
greșala de a juca majoritatea mingilor pe 
sus, astfel că erau foarte ușor intercep
tate de liniile de apărare. Multe degajări 
sau passe au fost trimise fără adresă, ele 
ajungînd în posesia adversarului. Nu s-au 
văzut în tot decursul jocului schimburi de 
locuri. Loviturile la poartă în special cele 
trimise de juniorii din Cîmpia Turzii au 
fost foarte imprecise. Acestea sînt în linii

mari, deficiențele care au făcut ca partida 
finală din cadrul Campionatului republi
can dc juniori să nu mulțumească pe spec
tatori.

Victoria și totodată prețiosul titlu de 
campioană republicană de juniori pe anul 
1954 a revenit echipei bucureștene Pro
gresul F. B. cu scorul de 1-0 (1-0) punct 
înscris în minutul 32 de extremul dreapta 
Cebuc.

Cu toate deficiențele de ordin tehnic șl 
tactic manifestate de bucureștenl, victoria 
lor este meritată. Cei cinci atacanți de la 
Progresul s-au descurcat mai bine în fața 
porții metalurgiștilor, apărată dealtfel 
foarte bine de Cîmpean.

Un merit în plus al echipei campioane 
de juniori este că, deși uneori dominată, 
trecea foarte ușor la contraatacuri mai 
ales pe aripa dreaptă Cebuc-Oncică. Apă
rarea Progresului, foarte promptă și sigură 
în intervenții. în special portarul Omer — 
un tînăr cu real talent — a salvat cîteva 
„goluri" aproape sigure. Aplauzele i-au 
răsplătit din plin curajul, bunul plasament 
și siguranța cu care a reținut multe mingi 
dificile.

Antrenorii celor două echipe (C. Drăgu- 
șin—Progresul F. B. și Iosif Racolta — 
Metalul Cîmpia Turzii) trebuie ca de acum 
înainte să pună accentul îndeosebi pe pre
gătirea tehnică și tactică a juniorilor pe 
care-i pregătesc. Aceasta este o condiție 
esențială pentru ca echipele să fie capa
bile să practice un adevărat fotbal de ca
litate.

R. CALARAȘANU

Concurs de gimnastica Ia Cluj
Timp de 3 zile în ora

șul Cluj s-au desfășurat 
întrecerile de gimnastică a 
celor mai buni sportivi de 
categorie.

în sala de sporturi a u- 
zinei Ianoș Herbac care 
și-a îmbrăcat haină de săr
bătoare, peste 1000 de 
spectatori au urmărit cu

O

atenție aceste întreceri
viu disputate.

La sfîrșitul probelor 
clasamentul arăta în fe
lul următor:

La probele masculine pe 
locul I. asociația Metalul 
cu 992,87 puncte, pe locul 
II Flamura Roșie cu 652,62 
puncte, pe locuim Știința 
cu 611,64 puncte. Pe urmă
toarele 3 locuri s-au cla

sat sportivii asociațiilor 
Progresul, Constructorul și 
Avîntul.

La fete, locul I a reve
nit asociației Recolta cu 
352,35 puncte, pe locul II 
s-a clasat asociația Loco
motiva cu 350,65 de pune- 
te, iar în continuare pe 
următoarele locuri s-au 
clasat sportivele asociației 
Flacăra și Minerul.

victorie neașteptată

t-a asupra problemelor în privința cărora 
tirteaa de acord, vom putea real.za anu
mite rjeeeie și pe viitor.

Prin aceaste se s: explică faptul că de- 
jegaria sovtetieă consideră proiectul de 
rent—ue al Canadri — aoodirica: în con- 
'-routete es dorințele Uniunii Sovietice și 
tro '-vd seama de aceasta, prriect de reze- 
lube rare a fost rezultatul colaborării ce- 
tr i o: rate in pregiurea M — crept 

avare-.: care cupctnde intr-o anumită 
miruri, ce-: drep: au in măsură depLnă— 
Intr-o măsură prudenți ș- time ii far :o- 
puk intr-o anumită măsură. pctncgrlGe că- 
uu .-are a căror apLcare va face ca ac- 
ttv.-atea r.bcrmitetulu. acestei comisii și 
a Carerete: pentru dezarmare ri se desfă
șoare în mtd just și ri se tnrheie cu 
sum.

De aceea, ne exprm.j—i satisfacția că ia 
fața ecus ti i se afă acum un dac-ment 
care a frec preseotet ax-, spre exa— -^re 
ia numele celor ciarl state pentru prima 
dată dm 1944 încoace.

Risturnind toate calculele, Știința.Timi- 
șoara a întrecut duminică una din echipele 
noastre fruntașe : Dinamo-Bucureștl Per. 
fa— ?-.:a studenților timișoreni este deo
sebit de vaioroari. Practicind ua joc sim
plu dar eficace, tinoișorenii au entuziasmat 
ijM ll știw'i prezent: in tribunele stadionu
lui 23 August. Deși conduși cu 1—0 prin 
golul ma-ra- de Barta (minutul 34) deși 
dominați mult timp, apoi studenții din Ti
mișoara reușesc să treacă peste momentele

grele, (în apărare se aflau 6—7 oameni) să 
egaleze printr-un „11 metri" și să ciștige 
pe merit partida prin punctele înscrise de 
Ciosescu (minutul 47) și Dimulescu (mi
nutul 55). *

Dinamo-București, in special linia de 
atac, s-a comportat nesatisfăcător. Cei 5 
atacanți sînt complet lipsiți de orientare, 
joacă fără convingere, multe din șuturile 
expediate de ei spre poartă negăsindu.și 
adresa.

Intîlnirile internaționale de fotbal 
dintre reprezentativele R.P. Ungare și R. Cehoslovace

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — M.T.I. 
transmite : Pe stadionul Popular din Bu
dapest; ia fața a 95.000 de spectatori, s-a 
djputat Ia 24 octombrie întîlnirea inter- 
natteaaH de fotbal dintre echipele repre
zentative ale R.P. Ungare și R. Ceho
slovace.

Eczipa maghiară a dominat majoritatea 
timpului datorită jocului său mai tehnic 
și atacurilor pătrunzătoare. Totuși, jocul 
frtbal-stuor maghiari a dezvăluit și o se
rie de lipsuri mai ales in prima repriză 
r-'-sd atacul a fost mai puțin eficace ca de- 
obicei Aceasta se explică și prin faptul că 
in prima parte a jocului echipa maghiară 
a marcat un singur gol in minutul 10 prin 
Kocsia.

In partea a doua a jocului tripleta ma- 
gb-ară Kocsis, Csîbor, Puskas a acționat

mult mai bine, punînd în valoare viteza 
celor două extreme, Sandor și Fenivessy. 
Astfel, echipa maghiară și-a mărit avan
tajul prin Sandor în minutul 53 și apoi 
de două ori prin Kocsis. în ultimele mi
nute de joc, echipa cehoslovacă a înscris 
punctul de onoare prin Pazdera. întîlnirea 
s-a terminat cu scorul de 4—1 (1—0) în 
favoarea echipei R.P. Ungare.

în deschiderea meciului dintre echipele 
reprezentative ale R.P. Ungare și R. Ce
hoslovace s-au intilnit echipele de juniori 
ale celor două țări. Juniorii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul de 4—2 (3—1).

Meciul dintre echipele B, disputat la 
Bratislava, a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate 2—2, iar întîlnirea dintre echi
pele de tineret disputată la Brno a fost 
cîștigată cu 2—0 de jucătorii maghiari.

LONDRA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite: In ședința din după amiaza 
zilei de 23 octombrie a Congresului Uniu
nii Tineretului Comunist din Marea Bri
tanie au continuat dezbaterile pe margi
nea raportului politic al Comitetului Na
țional.

Pe adresa congresului au continuat să 
sosească telegrame de salut din partea 
uniunilor comuniste și muncitorești ale 
tineretului din diferite țări. în ședința din 
după amiaza zilei au fost date citirii te
legramele de salut adresate de organiza
țiile de tineret din Cehoslovacia, Romînia, 
Canada. Israel și alte țări.

LONDRA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : In ședința din dimineața zilei 
de 24 octombrie a celui de al XX-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Comunist din 
Marea Britanie au continuat dezbaterile 
pe marginea raportului politic al Comite
tului național. Reprezentanții din dife
rite orașe și regiuni ale țării ai organi
zațiilor Uniunii Tineretului Comunist care 
au luat cuvîntul la dezbateri, au vorbit 
despre lupta tineretului englez împotriva 
Înarmării Germaniei occidentale, pentru 
drepturile lui vitale.

In numele Federației Mondiale a Tine
retului Democrat, Congresul a fost salutat 
de Mittro, membru în Comitetul Execu
tiv al Federației Tineretului Democrat 
din întreaga Indie.

George Mathews, membru în Comite
tul Executiv al Partidului Comunist d'.n 
Marea Britanie, s-a ocupat în cuvîntarea 
sa de sarcinile Uniunii Tineretului Co

munist în lupta pentru interesele vitale 
ale tineretului, împotriva reînvierii mili
tarismului german, pentru pace și socia
lism.

După încheierea dezbaterilor, Congre
sul a trecut la discutarea rezoluțiilor pre
zentate de diferite organizații ale Uniunii 
Tineretului Comunist. A fost adoptată re
zoluția prezentată de organizația din Ci
pru a tineretului comunist în care se cere 
retragerea trupelor engleze din Cipru și 
este condamnată crearea unei noi baze 
militare în Cipru. La sfîrșitul ședinței 
de dimineață a avut loc alegerea noului 
comitet național al Uniunii.

LONDRA 25 (Agerpres). — TASS trans
mite : în ședința din 24 octombrie a celui 
de al XX-lea Congres al Uniunii Tinere
tului Comunist din Marea Britanie, Moss, 
secretarul Comitetului național a rostit cu
vîntul de închidere. El a relevat caracte
rul concret al cuvintărilor rostite pe mar. 
ginea problemelor discutate la congres și 
a subliniat că sarcina cea mai importantă 
a tineretului comunist englez, o constituie 
în momentul de față organizarea unei 
largi mișcări de protest a tineretului îm
potriva reînvierii militarismului german.

Congresul a aprobat și a adoptat in una. 
nimitate ca îndreptar raportul politic al 
Comitetului național.

Congresul a ascultat și aprobat de ase
menea raportul comisiei de validare.

în încheiere, participanții la congres au 
intonat Imnul tineretului democrat și In
ternaționala.

La sesiunea Scupșcinei iugoslave
BELGRAD 25 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 24 octombrie s-a deschis 
sesiunea Scupșcinei iugoslave. In ședin
țele separate ale celor două camere a fost 
aprobată următoarea ordine de zi: 1). Dis
cutarea proiectului de lege referitoare la 
ratificarea tratatului balcanic. 2). Discu

tarea memorandumului privitor la Adu
narea Consultativă Balcanică. 3). Discuta
rea propunerii cu privire la modificarea 
și completarea planului social pe 1954.

La 25 octombrie, în ședința comună a 
ambe'or cernere ale Scupșcinei, președin
tele Tito a prezentat un raport

In lepdreră cs acordările de lc Paris prirdocea te 
rizarea Germaniei occidentele ce*enriie rescțsoncre tneeareă 
sJ Unișteascd opinia pnbieri p-res pdldr-ăpeal: despre așe- 
numitul control* și ^e-rexro ’, care, ckzpmrite, ar lega pe 
revanșerzi: de te Bonn.

(Ziarele'

„Control... garanții— ingTădire"

Și adevărata lor destinație. Des2n de v- Fo.m!^v
(Din ziarul „Pravda")

A treia rundă a turneului internațional 
de șah de la Belgrad

BELGRAD 25 (Agerpres). — TASS trans- 
Mte: La 23 oetvnbrie s-a desfășurat cea 

■ de a treia rundă a turneului internațional 
’ de șah de la Belgrad. Puțin timp după în

cepere, in partidele Nedelkovici-Trifuno- 
Tici și Milici-Czemiak s-a căzut de acord 
asupra remizei Tot cu remiză s-a termi
na: și partida Wade-Porecca.

Atenția spectatorilor era îndreptată că- 
. tre partida Petrosian-Nievergelt. S-a jucat 

deschiderea pionului damei și partida a 
decurs fără complicații pînă în momentul 
tind șalistul elvețian a neglijat pionul alb 
central trecut, al lui Petrosian. Caracte
rul partidei s-a schimbat brusc. Marele 
maestru sovietic a lansat un atac foarte 
puternic și negrul a încercat inutil să se 
salveze printr-un sacrificiu de figură. Ma- 
nevrind cu abilitate Petrosian și-a întă
rit poziția și l-a pus pe Nievergelt în fața 
amenințării de mat. Șahistul elvețian s-a 
recunoscut învins. Numeroșii spectatori 
prezenți în sală au răsplătit cu aplauze 
entuziaste spectaculoasa victorie a lui Pe
trosian.

După o partidă interesantă, argentinia
nul Pilnik și iugoslavul Matanovici au în
trerupt într-un final de turnuri, Mata
novici avind un pion In plus.

Ivkov a cîștigat la Djurasevici și Rabar 
la Karaklajici.

Marele maestru maghiar Barcza a reușit 
să-și creeze un ușor avantaj la Gligorici 
încă din deschidere. Apoi marele maestru 
iugoslav a jucat neprecaut și la întreru
pere, deși fiecare jucător are cal și șase 
pioni, poziția îi oferă mari șanse de vic
torie lui Barcza.

Printr-un joc consecvent, maestrul ger
man Joppen a obținut o poziție foarte 
bună în partida cu Pirc. El a scăpat însă 
momentul în care trebuia să dea lovitura 
decisivă și adversarul său a obținut con
tra șanse. în partida Bronștein-Ianoseviei, 
negrul nu a găsit cele mai bune mutări, 
slăbind cîmpurile din apropierea regelui 
său. Bronștein a profitat de aceste greșeli 
și printr-un joc metodic a intensificat pre
siunea asupra poziției negrelor. Sacrificiul 
unui pion nu a ușurat situația Iul Iano- 
sevici, care fiind amenințat de noi pier
deri a cedat la mutarea 23.

Partida Bronștein-Nievergelt, întreruptă 
în runda doua, a fost continuată și s-a 
terminat cu victoria lui Bronștein. Marels 
maestru sovietic se află acum în fruntea 
clasamentului cu 3 puncte din trei posi
bile.

Spectacole
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TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R. P. R.: 
P'.Zj.eTeatrul de Stat de Operetă: Ana Lugo-

Național ..I. L. Caragiale" (Studio): Gaițele; 
Național ..I L- Careglalc" (Comedia); Indrăgostiții; 
Municipal: Pădurea; Studioul Actorului de Film 
..C. Xcttarz": Mincinosul: Armatei (B-d:il G-ral 
MagheruL Avarul; .Muncitoresc C.F.R. (Giulești): 
Sic:» doi stăpfni ; Ansamblul de Estradă al 
R.P.R.: Aliniaturi pe portativ (în sala din Calea 
Victoriei); Teatrul „Țăndărică": Artiștii pădurii (in 
sala din B-dul Dinicu Golcscu ni. *45).

CINEMATOGRAFE: Patria. București: Destinul
Marinei Vlasenko; Republica, I. C. Frimu. înfrățirea 
Intre popoare; Școala curajului; Alaxim Gorki: In

numele omului; Plante etero-uleioase. Circul vesel; 
Tineretului, Elena Pavel: Inimă tînăiă; Timpul 
Noi: Pictor Perov, Sportul nautic — spor* popular, 
Claca, Pisoiul neascultător ; Lumina, Libertății ; 
Examen de maturitate; Victoria: liitr-un port înde
părtat; Gh. Doja: Mitrea Cocor; Alex. Pcpov: Centru 
înaintaș; 8 Martie; Omul cu 1000 dc fețe; Vasile 
Roaltă: In sat la noi; Unirea: TînSra ga"dă (am
bele serii); Cultural, Iile Pintiîle: Arena celor cura
joși; Constantin David: Brigada lui lonut: Alex. 
5ahia: Agentul nr. 13; Flacăra: Keto și Kote: T. 
Vladimirescu: Agentul secret: Aurel Vlaîcu: Uzbnc'ti- 
stanul sovietic; Munca: Ctntăretul stepelor; Arta: 
Poemul dragostei.
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