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ȘEDINȚA PLENARĂ
A C.C. AL P. M. R.

Zilele acestea a avut loc ședința plenară a C.C. al P.M.R.
La plenară au luat parte primii secretari a! comitetelor regionale ale 

partidului.
Pienara a dezbătut sarcinile organizațiilor de partid în efectuarea 

insămîntărilor și arăturilor de toamnă, a colectărilor și a achizițiilor de pro
duse agricole, luînd hotărîrile corespunzătoare.

Ținind seama de munca pe care trebuie s-o desfășoare organizațiile 
de partid și activul de partid în vederea mobilizării tuturor organelor de 
stat și obștești pentru îndeplinirea cu succes a acestor sarcini, plenara C.C. 
al P.M.2., la cererea unor organizații de partid, a stabilit tinerea Congre
sului Partidului după efectuarea acestor lucrări.

In intimpinarea Congresului, organizațiile de partid trebuie să inten
sifice munca politico-organizatorică în rîndul maselor, să lărgească între
cerea socialistă și patriotică pentru sporirea producției industriale și agri
cole, în vederea creșterii nivelului de trai al poporului muncitor.
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Să pregătim cu grijă pionierii 
pentru a intra în U. T. M.

PARTIDUL a încredințat Uniunii Ti
neretului Muncitor o sarcină de mare 
răspundere: îndrumarea activității 

organizației comuniste a pionierilor din 
R. P. R.. U. T. M. poartă răspunderea 
în fața partidului pentru întreaga activi
tate a organizației de pionieri, pentru 
educația pionierilor in spiritul patriotis
mului, al dragostei și devotamentului 
față de patrie și popor.

Ci) atenție și dragoste de frate mai 
mare se îngrijește Uniunea Tineretului 
Muncitor de educarea tinerelor mlădițe 
ale țării, de îndrumarea zilnică a activi
tății multilaterale și complexe a unități
lor și detașamentelor de pionieri. In a- 
ceastă muncă U.T.M. se călăuzește după 
exemplul activității pe care o duce în rin- 
durile organizației de pionieri „V. 1. 
Lenin", gloriosul Comsomol Leninist.

îndrumată zi de zi de Uniunea Tine
retului Muncitor, organizația de pionieri 
din țara noastră a devenit un factor de 
seamă în educarea comunistă a copiilor. 
Munca organizației de pionieri este strîns 
legată de școala noastră nouă.

Unitățile și detașamentele pionierești 
sprijină pe învățători în educarea și in
struirea copiilor. Lupta pentru cunoștințe 
este îmbinată cu atragerea pionierilor în 
viața obștească și politică, cu educarea 
lor în spiritul dragostei față de muncă și 
disciplină.

Organizația de pionieri — se arată în 
Proiectul de Regulament al organizației 
comuniste a pionierilor din R.P.R. — con
stituie principala rezervă de cadre a Uni
unii Tineretului Muncitor și fiecare pionier 
tinde să devină membru al U.T.M. Organi
zația de pionieri pregătește pionierii pentru 
a intra în rîndurile Uniunii Tineretului 
Muncitor. O sarcină importantă a comi
tetelor regionale, raionale și orășenești 
precum și a organizațiilor de bază U.T.M. 
este aceea de a se ocupa în mod temei
nic de pregătirea pionierilor pentru a in
tra în U.T.M.

Pionierii se pregătesc pentru intrarea 
în U.T.M. prin întreaga activitate a or
ganizației de pionieri. In unitățile și de
tașamentele de pionieri, tinerii școlari se 
deprind cu activitatea obștească, cu mun
ca în colectiv, învață să fie disciplinați 
și ordonați, să-și îndeplinească bine și la 
timp sarcinile încredințate. De aceea or
ganizațiile U.T.M. trebuie să acorde o 
atenție continuă activității unităților și de
tașamentelor de pionieri, educării comu
niste a pionierilor.

E bun procedeul pe care-1 folo
sesc unele organizații U. T. M. de a 
organiza vizite interesante în diferite în
treprinderi sau unități socialiste ale agri
culturii, unde pionierii văd activitatea 
utemiștilor și află diferite fapte despre 
munca lor. Iată cum au fost pregătiți mai 
mulți pionieri de la Școala elementară 
de 7 ani din comuna Mîrghia, raionul 
Costești, pentru intrarea lor în U.T.M. 
Cei mai buni pionieri au fost Invitați la 
diferite adunări ale organizației U.T.M. 
Prin grija organizației de bază U.T.M. și 
a instructorului, pionierii au fost antre
nați într-o serie de acțiuni cum a fost de 
pildă, curățirea de mărăcini a izlazului, 
amenajarea unui teren de sport etc. De 
asemenea secretarul organizației de bază 
U.T.M. a venit de mai multe ori în mijlocul 
pionierilor și le-a vorbit despre calitatea de 
membru al U.T.M.. despre îndatoririle și 
drepturile utemiștilor. Procedîndu-se ast
fel, pionierii au fost ajutați ca să cu
noască sarcinile și scopurile organizației, 
îndatoririle și drepturile pe care le au 
utemiștii. Același lucru se poate spune și 
despre interesul cu care se ocupă de a- 
ceastă problemă organizația U.T.M. și 
instructoarea de pionieri Neacșu Eugenia 
de la L. F. 4 raionul „Tudor Vladimi- 
rescu“ din București. In acest an, de 
pildă, 30 dintre cei mai merituoși pionieri 
de. la această școală au devenit utemiști.

Nu același lucru se poate spune însă

și despre organizația U.T.M. de la Școa
la elementară din comuna Brătia, raionul 
Lehliu. Aici, pionierii nu sint pregătiți 
înainte de a fi primiți în U.T.M. Dato
rită acestui fapt, un număr mic de pio
nieri au devenit utemiști. Iar comitetul 
raional U. T. M. Lehliu. deși cunoaște 
această situație, nu a luat nici o măsură 
pentru îndreptarea acestei stări de lucruri.

In pregătirea pionierilor care doresc 
să devină utemiști, organizațiile U.T.M. și 
instructorii de pionieri au datoria să 
acorde o deosebită atenție ridicării necon
tenite a muncii de învățătură. Pionierii 
ttebuie să înțeleagă că pentru a deveni 
buni utemiști, condiția cea mai importan
tă este de a fi școlari sirguincioși, frun
tași în învățătură și disciplină, in același 
timp, trebuie desfășurată o intensă muncă 
politico-educativă, folosindu-se cele mai 
variate mijloace. De o mare însemnătate 
sînt în această direcție adunările și dis
cuțiile pe diferite teme. Instructorii de 
pionieri pot organiza cu pricepere și ini
țiativă discuții interesanie despre glo
rioasa tradiție de luptă a U.T.C., despre 
lupta neînfricată a eroilor uteciști în 
timpul prigoanei burghezo-moșierești, ca 
și despre eroii gloriosului Comsomol. 
Asemenea discuții vor sădi în inimile 
pionierilor o și mai mare dragoste pen
tru patrie și pentru poporul nostru mun
citor. Cît de educativă va fi o adunare 
în care un vechi comunist va vorbi pio
nierilor despre condițiile în care erau 
primiți tinerii în U.T.C. sau un utemist 
va povesti despre ziua primirii sale în 
U.T.M. Se pot organiza discuții intere
sante cu pionierii pe marginea unor para
grafe sau capitole din Statutul U.T.M. sau 
adunări despre: „Carnetul de U.T.M.“, 
„Partidul este conducătorul U.T.M." etc.

Activitatea artistică poate fi cu suc
ces folosită în munca de pregătire a pio
nierilor pentru a intra în U.T.M. Instruc
torii de pionieri, cu sprijinul organizații
lor U.T.AL pot organiza șezători, focuri 
de tabără sau programe artistice consa
crate U.T.M.-ului sau Comsomolului. In 
munca de fiecare zi, pionierii trebuie să 
fie îndrumați să citească diferite cărți în 
legătură cu drumul glorios de luptă al 
Comsomolului și al organizației noastre, 
să studieze Statutul U.T.M., să scrie ar
ticole la gazetele de perete, să citească 
presa de tineret; se pot de asemenea or
ganiza vizite la expoziții și muzee închi
nate drumului de luptă pentru libertate 
al partidului și poporului nostru, vizio
nări colective de filme sau piese de teatru.

In munca de educare a pionierilor pen
tru a fi primiți în U.T.M., un roi princi
pal îl are instructorul, de pionieri. El este 
chemat să ajute pionierii să se pregă
tească întocmai ca pentru un examen se
rios la care er trebuie să se prezinte cu 
fruntea sus și pe deplin pregătiți.'

Bineînțeles, munca de educare a pio
nierilor nu se încheie odată cu adunarea 
generală de primire în U.T.M. Important 
este cum sînt antrenați pionierii la îndepli
nirea sarcinilor care stau în fața organi
zațiilor U.T.M., în ce măsură este stimu
lat și dezvoltat elanul lor tineresc. Din 
păcate, nu toate organizațiile U.T.M. duc 
o muncă vie, interesantă care să. atragă 
pe noii utemiști proveniți din rîndurile 
pionierilor. In multe organizații, mai 
domnește încă formalism, birocratism, 
plictiseală. împotriva tuturor acestor lip
suri trebuie luptat fără cruțare, pentru 
că ele duc la pierderea interesului noilor 
membri pentru munca organizației.

Organizațiile U.T.M. au datoria să dea 
noilor utemiști proveniți din rîndurile 
pionierilor posibilitatea de a duce o acti
vitate largă și concretă în raport cu 
vîrsta lor, să-i ajute cînd întîmpină 
greutăți.

In această muncă plină de răspundere 
nu trebuie cruțat nici un efort pentru a 
pregăti cît mai mulți pionieri merituoși 
să intre în rîndurile Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Sărbătorirea academicianului C. I. Parhon
Academicianului CONST ANT IN PARHON

Iubite tovarășe Parhon,
Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a dv., Comitetul Central al P.M.R., Consiliul de Miniștri al R.P.R. șl Prezi

diul Marii Adunări Naționala a R.P.R. vă felicită călduros și vă trimit un tovărășesc salut.
Vă urăm mulți ani, dorindu-vă sănătate și noi succese în activitatea dv. științifică și obștească, consacrată construirii 

vkțll noi socialiste In patria noastră.
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN 

21 a X-a 1954 CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMINE
PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A R. P. R.

PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

DECRET
pentru conferirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste", academicianului C. I. Parhon

Cu prilejul împlinirii a 80 de ani da la nașterea academi
cianului C. I. Parhon, pentru merite deosebite pe tărimul 

științei și activității obștești,
Vicepreședintele 

Prezidiului Marii Adunări Naționale
MIHAIL SADOVEANU

Solemnitatea conferirii titlului
academicianului C. I. Parhon

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 
Române, decretează :

1. Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste", acade
micianului C. I. Parhon.

Secretarul
Prezidiului Marii Adunări Naționale

AVRAM BUNACIU

de Erou al Muncii Socialiste

Miercuri la amiază a avut loc la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale solemnitatea in- 
minării titlului de Erou al Muncii Socia
liste academicianului C. I. Parhon, pentru 
merite deosebite pe tărimul științei și ac
tivității obștești, cu prilejul împlinirii a 
80 de ani.

La solemnitate au participat tovarășii 
Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Miron 
Constantinescu, P. Borilă, acad. M. Sa- 
doveanu, acad. Traian Săvulescu, acad. I. 
Murgulescu, M. Roșianu, prof. univ. L. 
Răutu. academicienii N. Profiri, I. S- 
Gheorghiu. M. Roller, St. Vencov, D. Da- 
nielopolu, N. Hortolomei, S. Stoilov, St.

Miercuri scara a avut loc la Academia 
Republicii Populare Romîne o ședință fes
tivă consacrată sărbătoririi academicianu
lui C. UJ’arhon, președinte de onoare al 
Academiei R.P.R., cu prilejul împlinirii a 
80 de ani de viață.

La ședința festivă au participat nume
roși academicieni și membri corespondenți 
ai Academiei R.P.R., reprezentanți ai Mi
nisterului Sănătății, ai Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., colaboratori științifici ai 
institutelor Academiei, foști elevi ai emi
nentului savant, tinere cadre din dome
niul cercetărilor științifice medicale.

Ședința a fost deschisă de acad. Traian 
Săvulescu, președintele Academiei R.P.R.

Acad. D. Danielopolu, în numele secției

Fiecare tînăr—luptător entuziast
pentru cît mai mari economii

Economii cu ajutorul 
inovațiilor

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru).

La I.R.L. Reghin — secția de 
tineret, brigăzile utemiste rea
lizează însemnate economii de 
materiale.

Astfel, brigăzile conduse de 
utemiștii Dan Dumitru, Kooș 
Samuil, Pocșai Iuliu și Grigo- 
riu Petre pe lingă depășirile 
zilnice de normă, realizează în
semnate economii de mate
riale.

O deosebită atenție acordă 
membrii acestei secții, inițiati
ve^ tinerilor de la „Progresul- 
Brăila", de a da cît mai multe 
produse finite din economii. 
Astfel, in numai 15 zile mem
brii secției de tineret de la 
I.R.L.-Reghin au reușit să 
facă economii de combustibil 
și materie primă în valoare de 
peste 5000 lei.

Un exemplu demn de urmat 
in ceea ce privește realizarea 
de cit mai multe economii îl 
dă responsabilul secției de ti
neret, utemistul Antal Ion 
care pină acum a propus ca
binetului tehnic un număr de 
5 inovații.

Numai prin aplicarea inova
ției de găurire a roților de la 
vagoane se realizează o econo
mie lunară de 6030 lei.

★ ' ■ V
La I.F.I.L. Reghin secția Am

barcațiuni brigăzile de tineret 
își depășesc zilnic norma ini 
tre 123—193 la sută, obținind 
totodată însemnate economii 
de materiale și materii prime.

Așa de pildă, brigada con
dusă de utemista Biro Magda 
a realizat economii de mate
riale în valoare de 2310 lei.

Asemenea exemple se mai 
pot întîlni atît la I.F.I.L. Re
ghin cît și la cooperativa de 
producție „Vulturul" la secția 
croit unde tinerii au realizat 
economii de materiale In va
loare de peste 4000 lei.

IN NUMĂRUL DE AZI:

P. KOȘELEOV: L'n drum glorios 
(pae. 2-a).

GEORGETA VAS1LIU : Viată U.T.M.: 
întregul tineret — la muncă (pag. 
2-).

TEODOR ȘERBANESCU : Foileton : 
„Băieți de viață" (pag. 2-a),

ACAD. VASILE MARZA: La a 80-a 
aniversare a academicianului C. I. 
Parhon (pag. 3-a).

R. VASILE: Linele probîeme ale gim- 
naștilor (pag. 3-a).

Milcu, ministrul Sănătății dr. Voinea Ma
rinescu, Gh. Hossu și dr. I. Bogdan, vice
președinți ai A.R L.U.S.-ului, Gh. Vi- 
drașcu, președintele Comitetului executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei, precum 
și E. N. Tihonov, reprezentantul perma
nent al V.O.K S.-ului în R.P.R.

Tov. M. Roșir.nu, membru al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a dat citire 
Decretului de atribuire a titlului de Erou 
al Muncii Socialiste, academicianului Con
stantin I. Parhon, președintele de onoare 
al Academiei R. P. R., președintele 
A.R.L.U.S.-ului, după care acad. M. Sa- 
doveanu, vicepreședinte al Prezidiului 

Șsdința festivă de la Academia R. P. R.
științelor medicale, a făcut o amplă co
municare asupra activității creatoare a 
academicianului C. I. Parhon.

Dr. Voinea Marinescu, Ministrul Sănă
tății, a exprimat sentimentele sincere de 
admirație și mindrie ale tuturor activiș
tilor pe tărimul medico-sa'nitar din țara 
noastră, față de munca neobosită a acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, pusă în slujba 
științei și a binelui poporului nostru.

In numele foștilor elevi a vorbit acad. 
V. Mârza, care a urat acad. C. I. Parhon 
profesorul a generații de cercetători în 
domeniul științelor medicale, putere de 
muncă și sănătate pentru a îmbogăți ști
ința noastră cu noi succese.

Autoclavul a fost închis. Procesul de producție poate în
cepe. Tînărul Iovan Iosif, fruntaș al întrecerii socialiste 
de la Rafinăria nr. 9 Orașul Stalin, lucrează la saponifl- 
carea grăsimilor. El a obținut-depășiri medii de normă de 
peste 350 la sută. Brigada de economii în cadrul căreia lu
crează el. a economisit suma de 3000 lei. Fo«to Agerpres

Bunuri de larg consum din materiale
economisite

Muncitorii din cadrul atelie
rului de bunuri de larg con
sum de la uzina „Electropu- 
tere“ din orașul Cfeuova, fa
brică printre altele, cuptoare 
de aragaz, cuptoare pentru 
mașini de gătit și scripeți. de 
fîntîni.

Colectivul de muncitori din 
acest atelier s-a angajat să-și 
depășească sarcinile de plan 
cu 10 la sută șl să confecțio
neze din deșeuri numeroase 
bunuri de consum popular, 
realizind în felul acesta o eco
nomie de 70.000 lei.

Muncind cu entuziasm ei au 
reușit ca pină in prezent să 
realizeze economii in valoare 
de 44.748 lei.

în fruntea acțiunii de reali
zare a angajamentului ce și 
l-au luat, se găsesc muncitoa
rele Bitoleanu Casandra, Se- 
gărceanu Anghelina, Ciobanu 
Maria și Călin Eugenia care 
își depășesc cu regularitate 
sarcinile de plan în proporție 
de 170—240 la sută.

Corespondent 
LULU SOLOMON

LIDIA POPESCU: Lucruri obișnuite 
(pag. 3-a).

Puternicul ecou international al notei 
guvernului sovietic din 23 octom
brie 1954 (pag. 4-a).

Un important discurs rostit de A. I. 
Vîșinski la O.N.U. în problema re
ducerii înarmărilor (pag. 4-a).

EDGARD OBERST : Un galop diplo
matic care primejduiește pacea Eu
ropei (pag. 4-a)..

Marii Adunări Naționale, a inmînat aca
demicianului C. I. Parhon medalia de 
Erou al Muncii Socialiste.

întreaga asistență a ovaționat cu căl
dură pe eminentul cetățean și om de ști
ință care și-a închinat viața binelui po
porului muncitor.

In numele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale acad. M. Sadoveanu a felicitat 
pe marele savant, care și-a exprimat pro
funda recunoștință față de partid și a 
mulțumit guvernului și Prezidiului Marii 
Adunări Naționale pentru înalta prețuire 
acordată activității sale.

(Agerpres)

Compozitorul Matei Socor, membru co
respondent al Academiei R.P.R., vicepre
ședinte al A.R.L.U.S.-ului, a înfățișat pe 
larg activitatea neobosită dusă pe tărimul 
muncii obștești de acad. prof. dr. C. I. 
Pai-hon, președintele A.R.L.U.S.-ului.

în numele Prezidiului Academiei R.P.R. 
a luat cuvîntul acad. Traian Săvulescu, 
care a vorbit despre munca neobosită a 
ilustrului om de știință.

Tuturor le-a răspuns acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, mulțumind pentru cuvintele calde 
de felicitare Ce i-au fost aduse.

întreaga asistență a aplaudat îndelung 
pe sărbătorit.

(Agvpres)

471 perechi fefe 
de bocanci din piele 

economisită
ORAȘUL STALIN (De Ta co

respondentul nostru).
Muncitorii fabricii de încăl

țăminte „7 Noiembrie" din 
Agnita, luptă cu mai mult 
avînt pentru realizarea unui 
regim sever de economii.

Cele mai mari economii se 
realizează în secția croit. Aici 
se aplică de mai mult timp ini
țiativa lui Nicolae Militaru, 
care îi ajută pe muncitorii a- 
cestei fabrici să dobindească 
succese însemnate. Procedeul 
de înclinare a scândurii de 
croit și ungerea acesteia cu ulei 
îl scutește pe muncitori de e- 
iorturi suplimentare. Toate 
acestea, cît și pregătirea mate
rialelor și a sculelor din timp, 
constituie o preocupare perma
nentă a fiecăruia. In luna sep
tembrie de . exemplu, în secția 
croit s-au economisit 118,52 
m.p. piele bizon și 42 m.p. pin- 
ză. Printre fruntașii în reali
zarea acestor economii se nu
mără și utemiștii Balasz E. care 
a economisit 16 m.p. piele și 
Maurer Hanss care a economi
sit 4,63 m.p. piele.

Și in secția tălpuit, lupta pen
tru realizarea de economii este 
susținută din plin. Tinerii din 
această secție au economisit 
intr-o perioadă de timp rela
tiv scurtă, numai ață de cusut 
tălpile in valoare de 2183 lei. 
Utemistul Cioca Ioniță fruntaș 
in întrecerea socialistă a eco
nomisit 4,400 kg. ață.

Peste 2536 decimetri pătrați 
piele au economisit muncitorii 
secției croit și în prima deca
dă a acestei luni. Tinerii în 
fruntea cărora au stat utemiș- 
tii, au obținut însemnate suc
cese. Astfel, numai tinerii Ba
lasz E., Thellmann Kurt și 
Toma Hani au economisit 1200 
decimetri pătrați piele bizon. 
Din economiile realizate de fa
brică in luna septembrie și în 
prima decadă a lunii octom
brie, se pot confecționa 471 
perechi fețe bocanci.

Să executăm la timp 
muncile agricole 

de toamnă
* ★

Să fie folosite craiova. — (De la corespondentul
toate atelajele nostru). — Obținerea

„ , , unei recolte sporite
la insamințari depinde de buna pre

gătire a solului îna
inte de insâmînțări și, totodată,, de execu
tarea în timpul stabilit a însămințărilor.

Acest lucru nu se respectă însă în raio
nul Băilești deoarece tehnicienii agronomi 
nu au explicat pe deplin țăranilor munci
tori că, pentru obținerea unei recolte bo
gate este necesar să se înceapă pregătirea 
terenurilor imediat după recoltatul porum
bului. Neștiind despre acest lucru țăranii 
muncitori din satele și comunele raionului 
Băilești muncesc pămîntul pentru însă- 
mînțările de toamnă tot după metodele 
vechi. Ei ară pămîntul și in aceeași zi trec 
și îl insămînțează. Ori, această metodă de 
lucru învechită este combătută de regulile 
agrotehnice care cer ca pregătirea terenu
lui să se facă imediat după recoltare, iar 
arătura să fie lăsată 7—10 zile să se așeze.

Toate acestea cer să fie făcute din timp, 
cer o muncă zi de zi, hotărită, pînă la ter
minarea definitivă a însămințărilor de 
toamnă. Dar comitetul executiv al sfatului 
popular al raionului Băilești (președinte 
tovarășul Ghiță Ion), deocamdată se odih
nește. El nu a tras la răspundere cu tpată 
seriozitatea secția agricolă raională cit și 
comitetele executive ale sfaturilor populare 
comunale, creztnd că însămînțările vor 
merge de la sine. De aceea cele 4200 ate
laje existente în raion nu au fost folosite 
vreme îndelungată decît in foarte mică 
măsură, ceea ce a făcut ca însămînțările să 
rămînă mult în urmă. Deși în ultimele zile 
sfatul popular raional a luat unele măsuri 
pentru mobilizarea țăranilor- muncitori cu 
gospodării individuale să iasă in masă la 
însămînțat, nu s-a ajuns totuși că fie rea
lizată viteza medie zilnică planificată a 
raionului.

Tărăgăneala aceasta se manifestă de 
mult îh activitatea comitetului executiv al 
sfatului popular al comunei Siliștea Crucii 
(președinte tovarășul Rusu Ioan). In acea
stă comună, din cele 230 de atelaje, sînt 
folosite zilnic la insămînțări doar cite 20- 
30 atelaje. Asemenea cazuri se petrec și In 
comunele Afumați, Bistrețu, Galicea Mare, 
Cioroiașu, Băilești și altele.

Este știut faptul că acolo unde organi
zațiile U.T.M. desfășoară o activitate rod
nică, sub conducerea organizațiilor de par
tid, rezultatele sînt din ce în ce mai bune. 
In raionul Băilești însă, comitetul raional 
U.T.M. nu a orientat organizațiile de bază 
U.T.M. să antreneze tineretul să participe 
cu hotărîre la desfășurarea lucrărilor agri
cole de toamnă. Sînt organizații de bază 
U.T.M. ca cele din comunele Urzicuța, Si
liștea Crucii, Cătanele, Giubega și Mărăci
nele care consideră că munca in campania 
agricolă de toamnă trebuie dusă doar de 
sfaturile populare.

In prezent timpul este bun, se poate în- 
sămința. Numai că trebuia depusă o muncă 
hotărită de organele raionale pentru mo
bilizarea tuturor forțelor din raion în sco
pul executării in timp cit mai scurt a inșă- 
mințărilor.
n •< , pitești. — (De Ia
1 OSlblIltățl egale, corespondentul nos- 

rezultate tru).— Oamenii mun- 
,. ( cii de pe ogoarele ra-

d 11 e r 11C ionului Costești mun
cesc cu mult avint 

pentru terminarea la timp și in bune con- 
dițiuni a lucrărilor agricole de toamr.ă. 
Astfel, pînă la 20 octombrie, in întreg ra
ionul s-au insămînțat 16.954 hectare griu, 
539 hectare;secară, 353 hectare orz, peste 
200 hectare secară furajeră etc. Intovără- 
șiții din satul Burdea, comuna Căldăraru, 
au fost aceia care au dat imbold țăranilor 
muncitori cu gospodării individuale pentru 
a-și însămânța la timp ogoarele. Ei au 
terminat însămînțările încă din ziua de 
5 octombrie. în terminarea însămînțări- 
lor, utemiștii Stan Nicolae secretarul or
ganizației de bază U.T.M., Andrei Florea 
și Călin Constantin, din această întovă
rășire, au constituit un adevărat exem
plu ei fiind primii la insămînțări.

Fruntașe pe raion sînt comunele Un
gheni și Prostești, care au realizat peste 
88 la sută din planul de însămînțări. Re
zultate bune au mai obținut comunele 
HIrsești, Mîrghia, Căldăraru și Gliganu.

La obținerea acestor succese alături de 
comuniști și ceilalți țărani, au contribuit și 
utemiștii. In satul Ciobani, utemiștii Păun 
Ion și Stroe Ilie au urmat îndeaproape 
exemplul comuniștilor, însămlnțind la 
timp ogoarele. Același lucru l-au făcut și 
utemiștii Alecu c. Constantin, Aiecu C. 
Ion, Petrică Ion și alți 9 utemiști din 
Hîrsești, care sînt fruntași la însămin- 
țări.

In comuna Buzoești, primii care au ter
minat de insămînțat au fost utemiștii Du
mitru Gheorghe, Bratu Stova, Floare Iile 
și Popescu Vezan, iar în satul Burdea, 
comuna Căldăraru, un adevărat exemplu 
pentru țărani, îl constituie utemiștii Miu 
Tudora, Crînguș Nina, Hie V. Olteanu și 
alții.

In raionul Costești sint insă și comune 
rămase mult in urmă cu însămînțările. Cu 
toate că au aceleași posibilități ca și co
munele fruntașe, ele nu au insămînțat nici 
50 la sută. De exemplu, în comuna Cos
tești s-a însămînțat numai 25 la sută, in 
comuna Siiișteni — 31 la sută, iar în co
muna Deagu — 34 la sută din planul pre
văzut.

Toate aceste cifre dovedesc pasivitatea 
cu care muncesc sfaturile populare și or
ganizațiile de bază U.T.M. din aceste co
mune, care nu se străduiesc și nu iau mă
surile corespunzătoare pentru terminarea 
la timp a însămințărilor.

Situația însămințărilor din aceste co
mune ar fi putut fi alta, dacă în acest timp 
in care sa hotărăște asigurarea recoltei 
anului viitor, organizațiile de bază U.T.M. 
din aceste comune s-ar fi străduit să asi
gure mobilizarea întregului tineret pentru 
a fi printre primii la însămînțări.

înaintea oradea. — (De ia 
. , . corespondentul nos-

tlmpUiUl tru). — Harnicii co
lectiviști din regiunea 

Oradea sporesc eforturile pentru a ter
mina cît mai de grabă însămînțările, așa 
cum le-a fost angajamentul.

La gospodăria agricolă colectivă din co
muna Ciumeghiu, raionul Salonta, s-au și 
terminat însămînțările de toamnă' în 
cursul zilei de 18 octombrie. Pe tarlalele 
gospodăriei au fost însămînțate 60 hectare 
cu griu, 10 hectare cu secară și tot atîta 
cu orz. Dintre țoale acestea, 65 hectare au 
fost însămînțate in rinduri încrucișate.

Colectiviștii din comuna Bicaciu, raio
nul Salonta, au rămas doar cu o zi in urma 
celor din Ciumeghiu. In ziua de 19 oc
tombrie insămînțările au fost terminate în 
întregime și in gospodăria lor. Pe cele 68 
ha. însămînțate cu griu, 5 ha. cu secară și 
alte hectare cu orz vor răsări în curind 
mlădițele recoltei anului viitor. Minunata 
metodă a însămînțării in rinduri încru
cișate a fost aplicată pe o suprafață de 47 
ha. din suprafața însămințată.



te

întregul
Se Inserase de mult. Ședința In care se 

prelucrase Hotărirea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. cu privire la activitatea 
U.T.M. și documentele Conferinței pe 
țară a U.T.M. se terminase de aproape o 
oră, dar la căminul cultural mai era încă 
lumină. Cîțiva tineri „amatori de muzi
că" îșl tot făceau de lucru pe lingă apa
ratul de radio La masa din fund, Bălan 
Gheorghe, secretarul organizației de bază 
U.T.M. din comună, recitea procesul ver
bal întocmit în adunare. După ce-și notă 
ceva în carnet, le aminti tinerilor că-i 
ora zece, stinse lampa și închise cu grijă 
ușa căminului.

„Că în comuna noastră sînt mulți tineri 
de nădejde s-a văzut și in această adu
nare — gîndea secretarul în timp ce 
mergea spre casă Cu cîtă însuflețire a 
vorbit Andreiaș Anghel, Jeana Mustățea, 
sau Lipianu Ion, despre munca pe care 
ei o vor depune pentru a da viață Pro
iectului de Directive. Ideea organizării în 
comună a unei acțiuni de muncă volun
tară în acest scop este un lucru bun care 
trebuie stimulat".

Fără să stea prea mult pe ginduri Bă
lan Gheorghe a pus peste cîteva zile in 
discuția unei ședințe de comitet această 
problemă. El a cerut părerea celorlalți 
membri ai comitetului în legătură cu or
ganizarea unei adunări generale deschise 
care să aibă ca ordine de zi, contribuția 
tineretului la plantarea și îngrijirea pomi
lor și a viilor. Propunerea secretarului a 
fost susținută și de ceilalți membri ai 
comitetului. Tot atunci s-a hotărît ca 
referatul să fie ținut de utemistul Manole 
Ștefan, care cunoaște bine comuna și se 
pricepe în lucrările vlti-pomicole. Apoi 
fiecare membru al comitetului precum și 
unii utemiști au primit sarcini concrete 
pentru pregătirea adunării.

Pentru că tinerii trebuiau să știe cînd 
și unde se va ține adunarea, șl’ să cu
noască ordinea ei de zi, tînărul Bălănescu 
Nicolae a primit sarcina, să facă din timp 
trei anunțuri în care să arate pe larg 
toate aceste probleme.

Dar pentru a avea garanția că tinerii au 
aflat despre această adunare, comitetul 
U.T.M. a instruit agitatorii utemiști, și i-a 
repartizat pe cele patru sectoare ale co
munei. Cu tinerii care locuiesc sus pe 
coastă, s-a stabilit să stea de vorbă agi
tatorul Anghel Andreiaș. Pe cei de pe șo
sea i-a anunțat utemista Vasilescu Ga
briela, iar pe la casele tinerilor care lo
cuiesc în celelalte două sectoare au mers 
agitatoarele Crivăț Elena și Bălan Afina.

Dar comitetul U.T.M nu s-a ocupat nu
mai de mobilizarea și pregătirea tineri
lor pentru adunare. O grijă deosebită s-a 
dat și întocmirii referatului. La pregăti
rea referatului, comitetul nu a lucrat sin
gur, ci a antrenat mal mulți utemiști și 
tineri, precum și pe unii cetățeni din co
mună cu experiență în munca vitl-pomi- 
colă. Așa de exemplu utemlstului Butu- 
ceanu Nicolae 1 s-a cerut să strîngă date 
pentru referat în legătură cu terenurile 
virane care nu pot fi cultivate cu cereale, 
dar care pot fi transformate în livezi. 
Despre situația pomilor uscați care tre
buiesc scoși și Inlocuiți, s-a ocupat ute
mista Jeana Mustățea. La pregătirea re
feratului de un real folos au fost pro
punerile făcute de tovarășul Mareș Ale
xandru, secretarul organizației de partid, 
de președintele sfatului popular și de 
agentul agricol din comună. In felul acesta 
s-a întocmit un referat bogat în conținut 
in care se arătau concret posibilitățile de 
transforinare a unor terenuri părăsite în 
livezi de pomi fructiferi, posibilitățile de 
îngrijire mai bună a viilor și pomilor din 
comună etc.

Referatul prezentat la adunare. înfățișa 
perspectiva acțiunii ce se va întreprinde: 
faptul că prin plantarea cu pomi fructiferi 
a șoselei principale, comuna va fi frumos 
umbrită, iar cetățenii comunei vor avea și 
fructe la îndemînă etc. In afară de acea
sta, referatul a arătat că golurile din vii 
trebuiesc replantate cu viță altoită și in
digenă, așa cum se arată în Proiectul de 
Directive.

Referatul a avut și unele prevederi spe
ciale pentru pionieri și școlari. Astfel la 
curățirea pomilor de omizi, uscături, sau 
fructe rămase din timpul iernii, la primă
vară vor fi formate echipe de pionieri con
duse de cite un instructor.

Referatul care chema pe toți tinerii din 
comună să pornească la muncă, a dat naș-

Viața U. T. M.

tineret la muncă
pentru că țin umbră pămîntului degeaba. 
Eu îmi iau -angajamentul aici, să stau de 
vorbă cu el, să îl ajut ca și via lui să dea 
o producție sporită. De asemenea voi 
munci alături de ceilalți tineri, fie la săpa
tul gropilor, fie la plantat' pomi".

După Butuceanu Nicolae i s-a dat cu
vîntul. tovarășului Mareș Alexandru, se
cretarul organizației de partid. „Cred că 
organizarea acestei acțiuni este bineveni
tă. Felul în care se pregătesc tinerii — 
și în primul rînd utemiștii — din comuna 
noastră să dea viață Proiectului de Direc
tive ale Partidului merită toată lauda. în
suflețirea și participarea voastră la dis- 

;re aceștia mă ”.n?măr și eu Pentru spriji- aici, dovedesc dragostea și recunoștința 
nirea acestei acțiuni eu mă angajez să fac 
10 gropi în care să plantez puieții de pomi 
fructiferi" \ _ (ț 1 ■

La sfir^f ăl % propks comitatului org»- 
nlzațrei de i>?zS t'T.S să analizeze pro
blema plantării cu pomi fructiferi a unui 
teren pe locul sfatului popular de,la.Valea 
Sălciilor. / O rv » '

După Andreiaș a început să vorbească 
agitatorul utemist Frusinoiu Constantin. 
„Această acțiune frumoasă pe care noi 
vrem s-o începem — a spus Frusinoiu — 
va da rezultatele dorite dacă împreună cu 
unele măsuri organizatorice noi vom des
fășura și o susținută muncă politică. Eu, 
ca agitator, voi căuta să studiez și să-mi 
însușesc prevederile Proiectului de Direc
tive pentru ca astfel să pot desfășura în 
rîndul tineretului și al cetățenilor din co
mună o temeinică muncă de lămurire și de 
popularizare a Proiectului și a. acțiunii 
noastre. Dar numai cu vorbe știu că nu-i. 
voi putea convinge să-și îngrijească pomii, 
sau să-și curețe viile. De aceea am să mă 
străduiesc să fiu întotdeauna in fruntea 
acestei acțiuni alături de ceilalți tineri din 
comună. Pentru că <n această acțiune tot 
fi destui tineri care se vor evidenția in 
muncă, dar vor fi și din cei rămași in 
urmă — a spus Frusinoiu la sfîrșitul cu- 
vintului său — propun comitetului U.T M. 
să facă un panou pe care să-l afișeze lingă 
gazeta de stradă".

Despre faptul că fetele din comună tre
buie să fie antrenate IA Îngrijirea pomilor 
și a viilor la fel ca și băieții, a vorbit ute
mista Jeana Mustățea. ,E'c cred tovarăși— 
a spus Mustățea Jeana — Că în această 
acțiune fetele din comună trebuie să par
ticipe cu mat*multă hotârîre decît pini 
acum. M-ăm gîndit că n-ar fi rău sș țor- 
măm o brigadă numai de fete, căre să 
muncească la îngrijirea pomilor. In teiul 
acesta am putea arăta că și noi putem 
munci la fel de bine ca băieții".

In sală era liniște. Fetele erau emoțio
nate. Pe fețele lor se citea bucuria șl ho
tărirea de a munci cu sirg alături de cei
lalți tineri.

In acest timp a început să vorbească 
pioniera Cîrceanu Georgeva.

„Pionierii din comună noastră nu pot sta 
nepăsători față de această acțiune a or
ganizației U.T.M. Noi pionierii am putea 
planta mulți puieți. Dar de unde să-i 
aducem ? Eu mă angajez aici, să aduc din 
deal 10 puieți de nuci pe care să-i plantez 
în grădina școlii. Dar numai așa nu putem 
rezolva problema puieților. Ce punem în 
gropile pe care le vom săpa pe- marginea 
șoselei, pe terenurile virane 1“ • j • ♦

Pentru un moment in sală se făcuse li
niște Intr-adevăr CIrceanu Georgeta avea 
dreptate. De unde să scoți atîția puiuți ? 
Tinerii începută să discute intre ei. Ci
neva din .fund aduse vorba despre Pepi
niera Istrița. Și avea dreptate. De acolo se 
puteau procura destui puieți de pomi fruc
tiferi. Secretarnl își notă această problemă 
pentru a o discuta cu sfatul popular și or
ganizația de partid din comună.

— Are cuvîntul utemistul Butuceanu 
Nicolae — se auzi vocea tovarășului care 
conducea adunarea. In sală se făcuse din 
nou liniște. Urma să vorbească un ttaăr ai 
căror părinți au una din viile cele mai 
bine îngrijite din comuni Deși foarte ti
năr, Butuceanu Nicolae promite de pe 
acum să devină și el un bun viticultor. 
„După cum știți mulți dintre voi — în
cepu să vorbească Butuceanu — alături 
de casa noastră locuiește țăranul munci- 
tor Nicolae Erin cy. ..Eu amj? ' ce 
ducție scăzută are el la hecta nti 
nd 1șf sapă, nd Tși leag#-?! și 
pește via, așa- cum ne învață agrotehni
ca. Sînt de asemenea în via lui mulți bu
tuci uscați, care taebssiescacyi ș» ițiyuiți

tere unor discuții însuflețite. Rînd pe rînd 
tinerii s-au inscris la .cuvînt. Ei și-au spus 
părerea in legătură cu această acțiune și 
au făcut propuneri pentru buna ei orga
nizare.

Primul care a luat cuvîntul a fost ute
mistul Anghel Andreiaș. El este cunoscut 
de toți ca un tînăr inimos, muncitor și 
plin de voie bună.

„Părerea mea este că organizația de bază 
U.T.M. a făcut bine că a pus în discuția 
acestei adunări, organizarea unei acțiuni 
pentru îngrijirea pomilor și a viilor — a 
spus Anghel Andreiaș. Cred că în co
mun?. noastră sint destui tineri care

voastră fața de partid; hotărirea de a con
tribui la lupta pentru o producție agricolă 
sperită.'Aș vrea să fac cîteva recomandări 
organizației de baze U.T.M In primul rînd 
să nu uite alici un moment că toate aceste 
proiecte frumoase vor râm ine ntxmai pe hir- 

.tie dacă nu va antțena la muncă pe toți 
tineri: și pionierii din comună. In mai 
multe rânduri organizația U.T.M. s-a do
vedit a fi un priceput organizator al ti
neretului de aici Și acum ea trebuie să 
dovedească lucrul acesta. Cit despre aju
torul s: îndrumarea organizației de partid, 
a comuniștilor din comună — continuă 
tov. Mareș — eu promit că vi-1 vom 
ori de cite ori ni-1 veți cere".

Au mai luat cuvîntul și alți tineri și ti
nere. Mal toți au ridicat probleme și 
făcut propuneri interesante.

După ce lista celor înscriși la cuvint 
s-a terminat, s-a dat citire proi«:tu!ui d= 
hotărire prin care se stabilea pro gramul 
de activitate al utemiștilor și tinerilor 
dfr. Căhagărento Proiectul cere fusese 
dbmpîetat cu noi proburteri a tost vorat 
apoi de adunarea generală.

Iată textul «ceitei hi ri:
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„Băieți de viață"

Hl th ti

Angajamentul filatoarei Păleanu EI1- 
sabeta de la filatură „Dacia" din Ca
pitală a fost de a dk zilfiic 15 kg. fire 
dș calitatea I-a. Angajamentul însă a 
fost depășit. Tînăra filatoare obține zil
nic 19 kg. de fire de aceeași calitate.

Foto : AGERPRES

La strînsul recoltei

HOTĂRIREA 
DESCHISE A

U.T.M. DIN 
RAIONUL MIZIL

Proiectul de Directive ale celui de al 
n-lea Congres al Partidului, pune în.fața 
oamenilor muncii un măreț program de 
dezvoltare a agriculturii in următorii î-3 
ani. Sarcini deosebit de importante re
vin utemiștilor și tinerilor din întțeaga 
țară- Cor-duși de către organizația de 
partid, u’emișri! din organizația de bară 
U.T.M. din comuna Călugăreni slot întă
riți să Sprijine din toate puterile tradu
cerea in viață a acestui măreț program 
de dezvoltare a agriculturii elaborat de 
partid.

Pentru aceasta noi ne anpajdm.-
• Să descoperim și să scoatem tatari: 

de viță uscați sau pe cale de uscare p 
să completăm golurile pe o suprafață sie 
18 hectare cu hibrizi producători direct

• Să săpăm 400 gropi pentru plantarea 
de noi pomi fructiferi, pe șosea u a comu
nală și pe terenurile virane de la Etatfo. 
și Valea Sălciilor

• Pentru îndeplinirea acestor sălcii 
vor forma 5 brigăzi (dintre care una 
mai de fete) conduse de utemist:' 
dreiaș Anghel, Lipianu Ion. Mustățea 
rică, Cirlan Ion și Cristu Gabriela,
fiecare brigadă se vor forma cite două 
echipe.

• Pentru coordonarea munc.: in acea
stă acțiune se va forma < 
va întocmi planul de actri 
nai al brigăzilor, ta ține ei 
rilor executate. *â va tal
comitetul r-gan-nariei de bază U.T M. des
pre desfășurarea acțiunii.

• Pentru evidențierea fruntașilor pi 
combaterea lipsurilor se va tare un pa
nou. Tot în acest scon vom folosi *1 ga-
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A 36-a aniversare a Comsomolului

UN DRUM GLORIOS
Cu 36 de ani în urmă, la 29 octombrie 

1918, a avut loc primul congres al tine
retului revoluționar, la care s-au întrunit 
așa numitele uniuni socialiste ale tinere
tului, .răspîndite în acel timp în diferite 
colțuri ale tinerel republici sovietice, care 
cuprindeau în special tineri muncitori și 
țărani. Astfel a fost creată Uniunea Ti
neretului Comunist din Rusia.

Unul din principiile de bază proclamate 
de Congres, a fost principiul participării 
active a Comsomolului la propagarea idei
lor comunismului și antrenarea tineretu
lui sovietic la construirea socialismului. 
Astfel, tncepînd chiar cu primii săi pași, 
Comsomolul s-a afirmat ca o organizație 
politică și a început să acționeze ca un 
ajutor activ al Partidului Comunist.

Au trecut 36 de ani, de cînd gloriosul 
Comsomol leninist își duce activitatea sub 
conducerea Partidului Comunist care i-a 
dat viață Partidul îndrumă cu înțelep
ciune și grijă activitatea Comsomolului, 
stimulîndu-i și dezvoltîndu-i inițiativa. în
treaga istorie a Comsomolului leninist este 
plină de fapte glorioase.

Ne aflăm '.in primii ani ai Puterii So
vietice. Războiul civil e în plină desfășu
rare. Clasa muncitoare în alianță ou țără
nimea muncitoare își încordează toate for
țele, pentru a apăra cuceririle Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. Comso- 
moliștii se află pretutindeni în primele 
rinduri. Războiul civil cerea mobilizarea 
tuturor forțelor și multe organizații lo
cale ale Comsomolului au hotărît să plece 
in întregime pe front. Astfel a procedat 
tn noiembrie 1919 organizația comsomo- 
listă din gubernia Nijegorod. La începu
tul lunii mai a aceluiași an au plecat pe 
front toți membrii organizației comsomo- 
liste din orașul Țarițîn (astăzi Stalingrad).

Comsomoliștii care se aflau în spatele 
frontului au manifestat o inițiativă crea
toare inepuizabilă. Ei au participat la su- 
botnicele și voskresnicele comuniste, care 
în acea vreme se organizau pe scară largă 
în tară, au strîns fier vechi, au reparat lo

P. Koțeleov

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 28 octombrie 1954

comotive, căi ferate, școli și case ale copi
lului. Comsomoliștii de la sate au ajutat 
activ partidul să unească sărăcimea de la 
sate, să întărească alianța clasei munci
toare țu țărănimea mijlocașă, să lupte îm
potriva sabotajului chiaburilor. Celulele 
comsomoliste de la sate erau in acea vre
me un sprijin de nădejde al Puterii So-, 
vietice la sate, desfășurau o muncă uriașă 
in rindurile țăranilor, lămupindu-i in pri
vința politicii Partidului și Guvernului 
Sovietic . , i

Războiul civil a luat sfîrșlt. Țara a tre
cut la construcția pașnică. Prin Vladimir 
Ilici Lento, care a luat cuvintul lâ cel de 
al III-lea Congres al Comsomolului, Par
tidul a chemat tineretul la Îndeplinirea 
unor noi sarcini. „Vechiul a fost distrus... 
— a spus V I. Lenin. — Terenul este cu
rățat, iar pe acest teren tinăra generație 
comunistă trebuie să construiască socie
tatea comunistă".

Cuvintareă istorică a lui V. L Lenin a 
stabilit programul de activitate al Com
somolului pe mulți ani și a constituit un 
punct de cotitură in istoria Uniunii Tine
retului Comunist. Comsomolului 1 s-a tra
sat sarcina de a deveni o organizație cu 
adevărat de masă a tineretului, strjns le
gată de partid; pe care trebuie să-l ajute 
in opera de educație a tinerei generații în 
spiritul comunismului. Partidul a ajutat 
Comsomolul să-și curețe rindurile de de- 
viatorii de orice fel și să îmbunătățească 
munca de educație comunistă a tinere
tului.

La sfîrșitul perioadei de refacere eco
nomică, adică atunci cînd statul sovietic 
a pășit la reconstrucția întregii economii 
naționale a țării, Comsomolul Leninist nu
măra peste 1 750.000 de membri. El deve
nise o organizație capabilă să rezolve sar
cini complexe. Directivele adoptate de că
tre Congresul al XV-lea al Partidului în 
anul 1927 cu privire la elaborarea primu
lui plan cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale a țării, au deschis în fața 
Comsomolului perspectivele unei intense 
munci creatoare. Partidul a trasat Com
somolului o. serie de sarcini practice și în 
special a îndemnat pe comsomOliști să în-

Elevii Școlii medii tehnice de mecaniza
re a agriculturii din Bacău au plecat bucu
rași să ajute gospodăria ‘agricolă de stat 
Dămienești în campania de recoltare.

Elevii s-au împărțit in opt brigăzi și au 
început munca; unii la scoaterea sfeclei 
furajere, alții la cartofi sau morcovi.

După cîteva zile, gazeta de perete a gos- 
podă riei vorbea despre mulți elevi care 
s-au dovedit a fi fruntași în muncă, des
pre dintre echipe Gazeta ne
lâ-da. Avea și de ce. Brigăzile tovarășilor 
Savin și Mătasaru au scos în 4 zile 10.000
kg- de.sfeclă furajeră, au desfăcut 3.000 
kg. . .___~
dat prin trior 2.800 kg. de grîu pentru în- 
să.T.ințat Nici celelalte brigăzi nu s-au 
Lisat mai prejos, obținind rezultate fru
moase.

porumb, au ales 2.000 kg. ceapă și au

Corespcndent
IOAN MATASARU-- •--

In frunte dar nu singuri...
- Muncitorii, mai ales cei tineri, care 

«u voință, le cam lipsește experiența, 
tulesc neapărat ajutați — așa gîn- 
’.e comunistul Rică Popescu, șeful uti-

ic este prezent printre muncitorii. 
*r. Pentru care are cite un sfat,

9
te a Copilu Ion

Cele 120 de

begate pe cari 
atrăr comueis

• ia cariere "* pratră C 2 Co
cvarășa! R ră Popescu nu-: singuri;
ruda

dru Diaeosn muncește de zor. E fruntaș in 
munca lui; cu 150 la sută a depășit nor
ma pe septembrie, și ne octombrie tot în 
frunte vrea să fie. Priceperea sa insă o 
împărtășește cu dragă inimă și tinerilor 
muncitori cu care lucrează.

Ion Popescu nu-și prea depășea norma. 
Adevărat ca strungul era cam uzat dar 
nici el nu-i cunoștea bine tainele. Si iată 
că tovarășul Diacomi l-a ajutat, arătin- 
du-i cum să strunjească mai bine o piesă, 
ce-: bine ♦ ști" un strungar destoinic. Ș: 
acum Ion Popescu — cu strungul reparat 
« cotoctivul .ajellțru^L — dă piese, de 
□U -T» C* J J

rul comuniștii

S“

râșul Alexan-

nu-

IQiCLL

Eram,Jtnul trecut, kț adunarea generală 
U.T.M.pentru alegerea ■biroului organiza
ției anulat I Pediatrie. Tovarășul care 
vorbea, cu toate că »ăred de la una ta 
alta >și ca»ame Șteca. ^l'ucruTile, vorbea 
avîntflt, cu suflet, adresîndu-se cînd adu- 
nării (parcă pentru ari eere aprobarea) 
cînd -prezidiitlnipentru ă urmări efectul 
spuselor sale). — lucru de mirare ! — 
fn loc de aptbbare, studenții'răspunde  au 
Tprintrr-cr. runibitre ■veselă. Cît despre pre
zidiu, acesta qscylta cu irvultp, indiferență 

. tirada oratorului. :
~ Cine e tovarășul'? m-am adresat 

eu nedumerit unei tovarășe de lingă 
mine.

— Cum, . nu-l cunoști ? E tovarășul 
Moise Butoi. în ochi ți citeam mirarea. 
„Se poate 'să nit-<i cunoști pe tovarășul 
Butoi ?“

— A, da, tovarășul Butoi* — am îngăi- 
mat eu. Și am așcult^t mai departe.

— ...Nimeni nți s-a .prepcupât de activi
tatea sportivă. Bursele nu se plătesc la 
timp, iar la anul I nu sint decît 2 asis
tenți la Anatomie...

Am început să-l admir t tovarășul 
Butoi. Iată, mi-amfzrș — un > n care ri
dică cu îndrăzneală âtîtea probleme inte
resante. Trebuie să se bucure de multă 
simpatie printre colegii lui din moment ce 
toți zîmbesc veseli. în orice caz e unul 
din cei mai buni .studenți din moment ce 
nu-i scapă nimic : nici activitate profesio
nală, nici frecvență, nici chiar masa la 
cantină. Și drept să spun, de-abia aștep
tam să vorbesc cu el. Ce să vezi însg ? în 
adunare, s-a arătat că nu tot ce a spus 
tovarășul Biitoi este adevărat, ba mai 
mult, că numai o mică parte din cele_ 
spuse pot fi considerate serioase, restui 
fiind vorbărie- goală.

Ardeam de nerăbdare să stau de vorbă 
cu tovarășul Butoi să-l ctinosc. Și iată că 
la sfîrșitul Ședinței se apropie de grupul 
în care mă aflam și punîndu-mi amical 
o mină pe umăr, mă întrebă:

— Ce crezi, e „tare“ chestia cu Nadia ? 
(Nadia era o colegă de an a tovarășului 
Butoi, care aVusOse un conflict cu un alt 
tovarăș din an, conflict ce fusese,,discutat 
de adunarea generală).

— De... știu eu ce să zid... nu trebuia să 
vorbească așa urît cu ea.

— Ei, și dumneata. Parcă nu știi. Acum 
sîntem îptre noi,,bărbații (și închise com
plice un ochi) prea sint „încuiate" și fe
tele asteț....

Așa l-am cunpscut pe tovarășul Butoi.
La începutul vieții sale universitare, 

tov. Butoi a foșt student la Facultatea d<e 
medicină veterinară. A stat omul aici, un 
an, doi și pe urmă ce s-a gîndit: ce mi-e 
animalul, ce mi-e omul... tot aia. Ia să 
trec eu mai bine la medicină umană. Și 
cuprins brusc de această dorință a făcut 
ce-a făcut și iată-l student in anul I al 
Facultății de pediatrie. Ei, vrea omul să 
facă medicina umană, să facă. Țara arș 
nevoie de pediatri. Și mă așteptam să aud 
că tovarășul Butoi, care avea în urma lui 
2 ani de facultate, care era utemist și în 
plus, posesorul unui spirit critic puțin 
obișnuit, să se înhame la muncă și să 
dea colegilor săi mai tineri exemplu de 
disciplină și seriozitate. în loc de aceasta 
insă ,ce mi-a fost dat să aud ? Absențe 
peste absențe, pregătire profesională sub 
orice criîied, atitudini străine de spiritul 
tovărășesc, glume de cea mai proastă ca- 

p șmecherii" ce . sfidează bunul 
și xpintidi decență. Și — colac

pes'.e pupzzâ. — Butoi rax. are
o ukxrxblaT: e petrecăreț. Adică îi place 
onuhxi — fi esta destul de des — să ardă 
cite un chcfuleț cu prieteniL Nu la res
taurant. Nu! Acasă. în intimitate. Dar 
vezi că z-ssul Butoi stă intr-un bloc 
și nu stă ringur. Stă cu oameni care mun
cesc ziua fi vor să se odihnească noaptea. 
Si oamenii cu îndrăznit să protesteze cînd 
lovazc^u’. Butoi — de, ca omul la chef — 
a început să facă scandal. Dar el nu 
admite să se amestece alții în „treburile" 
«ale. Și p?niru a dovedi că nu se poate 
glumi cu el» a pus mina pe ciomag și și-a 
impus „purctul de vedere" așa cum știe 
el. A?a se face că intr-o bună zi, decana
tul Fccultăt'.i de pediatrie s-a trezit cu o 
adresă ce la secția 1 Miliție în care scrie 
negmi pe alb că studentul Butoi a fost 
trimis in judecată „pentru beții repetate 
și tulburarea linzștei publice". Eram pur 
ft smzplu turtit de avalanșa acestor fapte.

Nu mult după aceasta, datorită faptului 
că tovarășul Butoi călca din zi în! zi mai 
rău, organizația U.T.M. a anului a luat 
în discuție cazul său al tovarășului Ji- 
lavu — alt utemist numai cu numele — 
care _ comisese acte de indisciplină, dînd 
dovada și de lipsă de respect față de o to
varășă soră de la spital. Ba mai mult, în
trebat de tovarășul secretar al organiza
ției de partid și de secretara comitetului 
U+T.M. din facultate ee are de 'spus în le
gătură cu faptele sale, n-a găsit altceva 
mai buh de făcut' decît să răspundă în 
modul cel mai obraznic și să sfideze pe 
cei cu care stătea de vorbă.

De-acum, eu, care-l cunoșteam pe to
varășul Butoi, mă așteptam la o apărare 
patetică, la o critică vehementă a tova
rășului secretar care nu l-a ajutat, a to
varășului responsabil care nu l-a apărat, 
a colegilor care nu l-au sprijinit, a tova
rășului asis.tent care nu i-a arătat...

în loc .de aceasta, mi-a fost dat să văd 
un tovarăș Butoi, atît'' repede și de 
complet schimbat, că ar fi făcut să moară 
de invidie pe cel mai dibaci cameleon: 
un tovarăș Butoi blind ca un mielușel, 
cu glasul suav și ochii lăsafy rușinos în 
jos. Iată-l recunoscîndu-și toate greșe
lile — chiar și pe cele ce nu le săvîrșise 

biciuindu-se cu plăcere cu vorbele cele 
mai aspre, luîndu-și tot felul de angaja
mente cu glasul cel mai ferm.

Iată-l și pe bunul său amic Jilavu* 
scîrbit de umilința cirdașului său, ridieîn- 
du-se cu un zîmbet de adine dispreț pe 
buze și cu ochiul sfidător, deasupra „gloa
tei" de utemiști, recunoșcind în trei cu
vinte pline de îngîmfare acuzația ce i se 
aducea.

Iar adunarea generală U.T.M., compusă 
și din utemiștii anilor II și III care nu-l 
cunoșteau nici pe Moise Butoi și nici pe 
Jilavu, înduioșată de vorbăria primului și 
impresionată de atitudinea „olimpiană1* a 
celui de al. doilea, i-a sancționat cu vot 
de blam cu avertisment și... gata.

Toată lumea — și eu mdi abitir ca toți 
— așteptam ca cei doi să se liniștească și 
să se țină de treabă. Dar vorba aceea : 
apa trece, pietrele rămîn — ședința a tre
cut, năravul a rămas.

Cei doi au continuat să lipsească, să 
aibă atitudini lipsite de bun simț și de
cență, iar la sfîrșitul anului tovarășul 
Butoi, drept rezultat al „strădaniilor" de
puse în timpul anului, avea... trei restan
țe, iar tovarășul Jilavu două.

I-am pierdut din vedere pe cei doi 
amici în timpul verii. începutul noului an 

școlar ne-a adus insă 
o „plăcută" surpriză. 
L-am revăzut pe stu
dentul Butoi, care de 
„bucurie" că a început 
școala a venit beat 
la cursuri pentru că 
apoi să nu mai vină 
de loc. Despre tovară
șul . Jilavu am aflat 
că are mereu con
flicte cu tovarășa lec

tor de limba rusă la care e res- 
tanțier și față de care are o atitudine 
obraznică, iar de la o vreme lucru cu
rios — tovarășa lector a început să pri
mească niște misterioase telefoane, prilej 
pentru a fi amenințată sau insultată.

Anul II al Facultății de pediatrie tre
buie sa cheme în fata adunării generale 
U.T.M. pe cei doi și să le arate ca nu cu 
decît un singur drum de urmat : acel al 
muncii perseverente, al disciplinei și res
pectului față de corpul didactic și de to-> 
varășii lor. Altfel, intr-o bună zi se vor 
trezi svîrliți la periferia vieții, nu de 
către colegii lor pe care m.îine-poimîine îi 
vor părăsi, ci de societate însăși, care nu 
tolerează în sinul său pe cei leneși, chiu
langii și găunoși.

Comitetul U.T.M. al facultății va lua 
amintp la purtarea nu numai a celor doi 
de mai sus ci a tuturor celor care sub. 
masca „băiatului de viață" turbură orele 
de curs și lucrări, își bat joc de munca 
studenților onești și constituie exemple 
din cele mai rele, mai ales pentru cei noi 
intrați în facultăți .

TEODOR ȘERRANESCU 
secretarul comitetului organizației 
de bază U.T.M. de la Facultatea 

de pediatrie

vețe, să-și îmbogățească 
pregătească noi cadre de specialiști 
tru toate ramurile economiei naționale.

Tineretul a răspuns cu înflăcărare la 
chemarea Partidului. Mii de tineri mun
citori, funcționari și țărani au fost trimiși 
de Comsomol în școli muncitorești, școli 
medii tehnice, in institute de invățămint 
superior Tineretul sovietic s-a încadrat ta 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor pri
mului plan cincinal. Din inițiativa Ccm- 
somolului a. luat naștere ta fabrici și uzine 
întrecerea socialistă in muncă, întrecere 
care a devenit mai apoi o mișcare a în
tregului popor. întrecerea a forrdat la 
tineret atitudinea socialistă față de mun
că, a format sentimentul tovărășesc, a 
sporit simțul său de răspundere pentru 
sarcinile încredințate.

In acei ani, la sate avea loc cea mai 
adîncă transformare revoluționară, orga
nizată de Partidul Comunist Țăranul so
vietic a pornit pe drumul colectivizării 
agriculturii. Comsomoliștii de la sate au 
participat activ la această transformare, 
fiind ajutoare combative ale comuniștilor 
de la sate in lupta pentru crearea și con
solidarea colhozurilor

Comsomoliștii au participat activ la 
lupta pentru îndeplinirea planurilor cin
cinale. Mii de comsomoliști au ajuns re- 
numiți ca inițiatori ai metodelor înaintate 
de lucru Mișcarea Btahanovistă a tuat 
naștere în sectorul comsomolist al minei 
de cărbuni „Țentralnaia Irmino" din Don
bass. In transportul feroviar a devenit 
foarte cunoscut numele tînărului meca
nic inovator Piotr Krivonos, în industria 
textilă — numele Dusiei și Marusei Vi
nogradova. Printre comsomoliștii de la 
sate, unii dintre primii care au ridicai 
steagul mișcării stahanoviste au fost com- 
somoljstele Maria Demcenko și Praskovia 
Anghelina.

O importantă etapă in dezvoltarea Com
somolului a fost Congresul al X-lea al 
Comsomolului, care a avut loc ta aprilie 
1936 Congresul a adus modificări esen
țiale programului și Statutului U.T.C.L 
Dacă înainte Comsomolul era o organiza
ție cu caracter mai mult muncltoresc-tă- 
rănesc, după schimbarea programului și 
Statutului el devine o organizație a în
tregului tineret sovietic înaintat. Acest 1u-

►greșul al X-iea a intrat în istoria 
olului ca ua congres al invăță- 
ducației tineretului sovietic. După 
organizațiile comsomol ste și-au 

restructura: întregul sistezn de tovățămlnt 
politic, au început să se ocupe niHi mult 
de tineretul studios și de tinerii funcțio
nari, să se intereseze mai serios de toate 
laturile științei, tehnic i literaturii și ar
tei, de tot ceea ce exercită o influență 
asupra formări: concepțiilor ideologice ale 
tinerei generații.

In anii primelor două cincinale ta 
U.R.S.S a fost săvirșită o adevărată re
voluție culturală, care a deschis tinere
tului Sovietic largi posibilități pentru dez
voltarea lui spirituală. în acest timp 
Comsomolul a dat țării sovietice 118.000 
ingineri și tehnicieni, 69.000 specialiști in 
agricultură. 19 000 profesori, 8.000 medici 
și zeii de mii de lucrători cu o inaltă 
calificare din alte specialități.

Cu fiecare an creștea Țara Sovietică, 
iar împreună cu ea creștea și se dezvolta 
tineretul sovietic Războiul impus Uniunii 
Sovietice de Germania hitieristă a între
rupt viața pașnică creatoare a oamenilor 
sovietici. Comsomolul Leninist avea să 
treacă printr-o nouă și mare încercare: 
impfeunâ cu întregul popor sovietic, sub 
conducerea Partidului Comunist, să apere 

sale 
cln-

ca 1 ninuuiui
• libertatea și independența patriei 

socialiste. Și Comsomolul 
ste această încercare ♦

Lumea Întreagă a fost 
telor eroice săvîfșite de 
tic pe fronturile Marelui 
Apărarea Patriei și. în spatele frontului 
în inimile milioanelor de oameni vor 
trăi veșnic numele eroilor comsomollșți 
ca Zoia Kosmodemianskaia, Liza Ceaikina 
Nikolai Gastello. Viktor Talalihin, Ale- 
xandr Matrosov, ale glorioșilor membri 
ai Tinerei Gărzi din Krasnodon și aîe 
multor altora, care ș’i-au jertfit tinerele 
lor vieți pentru patrie, pentru libertatea 
și fericirea poporului lor Sute de. mii de 
tineri ostași ai forțelor armate sovietice, 
partizani și luptători in ilegalitate au fost 
decorați cu ordine și medalii pentru băr- 

. băția și vitejia .de care au dat dovadă
7.000 de .membri . ai .Comsomolului au 

. primit cea mai înaltă distincție — titlul
de Eroi ai UrHunîV &tietfce.‘

a trecut cu

fap-martoră a 
tineretul sovie- 
Război pentru

Un eroism nemaivăzut au manifestat și 
tinerii patrioți sovietici care . au lucrat 
in timpul războiului in fabrici și uzine, 
ta sovhozuri, colhozuri și S.M.T.-uri. 
Comsomol.;‘.ii uzinei „L V Stalin" din 
Gorki și-au luat angajamentul să lucreze 
pentru ei și pentru tovarășii plecați pe 
front. Astfel s-a născut mișcarea „doi 
■■Hșlihir**, care s-a extins apoi tn Sverd
lovsk. Leningrad, Moscova și în alte orașe.

Comsomoliștii de la sate au fost în anii 
războiului inițiatorii unei serii de acțiuni 
patriotice, care au jucat un mare rol in 
aprovizionarea țării și a frontului cu 
produse alimentare. Ei au înființat echipe 
ale recoltelor inalte, au strîns piese de 
rezervă pentru reparația tractoarelor, au 
organizat Întrecerea tractoriștilor, au dus 
o Iuțită energică împotriva pierderilor de 
recoltă

Partidul șl Guvernul Sovietic au dat o 
înaltă apreciere munci! duse de Comso
mol în anii războiului. Pentru meritele 
lui remarcabile față de patrie, pentru 
intensa muncă de educație a tineretului 
sovietic, Comsomolul a fost decorat cu 
Ordinul Lenin Aceasta 3 fost a treia 
distincție inaltă pe care a primit-o Com
somolul. Prima — Ordinul Steagul Roșu
— Comsomclul a primit-o înr mal 1928. 
iar a doua — Ordinul Steagul Roșu al 
Muncii — ta ianuarie 1931.

In anii de după război, Comsomolul a 
fost inițiatorul multor acțiuni folositoare 
In paginile ziarelor au început să apar.ă 
comunicări cu privire la faptele glorioase 
ale tinerilor muncitori și colhoznici. Pa
vel Bîkov. Lidia Korabelnikova — la 
Moscova, Henrik Bortkevici — la Lenin
grad, tinerii mataîurgiști Alexandr Tvo- 
rogov, Ivan Akșlnțev șl Alexei Starostin
— ta Magnitogorsk, minerul Jabolenko — 
în bazinul carbonifer al Moscovei și 
mulți alții au dat minunate exemple în 
muncă și au găsit In rindurile tineretului 
mii de continuatori Cu deosebit avini 
s-a desfășurat întrecerea în rindurile ti
neretului muncitoresc după ce Congresul 
al XIX-lea al Partidului Comunist, iar 
apoi Comitetul Central al Partidului șl 
Consiliul de Miniștri al U.R-S.S, au tra
sat în hotărîrile lor un vast program de 
dezvoltare a industriei ușoare și a agri
culturii în . «copul avîntului puternic al 
producției bunurilor de consum populai 
și a ridicării continue a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Comsomolul Leninist • răspuns cu În
flăcărare la aceste 'hotărîri' ale partidului

și guvernului. Congresul al XII-lea al 
Comsomolului, care a avut loc la începu
tul acestui an, a chemat organizațiile 
comsomoliste să desfășoare și mai larg 
întrecerea socialistă in întreprinderi, in 
colhozuri, sovhozuri șî SM.T., să mani
feste mai multă activitate și inițiativă în 
îndeplinirea sarcinilor trasate de partid 
și guvern. Și noi îi vedem pe comsomo
liști cum cu energia proprie lor iau parte 
la îndeplinirea acestor sarcini. Să luăm, 
de pildă, participarea Comsomolului la 
valorificarea pămînturilor virgine și in- 
țelenite. Mii de tineri și tinere, luind 
exemplu de la comsomoliștii din Moscova, 
au plecat din proprie Inițiativă în locu
rile unde se valorifică noi pămînturi, 
pentru a participa prin munca lor per
sonală la această operă a întregului popor.

Organizațiile comsomoliste de la sate 
ajută colhozurile la dezvoltarea crește
rii animalelor, trimițindu-1 la termele 
zootehnice pe cei mai buni comsomoliști. 
Ele desfășoară o intensă muncă educa
tivă în rindurile tractoriștilor și ale al
tor tineri lucrători ai stațiunilor de ma
șini și tractoare.

In întreprinderile industriale comsomo
liștii ii antrenează pe tinerii muncitori 
în întrecerea socialistă, îi mobilizează la 
fapte mari. în aceste zile întregul tineret, 
muncitoresc a organizat din inițiativa 
Comsomolttlui schimburi de onoare și ob
ține noi succese în producție în cinstea 
celei de a 37-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, tn între
cerea pentru prelungirea termenului de 
funcționare a cuptoarelor Martin de la 
uzina metalurgică din orașul Zlatoust 
primii muncitori care au repurtat victoria 
au fost tinerii oțelari de la cuptorul nr. 1 
Mihăil Kalmîkov, Ivan Kozlov și Ivan 
Strugov, Ei au elaborat îritr-o campanie 
672 șarje. Totuși, curînd au fost nevoiti 
să cedeze locul intîl tinerilor oțelari de 
la cuptorul nr. 2, care au prelungit cato- 
pania pînă la 763 șarje. Tinerii metal ur- 
țiști ai uzinei „Electrostal", minerii din 
Donbass, comsomoliștii din Moscova. Le
ningrad și din multe alte orașe muncesc 
cu cinste în schimburile de onoare.

Comsomolul urmează in întreaga sa 
activitate exemplul Partidului Comunist 
'nțeleapta conducere a Partidului ajută 
Comsomolul să rezolve cu succes impor
tanta sareină — educarea comunistă a ti
neretului sovietic. Și astăzi, sărbătorind 
cea de a 36-a aniversare, Comsomolul se 
angajează în fața Partidului să-și ducă 
munca și mai bine.



Cultură fizică șl spori

Unele probleme ale gimnaștilor
Timp de trei zile,, la CJțtj, cei mai. buni 

gimnaști, reprezentării a 10 asociații 
sportive: Avintul, Minerul, Constructorul, 
Știința, Metalul, Progresul, Flamura Ro
șie, Flacăra, Voința și Recolta și-au dis
putat întîietatea în cadrai finalei spar- 
tachiadei sindicale la gimnastică. Numă
rul mare de conturenți, aproape 200, de
monstrează convingător atenția de care 
se bucură acest sport de bază și grija 
asociațiilor pentru o bună, participare Ia. 
aceste importante concursuri. Alături de 
maeștrii sportului Andrei Kerekeș, Mi
hai Botez, Dobrovolschi etc., s-au întrecut 
gimnaștii de categoria a Il-a și a IlI-a. Din 
experiența lor au învățat lucruri de preț. 
Nivelul tehnic satisfăcător ar concursului 
se datorește desigur pregătirii anterioare 
a sportivilor, dar mai cu seamă perfecțio
nării lor în central de antrenament orga
nizat de C.C.S la Cluj cu cîteva șăptă- 
mîni înaintea competiției. Ședințele de 
antrenament bine organizate conduse de 
cei mai pricepuți antrenori din țară au 
folosit, desigur, gimnaștilor,

REGULAMENTUL „ÎMBUNĂTĂȚIT"

Timp de cîteva zile gimnaștii, antrenorii, 
conducătorii asociațiilor, au dezbătut pe 
larg după care anume regulament să se 
calculeze punctajul. Această dezbatere pu_ 
blică este desigur o slăbiciune a organi
zatorilor. Este fără îndoială știut faptul 
că fiecare competiție are un regulament 
al ei. După cum e și firesc și concursurile 
s'partachiadei sindicale, s-au 'desfășurat 
după o asemenea lege. La pagina 15, ar
ticolul 2 al regulamentului oficial stă scris: 
„în calcularea rezultatelor pe echipe, 
gimnaștii care n-au realizat 75 la sută din 
totalul punctelor posibile la individual 
compus, vor fi socotiți doar cu 50 la sută 
din punctele obținute indiferent de ca
tegoria din care fac. parte". Pînă aici totul 
este clar. Competiția are un regulament 
care firește trebuie respectat. Nu de 
aceeași părere au fost însă reprezentanții 
C.C.F.S. la această competiție. Tovărășii 
Ficher și Lovi din comisia centrală de 
gimnastică au propus modificarea regula
mentului prin acordarea unei bonificații 
de 50 la sută concurenților din categoria 
maeștri. După îndelungate discuții, modi
ficarea regulamentului s-a pus la vot, 
(lucru cu totul inadmisibil, nefiind în
tocmită o comisie legală pentru modifi
carea regulamentului) și a fost aprobată. 
După inspirata „îmbunătățire", nelegală 
adusă regulamentului s-a observat un lu
cru deosebit de interesant. La înscrierile 
făcute a crescut simțitor numărul celor 
care aveau de concurat la categoria ma
eștri. Desigur nu poate fi decît îmbucu
rător acest fapt: Iată noi candidați pen
tru norma de maestru. Dar această dorință 
arzătoare de a cuceri culmile măestriei 
sportive a durat exact atit cît a rămas în 
picioare regulamentul cu inspirata „îmbu
nătățire". A doua zi de concurs, într-o șe
dință operativ organizată, regulamentul a 
fost din nou luat ta discuție și de data 
aceasta lipsit de inspirata „îmbunătățire".

GOANA DUPĂ PUNCTE

Regulamentul fantomă a dispărut doar 
după 24 de ore.

Și urmarea:

• Tocurile etapei a 21-ă din cadrul cam
pionatului categoriei A de fotbal, desfă
șurate ieri, au adus serioase modificări, 
mai ales în fruntea clasamentului.

Cea mai mare surpriză a fost înregis
trată la Timișoara, unde echipa locală 
Știința a reușit să dispună cu categoricul 
scor de 4—0 (2—0) de fruntașa clasamen
tului, Flamura Roșie Arad.

In urma acestei înfrîngeri, Flamura 
Roșie Arad a cedat primul loc în clasa
ment echipei C.C.A., care a obținut o di
ficilă victorie cu 2-1 la Orașul Stalin, în 
fața echipei Dinamo.

în Capitală s-au desfășurat două par
tide. Pe stadionul Ciulești, în fața a 
peste 15.000 de spectatori, echipa Loco
motiva Timișoara, cu o formație omo
genă a învins cu 2-0 (1-0) pe Locomotiva

— Băieți, acum veți concurg la catego
ria I — le-a spus antrenorii Hidi Iosif 
și Maier Iosif concurenților de la 
„Știința".

— Dar cu măestria sportivă?
— Punctajul, asta ne' interesează. Iată 

răspunsul celor doi antrenori. Și care a 
fost rezultatul acestei goane asidue după 
punctaj? Au cucerit victoria? Nici de cum. 
Victoria a revenit gimnaștilor de la Me
talul, care au luptat cinstit, care au cal
culat fiecare pas, fiecare încordare, fie. 
care efort pentru o comportare cît mai 
bună în concurs, nu punctele, ca cei de 
la Știința. Antrenorii și conducătorii co
lectivului sportiv „Știința" trebuie să în
țeleagă categoric că goana după punctaj, 
jongleriile din culise au la bază interese 
meschine, frînează dezvoltarea sportivi
lor, ridicarea măestriei lor sportive, nu-i 
îndeamnă la o luptă cinstită, dreaptă.

DE LA TRIBUNA SPECTATORULUI

Gimnastica este un sport care are în 
țara noastră din ce în ce mai multi ad
miratori. Iată de ce nu-i de mirare că 
această finală a fost Urmărită cu mult in
teres de un număr mare de spectatori. 
Cu căldură ei au răsplătit eforturile ce
lor bine pregătiți. Slaba pregătire a unora 
dintre concurenți 1-a deziluzionat însă 
profund. Și această deziluzie este pe de
plin justificată. Este oare admisibil Ca un 
concurent de categoria a Il-a să execute 
prost podul ? Fără îndoială că nu. Și 
totuși, majoritatea concurentelor de la ca
tegoria a Il-a au executat defectuos po
dul. Slaba pregătire a concurenților a fost 
oglindită prin notele foarte mici pe care 
le-au primit. La bară fixă, inele și sări
turi, concuren’a E. Barjac (Flacăra) a pri
mit notele 2,80—1,00 și respectiv. 0. Ca o 
urmare firească a slabei pregătin în exe
cuția mișcărilor a lipsit claritatea, pre
cizia și siguranța. Neplăcut a surprins pe 
spectatori felul mecanic în care erau exe
cutate unele exerciții. Mai ales la pro
bele femenine s-a observat că concuren
tele nu înțeleg deplin mișcările, ci le exe
cută mecanic, fără legătură, fracționate, 
inexacte și lipsite de grație.

Cauza principală a slabei pregătiri este 
fără îndoială munca de mîntuială care 
se duce în unele colective sportive pen
tru pregătirea gimnaștilor. Nu întotdeau
na ei au la dispoziție condiții optime de 
antrenament. Sala de gimnastică de la 
Petroșani nu poate ti încălzită în timpul 
iernii din lipsa de... cărbuni. Colectivul 
sportiv Minerul a solicitat de nenumărate 
ori cărbuni pentru încălzirea sălii și n-a 
primit nici pînă azi. Oare nu se găsesc 
cărbuni la Petroșani? Din acest motiv 
gimnaștii se antrenează în sală doar în 
timpul verii.

ANTRENORI ȘI... ANTRENORI

Nu toți antrenorii de gimnastică sînt 
suficient de pregătiți. Iată de ce, cum e 
Și firesc de altfel, pregătirea elevilor lor 
suferă serios. în centrul de antrenament 
de la Cluj, antrenorul trimis de asociația 
Flacăra s-a dovedit a fi foarte slab pre
gătit Și nu întimplător echipa asociației 
Flacăra s-a clasat pe un loc codaș.

Autoritatea antrenorilor, seriozitatea cu 
care se impun în fața sportivilor, are un 

tiri sportiv
Grivița- Roșie. Cele două puncte au fost 
înscrise de I. Covaci.

Aproape 10.000 de spectatori au urmărit 
întîlnirea de pe stadionul Dinamo dintre 
echipele Dinamo București și Minerul 
Petrcșani. Deși la un moment dat dina- 
moviștii au condus cu 2—0 ei n-au putut 
în continuare să mențină avantajul, jo
cul încheindu-se cu rezultatul de 2—2. 
Au marcat Ene (2) și respectiv Panait 
și Szoeke.

Celelalte meciuri s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate tehnice: Oradea: 
Progresul — Știința Cluj 1—0 (0—0). A 
marcat Sulioc ; Ploești: Flacăra — Me
talul Cîmpia Turzii 3—1 (2—1) ; Hune
doara : Metalul — Locomotiva Tg. Mu
reș 2—1 (1—0).

în clasament pe primul loc se află
--------- 444♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»m»-----------

rol deosebit în pregătirea gimnaștilor. Ce 
fel de autoritate poate să aibă' antrenorul 
Duncan de la asociația Constructorul care 
își permite cu elevii săi cele rtiai deșăn
țate bancuri. De aceea el se „impUne" în 
fața lor amenințîndu-i cu bătaia.

Pentru îndrumarea gimnaștilor sînt ne
cesare cadre capabile; competente, peda
gogi pricepuți.

GREȘELI DE ARBITRAJ ?

Arbitrarea unul concurs de gimnastică 
este o sarcină deosebit de grea. Arbitrul 
trebuie să fie un desăvîrșit cunoscător 
al gimnasticii și un specialist priceput. 
Prin deciziile sale, el trebuie să aibă grijă 
să nu creeze o atmosferă nesănătoasă în 
mijlocul sportivilor, și impresii de părti
nire. Pentru aceasta însă este neeesar să 
dea dovadă de obiectivitate, competentă 
și un spirit pedagogic bine dezvoltat.

Ori, din păcate, tocmai lipsa de obiec
tivitate, de competență și spirit pedagogic 
a caracterizat munca unor arbitri în acea
stă competiție. Cum poate fi explicat fap
tul că notele acordate de ei unui gimnast 
erau uneori la diferență de 2 sau chiar 3 
puncte? Aceste lipsuri se explică prin 
faptul că arbitrii aparțin asociațiilor spor
tive din care fac parte concurenții și sînt 
subiectivi. Din același motiv ei depunctea- 
ză pe gimnaștii celorlalte asociații. Și in
tr-un caz și in altul cert este un lucru: 
faptul că unii arbitri dau dovadă de un 
scăzut nivel politic, uită în esență con
ținutul moral pe care-1 are orice atitudine 
a lor.

Există de asemenea^ unii arbitri care 
din lipsa de înțelegere pedagogică a edu
cării sportivilor propovăduiesc metode de 
lucru înapoiate.

Cati Ghimbrea a fost una dintre tine
rele arbitre de Ia această competiție. Tot
odată ea este și antrenoare la S.M.T.C.F.- 
București. După dînsa slaba pregătire a 
unor gimnaste la concurs provine din 
faptul că la antrenament fetele... nu sînt 
bătute. Sus și tare declară că una dintre 
metodele ei de antrenament o constituie 
bătaia cu bățuL

Ceea ce-i mai curios este faptul că își 
permite să motiveze această barbară 
„metodă" prin folosirea creatoare a expe
rienței lui. . Makarenco. Dar cît de depar
te-: de realitate și cit de naive par aceste 
argumente!

Este clar că ea înțelege după o inter
pretare cu totul personală metodele peda
gogice ale lui Makarenco folosindu-!e ca 
un paravan al lipsei sale de pregătire po
litică. ideologică și profesională. Acest 
lucru este deosebit de grav. El nu poate 
fi trecut cu vederea.★

Au mai rămas puține zile pînă cînd se 
vor desfășura campionatele R. P. R. de 
gimnastică.

Fără îndoială că lichidarea lipsurilor 
manifestate cu prilejul Spartachiadei sin
dicale de gimnastică va constitui o pre- 
miză pentru succesul campionatelor 
R.P.R. de gimnastică și a celorlalte com
petiții sportive organizate pentru gimnaști.

în această direcție, Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport are de spus un 
cuvînt greu.

R. VASILE

e
acum echipa C.C.A. care totalizează 28 
puncte. Locul doi este ocupat de Flamura 
Roșie Arad cu același număr de puncte, 
însă cu un golaveraj inferior, iar pe locul 
trei se găsește echipa Locomotiva Timi
șoara cu 25 puncte. Pe locul următor se 
află echipa Dinamo București cu 25 
puncte.

• în runda a V-a a turneului interna
țional de șah de la Belgrad s-au înregis
trat următoarele rezultate:

Barcza-Rabar 1/2—1/2 ; Karaklajici- 
Nievergelt 1—0; Nedelkovici-Porecca 
0—1; Mitici-Gligorici 1/2—1/2; Wade-Pe- 
trosian întreruptă; Joppen-Dj urase viei 
0—1; Matanovici-Czerniak 1—0; Jonose- 
vici-Pirc întreruptă; Ivkov-Trifunovici 
1/2—1/2; Bronștein-Pilnik întreruptă.

(Agerpres)

Tovarășului Constantin I. Parhon

Ani mul ți și fericiți!
Astăzi, tineretul patriei împreună cu toți oamenii muncii din 

țara noastră sărbătoresc pe academicianul Constantin I. Parhon, 
unul dintre cei mai de seamă fii al poporului nostru muncitor 
Întreaga sa viață și activitate închinate luptei pentru triumful 
Vieții omului, atit pe plan științific cît și social, constituie o vie 
pildă pentru tineretul patriei.

Tineretul nostru vede în persoana tovarășului Constantin 
I. Parhon un patriot înflăcărat, un luptător neobosit pentru 
triumful cauzei clasei muncitoare.

In întreaga sa viață tovarășul C. I. Parhon a fost și este un 
sincer și devotat prieten al Uniunii Sovietice. Încă din urmă cu 
ani, din timpul regimului de teroare burghezo-moșieresc tova
rășul C. I. Parhon a fost în fruntea acțiunilor menite să apropie 
poporul nostru de marele popor sovietic.

Tovarășul C. I. Parhon a participat activ Ia lupta partidului 
clasei muncitoare împotriva războiului fascist, antonescian.

Pentru meritele sale deosebite pe tărimul științei și în lupta 
poporului nostru pentru libertate și o viață mai bună, tov,-a. 
C. I. Parhon este membru ai Academiei R.P.R. și președintele 
ei de onoare, a primit înaltul titlu de Erou al Muncii So- 
cialiste și numeroase alte distincții.

Tovarășul C. I. Parhon pășește pragul a 8 decenii de viață. 
Cu acest prilej tineretul nostru, colectivul redacțional al zia
rului „Scînteia tineretului" urează marelui savant și luptător 
pentru fericirea poporului, ani mulți și fericiți, noi victorii pe 
tărîmurile științei !

La a 80-a aniversare a academicianului C. I. Parhon
Constantin I. Parhon,

Acad. Vasile Mârza

mai bine decît dînsul. Pentru aceasta îi 
dădea să citească tot ce găsea ca litera
tură asupra problemei respective. Orice 
•idee sau inovație experimentală a colabo
ratorilor săi era studiată cu multă serio
zitate și salutată cu entuziasm cînd era 
bună. Bucuria pe care o simțea în aceste 
momente era cea mai prețioasă răsplată 
a eforturilor noastre.

Prof. Parhon mai făcea un lucru neo
bișnuit pentru relațiile de pe vremuri 
dintre profesor și elevi. El încuraja criti
ca, o stimula ; ne încuraja să-1 criticăm

R.P.R., acad. C. I. Parhon este totodată 
proclamat Doctor honoris causa al Uni- ■; 
versității Leopoidine din Praga, iar în 
anul 1947, pentru meritele sale științifice 
a fost ales membru corespondent al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.

★
Voi căuta să analizez pe scurt uriașa ” 

contribuție adusă de acad. Parhon în do- 1 
meniul 
ani ai : 
Parhon : 
asupra 
lare în i 
spinării, 
laborare 
precizie

biologiei și medicinei. în primii 
activității sale științifice, tînărul V 
face o serie de remarcabile studii 
localizărilor grupurilor muscu- 
coarnele anterioare ale măduvei 

Aceste lucrări executate în co- 
cu regretata sa soție, sînt de o"" 
remarcabilă rămînînd valabile 
pînă în zilele noastre.

Acad. Parhon este unul din ’ 
primii cercetători care pune psi- ■ 
hiatria pe o bază materialistă, ’’ 
luptînd împotriva tendințelor •• 
idealiste care separau activita
tea creerului, (activitatea psihi-/'*, 
că) de restul organismului. El a** 
dovedit legătura indestructibilă ț*‘ 
dintre „psihic" și „vegetativ" și *' 
interdependența dintre ele. Prin 
aceasta, acad. Parhon, se apro-’ 
pie mult de învățătura marelui 
savant sovietic I. P. Pavlov, care ‘ 
cu alte metode a doborît dualis
mul în psihologie.

Acad. Parhon arată că celulele;'* 
nervoase au secrețiile lor, con- 1 
trar părerii multor 
mecaniciști care 
celulele nervoase 
decît elementul 
influxul nervos, 
de biochimie sovietică 
Kiev (acad. Palladin) și din Le-' 
ningrad (Prof. Kreps) au de
monstrat existența unui număr 
de fermenți în celulele creerului 
și a unor funcțiuni metabolise 
pe care profesorul Parhon Ie-a 
bănuit că există. *

Acordind un mare rol biochi- 
miei el a adus contribuții impor
tante în explicarea funcționării 
organismului nostru, în dezvol
tarea sa normală ca și ta evolu
ția sa patologică.

Prof. Parhon a considerat în
totdeauna organismul ca un tot 
funcțional. El a legat întotdeau
na turburările care se petrec în
tr-o parte a corpului de modi- - 

generale ale organismului sub in- 
factorilor de mediu. Acest punct

neurologi ;■» 
nu vedeau în*- 
ale creerului*; 
care produce =■■> 
Astăzi, școala" 

de la*"

Manifestări în cadrul Lunii
Prieteniei Romîno-Sovietice
In cadrul Lunii Prieteniei Romîno-So

vietice vor avea -Ioc în zilele următoare la 
Casa Prieteniei Romîno-Sovietice din Ca
pitală. str. Batiștei nr. 14, numeroase ma
nifestări

Joi, 28 octombrie, acad. I. S. Gheorghiu, 
conducătorul de’egației A.R.L.U.S care a 
vizitat de curînd Uniunea Sovietică, va 
ține o.conferință cu subiectul „Realizările 
din Uniunea Sovietică, îndreptar pentru 
munca științifică și tehnică din R.P.R.''.

Despre „înflorirea artei plastice sovie
tice după Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie" va vorbi șîmbătă după amiază 
sculptorul Constantin Baraschi, artist al 
poporului din R.P.R.

Duminică dimineața, la Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice va avea loc deschiderea 
festivă a clubului „Prietenii limbii ruse" 
După amiază, se va prezenta un program 
de cîntece șl dansuri sovietice și romînești

Lunt, 1 noiembrie, N. Al. Toscani, re
gizor principal la Teatrul Muncitoreșc 
C.F.R. Giulești. va conferenția despre „130 
de ani de la deschiderea Teatrului Mic din 
Moscova".

(Agerpres)

Deschiderea expoziției 
cărții politice

Cu.prilejul împlinirii a 10 ani de acti
vitate, Editura, de Stat pentru Literatură 
Politică a organizat o expoziție a cărții 
politice. în localul Librăriei Noastre nr. 1

Deschiderea expoziției a avut loc 
miercuri dimineață.

Au participat tovarășii: Sorin Toma, 
redactor șef al ziarului Scînteia, Florica 
Mezincescu, locțiitor al ministrului Invă- 
țămînțului, L. Țismăneanu și Vasile Dinu, 
directori adjunpți ai Editurii, de Stat pen
tru Literatură Politică, Al. Buican și 
Eduard Mezincescu, * vicepreședinți ai 
S.R S.C., E Rodan, secretar ai ARLUS- 
ului, colaboratori ai editurii și alții

Tov I Popescu-Puțuri, locțiitor al mi
nistrului Culturii, a vorbit despre „Zece 
ani de activitate legală a Editurii de Stat 
pentru Literatură Politică".

Asistenta a vizitat apoi expoziția, care 
cuprinde opere ale clasicilor marxism-le- 
ninismului, documente ale P.C.U.S-. și ale 
partidului nostru, lucrări sovietice și ro
mînești de literatură politică, precum și 
numeroase cărți și broșuri cu caracter so
cial-politic.

In cadrul expoziției, sînț prezentate de 
asemenea cîteva dim lucrările tipărite de 
partid în anii ilegalității- (Agerpres)

DIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE

Lucruri obișnuite
înserarea coboară în zilele de toamnă 

mai devreme ca oricînd și nici nu-ți dai 
seama cînd a învăluit totul în fumuriul 
ei opac. Dacă ai putea cuprinde cu pri
virea pînă hăt departe, ai intilni în miez 
de noapte terestre la care scinteiază raze 
de lumină,

Activitatea multor tineri nu încetează 
la sunetul sirenei. Ea continuă pînă noap
tea tîrzlu, pînă cînd tic-tacul ceasornicu
lui atrage privirile, iar acele de pe ca
dran vestesc că este timpul de culcare. în 
aceste ore condeiele înșiruie pe hîrtie lu
cruri obișnuite din munca tinerilor.

Unii tineri cunosc de vreme îndelun
gată bucuria de a împărtăși ziarului no
ianul de noutăți, alții abia acum o în
cearcă. Cert este un lucra, că numărul 
scrisorilor devine tot mai mare și că fie
care scrisoare întruchipează tablouri 
din marea bătălie pe care o desfășoară 
tineretul nostru — îndrumat de comu
niști — pentru înflorirea patriei noastre 
dragi.

Munca entuziastă pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate in întrecerea socia
listă este tema pe care o oglindesc multe 
din scrisorile sosite la redacție.

„Multe brigăzi și echipe — ne scrie 
corespondentul voluntar EMILIAN 
GEORGESCU — au lăsat vremea în 
urmă. Echipele conduse de tovarășii 
Nicolaie Teșcula șl Dumitru Frăsi- 
neanu, din secția vageane a uzinei „23 
August" din Capitală, au executat cu 
10 zile mai devreme dispozitivele ne
cesare vagoanelor cisterne.

Brigăzile conduse de Mihai Zaharia 
și Vasile Ungureanu, din secția ener
getică, și-au îndeplinit sarcinile de plan 
pe luna septembrie . cu 5 zile mai de
vreme, iar brigada tovarășului Gheor- 
ghe Manafu, din secția cazangerie, a 
executat cu două zile mai devreme 32 
cisterne de calitate superioară".

Asemenea tovarășului Emilian Geor
gescu, zeci și zeci de tineri împărtășesc 
ziarului. roadele obținute în întrecerea 
socialistă. Pretutindeni — alături de co
muniști — utemiștii se numără in pri
mele rînduri ale întrecerii. Pentru ei nu 
există o preocupare mai mare decît aceea 
de a pune la îndemîna oamenilor muncii, 
construcții noi, mai multe produse de larg 
consum, să îndeplinească hotărîrile parti
dului și ale guvernului. în acest scop, ti
nerii, aplică pe scară toț mai largă înain
tatele metode de lucru ale oamenilor so-, 
vietici. folosesc cu prisosință fiecare mi
nut, își’ridică calificarea profesională pen
tru îmbunătățire» cetită ții produselor

Urmărind munca tinerilor din Fabrica 
de confecții din Brăila, tovarășul Mihail 
Anghel ne-a informat că una din princi
palele preocupări ale muncitorilor este 
de a realiza, din aceeași cantitate de ma
terie primă, mal multe confecții.

„Pînă acum — scrie tov. MIHAIL 
ANGHEL — colectivul secției de croit 
a economisit 292 m. pînză din care se 
pot lucra peste plan 120 confecții și 
218.556 m. ață, cantitate necesară la 
confecționarea a 2.995 cămăși. In mod 
deosebit s-au evidențiat tinerii Popescu 
Aneta și Tudor Niculina".

„Paralel cu lupta pentru creșterea 
producției și a productivității muncii 
— ne încunoștiințcază tov. LULU SOLO
MON — muncitorii cooperativei de pro
ducție meșteșugărească „Metalurgica" 
din Craiova, desfășoară o activitate sus
ținută in vederea îmbunătățirii cali
tății produselor. Brigada în care lu
crează utemiștii Vasile Sirnion, Aure
lian Călugăru, Marin Ștefan, a reali
zat in 12 zile, 60 la sută din planul lu
nar și a dat toate produsele de cali
tate superioară. In curind, multe din 
produsele executate de ei vor fi cu
noscute de vizitatorii expoziției ce se 
va deschide in orașul Craiova".

Succesul nu poate fi hotărit de unul 
sau doi tineri care-și depășesc cu regu
laritate sarcinile de plan. Succesul deplin 
îl hotărăște întreg colectivul, de la cel 
care croiește și pînă la cel ce finisează 
produsul. Așa gîndește și utemistul Oros 
loan, responsabil cu producția și califi
carea în comitetul organizației de bază 
U.T.M. de la fabrica de tricotaje „Ag
nita".

„Utemistul Ion Munteanu a venit nu 
de mult timp în secția noastră — scrie 
tov. IO AN OROS. A fost repartizat la 
o mașină de tricotat ciorapi. Mașina 
lui se afia față în față cu a mea și ast
fel am avut posibilitatea să observ fe
lul defectuos în care lucra. Am stat 
de vorbă cu el în mai multe rînduri, 
i-am explicat cum muncesc eu, l-am 
învățat cum se face nodul, cum se ri
dică ochiurile cu 2 ace. Bucuria mi-a 
fost mare cind Munteanu și-a depășit 
sarcinile zilnice de plan cu două pe
rechi de ciorapi".

Fiecare scrisoare cuprinde o bogăție de 
fapte din munca și viața tineretului. Ea 
înfățișează lupta tineretului pentru tra
ducerea în fapte a. măsurilor elaborate de 
Hotărîrile Plenarei din 19-20 august 1953. 
- • LIDIA POPESCU • -

și plinea .mare preț pe observațiile critice 
la adresa muncii sale. El nu era numai 
conducătorul și profesorul nostru, ci și un 
adevărat. părinte sufletesc. Ne cunoștea 
toate bucuriile și necazurile și atît el cît 
și soția sa, ne ajutau ori de cite ori aveam 
vreun necaz sau nevoie.

Elevii săi și-i alegea cu grijă. In jurul 
său, nu admitea reacționari. Toate ele
mentele care au activat, după primul 
război mondial la Socola, toate cadrele 
tinere de interni, erau 
mentele progresiste. De 
„Socola roșie" care se 
reacționari și legionari 
cola, nume de care noi 
mîndri.

Prof. Parhon a fost și este un patriot în 
adevăratul sens al cuvîntului. El iubește 
cu pasiune poporul muncitor. CU multă 
dragoste el va îngrijit și vindecat mii de 
bolnavi din rîndurile oamenilor muncii, 
a luptat decenii de-a rîndul pentru sănă
tatea oamenilor muncii din țara noastră.

Prof. Parhon a fost și este un sincer 
și devotat prieten al Uniunii Sovietice. In 
ilegalitate, în anii teroarei fasciste, pro
fesoral Parhon își manifesta deschis, dra
gostea sa pentru U.R.S.S. A fost la Iași 
președintele comitetului „Maxim Gorki" 
și al „Amicilor U.R.S.S.“. A fost profesor 
la Universitatea Socialistă, după greva 
generală. In spitalul Socola s-a constituit 
organizația Uniunii Tineretului Comunist 
din Iași. în cabinetul său de consultații 
comuniștii țineau ședințe.. In anii grei ai 
teroarei fasciste, prof. Parhon a ocrotit 
mulți comuniști de furia Siguranței, 
declarîndu-i bolnavi, sau ajutîndu-i ca să 
se poată ascunde. Participa la procesele 
comuniștilor luînd atitudine contra re
gimului burghezo-moșieresc și a reacțiu- 
nii. Oligarhia de la noi a dus o luptă în
delungată pentru ca profesorul Parhon să 
nu pătrundă în Academia veche. în care 
regimul burghezo-moșieresc proclamase 
ca academicieni, fasciști, moșieri și o serie 
de nulități. Puținii savanți care pătrun
seseră acolo au avut de înfruntat multe 
greutăți pînă s-au văzut promovați în 
Academie. Dar prea era mare renumele 
său, prea era mare contribuția sa la ri
dicarea prestigiului tinerei științe romî
nești în țară și pe3te hotare ca să se 
poată împiedica pătrunderea sa în Aca
demie. Intrînd în vechea Academie, el n-a 
făcut nici o concesie ideologică elemente
lor reacționare din. această instituție.

La Iași și la București, profesorul Par
hon a avut de luptat cu cuziștii și legio
narii. In timpul dictaturii antonesciene a 
fost pensionat și scos și de la catedră și 
din spital și din laborator. Totuși profe
sorul Parhon nu s-a descurajat de fel. 
încurajat de dragostea și admirația ele
mentelor progresiste el și-a înjghebat un 
mic laborator unde a continuat cerce
tările.

In plină teroare antonesciană el parti
cipă activ la lupta avantgardei proletare 
din țara noastră contra războiului anto
nescian. Este unul din inițiatorii memoriu
lui prin care se cerea ieșirea țării noastre 
din războiul fascist, anti-sovietic.

Ziua eliberării patriei noastre îi produce 
o enormă bucurie. Cu energie tinerească 
își reîncepe munca în clinică, la catedră, 
în laborator.

Acad. Parhon este unul din primele ele
mente care au pus bazele A.R.L.U.S.-ului. 
Devenit președintele activ al A.R.L.U.S.- 
ului, el a dus în ultimii zece ani o muncă 
permanentă pentru întărirea 
de prietenie dintre poporal

Academicianul 
unul dintre cei mai de seamă fii ai po
porului nostru, împlinește astăzi 80 ani 
de viață. Cu ocazia sărbătoririi. iubitului 
nostru savant și luptător pentru fericirea 
poporului, ca unul din elevii săi, aș vrea 
să spun cîteva cuvinte despre viața și 
opera sa.

Fiul unui modest învățător ardelean, 
academicianul C. I. Parhon, s-a născut la 
15 (28) Octombrie 1874 la Cîmpulung- 
Muscel. A avut o copilărie plină de lipsuri 
materiale. Elev sîrguincios și dotat cu o 
inteligență vie, tînărul Parhon caută să 
cunoască viața oamenilor simpli, se inte
resează de felul cum trăiesc muncitorii 
în liceul „Petru și Pavel" din Ploești de
vine coleg cu A. Toma, academicianul de 
mai tîrziu. Amîndoi se apropie 
de mișcarea socialistă de la sfîr- 
șitul secolului trecut Citesc li
teratură marxistă și-și însușesc 
felul de a gindi materialist. 
Amîndoi vor rămîne credincioși 
o viață întreagă idealurilor pri
mei lor tinereți. Toate căile spre 
îmbogățire, spre glorie ieftină 
nu-1 ispitesc pe tinărul Parhon. 
El hotărăște să-și consacre mun
ca întregii sale vieți luptei pen
tru alinarea suferințelor oame
nilor muncii. •

După terminarea liceului se 
înscrie la facultatea de științe 
naturale și la facultatea de me
dicină. Prin studiu perseverent, 
studentul Parhon își însușește în 
afara orelor de curs darwinis- 
mul. Atras de uriașa, personali
tate a lui Babeș și a tinărului 
profesor de neurologie, Gh. Ma
rinescu, elevul lui Babeș, stu
dentul Parhon, unul din cei 
mai buni studenți ai facul
tății, se hotărăște să se con
sacre studiului neurologiei. In 
anul 1897 își trece cu succes ex
ternatul. Alege. ca intern, clinica 
de neurologie condusă de prof. 
Marinescu de la spitalul Panteli- 
mon. Din acest moment tînărul 
Parhon își începe activitatea 
științifică pusă decenii de-a rin- 
dul în slujba oamenilor muncit

Prima sa lucrare științifică este 
viu apreciată de prof. Babeș care 
timp de cîteva decenii a exerci
tat o puternică influență asțipfa 
științei romînești.

întreaga operă a lui Babeș, a lui Mari
nescu și a academicianului Parhon se si- 
tuiază pe o interpretare materialistă. înar
mat cu ideologia marxist-leninistă,_ aca
demicianul Parhon va continua măreața 
operă a înaintașilor săi. Tînărul Parhon 
absolvi în mod strălucit facultatea de me
dicină plecînd pentru specializare la 
Miinehen. Reîntors în țară el se dedică 
neurologiei, cît și unei noi ramuri a me
dicinii, endocrinologia. El face prima sin
teză critică în domeniul endocrinologiei 
scriind în 1909 împreună cu dr. M. Gold
stein primul tratat de endocrinologie din 
lume. Această carte- îl consacră știînțifi- 
cește ca pe unul din ctitorii endocrino
logiei.

Peste cîțiva ani, prin luptă grea, cu un 
singur vot în plus, . ajunge profesor de 
neuro-psihiatrie la facultatea de medicină 
din Iași. In acest vechi centru 'cultural, 
care a dat patriei noastre savanți și lite- 
rați de frunte, se cuibăriseră în.posturi de 
conducere ale învățămîntului superior 
cîțiva reprezentanți, limitați ca specialiști, 
dar tari prin relațiile lor cu partidele li
beral și conservator. Aceștia s-au opus ca 
tînărul savant să pătrundă în corpul pro
fesoral. Totuși, s-au găsit profesori ca 
Rigler, Reiner și alți gînditori și oameni 
de știință, care au apreciat pe tînărul 
Parhon. și l-au adus în mijlocul lor pentru 
a ridica nivelul învățămîntului medical 
din capitala Moldovei.

Tînărul profesor a găsit la spitalul Sot 
cola, unde era clinica de neuro-psihiatrie, 
o situație medievală. ■ Bolnavii psihici 
(nebunii cum li se spune în popor) erau 
tratați ca niște criminali. Legați cobză în 
cămașa de forță sau cu frînghii, erau 
nevoiți să stea în celule cu grătii, supra- 
veghiați de după ferestruici de gardieni 
sălbatici. Profesoral Parhon a făcut o 
adevărată revoluție în îngrijirea bolnavi
lor. A desființat cămașa de forță și celu. 
lele cu gratii. Dacă pină la el bolnavii nu 
primeau nici un tratament, profesorul 
Parhon, după exemplul maestrului său 
Marinescu începuse să aplice cele mai 
noi tratamente bolnavilor.

în scurtă vreme au început să se adurie 
în jurul tinărului profesor Parhon, elevi. 
Acesta reușise — contrar opiniei curente 
să vindece „nebuni". Asemenea fapte nil 
se mai înregistraseră nicicînd la Iași. Pro
fesorul Parhon, cunoscut și apreciat peste 
hotare, începe să fie cunoscut și apreciat 
și în țară — așa cum de altfel s-au în- 
tîmplat lucrurile cu mulți oameni valoroși 
ai culturii noastre pe vremea regimului 
burghezo-moșieresc.

Prof. Parhon ținea la Iași .cursuri foarte 
clare și frumoase, demonstrînd cu cazuri 
și piese toate afirmațiile sale. Lecțiile sale 
vii, atrăgătoare n-au fost uitate nici as
tăzi de. numeroșii săi elevi. El reușește 
să-și cunoască studenții, să-și apropie pe 
cei mai buni și să-i antreneze în munca 
științifică. Sădește în sufletul elevilor și 
studenților săi. dragostea de om.

Profesorul Parhon este un organizator 
prin excelență. In scurtă vreme a reușit 
să organizeze pe baze noi spitalul, cli
nica, laboratorul, cursurile, și munca 
științifică. Creează „Societatea de Neu
rologie, Psihiatrie, Endocrinologie și 
Psihologie, din Iași", scoate ;o revistă, 
atrage numeroși colaboratori, pe care-i îri- 
drumează în permanență pe drumul în
sușirii materialismului, combate diferite 
curente reacționare, din medicină și biolo
gie, lucrează fără preget, cu dragosțe și 
entuziasm și reușește să realizeze o operă 
uriașă.

Pe noi, elevii săi, prof. Parhon ne-a în
vățat să muncim cu dragoste. El cerea 
unui colaborator al său, căruia îi încre
dința rezolvarea experimentală a unei poporul sovietic, 
probleme ea să cunoască'ateaStă problemă Președinte ' de onoare al

aleși dintre ele- 
aiei și numele de 
dăduse de către 
clinicii de la So- 
eram deosebit de

legăturilor
nostru și

Academiei

ficările 
fluența 
de vedere apropie de asemenea cercetă
rile academicianului C. I. Parhon de în
vățătura lui I. P. Pavlov.

Academicianul Parhon se ocupă de * 
problema bătrîneței demonstrînd că în - 
multe cazuri îmbătrînirea este de natură 
patologică. In consecință, noi trebuie să 

. luptăm contra îmbătrînirii. Acad. Parhon 
creează o nouă ramură a biologiei, bio
logia vîrstelor sau „ilikibiologia".

Dar acolo unde academicianul Parhon/! 
are cele mai multe descoperiri este ta “ 
domeniul endocrinologiei. încă acum 40 A 
de ani el descoperă contradicții dialec- ’î 
tice (funcționale) antagoniste între di-‘î 
feritele glande ale aparatului endocrin. * 
El descoperă că secreția tiroidiană inhibă /* 
funcțiunile glandei numită „timus" și se-"' 
creția ovarelor și testiculelor. Aceste 
corelații funcționale și altele sînt azi ' 
o noțiune curentă, adînc pătrunsă în cli
nică și în terapeutică. Prin aceasta, 
academicianul Parhon a deschis noi ca
pitole în endocrinologia pusă pe baze fi
ziologice. Academicianul Parhon a des
coperit relațiile dintre glanda paratlroidă 
și transformările pe care le suferă cal
ciul in organism și mai ales ta depune
rea sa în oase. Spațiul restrîns al acestui 
articol nu ne permite să descriem mai în 
detaliu și alte descoperiri ale sate.

Regimul nostru de democratic populară .< 
își arată de la început aprecierea sa față ./ 
de ilustrul savant. Primul institut știin-M 
țific creat de regimul nostru a fost Insti- Î 
tutul de Endocrinologie „C. I. Parhon", / 
institut bogat înzestrat cu clinici, labo-.t 
ratoare și numeroși tineri cercetători.’" 
Din primul an al funcționării sale, Insti-1 
tutui de Endocrinologie îsi 1 leagă activi- * 
tatea sa comnlexă de probleme teoretice "' 
și practice. Institutului de Endocrinolo-/ 
gie „C. I. Parhon" i se încredințează " 
conducerea luptei contra gușei endemice, 
flagel care reprezintă o grea moștenire a ■* 
regimului burghezo-moșieresc. Sub con- ', 
ducerea Institutului și cu colaborarea "* 
Ministerului, azi lupta contra gușei !n—*î 
registrează succese importante. Metodele” 
folosite în această luptă — ca și în în- b 
treaga activitate a Institutului — sînt me- ■' 
tode sovietice. Legînd știința de practică J 
acad. Parhon și colaboratorii săi reușesc ■z 
ca, pe lingă rezolvarea problemelor legate *1 
de bolile omului, să rezolve și probleme de " 
producție. S-a reușit cu ajutorul hormo
nilor 
să se 
nilor, 
ducă

. masa

tiroidieni adăugați în alimentație, 
crească greutatea porcilor și a găi- 
și la acestea din urmă să se pro- ': , 
modificări care măresc nu numai. 
lor (cantitatea de carne pe care o 

pot da) ci, în același timp numărul de 
ouă.

4r ■acPentru noi, foștii săi elevi, minunății 
ani de învățătură petrecuți sub condu- ,. 
cerea sa sînt de neuitat, fiind o perioadă ■■ 
de școală științifică și patriotică.

Figura neobositului nostru maestru ■ 
apare și azi așa cum a fost o viață în-':1 
treagă: o figură luminoasă și curată a .• 
unui mare savant, modest, uman și bun," 
adevărat părinte sufletesc, șef de școală ™ 
necruțător față de reacțiune și de..............
idealiste, patriot, aprig luptător 
fericirea poporului.

Astăzi, cînd întregul nostru 
muncitor sărbătorește cea de a 80-a ani-1 
versare a zilei de naștere a acad. C. I.' 
Parhon, noi, foștii săi elevi unim cu dra- ’ 
goste urările noastre calde, urărilor între
gului popor și dorim din toată inima maes
trului venerat, colegului, cetățeanului, to*- - 
varășului academician Parhon viață 
lungă, sănătate deplină și succese tot - 
mai mari în munca sa creatoare.

teoriile M 
pentru

popor- ■ ti
4



Puternicul ecou international al notei 
din 23 octombrie 1954

guvernului sovietic

I PEKIN 27 (Agerpres). — China Nouă
Toate ziarele centrale din Republica 

Populară Chineză au publicat nota gu
vernului sovietic din 23 octombrie. Textul 
notei a fost transmis de asemenea de 
postul de radio Pekin.

Sub titlul „Uriașa contribuție a Uniunii 
Sovietice la cauza asigurării păcii", zia
rul „Dagunbao" publică un articol în care 
scrie printre altele : Noua propunere so
vietică reprezintă o nouă mare contribu
ție la cauza asigurării securității 
europene, și arată eforturile sincere și 
consecvente ale Uniunii Sovietice îndrep
tate spre rezolvarea pașnică a problemei 
germane și apărarea păcii în Europa. 
Poporul chinez sprijină pe deplin această 
nouă propunere sovietică justă și opor
tună, care corespunde intereselor po
poarelor iubitoare de pace din întreaga 
lume. ★

BERLIN 27 (Agerpres). — A.D.N.
Nota guvernului sovietic adresată gu

vernelor Franței, Marii Britanii și S.U.A. 
este în centrul atenției întregii prese de
mocrate beriineze din 26 octombrie.

„Neues Deutschland" subliniază con
trastul dintre acordurile de la Londra și 
Paris și nota guvernului sovietic din 23 
octombrie a.c. Ziarul subliniază că în timp 
ce acordurile de la Londra și Paris au 
drept scop remilitarizarea Germaniei oc
cidentale, includerea ei în blocuri agre
sive, ocupația nelimitată a Germaniei oc
cidentale și împiedicarea înțelegerii între 
germani, nota guvernului sovietic conține 
propuneri concrete îndreptate spre rezol
varea pașnică a problemei germane în 
interesele naționale ale poporului german.

Guvernul sovietic propune convocarea in 
noiembrie a.c. a unei conferințe a miniștri
lor Afacerilor Externe. In felul acesta, 
noiembrie 1854 poate deveni o lună ho- 
tărîtoare pentru cauza rezolvării pașnice a 
problemei germane. Ea poate marca în
ceputul creării unei Germanii noi, iubi
toare de pace și suverane, libere și demo
cratice, puternice și mărețe.★

PARIS 27 (Agerpres). — Ziarul ..Le 
Monde", care a publicat textul integral 
al notei sovietice din 23 octombrie, o 
comentează în articolul său de fond din 
25 octombrie. Deelarînd că odată cu sem
narea acordurilor de la Paris cu privire 
la înarmarea Germaniei occidentale se 
deschide o nouă pagină în istoria Europe: 
și a întregii lumi, ziarul recunoaște că 
aceste acorduri nu stirnesc entuziasmul

„Țările noastre vor colabora și se vor ajuta una pe alta"
Cuvintarea răstită de Xehru la radia Pekin

PEKIN 27 (Agerpres). — China Nouă 
Postul de radio Pekin a transmis ia 27 

octombrie cuvintarea lui Pandit Jawahar
lal Nehru, primul ministru al Indiei care 
a fost înregistrată • pe bandă de magne
tofon în ajun.

Acum o săptămînă — a spus Nehru — 
am sosit la Pekin și mîine voi pleca din 
acest vestit și frumos oraș iar după alte 
trei zile voi pleca din China, întorc’ndu- 
mă în India.

Duc cu mine impresii de neuitat din 
noua Chină. Duc cu mine mai ales amin
tirea unei neobișnuit de calde prietenii și 
ospitalități de care m-am bucurat din 
partea generosului popor chinez. Nu voi 
uita niciodată bunătatea și afecțiunea po
porului chinez.

Acum 20 de ani a avut loc în China 
„marșul cel lung". îmi amintesc cu cit 
interes și admirație .citeam despre acest 
marș. El a devenit vestit in analele mili
tare ca un fapt de mare măiestrie in luptă 
și de o uriașă rezistență. Pentru mine, 
marșul de acum douăzeci de ani a deve
nit simbolul drumului lung parcurs de a- 
cest popor.

Un galop diplomatic 
care primejduiește pacea Europei

Opinia publică a asistat timp de cîte- 
va zile la un adevărat galo-p diplomatic. 
Miniștrii de externe occidentali prezenți 
la Paris au organizat în goană diferite 
conferințe, fiecare etichetată altfel, cu un 
număr de participant diferit, între 2 și 
14, dar cu un singur scop : accelerarea 
reinarmării Germaniei occidentale.

După cit se știe acest galop s-a în
cheiat cu semnarea unei serii de acor
duri și protocoluri care consfințesc renaș
terea militarismului în Germania occi
dentală.

Desigur, conferințele în lanț au putut 
să uimească prin graba cu care au fost 
organizate. Graba aceasta iși avea temei. 
Puterile occidentale au vrut să pună po
poarele în fața faptului împlinit al renaș
terii Wehrmachtului. De aci și. atmosfera 
de mister, caracteristică comploturilor de 
culise, în care au fost învăluite tratati
vele de la Paris. Miniștrii occidentali au 
vrut ca popoarele să cunoască cit mai 
puține amănunte din monstruosul tîrg pe 
care l-au pus la cale. Este astfel explica
bil faptul că presa occidentală a deve
nit mai puțin limbută decit deobicei, ba 
Adenauer, cu tupeul unui feldwebel, i-a 
sfătuit pe liderii politici vestgermani să 
se abțină de la orice soi de declarații.

Din ce pricină s-au luat asemenea mă
suri de precauție ? Pentru că la Paris 
miniștrii occidentali au încercat să dea 
viață unui plan pe care popoarele euro
pene l-au respins cu indignare. Este vor
ba de funestul plan al „C.D.E." pe care 
de data aceasta puterile occidentale l-au 
botezat : uniunea vest-europeană și din 
care fac parte Anglia, Franța, Germania 
occidentală, Italia, Belgia, Olanda și 
Luxemburg. Dar această „uniune" nu este 
în fond decît un paravan, tot așa cum a 
fost și defuncta „ODE un paravan el re- 
militarizării Germaniei occidentale. Mister 
Dulles ar fi preferat poete ca renașterea 
Wehrmachtului să se petreacă cu fast, dar 
pentru că lumina zilei nu este prielnică 
unor asemenea operații, militarismul ger
man a fost introdus în coaliția atlantică 
pe scara de serviciu. Succesiunea de con
ferințe de la Paris a urmărit tocmai a- 
ceasta — intrarea Germaniei occidentale 
reînarmate în „uniunea vest-europeană" 
și ta N.A.T.O. (pactul atlantic).

Potrivit știrilor transmise de la Paris 
S-a realizat o înțelegere intre statele oc

nimănui și că după nouă ani de la capi- 
tularea Germaniei hitleriste, in toate ță
rile se urmărește „cu teamă" reînvierea 
Wehrmachtului.

„La primejdiile specifice legate de exi
stența militarismului gc.-man, scrie „Le 
Monde", se adaugă și faptul că Germania 
rămîne scindată și că nimeni nu poate 
prevedea cu certitudine felul in care ea 
va folosi armele și puterea care i se re
dau".

Ziarul repetă teza propagandei burghe
ze după care nota sovietică, chipurile, 
„nu răspunde deloc la întrebările puse 
recent cu privire la scopurile convocării 
unei conferințe a celor patru puteri". Zia
rul se pronunță in favoarea unor trata
tive între cele patru puteri care, după 
cum afirmă ci, trebuie precedate de „rati
ficarea grabnică" a acordurilor de la 
Paris.

Ocupîndu-s« de nota sovietică, ziarul 
„France Soiri' scrie că „această notă are 
în primul rind drept scop să arate Fran
ței si Germaniei occidentale, acum cind 
au fost încheiate acordurile de la Paris, 
că în ce privește înarmarea Germaniei, 
poziția sovietică rămîne neschimbată—"

Ziarul relatează că săptămînă trecută 
S.U.A., Franța și Anglia au căzut de acord 
să nu înceapă tratative cu Uniunea So
vietică înainte de intrarea in vigoare a 
acordurilor de la Paris.

Ziarele „L'Humanlte" șl „Liberation" au 
publicat declarațiile unor deputaț: în 
Adunarea Națională si ale unor membri 
ai Consiliului Republicii.

Leo Hamon, membru in ConriL-l Re
publicii, membru al Partidului MJLP- 
arată că „înarmarea Germanie: occiden
tal’ constituie o calamitate" și cheamă 
puterile occidentale să examineze cu a- 
tenție nota guvernului soviete din 23 cc- 
tcmbric și propunerile făcute de reprezen
tantul U R-S S. la ONU. in problema 
dezarmării. Gaston Palewski, vicepreșe
dinte al Adunării Naționale, a declarat: 
„Răspunsul la propunerile sovietice, a 
căror însemnătate din punctul de vedere 
al dezarmării și din punctul de vedere 
al soluționării problemei europene ar fi 
absurd să fie subapreciată, constituie in 
prezent o importantă problemă po'-itrii 
Aliații noștri declară că ratificarea tre
bui’ să aibă loc înainte de începerea tra
tativelor cu Uniunea Sovietică. Not sis
tem insă de altă părere" .

*
LONDRA 27 (Agerpres L — TASS
Presa engleză centimă să comenteze

Atît China rit ri India au parturs un 
drum lung spre libertate șî înflorire. Ur- 
mînd căi diferite am cjtms la ateciș. eta
pă a drumului nostru. Este o etapă im
portantă cări sinteza arunt țări libere si 
suverane. Dar aceasta este numai o etapă 
și nci trebuie rl rnerțțem mai depar e 
pînă ce marile noastre popoare vor ajun
ge la nivelul de înflorire și fericire Ia 
care au dreptul

Astfel țările noastre stat zapjlis In 
această măreață operă și amindotră pot 
învăța cita ceva una de la alta. Amta- 
două pot colabora in mai multe feluri 
chiar dacă problemele lor diferă iatru- 
cltva și dacă metodele lor nu stat ace
leași. Ceea ce este esențial in relațiile 
dintre două popoare șl două țări este în
țelegerea reciprocă și sentimentele de 
prietenie. Dacă acestea există, toate cele
lalte vor urma. Stat convins că acestea 
există azi în China și India.

Mă voi întoarce în India Ia sarcina 
mea, care este grea, dar din scurta mea 
vizită duc cu mine amintiri plăcute des
pre această mare țară și marele său po
por. Aceste amintiri mă vor însufleți și 

cidentale. Se spune anume că reprezen
tanții S.U.A., Angliei și Franței au că
zut de acord eu Adenauer „asupra anu
lării statutului de ocupație" și că a fost 
adoptată o hotărîre cu privire la restabi
lirea „suveranității" vest-germane, „su
veranitate", care deschide de fapt calea 
reînvierii militarismului prusac. Punc
tele asupra cărora cei patru miniștri oc
cidentali au căzut de acord sint clare : 
prin pretinsa anulare a statutului de ocu
pație se înțelege dreptul nelimitat al gu
vernanților de la Bonn de a se înarma. 
Proporțiile înarmării sint cunoscute. Pen
tru început este vorba de o armată de 
500.000 oameni. în legătură cu’reinarma- 
rea vestgermană se vorbește insistent de 
unele „garanții". De fapt restricțiile ta 
ceea ce privește fabricarea de armament 
în Germania occidentală pot fi anulate 
printr-un simplu vot al majorității „uniu
nii vest-europene". Cit privește controlul 
asupra armamentului fabricat ta Germa
nia occidentală, propunerile lui Mendes- 
France au fost îngropate intr-un „grup 
de experți" care se va întruni în... 1955. 
Istoria ultimelor decenii este însă deose
bit de instructivă în ceea ce privește va
loarea pe care o atribuie utilitariștii ger
mani „garanțiilor" ; valcarea unor pe
tece de hirtie. Cit privește diplomația bri
tanică se știe că ea a mai oferit „garan
ții" și în perioada premergătoare celui de 
al doilea război mondial dar aceste „ga
ranții" n-au fost nici un moment respec
tate. Și se mai știe că prezența diviziilor 
britanice n-a putut atunci să împiedice pe 
hitleriști să ocupe Parisul și să provoace 
catastrofa militară de la Dunkerque.

Hotărirea cu privire la restabilirea „su
veranității". Germaniei occidentale este 
un document de un cinism rar intîlnit 
in analele diplomației burgheze. In acor
dul care stabilește încetarea regimului de 
ccup3ție se precizează în mod categoric t 
„Din momentul intrării in vigoare a a- 
cordurilor cu privire la aportul german 
la cauza apărării, (e vorba de remilitari
zarea Germaniei occidentale, n.n.) pe 
teritoriul Republicii Federale pot rămîne 
forțe armate de aceeași naționalitate și 
cu același efectiv ca acelea care se vor 
găsi la acea dată pe teritoriul ei". Adică— 
„încetează" ocupația, dar rămin ocupan- 
ții pe termen nedeterminat Dincolo de 
aspectul caragialesc al problemei, trebuie zia vizitei lui Adenauer în S.U.A. — al

nota guvernului sovietic din IC octomhrie.
O serie de ziare burgheze cer ca nota 

sovietică să fie examinată cu deosebită 
atenție. „Este recomandabil scrie ziarul 
..Evening News", ca Occidentul să exami
neze cu atenție nota Rusiei". Ziarul 
„Yorstiire Post" subliniază în articolul 
său redactional că „ar fi imprudent să se 
declare de la bun început că ultima notă 
rusă este inutilă ca bază pentru viitoa
re tratative'. Totodată, presa burgheză 
insistă asupra ratificării cit mai grabnice 
a acordurilor de la Paris, înainte de re
luarea tratativelor cu Uniunea Sovietică. 
Presa burgheză con sderă necesare tra
tativele „de pe poziții de forță" ceea 
ce, după cum se știe, nu a adus 
niciodată succes diplomației occiden
tale cind era vorba de Uniunea So
vietică. „Există indicii, scrie York
shire Post", că puterile occidentale 
— si in primul rind Statele Unite — în
clină mai curind să facă uz de forța lor 
ca bază pentru tratative cu Rusia". „As
tăzi, afirmă ziarul, putem duce tratative 
de pe poziții de forță". Ziarul iși dă insă 
seama că s-ar putea ca o asemenea poli
tică să nu aibă succes „Nu se poate afir
ma nici dec-.ra — scrie ziarul — că vii
toarele evenimente vor fi în folosul nos
tru".

Unele ziare insistă ca Uniunea Sovietică 
să îndeplinească anumite condiții „prea
labile" înainte de începerea tratativelor. 
Astfel, ziarul „Western Mail and South 
Wales News". referindu-se Ia „cercurile 
diplomatice din Paris", scrie că „Occiden
tul consideră necesar" ca tinerea confe
rinței să fie precedată de „semnarea unui 
tratat care să pună capăt ocupației Au
striei si de alegeri libere pe întreaga Ger
manie". Or. tocmai acestea stat proble
mele a cărcr examinare o propune gu
vernul sovietic ta nota sa!

★
OSLO 27 (Agerpres). — Ziarul ..Frhe- 

ten" a pobiicat sub semnătura lui Knut 
Lanzfeldt un articol intitulat: „O altă 
cale", in care scrie printre altele: „Isto
ria ne arată că crearea de grupări mili
tare ostile in Europa duce ta mod inevi
tabil la ascuțirea relațiilor dintre state.- 
Există o aită cale care a fost indicată in 
special ta propunerile delegației sovietice 
la conferința de la Berlin— Propunerea 
fnenutai sovietic prevede participarea 
tuturor țărilor europene la crearea unui 
dUm general european de securitate co

mă vor întări ta înfăptuirea sarcinilor 
mele. Sptc enter că ta man’e evenunente 
pe care le trăim dtatre care cel mai mare 
este stabilirea unei păci trainice la lume, 
țările noastre vor colabora șt se vor ajuta 
una pe alta.

Doresc să exprim tacă odată adîaca mea 
recune-jt.vă populației orașului Pekin, 
guvern elm si intrrgulu: popor chinez pen
tru prietenia șî ospitalitatea lor.

♦
PEKIN 27 (Agerpres). — Chtaa Nouă 

transmite :
La 27 octombrie. Jawaharlal Nehru 

primul ministru al Indiei, a părăsit ora
șul Pekin. La aerodrom, Nehru și persoa
nele care l-au însoțit au fost conduși de : 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat și ministrul Afacerilor Externe a! 
R P. Chineze ; Pin De-huei, Den Țzu-huei. 
He Lun. Ulanfu. Li Fu-ciun și Li Si an 
Nian. locțiitori ai premierului Consiliului 
de Stat al R-P. Chineze.

înainte de plecare, Nehru a rostit o 
scurtă cuvtatare. In drum spre India. 
Nehru și persoanele care-I însoțesc vor 
vizita China de est și de sud.

să menționăm gravitatea situației ce se 
crează Prezența ocupanților occidentali 
are drept scop accelerarea procesului de 
remilitarizare a Germaniei occidentale — 
și înăbușirea luptei patrioților germani 
împotriva magnaților din Ruhr și gene
ralilor revanșarzi.

Tratativele de la Paris au dezvăluit 
însă adîncirea contradicțiilor între pu
terile occidentale, hotăririle luate fiind ta 
primul rind rodul dictatului american. A- 
ceste hotăriri nu numai că nu aplanează 
divergențele dar dimpotrivă creează con
diții pentru adincirea lor, așa cum este 
cazul in problema Saarului.

Acordul asupra probleme: Saarului este 
mai bine zis un tirg intre monopolișții 
francezi și cei germani. Adenauer a ac
ceptat separarea regiunii Saar de Germa
nia și „europenizarea" ei, ta schimbul 
acceptării de către Mendes-France a re
nașterii Wehrmachtului.

Această înțelegere a provocat o pro
fundă nemulțumire ta Germania occi
dentală și va da un nou impuls concu
renței dintre monopolișții francezi și cei 
vestgermani.

Direcția către care țintesc în primul 
rind acordurile de Ia Paris este împiedi
carea unor tratative intre marile puteri 
pentru reglementarea pașnică a proble
mei germane. Cercurile agresive din 
S.U.A., care primesc un sprijin nelimitat 
din partea revanșarzilor de la Bonn, în
cearcă pe toate căile să zădărnicească 
unificarea Germaniei și încheierea unui 
tratat de pace cu aceasta.

Monopolurile americane văd ta remili
tarizarea Germaniei occidentale un mij
loc de înveninare a atmosferei interna
ționale de tatețire a cursei înarmărilor, 
de sporire a comenzilor militare, un mij
loc de obținere de cîștiguri fabuloase 
Pentru negustorii de armament de peste 
ocean nu există altă cale de urmat decît 
cea a agravării continue a situației inter
naționale. Pe această cale pășesc și stâ- 
pînii oțelăriilor din Ruhr, care nu au uitat 
uriașele avuții st rinse ta anii războiului 
hitlerist Intr-adevăr, retaarmarea Ger
maniei occidentale este o afacere deose
bit de avantajoasă pentru monopoluri. 
Corespondentul din Washington al ziaru
lui „New York Post" relata că cu oca-

Un important discurs rostit 
de A.’ I. Vîșinski la O. N. U. 

în problema reducerii înarmărilor
NEW YORK 27 (Agerpres). — TASS 
în ședința din după amiaza zilei de 25 

octombrie a Comitetului Politic a luat cu
vîntul reprezentantul U.R.S.S., A. I. Vî
șinski, care a rostit un discurs bine do
cumentat.

Discuțiile au arătat, a declarat A. I. 
Vîșinski, că în problema reducerii arma
mentelor clasice și forțelor armate și a 
interzicerii armelor atomică, cu hidrogen 
și a celorlalte tipuri de arme de extermi
nare în masă s-a realizat în prezent o 
apropiere între punctele de vedere ale 
Uniunii Sovietice și punctele de vedere 
ale puterilor occidentale.

A. I. Vîșinski a subliniat că unele de
legații care sufereau de boala pesimis
mului căutau să sublinieze cit mai mult 
elementele care dezbină părțile în pro
blema aflată în discuție, în loc să subll- 

I nieze elementele care unesc părțile sau 
care apropie punctele lor de vedere. Dar 
nici acești delegați n-au putut în cele din 
urmă să reziste în fața puterii faptelor. 
Așa, de pildă, renrezentan'ul Australiei, 
Spender, care a făcut propagandă în fa
voarea „pesimismului sănătos", vorbind 
despre scopurile proiectului de convenție 

i internațională propus la 30 septembrie de 
Uniunea Sovietică cu privire la reduce
rea armamentelor și interzicerea armei 

1 atomice, pe de o parte, și despre propu
nerile franco-britanice, pe de altă parte, 
a recunoscut că aceste scopuri „stat atît 
de asemănătoare tacit ele pot fi consi
derate în mod oractic ca fiind elaborate 
de comun acord".

Reprezentantul U.R.S.S. a reamintit in 
! continuare că in timp ce în trecut existau 
I divergențe serioase cu puterile occidentale, 

de pildă, intr-un principiu important cum 
este principiul dezarmării in etape. în pre
zent această divergență a fost înlăturată. 
Pe de o parte, puterile occidentale au ac
ceptat principiul reducerii armamentelor, 
asupra căruia a insistat Uniunea Sovie- 

i tică chiar de la început, iar pe de altă 
parte. în propunerile sovietice se ține 
seama de propunerea anglo-franceză cu 
privire la efectuarea în două etape a re
ducerii armamentelor clasice și forțelor 
armate. Ocupindu-se de problema nivelu
rilor de la care trebuie să se efectueze re
ducerea armamentelor și forțelor armate, 
despre care s-a vorbit atît de mult în 
timpul discuțiilor, A. I. Vîșinski a declarat 
că atit in proiectul Uniunii Sovietice cit și 
ta memoriul franco-britanic se propune ca 
reducerea armamentelor și forțelor armate 
să se efectueze de la nivelul armamente
lor și forțelor armate existent la 31 de
cembrie 1953. Din acest lucru reiese că și 

■ in această problemă poziția Uniunii Sovie. 
tics, pe de o parte, și cea a Franței și An
gliei, pe de altă parte, coincid.

Vorbind ta continuare despre esența pro
punerilor sovietice cu privire la crearea 
unui organ de control, A. I. Vîșinski a ex
plicat că sarcina comisiei provizorii de 
control, potrivit proiectului sovietic de 
rezoluție, va consta in a supraveghea în
deplinirea de către state a angajamente
lor luate ta ceea ce privește reducerea" ar
mamentelor clasice și a forțelor armate. 
In a doua etapă, care prevede aplicarea 
unor măsuri pentru interzicerea armei ato. 
mice, trebuie să fie instituit un organ per
manent d’ control.

A. L Vîșinski a atras atenția Comitetu
lui Pclitic asupra faptului că propunerea 
cu priviră la prima etapă a reducerii ar
mamentelor — care prevede reducerea ar
mamentelor cu primele 50 de procente din 
cetele stabilite de comun acord și crearea 
unei comisii provizorii de control — a fost 
prezentată de guvernul sovietic pentru a 
realiza o apropiere între punctele de ve
dere ale Uniunii Sovietice și ale puterilor 
ocridentale.

Uniunea Sovietică — a declarat A. I. 
V*ș:n«ki — consideră, ca și ptaă acum, că 
realizarea unui acord privind renunțarea 
necondițicnată de către state la folosirea 
arme, atomice, ca un pas important spre 
interzicerea completă a armei atomice și 

, scoaterea acesteia din armamentul state
lor, ar avea cea mai mare importanță

cărui scop principal este încheierea unui 
pac: militar bilateral cu guvernul ameri
can — se Va anunța că S.U.A. vor pune 
la dispoziția Germaniei occidentale ar
mament greu ta valoare de peste un mi
liard dolari. In același timp ziarul anunță 
că „pentru a accelera producția de arma
ment ta Germania occidentală. Stassen, 
directorul oficiului pentru operațiunile ta 
străinătate, a plasat unor firme germane 
comenzi ta valoare de 7.760 mii dolari ta 
contul programului de achiziții in străi
nătate". Cîrdăs.a capitalului amertcano- 
german nu este un fapt nou. Chiar și 
atunci, ta timpul ultimului război mon
dial. cind scldații americani mureau 
uciși de hitleriști. capitaliștii americani 
încasau profituri uriașe de pe urma pro
duselor strategice furnizate Germaniei 
naziste, eu sau fără intermediari.

Desigur stăptail de trusturi pot fi mul
țumiți de acordurile încheiate la Paris. 
Popoarele au insă motive serioase de în
grijorare. In primul rind poporul ger
man vede ta acordul de la Paris o ame
nințare directă îndreptată împotriva sa 
și a tuturor celorlalte popoare europene. 
Ca urmare a hotăririlor puterilor occiden
tale, se încearcă îndepărtarea perspecti
vei unificării Germaniei și încheierii tra
tatului de pace. Statul vestgerman capătă 
tot mai pronunțat fizionomia unui stat 
ta care domnește isteria militarismului 
agresiv, care renaște sub oblăduirea celor 
mai taveterațî dușmani ai păcii — impe
rialiștii americani. Totodată noile acor
duri aruncă pe umerii maselor largi ale 
poporului german poveri greu de supor
tat Deși formula cheltuieli de ocupa
ție" este înlocuită cu formula „cheltuieli 
de întreținere", lucrurile nu numai că nu 
s-au schimbat, dar. dimpotrivă, s-au a- 
gravat De altfel nemulțumiri se mani
festă și ta unele cercuri ale burgheziei 
vestgermane. lovite ta interesele lor prin 
acordul asupra Saarului.

Popoarele Europei și îndeosebi vecinii 
Germaniei, nu pot trece nepăsătoare pe 
lingă fenomenul renașterii mașinii de 
război vest-germane. Datorită presiunilor 
exercitate de S.U.A. și a politicii guver
nului Mendăs-France, Franța, prin acor
durile de la Paris, nu numai că este silită 
să recunoască renașterea militarismului 
prusac, dar devine aliata revanșarzilor de 
la Bonn, urmașii cotropitorilor de eri ai 
pămintului francez, urmașii celor care au 
ras de pe suprafața pămintului localitatea 
franceză Oradour. Patrioții francezi nu se 
pot impăca cu o asemenea situație. Lup'.a 
lor este un factor care va trebui să fie 
luat în seamă, chiar dacă Mendes-France 
privește cu tot mai multă insistență că
tre Washington, oraș pe care dealtfel îl 
va vizita curind, cam in același timp cu 
Adenauer!

pentru a înlesni și grăbi aplicarea tuturor 
măsurilor prevăzute în convenția propusă 
de Uniunea Sovietică. Noi trebuie să sub
liniem încă odată că acest lucru este în 
prezent cu atît mai necesar cu cit arma 
atomică și arma cu hidrogen devin tot 
mai distrugătoare. Dar totodată, noi nu 
putem pune îndeplinirea programului cu
prins in propunerile noastre în funcție de 
realizarea unui acord în problema renun
țării necondiționate de către state la fo
losirea armei atomice.

Trebuie să subliniez, a spus A. I. 
Vîșinski, că Uniunea Sovietică dorește ca 
acordul cu privire la funcțiunile și împu
ternicirile organului de control — ca parte 
din convenție internațională unică — să 
fie realizat prin semnarea convenției in
ternaționale unice, înainte de a se fi înce
put aplicarea programului de reducere a 
armamentelor și de interzicere a armelor 
atcmice.

Consider oportun, a spus șeful delega
ției sovietico. să scot în evidență chestiu
nile asupra cărora s-a realizat în prezent 
o apropiere între ppziția Uniunii Sovie
tice, pe de o parte, și cea a puterilor occi
dentale, pe de altă parte. Uniunea Sovie
tică, tinzind să înlesnească posibilitatea 
unui acord în această problemă, așteaptă 
acțiuni corespunzătoare și din partea pu
terilor occidentale. ★

NEW YORK 27 (Agerpres). — TASS 
La 26 octombrie in Comitetul pelitic al 

O.N.U. s-a încheiat discuția generală în 
problema reducerii armamentelor și inter
zicerii armelor de exterminare în masă. 
Ultimul a luat cuvîntul Krishna Menon, 
șeful delegației Indiei.

Menon a subliniat în cuvintarea sa fap
tul că Uniunea Sovietică a acceptat ca 
bază memorandumul anglo-francez ceea 
ce a permis să se facă un pas înainte în 
discutarea acestei probleme importante.

Ocupindu-se de divergențele in proble
ma sistemului de control, reprezentan
tul Indiei a spus că pentru el nu este pe 
deplin clară propunerea Uniunii Sovie
tice cu privire la diferitele forme de con
trol în cele două etape ale dezarmării.

Totodată, Menon s-a pronunțat împo
triva cererilor puterilor occidentale de a 
se acorda împuterniciri extraordinare 
organului de control. Aparatul de con
trei, a spus Menon, nu poate avea mai 
multă putere decit Organizația Națiuni
lor Unite însăși. Orice organ creat de 
O.N.U. trebuie să acționeze in cadrul 
Cartei acestei organizații.

Se impune, a declarat Menon, ca pre
vederile convenției internaționale privi
toare la dezarmare să devină parte inte
grantă din legislațiile statelor care au sem
nat convenția.

După ce a subliniat că in timpul discu
țiilor in Comitetul Politic s-au auzit dese
ori cereri de a se renunța la aplicarea prin
cipiului unanimității marilor puteri în ce 
privește îndeplinirea tratatului*” referitor 
la reducerea armamentelor șl interzicerea 
armelor de exterminare în masă, delega
tul Indiei a condamnat aceste încercări 
„de a revizui pe căi ocolite" Carta O.N.U.

Menon a declarat că delegația sa va 
sprijini rezoluția celor cinci țări și că 
speră că ea va fi adoptată in unanimitate.

In același timp, el a prezentat proiec
tul său da rezoluție în care se propune 
comisiei pentru dezarmare să studieze po
sibilitatea unui acord privitor la un „ar
mistițiu în domeniul înarmărilor" înainte 
de a se fi realizat un acord cu privire la 
dezarmare.

Reprezentantul Franței Moch subliniind 
marea importanță a proiectului comun de 
rezoluție a celor cinci puteri, s-a pronun
țat pentru adoptarea acestui proiect fără 
alte discuții. Reprezentantul francez a în
trebat pe reprezentanții Indiei șl Austra
liei dacă sint de acord ca proiectele lor 
de rezoluții să fie transferate comisiei 
pentru dezarmare fără a se trece la vot.

Cu aceasta ședința comitetului a luat 
sfîrșit

Intrarea Germaniei occidentale îa 
blocul Atlanticului de nord accen
tuează caracterul agresiv al acestei gru
pări- Popoarele Europei știu ce primejdie 
pentru pace constituie existența în inima 
cenimentului nostru a unei Germanii oc
cidentale reînarmate, in cadrul unei coa
liții războinice. Ca deobicei, miniștrii oc
cidentali au făcut abuz de referiri la o 
pretinsă dorință de pace a lor. Contra
dicția flagrantă care există între vorbe 
și fapte o sezisează orice om de bună 
credință. Nu poți să vorbești despre pace 
și In același timp să purcezi la intețirea 
cursei înarmărilor. Trebuie să fii lipsit 
de cel mai elementar simț al realității ca 
să poți crede că opinia publică mai poate 
fi înșelată ta zilele noastre prin aseme
nea procedee.

C;Lnd documentele date publicității 
după tratativele de la Paris și cuvintele 
rostite de miniștri occidentali, se naște o 
întrebare : oare au fost epuizate toate po
sibilitățile pentru o rezolvare pașnică a 
problemei germane ? Evoluția evenimen
telor dovedește că aceste posibilități n-au 
fost epuizate. Nota guvernului sovietic 
din 23 octombrie a.c. este o dovadă eloc
ventă ta acest sens. Noua inițiativă de 
pace a guvernului sovietic dărîmă toate 
perorațiile occidentale referitoare la o 
pretinsă rigiditate a politicii externe so
vietice. Propunerile clare și rezonabile pe 
care guvernul sovietic le expune și în 
această notă arată categoric că există 
toate condițiile pentru ca problema ger
mană să-și găsească rezolvarea acum, fără 
tatirziere, și că U.R.S.S. este gata să de
pună toate eforturile în acest sens. Un 
singur lucru trebuie să fie clar: tratati
vele intre marile puteri trebuie să aibă 
loc înainte de ratificarea acordurilor de 
la Paris, adică înainte ca remilitarizarea 
Germaniei occidentale să devină inevita
bili.

Opinia publică urmărește cu vigilență 
desfășurarea evenimentelor. Voința po
poarelor poate însă să transforme in sim
ple petece de hirtie tranzacțiile încheiate 
de guvernele occidentale. De altfel, aceas
tă voință este un motiv de serioasă îngri
jorare pentru adepții reinarmării Germa
niei occidentale. „Acordurile de la Paris 
au un drum lung de parcurs" — scria 
cu amărăciune comentatorul agenției 
„Associated Press".

Acordurile de la Paris sint în contra
dicție flagrantă cu voința întregului po
por german care dorește și luptă pentru 
o Germanie unită, pașnică și democra
tică.

EDGARD OBERST

Vizita d^’e^iției culturale 
din R. P. R.

la Expoziția Agr.colâ Unională
MOSCOVA 27 (Agerpres). TASS' trans

mite :
Delegația oamenilor de cultură din Re

publica Populară Romină care se află la 
Moscova a vizitat Expoziția Agricolă Unio
nală. Oaspeții, au vizitat pavilioanele plat
formele, grădinile și au stat de vorbă cu 
participanții la expoziție.

La 27 octombrie membrii delegației ro- 
mîne au avut o întilnire cu vizitatori so- 
v’.eticl ai Expoziției. In sala de conferințe 
s-au adunat peste 500 de persoane venite 
din diferite regiuni ale țării sovietice. Ele 
au ascultat cu un deosebit interes confe
rința profesorului Nlcolae Sălăgeanu, rec
torul Universității din București despre 
succesele și perspectivele dezvoltării agri
culturii din Romînia.

Delegația romină, a spus prof. Sălăgeanu, 
a luat cu mult interes cunoștință de ex
periența înaintatei agriculturi sovietice, 
prezentată la expoziție.

Ivan Buneev, șeful unei brigăzi de 
tractoriști, Erou al Muncii Socialiste, care 
a luat apoi cuvîntul a mulțumit ta nu
mele asistenței profesorului Sălăgeanu pen
tru interesanta sa conferință și a rostit cu
vinte de salut în cinstea prieteniei de 
nezdruncinat între popoarele sovietic și 
rcmîn.

---- 0-----

MetricrarKcufitul
Et'?£3St U. F. E. 5. C. O.-uîui 

rfc F. M. T. D.
BUDAPESTA 27 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Federația Mondială a Tineretului Demo

crat a adresat Organizației Națiunilor 
Unite pentru problemele învățămintului, 
științei și culturii (U.N.E.S.C.O.) un me
morandum în care iși exprimă dorința de 
a lua din nou parte la lucrările acestei 
organizații.

în memorandum se subliniază că Fede
rația Mondială a Tineretului Derrvcrat 
dorește să colaboreze cu U. N. E. S. C. O. 
pentru a avea posibilitate de a exprima 
dorința tinerilor al căror reprezentant 
adevărat este, unind în rîndurile sale 
"5.000.000 da tineri din 95 de țări.

---- •-----

Prezentarea unor filme sovietice 
la Belgrad

BELGRAD 27 (Agerpres). TASS trans
mite :

La 25 octombrie a avut loc la Casa cul
turii sovietice din Belgrad un spectacol 
cu filmele sovietice „Aleko" și „Prieteni 
credincioși" organizat dî ambasadorul 
U.R.S.S. în Iugoslavia, V. A. Valkov, pen
tru reprezentanții vieții publice din Iu
goslavia. La prezentarea acestor filme 
au asistat aproximativ 300 persoane, 
printre care o serie de academicieni și 
profesori în frunte cu Belici, președin' ‘ ’ e 
Academiei de științe din Sirbia. și acade
micianul Iovanovici, secretar științific al 
Academiei de științe din Sirbia, compozi
torul Hristici, pictorul Pomarișaț, regi- 
sorul Slupița și alții.

Au fost de asemenea de față reprezen
tanți ai secretariatului de stat pentru 
afacerile externe.

— •----

Msndes-France a propus 
unor doputați socialiști 

să intre în guvern
PARIS 27 (Agerpres). — După cum re

latează ziarul „La Monde", M'andes- 
France, a propus oficial deputaților so
cialiști Robert Laeoste, Albert Gazier, 
Gaston Defferre, Auguștin Laurent, Alain 
Savar și Marcel David să intre în guvern 
în următoarele funcții: ministru al Apă
rării Naționale (Laeoste), ministru al Co
merțului (Gazier), ministru al Flotei Co
merciale (Defferre). Celorlalți trei candi
dați le-a propus funcțiile de secretari de 
stat.

„Le Monde" scrie că acești deputați so
cialiști au adus la cunoștința lui Guy 
Mollet, secretarul general al partidului 
socialist, propunerea ce li s-a făcut.

---- •-----

SCURTE ȘTIRI
• La 26 octombrie în localitatea Mala- 

kal a avut loc un atentat împotriva pri
mului ministru sudanez Ismail El Azhari.

9 Fostul de radio Cairo a anunțat in 
cursul zilei de 26 octombrie' că la Ale
xandria a avut loc un atentat împotriva 
premierului egiptean Gamal Abdel Nas
ser.

• La 25 octombrie, în ședința comună a 
celor două camore ale Scupșcinei iugoslave 
s-au desfășurat discuțiile in legătură cu 
raportul prezentat de președintele Tito. 
La propunerea deputatului Vladislav Rib- 
nikar a fost adoptată o rezoluție pe mar
ginea raportului lui Tito. In rezoluție se 
spune că Scupșcina aprobă principiile de 
politică externă expuse în raportul pre
ședintelui.

• Răspunzînd'în scris la interpelarea 
făcută in Camera Comunelor referitor la 
vizita delegației parlamentare engleze în 
Uniunea Sovietică, Turton, locțiitorul par
lamentar al ministrului Afacerilor Exter
ne, a declarat că după cite știe, delegația 
„s-a bucurat de toată ospitalitatea și a 
făcut o călătorie interesantă încununată 
de succes. Sper că, la rîndul nostru, vom 
avea și noi plăcerea să salutăm în An
glia delegația Sovietului Suprem".

SPECTACOLE
JOI 28 OCTOMBRIE 1954

TEATRE : National „I. L. Caragla!e“ (Studio) ! 
Ultima oră; Național „I. L. -Caragiale“ (Come
dia) : Cei din Dangaard ; Municipal : Vassg Jelez- 
nova : Studioul Actorului de Film ,,C. Nottara“: 
Mincinosul ; Armatei (B-dul G-raJ Magheru) : Ma- 
șc-nka ; Armatei (Calea 13 Septembrie) : Vlaicu 
Vodă ; Muncitoresc C.F/R- (Giulești) : Vinovati iără 
vină; Teatrul: „Țăndărlcă“ : Umor pe sfori (In 
sala Baruch Berea) ; Ansamblul de păpuși al Tea
trului Armatei : Capra cu trei iezi (B dul 6 Martie 
nr. 2).

CINEMATOGRAFE : Patria, București : Descope
rire misterioasă ; Republica, I. C. Frimu, înfrățirea 
între popoare : Școala curajului; Maxim Gorki: In 
numele omului, PJante etero-uleioase, Circul vesel ; 
Tineretului, Elena Pavel : Inimă tînără ; Timpuri 
Noi : Pictor Perov, Sportul nautic — sport popular, 
Claca, Pisoiul neascultător ; Lumina, Libertății: 
Examen de maturitate; Victoria: Intr-un port înde
părtat; Gh. Doja: Mitrea Cocor; Alex. Popov: Centru 
înaintaș; 8 Martie : Omul cu 1000 de fete; Vasile 
Roaită : In sat la noi; Unirea: Tînăra gardă (am
bele serii): Cultural, iile Pintilie; Arena celor cura
joși; Constantin Envid : Brigada lui Ionuț; *
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