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Prețuirea muncii 
oamenilor de știință și cultură
î NALTA PREȚUIRE pe care statul
I nostru democrat-popular o arată oa- 

, tnenilor de știință și cultură și-a gă- 
' bit o nouă expresie în acordarea Premiu- 
hlui de Stat al R.P.R. pentru 
Rleosebit de valoroase realizate 

11953. în lista celor premiați 
tiume binecunoscute, alături de altele noi, 
tntîlnim menționate realizări de o însem
nătate deosebită. Realizările acestea sînt 
mărturie a înfloririi științei și culturii 
în țara noastră. Progresele însemnate ob- 
iținute în această direcție sînt un rezultat 
el preocupării regimului de democrație 
populară pentru asigurarea celor mai bune 
condiții activității savanților, cercetători
lor științifici, scriitorilor, artiștilor, com
pozitorilor etc.

în țara noastră, în care în trecut un 
£oet de valoarea lui Eminescu a trăit 
toată viața în mizerie, în care savanți de 
renume mondial ca Victor Babeș și Au
rel Vlaicu nu au putut să-și desfășoare 
cercetările din pricina greutăților mate
riale, astăzi slujitorii științei și culturii 
au creată acea atmosferă prielnică mun
cii intense, muncii dăruite cu devotament 
poporului eliberat care își construiește 
propria fericire. Trăsătura caracteristică a 
activității tuturor celor care au primit 

Ș Premiul de Stat este tocmai abnegația 
cu care ei slujesc poporul și îi pun la dis
poziție tot ceea ce au mai bun în ei, tot 
ceea ce au reușit să realizeze în ani de 
trudă creatoare.

lucrările 
în anul 
întîlnim

Legătura cu practica construirii socia
lismului este principiul de bază al muncii 
oamenilor noștri de știință și cultură, 
înarmați de partid cu tezaurul de nepre
țuit al marxism-leninismului, înarmați cu 
înțelegerea legilor obiective de dezvoltare 
a naturii și societății, ei luptă pentru a 
contribui la grăbirea Construirii socialis
mului în R.P.R. prin soluționarea unor 
probleme științifice ce îmbunătățesc sau 
perfecționează radical procesele tehnolo
gice, prin aplicarea unor sisteme noi de 
fertilizare a solului, prin noi descoperiri 
de o valoare deosebită, prin crearea unor 
opere artistice care exprimă măreția zi
lelor noastre.

Printre noii laureati ai Premiului de 
Stat se găsesc oameni care în urmă cu 
ani au fost martori ai lipsei totale de 
grijă a claselor exploatatoare față de 
știință și cultură. In anii regimului de 
democrație populară academicienii Ștefan 
G. Nicolau, E. I. Nyărâdy, N. Gh. Lupu, 
scriitorii Geo Bogza, Camil Petrescu, 
I. Ludo, compozitorul Mihail Jora, 
pictorul Iosif Iser, actorii Ion Manolescu 
și G. Storin și alții au găsit condițiile ne
cesare unei activități pline de satisfac
ția creației în slujba patriei și poporului.

Alungarea de la putere a claselor ex
ploatatoare a putut crea adevărata liber
tate a omului de creație și a descătușat 
spiritul inovator al omului simplu. Reali
zările distinse cu Premiul de Stat sînt o 
mărturie a capacităților creatoare ale po
porului nostru, a energiei sale care, pusă 
în valoare, constituie o uriașă forță trans
formatoare. O însemnată valoare are pen- 
tru economia națională lucrarea „Proces 
tehnologic pentru fabricarea acidului sul
furic și a cimentului din ghips", realiza
rea turbinei cu aburi tip AP-3, realizarea 
turbogeneratorului tip A 1300/900 etc. Pe 
lista noilor laureați, alături de academi
cieni cu renume, pot fi întîlniți muncitori 
ca mecanicul Ion Păunescu, sudorul Stoi
ca N. Anghel, strungarul Wilhelm Aimer, 
frezorul Petre Găinaru, lăcătușul Gh. Pie- 
troiu și alții. Oare s-a întîmplat vreodată, 
în anii domniei capitaliștilor, ca un mun
citor să devină cercetător științific, să 
realizeze transformări radicale ale proce
selor de producție? Nu, pentru că el 
atunci muncea pentru exploatatori, pentru 
că produsul muncii lui era acaparat de

un Malaxa și Mociomița. Or, de-abia în 
anii puterii populare eforturile în pro
ducție au căpătat un alt conținut și acea
sta a dat aripi avîntului muncitorilor. în 
același timp, muncitorii au fost stimulați 
și au avut din plin posibilitatea să ridice 
nivelul cunoștințelor lor astfel tndt unii 
din ei au ajuns să realizeze sau să con
tribuie la realizarea de lucrări valoroase 
din punct de vedere științific.

Printre laureații Premiului de Stat se 
află colectivul care a proiectat hidrocen
trala Moroeni, autorul proiectului arhitec
tural al clădirii Teatrului de Operă și Ba
let din București precum și cel al proiec
tului Teatrului de vară din parcul „N. 
Bălcescu". Aceste construcții realizate în 
anii regimului de democrație populară 
contribuie la ridicarea nivelului de viață 
— material și cultural — ai oamenilor 
muncii.

In anul 1953 au apărut o serie de lu
crări artistice valoroase încununate acum 
cu înalta distincție a Premiului de Stat, 
Printre acestea trebuie menționate: volu
mul ..Anii împotrivirii" de Geo Bogza, 
romanul lui Camil Petrescu „Un om între 
oameni", piesa lui Aure] Baranga „Mielul 
turbat", suita simfonică a lui Mihail Jora 
din muzica de balet „Cînd strugurii se 
coc", altorelieful „Eliberarea" al sculpto
rului. C. Baraschi, portretul academicia
nului Sadoveanu realizat de pictorul Cor- 
ne'.iu Baba și altele. Aceste lucrări sînt 
inspirate de dragostea profundă față de 
aspirațiile poporului, de grija continuă de 
a mobiliza masele cu ajutorul artei la 
îndeplinirea mărețelor sarcini ale cons
truirii socialismului.

Printre laureați se găsesc oameni de 
diferite naționalități, însuflețiți de dorința 
comună de a contribui la propășirea 
scumpei noastre patrii. Colaborarea rea
lizată în cadrul colectivelor care au pri
mit Premiul de Stat, colaborarea a cărei 
trăinicie a fost verificată prin însăși re
zultatele obținute, este grăitoare pentru 
atmosfera de conviețuire frățească între 
poporul romîn și minoritățile naționale. 
Au dispărut pentru totdeauna vremurile 
cînd era împiedicată participarea la acti
vitatea științifică și artistică a oamenilor 
de știință și cultură aparținînd minorită
ților naționale. Astăzi, cei ce muncesc din 
patria noastră, fără deosebire de naționa
litate, formează o familie unită, de nez
druncinat.

Cu o deosebită mîndrie a luat cuno- 
știință tineretul de înalta prețuire ce a 
fost acordată realizărilor unor tineri oa
meni de știință și cultură. Decernarea 
Premiului de Stat cercetătorului Alexan
dru Niculescu, poeților Al. Andrițoiu și 
Ștefan Iureș, scriitorului Sfito Andras, 
pianistului Mîndru Katz și altor ti
neri exprimă largile posibilități de 
care tineretul patriei noastre dispune 
pentru valorificarea aptitudinilor și ta
lentelor sale. Distincția acordată acestor 
tineri constituie un puternic îndemn pen
tru tineret, stimulîndu-1 la înmulțirea 
strădaniei sale în direcția înfloririi știin
ței și culturii. Tineretul are viu în fața sa 
exemplul atîtor savanți de frunte, cerce
tători înflăcărați, care și-au dăruit întrea
ga lor activitate științifică înfloririi pa
triei, creșterii prestigiului ei.

Partidul călăuzește pașii celor ce mun
cesc spre țelul luminos al orînduirii so
cialiste. Pe drumul de luptă pe care po
porul nostru a pornit, oamenii de știință 
și cultură se găsesc la loc de frunte. Sar
cinile ce stau în fața poporului nostru sînt 
însă din ce în ce mai mari. La îndeplini
rea lor, slujitorii științei și culturii sînt 
chemați să-și aducă un aport sporit. în
conjurați de dragostea sinceră a celor 
mulți ei vor obține noi și noi realizări 
închinate fericirii omului muncitor.

ION BAIEȘU: Curaj pionieresc 
(pag. 2-a).

VIOREL LUPU: Printre pescarii 
lipoveni (pag. 2-a).

I. MIHAI: Natura bate în retragere 
(pag. 2-a).

BORIS BUZILA: Cîntec de toamnă 
(pag. 2-a).

N. STROE: Ghici! (pag. 2-a).
Un nou sprijin acordat țărănimii 

muncitoare (pag. 3-a).

ION ȚEPELUȘ; Fruntașul satului 
(pag. 3-a).

HILLINGER LADISLAU : Expe
riența noastră în lupta pentru reduce
rea prețului de cost (pag. 3-a).

Pe teme internaționale: SERGIU 
BRAND : Crește opoziția față de po
litica lui Adenauer (pag. 3-a)’.

NOTA ADRESATA DE GUVERNUL 
SOVIETIC GUVERNELOR ȚARILOR 
EUROPENE ȘI S.U.A. (pag. 4-a).

î scrisori din uzina Dispozitiv valoros în slujba 
I ^noiembrie- măririi productivității muncii!

De la 17 minute 
la 50 de secunde

în secțiile uzinei noastre se fabrică în
semnate cantități de bolțuri și axe nece
sare mașinilor agricole pe care le produ
cem. Dacă in mare parte aceste piese pen
tru mașinile agricole se realizau pînă 
acum la termen, nu același lucru se poate 
spune despre calitatea lor. Din cauza nea-, 
tenției cu care unii strungari prindeau 
aceste piese în universal, cit și din cauza 
neatenției cu care lucrau, multe dintre 
ele nu corespundeau sarcinilor tehnologice.

Nu odată tovarășii din stațiunile de 
mașini și tractoare sau din gospodăriile 
agricole colective ne semnalau unele de
fecțiuni în funcționarea mașinilor noastre 
agricole. Sarcinile importante pe care 
proiectul de Directive ale Congresului al 
Il-lea al Partidului cu privire la dezvol
tarea agriculturii în următorii 2—3 ani 
le trasează constructorilor da mașini și 
utilaj agricol, sînt și sarcinile noastre. 
Numai prin perfecționarea continuă a 
procesului de producție vom putea să ne 
achităm cu cinste de sarcinile pe care 
partidul ni le-a trasat. în vederea ducerii 
la bun sfîrșit a acastor sarcini, un ajutor 
prețios ni-1 dă dispozitivul de prindere 
din mers a pieselor.

Cînd am făcut c.unoștință pentru prima 
oară cu roadele aplicării lui, am început 
să mă gindesc serios la reperele la care 
se poate aplica. Zeci de mii de role pen
tru greblele mecanice, pentru mași
nile de împrăștiat îngrășăminte și pen
tru vagoneții basculanți pe care le 
producem lunar pot fi confecționate cu 
noul dispozitiv. Pentru a demonstra im
portanța aplicării acestui dispozitiv sînt 
edificatoare chiar și numai cîteva cifre. 
Pentru strunjirea noului șurub de men
ghină 3 tip 5, produs pe care-1 fabricăm 
in serie, sînt prevăzute 17 minute. Odată 
cu strunjirea acestor piese cu ajutorul 
dispozitivului, norma actuală a trecut pe 
drept cuvînt în domeniul amintirilor. în 
loc de 17 minute, piesa este strunjită în 
numai 53 de secunde !

Interesul față de aplicarea dispozitivu
lui de prindere a pieselor din plin mers 
al strungului crește din zi în zi în rîn- 
durile tinerilor strungari din sectorul pe 
care-I conduc. Aplicarea lui în acest 
sector pe scară largă va duce nemijlocit 
la o creștere considerabilă a producției și 
a productivității muncii, la creșterea sa
lariului fiecărui strungar.

ANTONIE FLOREA 
șeful sectorului II prelucrător

întrecerea sociaLstă — metodă comunistă de con
struire a socialismului — scoate Ia Iveală mereu noi 
muncitori InaintațL Deosebit de valoroasă în această 
direcție este munca inovatorilor șl raționalizatorilor. 
In întrecerea ce s-a desfășurat în cinstea zilei de 7 No
iembrie s-a născut șl inovația utemistului Bărbat Ma
rin. El a confecționat pentru prima dată in țara noastră 
dispozitivul de prindere a pieselor din plin mers *1 
strungului. Vestea aplicării acestui dispozitiv s-a răs
pândit în rlndurile multor tineri strungari. Despre 
aplicarea prețiosului dispozitiv de către tinerii de la 
uzinele „7 Noiembrie' -Craiova, în cadrul întrecerii 
în cinstea celui de al II-lea Congres al P.M.R., vor
besc știrile de mai jos.

• I. Manșon cu con; 2. Bucșe extensibilă; 3. 
Placa cu filet; 4. Tampon (dorn) reglabil; 5. 
Piulițe crestate; 6. Resortul.

Vom înlătura lipsurile manifestate
De curînd comitetul or

ganizației de bază U.T.M. 
din uzir.a noastră a trecut 
să lichideze rămînerea în 
urmă în direcția aplicării 
de către tineri a dispoziti
vului de prindere din mers 
a pieselor, dispozitiv apli
cat pefitru prima oară de 
tinerii strungari de la 
I.M.U.-Medgidia.

Deși în uzina noastră 
acest dispozitiv este cu
noscut acum de aproape 
toți tinerii strungari, acest 
lucru nu se datorește mai 
ales muncii comitetului or
ganizației de bază U.T.M.

Noi n-am trecut încă Ia 
o popularizare sistematică 
a acestui important dispo
zitiv, n-am sprijinit sufi
cient pe tineri ca Soreanu 
Ion, Rîcu Dumitru șl alții 
care au trecut printre pri
mii să-l aplice. în timpul

cel mai scurt vom face cu
noscut tinerilor strungari 
din uzină faptul că cei 
care aplică acest dispozi
tiv își depășesc cu regu
laritate normele cu 250— 
300 la sută. în cadrul ca
binetului nostru tehnic vom 
organiza o consfătuire cu 
tinerii strungari în vederea 
extinderii aplicării dispo
zitivului.

Lipsurile manifestate de 
noi în aplicarea tehnicii 
înaintate în producție vor 
fi înlăturate cu hotărîre. 
tie vom îndrepta atenția în 
primul rînd spre antrena
rea cît mai multor tineri 
strungari în vederea apli
cării dispozitivului de prin
dere a pieselor din plin 
mers al strungului.

ION DUMITRU 
secretarul organizației 

de bază U.T.M.

Simplu 
dar ingenios

Despre dispozitivul de 
prindere a pieselor din plin 
mers al strungului, am 
aflat cu vreo lună de zile 
în urmă citind ziarele. 
Cînd am văzut pentru 
prima oară schița nou
lui dispozitiv, deși mi-am 
dat seama de importanța 
lui, gîndeam că este făcut 
dintr-un material com
plicat, greu de confecțio
nat în întreprinderea noa
stră. Practic însă am con
statat că lucrurile stau alt
fel.

în urma neînțelegerii de
senului și in dorința de a-i 
aduce dispozitivului unele 
îmbunătățiri, noi n-am res
pectat întocmai indicațiile 
schiței. Mai precis, n-am 
respectat conicitatea loca
șului bucșei extensibile pe 
care în lcc de 17 grade și 
cîteva minute noi am fă
cut-o de aproape 20 grade. 
O altă greșeală pe care 
am făcut-o a fest aceea că 
în loc‘ să confecționăm 
bucșa extensibilă din ma
terial U 10 A, nci am fă
cut-o dintr-un oțel mai ca
sant. Se înțelege dîci că 
nerespectînd toate indica
țiile am întîmpinat o serie 
de inconveniente. Acum 
însă, cînd primele dispozi
tive de prindere a pieselor 
din plin mers al strungului 
sint confecționate și în 
uzina noastră, consider că 
această prețioasă sculă nu 
trebuie să lipsească

Fără îndoială că se vor 
mai găsi unii strungari 
care la'început nu vor în
țelege marile avantaje ale 
dispozitivului. Atunci însă 
cînd vor avea confecționat 
dispozitivul și vor face pri
ma demonstrație practică 
de prindere a pieselor din 
plin mers al strungului, 
își vor da seama, ca și mi
ne, de importanța dispozi-
tivului.

KNIZEL ION
strungar

Să grăbim lucrările agricole de toamnă
Campania însămînțărilor de toamnă este 

pe sfirșite în întreaga țară.
Oamenii muncii din agricultură, hotă- 

rîți să traducă în viață prevederile proiec
tului de Directive ale Congresului al II-lea 
al Partidului, au muncit cu hărnicie și 
avînt, obținînd importante succese în 
campania însămînțărilor din această 
toamnă.

Suprafața însămînțată pînă la data de 
12 noiembrie a.c. reprezintă aproape 95 
la sută față de prevederile însămînțări
lor de toamnă, depășind cu 9,48 la sută 
suprafața însămînțată în toamna anului 
1953, la aceeași dată.

In fruntea campaniei însămînțărilor de 
toamnă se găsesc gospodăriile agricole co
lective și gospodăriile agricole de stat, 
care au realizat 102,8 la sută și respectiv 
102,2 la sută din prevederi — G.A.C.-urile 
și G.A.S.-urile din majoritatea regiunilor 
terminînd însămînțările la timp și în bune 
condiții agrotehnice.

Luptînd pentru o recoltă bogată, țără
nimea muncitoare din regiunile Baia 
Mare, Oradea, București, Suceava, Iași, 
Pitești, Cluj, Craiova și Bacău sub îndru
marea partidului și a organelor de stat, 
a reușit să termine însămînțările, depă
șind prevederile.

Numai în regiunea Timișoara și Intr-o

oarecare măsură și în regiunile Arad șî 
Constanța, suprafața însămînțată pînă în 
prezent este nesatisfăcătoare.

Timpul care a mai rămas pînă la veni
rea iernii, este hotărîtor pentru realizarea 
și depășirea planului însămînțărilor da 
toamnă și pentru asigurarea realizării 
unei recolte bogate în antil viitor.

Obținerea da recolte bogate, în anul 
1955, este condiționată în mare măsură, 
de realizarea integrală a planului arături
lor adinei de toamnă, de întrebuințarea 
pa scară largă a îngrășămintelor organice 
și minerale, da folosirea semințelor de ca
litate bună, de îngrijirea mașinilor și 
uneltelor agricole, a animalelor, de îngri
jirea viilor și pomilor, precum și de exe
cutarea lucrărilor la timp și în condițiile 
prevăzute da agrominim.

De asemenea, sporirea producției agri
cole este strîns legată-de mărirea supra
feței arabile, de redarea în cultură — prin 
desțeleniri — a terenurilor agricole slab 
productive, care pînă în prezent nu au 
fost folosite în producția agricolă.

De aceea, problema arăturilor adîncl de 
toamnă, a folosirii tuturor îngrășămintelor 
din gospodărie, a îngrijirii vitelor, viilor, 
pomilor și utilajului agricol, executarea 
lucrărilor la timp și la un înalt nivel 
agrotehnic, precum și problema desțele

nirilor, trebuie să fie una din grijile de 
căpetenie ale fiecărui țăran muncitor, ale 
fiecărui tehnician și inginer agronom, ale 
fiecărui membru de partid și organ de 
stat.

In special, în regiunile Bacău, Iași, Plo- 
ești, Timișoara, Constanța, Bîrlad și 
Galați, în care ritmul arăturilor adînci de 
toamnă este slab ca și în regiunile Baia 
Mare, Timișoara, Bacău, Bîrlad, Suceava, 
Arad și Hunedoara, în care acțiunea de 
desțelenire se desfășoară în ritm nesatisfă
cător, trebuie să se dea o deosebită atenție 
acestor acțiuni și să se ia măsuri pentru 
realizarea integrală a sarcinilor.

Timpul, în majoritatea regiunilor, este 
deosebit de favorabil efectuării în bune 
condiții a muncilor agricole de toamnă.

Să nu irosim zadarnic nici o zi.
Țărani muncitori! Grăbiți ritmul mun

cilor agricole de toamnă. încordați-vă for
țele pentru depășirea planului însămînță- 
riîor de toamnă, ca și pentru realizarea 
la timp a arăturilor adînci de toamnă, a 
desțelenirilor și a celorlalte lucrări care 
duc la sporirea producției agricole. Lup
tați pentru o recoltă bogată, pentru un 
trai mai bun, pentru traducerea în viață 
a prevederilor proiectului de Directive ale 
Congresului el II-lea al Partidului, pen
tru înflorirea Republicii Populare Romîne.

Buna păstrare a nutrețurilor asigură 
în tot timpul iernii hrană abundentă șl 
variată pentru animale. De aceea, uni
tățile agricole depozitează din vreme 
nutrețuri!- în condiții cît mai bune.

In clișeu : îngrijitorul de animale 
STAN ION, de la gospodăria de stat 
„I. L. Caraglale" din regiunea Bucu
rești a desfăcut silozul în care sînt de
pozitate 33 vagoane de sfeclă, pentru a 
controla dacă aceasta rezistă bine la 
păstrare.

Foto: EUGEN CSIKOȘ

Tractoriști fruntași
Intensificînd întrecerea socialistă orga

nizată în cinstea celui de al doilea Con
gres al Partidului precum și întrecerea 
pentru obținerea titlului de „cel mai bun 
tractorist", printr-o bună organizare a 
muncii, prin îngrijirea tractoarelor și ma
șinilor agricole și prin folosirea întregii 
capacități de lucru a acestora, mecaniza
torii do la S.M.T. Sînnicolaul Mare, re
giunea Arad, au reușit să îndeplinească 
planul ce revine stațiunii în campania 
agricolă da toamnă, în proporție de 137,7 
la sută, pînă la data de 29 octombrie 1954, 
economisind în același timp importante 
cantități de carburanți, lubrefiânți, mate
riale și piese de schimb.

La obținerea acestor rezultate s-au evi
dențiat o serie de mecanizatori ca tracto
ristul utemist Bogdan Gheorghe, care pînă 
la data de 23 octombrie a.c. a realizat pla
nul ce-i revine în campania de tc-mnă, în 
proporție de 372 la sută, urmat fiind de 
tractoriștii Jivici Paia, care pînă la 
aceeași dată a realizat planul în proporție 
de 270,3 la sută, Disici Siavco cu 247 la 
sută, Sebeșan Vasile cu 242,9 la sută.

Fruntașă pe stațiune este po mai de
parte brigada a Vl-a condusă do Voichiță 
Vasile, Erou al Muncii Socialiste, bri
gadă care pînă la 29 octombrie 1954 a în
deplinit planul din campania de toamnă 
în proporția de 299 la sută. Urmează apoi 
brigada a II-a al cărei șef este Schmidt 
Francisc — care a realizat planul în pro
porție de 192,6 la sută.

Pentru munca depusă, mecanizatorii au 
primit salarii corespunzătoare. De pildă, 
în luna octombrie, tractoristul Toth An
drei a cîștigat 2786 lei, tractoristul Sebe- 
șan Vasile 2.486,70 lei, tractoristul ute
mist Ciobanov Jifoc 1.814 lei, iar șeful de 
brigadă Voichiță Vasile a cîștigat pe luna 
octombrie 2.439 lei.

Corespondent
OPREAN DUMITRU

-- •---
Plecarea din București 

a ambasadorului 
R. P. Chineze

La 13 noiembrie a. c. a părăsit Bucu- 
reștiul, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P: Chineze în R.P.R., Van 
Iu-pin.

La aeroportul Băneasa, Van Iu-pin a 
fost condus de Mihail Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., Grigore Preoteasa, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe, 
Teodor Rudenco și Nicolae Cioroiu, locții
tori ai ministrului Afacerilor Externe, Ia- 
cob Coțoveanu, ambasadorul R.P.R. la Pe
kin, Oliver Sabău, vicepreședinte al Insti
tutului Romîn pentru relațiile Culturale cu 
Străinătatea, Dionisie Ionescu, directorul 
Protocolului Ministerului Afacerilor Ex
terne, Mihail Magheru, director în Minis
terul Afacerilor Externe, Ion Kun, direc
tor în Ministerul Comerțului Exterior și 
Alexandru Ișoveanu, șeful Protocolului 
Ministerului Comerțului Exterior.

A fost de față personalul Ambasadei 
R. P. Chineze, în frunte cu însărcinatul cu 
afaceri ad-interim Li En-țiu.

Au mai fost de față ambasadorul 
U.R.S.S., L. G. Melnicov. ambasadorul 
R.P. Polone, Wojciech Wrzosek, ambasa
dorul R.P.D. Coreene, Den Em, ambasado
rul R.D. Germane, Wemer Eggerath, am
basadorul R.P. Ungare, Laszlo Pataki, am
basadorul R. Cehoslovace, Iosef Sedivy, 
ministrul R. P. Albania, Miha Lako, primul 
secretar al Ambasadei R. P. Bulgaria, 
Momcio Krumov și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

STAT PE ANUL 1953

ȘTEFAN GH. NICOLAU 
academician prof. dr. 

pentru Îndelungata activitate 
de pregătire de cadre

I
j | științifică șl

AUREL BARANGA 
scriitor 

pentru piesa de teatru 
„Mielul turbat"

ADOLF KOTTLAR 
Inginer 

din colectivul care a realizat 
turbo-suflanta AK 1300

LEON KLEPPER 
compozitor 

pentru poemul simfonic „Drumul 
Dunării spre mare" șl poemul 

simfonic „Bălcescu"

SUTO ANDRAS 
scriitor 

pentru volumul 
.Pornesc oamenii"

FILARET V. ROPCEANU șl KALMAN I. ANDREI
Ingineri

din colectivul care a elaborat lucrarea î „Proces tehnologic 
pentru fabricarea acidului sulfuric șl a cimentului din ghips"

.
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Boris Buzilă

*Fapta eroică a unei pioniere * Viața' nouă a lipovenilor
* Pămînt redat agriculturii * Săgeți pentru cei gare nu-și văd de treabă

CU APARATUL CINEMATOGRAFIC PE STÎNCI —
Cîntec de toamnă

Cînd păianjenu-și urzește 
Fire-ntinse ca o strună, 
Zic bătrânii c-o să fie
Toamnă lungă, toamnă bună

I

Gîzele cu rostul firii
N-avem știre cum se leagă. 
Pentru alte zeci de semne 
Toamna asta mult ni-e dragă.

De vedem tăind tractorul 
Țelini aspre cum e criță, 
Din ogoare luîndu-și grabnic 
Cîrtițele tălpășița.

Strugurii mustind în cadă, 
Griul nou mijind sub glie, 
Zicem noi: „asemeni toamne 
N-au mai fost, o să tot fie 1”

■

Cu Eucegil noștri semeți șf mindrl s-au luat de eurînd

Dar din semne, singur unul 
Pentru noi cit toate-nseamnă: 
Ne-a crescut prietenia
An de an, din toamnă-n toamnă.

Căci frăția-i ca și vinul 
înfundat gospodărește 
De se string la număr anii, 
Tot mai mult se întărește.

de piept oaspeți de peste hotare — alpiniștl cehoslovaci — 
și alpiniștl din (ara noastră.

Cuceritorii curajoși ai stîncllor aspre s-au avlntat cu 
siguranță spre culmile repezite către cer. Peste văile șl cul
mile Bucegilor noștri, obișnuite cu sunete nostalgice de tul
nic, s-au revărsat cîntecele voioase ale sportivilor ceho
slovaci Invitați la noi în țară pentru a participa la un con
curs de alpinism.

Bucegii au cunoscut însă șl alpiniștl neobișnulțl. Au venit 
operatori cinematografici să-l Însoțească pe cutezătorii cuce-

■

1

Utemista și-a făcut datoria
Chiaburul Podărău Dumitru din comu

na Măceșul de Jos, raionul Gura Jiului, 
de nenumărate ori a căutat să se sustragă 
de la predarea cotelor către stat. Nepre- 
darea cotei de cereale o punea pe seama 
obținerii unei recolte slabe.

Realitatea insă era alta. Chiaburul avu
sese grijă să ascundă cerealele pe la dife- 

astfel la un 
eroare orga-

a descoperit

Natura bate

rltorl al culmilor. Dar nu numai să-l însoțească ci să-i sur
prindă la trecerea celor mai grele încercări. „Vînătoril" de 
peisaje frumoase, de imagini curajoase — care să redea pe 
peliculă în fața a zeci de mii de spectatori lupta între om și 
natură — s-au dovedit a fi vrednici alpiniștl.

In jurnalul de actualități nr. 48 pe care îl vom vedea în 
curind pe ecran, vom putea admira frumusețea Bucegilor, 
curajul alpiniștllor care cuceresc înălțimile șl măiestria 
operatorilor — alpiniștl Jean Pierre Lazare șl Placsintar 
Eugen. Fotografiile de mal sus sînt imagini luate cu trudă 
de acești operatori.

rite rude și cunoscuți ca 
eventual control să ducă in 
nele de control.

Utemista Rochian Maria 
mașinațiuniile chiaburului. Ea a demascat
la timp pe chiaburul sabotor Podărău Du
mitru, care a fost arestat și înaintat in
stanțelor Judecătorești,

Utemista și-a făcut datoria.
Corespondent 

AVRAMESCU ȘTEFAN

GHICI I
de N. Shoe

INOVAȚII ALE TEHNICIENILOR 
CINEAȘTI

Constructorii de la Buftea au terminat 
și au dat în folosință, de curind, primul 
platou de filmare al Combinatului cine
matografic.

La munca pentru creșterea nivelului ar
tistic și tehnic al filmelor noastre, par
ticipă cu tot avîntul actorii, inginerii, teh
nicienii și întreg colectivul grupelor de 
filmare. Unul dintre aceștia este și 
Poenaru Petre, tehnician. El a realizat 
două interesante inovații care au ajutat 
simțitor la grăbirea lucrărilor de turnare 
a filmelor „Barbu Lăutaru" și „Desfășu
rarea". Este vorba de termostatul auto
mat pentru băile de prelucrare a peliculei. 
Munca la cele 6 termostate se face acum 
de către un singur laborant în loc de trei 
laboranți cîți ar fi fost necesari pentru ac
ționare manuală.

Un alt aparat destul de important în 
munca de laborator este pompa centri
fugă din materii plastice, realizată tot de 
Poenaru Petre. Pompele de circulație a 
soluțiilor au constituit de mult o proble
mă spinoasă în munca laboranților cine
matografici care de acum este rezolvată.

Pe aceeași linie se situează și lanterna 
specială pentru filmări combinate, rea
lizată de un grup de tehnicieni ai Stu
dioului București. La filmările combinate 
(trucaje) era nevoie de o aparatură spe
cială, complicată, care trebuia importată. 
Inovatorii au construit o lanternă specială 
pe care au adaptat-o la un aparat vechi 
tip Bell-Havel, cu ajutorul căruia se pot 
executa cu succes filmări combinate. Sis
temul de lanternă realizat este o concep
ție originală, iar rezultatele obținute con
firmă calitățile preconizate de inovatori.

Un pîrîu mic, fără nume, cu ape cris
taline și clipocinde curge prin mijlocul 
satului Cricău din raionul Alba. Umbra
rele de sălcii care-1 acoperă udîndu-și 
frunzele în el, rațele și gîștele care-1 tur
bură de dimineață pînă seara alături de 
copiii care fac pe el mici hidrocentrale și 
mori de apă — toate acestea întregesc 
aspectul său pitoresc. Privindu-1, cu greu 
ți—1 poți închipui evadînd peste malurile 
albiei sale de mărimea unei copăi in 
care-și spală rufele femeile din sat. Și 
totuși...

într-o seară de iunie, o furtună, cobo- 
rînd pe neașteptate din cotloanele mun
ților, a adus cu sine șuvoaiele unei ploi 
ce s-a revărsat ca un torent peste pă
mînt. Oamenii au privit bucuroși de pe 
prispe lanurile care tresăreau sub pică
turile de apă mari și binefăcătoare. Spre 
seară ploaia a încetat, norii s-au răspin- 
dit aiurea și soarele a reapărut biruitor 
pe boltă. Și atunci, apele pîriului s-au um
flat uimitor de repede, coborind furi
oase la vale, acoperind totul în calea lor. 
Trei sute de hectare de holde s-au aco
perit cu haina plumburie a apelor. Oame
nii au privit dezastruosul spectacol cu ini
mile pline de durere. Unchiașul 
Nicolae al lui Nichifor înjura 
amar:

— Mama lui de pîrîu afurisit! 
credea în stare de așa ceva? Patru sute 
de stînjeni cu porumb mi le-a făcut una 
cu pămîntul.

Cele cîteva înjurături neputincioase au 
fost singura răfuire a oamenilor de aici 
cu natura îndărătnică și răufăcătoare. Mai 
tîrziu insă lucrurile s-au schimbat

♦
Cu puțină vreme in urmă, într-o zi de 

sărbătoare, paznicul sfatului bătu in toba 
sa străveche să audă satul tntreg:

— Măi, oameni buni. ia-n veni;: cu to
ții la sfat ca să chibzuim împreună o 
faptă ce-o s-o imp’.ititm laolaltă !

Oamenii au venit cu toții ciopo

Ghioghi 
plin de

Cine-1

în retragere
mic și cu mare. Președintele sfatului, Bora 
Ion, le spuse repede despre ce-i vorba.

— Iacă, văzurăm cu toții cită prăpăde- 
nie ne-a făcut pîrîiașul nostru. Ce tre
buie să facem? Să-l mai lăsăm să-și facă 
de cap, să ne smulgă din mîini atîta bună
tate de roade ? Partidul spune să nu lă
săm nici o bucată de pămînt care să nu 
ne fie de folos. Noi socotim bun acest în
demn și iacă, propunem să săpăm pîriu- 
lui nostru o nouă albie.

Popa Ștefan, tînăr venit de curind din 
armată, socoti de datoria sa să fie primul 
de acord cu propunerea făcută și să o 
întărească.

— Măi tovarăși, natura o fi ea tare, dar 
nici noi nu sintem nevolnici.

Tinărul țăran cu gospodărie mijlocie 
Mitrofan Iuliu, împreună cu aiți 44 de oa
meni au primit chiar atunci sarcina să 
facă măsurătoarea și să înfigă parii pe lo
cul unde se va săpa albia.

Peste cîteva zile oamenii au ieșit la 
lucru. Primele cazmale care au mușcat 
adine din glie au fost ale comuniștilor 
Adam Traian, Crețu Traian și Lupșan Pe
tru. Nu e gxeu de închipuit entuziasmul 
cu care au lucrat oamenii la săparea nou
lui vad al riului, dacă socotim timpul scurt 
în care s-au săpat cei 4.010 metri, dacă 
spunem că Roșu Petru al lui Isidor și cu 
cei doi feciori ai săi au lucrat și noaptea 
sub felinarul lunii. Utemistul Orlean Li- 
viu, recunoscut de toți ca cel mai bun 
„artist" al satului, a dat spectacole neo
ficiale pe șantier, înveselind oamenii, fără 
să-și lase in timpul acesta lopata ca să se 
odihnească.

—Poate că 
se aștern pe 
trat pe noul 
lâriile ir 
g-Tile ai 
tul pe <

acum, cind rândurile acestea 
hîrtie, apele piriulni au in- 
făgaș și oameni: aruncă pâ- 

văzduh de bucuria trMnrii Ptu- 
Inceput deja să scurme pă trân
te de acum vor creste holde 
către om naturii, care a bătut 

și de astâdată, învinsă, in retragere.
L MIHAI

lui

PRINTRE PESCARII LIPOVENI

Azi, 
fac

Cel care citește aceste rînduri, e rugat 
să colaboreze cu autorul, completînd 
fiecare strofă de mai jos, cu un nume sau 
mai multe, din întreprinderea în care 
lucrează:

Cine-i veșnic disperat, 
Disperat c-a-ntîrziat, 
Ba-i aici, ba nu-i aici, 
Niciodată la servici ?

Ghici!

tră. L-am cunoscut și pe Ivanov, nepotul 
brigadierului. Am rămas surprins pentru 
o clipă. Stăteam față în față cu brigada 
familiei Franzete, aici unde cot la cot cu 
bărbații lucrau și trei femei harnice. După 
puțină vreme, o parte din membrii bri
găzii, o luară spre debarcader. Se pregă
teau să plece la pescuit. Veneau și cele 
trei femei îmbrăcate în salopete pline cu 
solzi și ulei de pește. Mama Oxana, așa 
cum o numesc cei din deltă, este astăzi 
fruntașă a întrecerilor socialiste. I-a în
trecut pe toți, chiar și pe bărbatu-său, 
brigadierul Franzete.

...Lotca se deslipi ușor de mal. Se în
drepta cu viteză spre baltă, acolo unde 
erau aruncate încă din noaptea trecută 
cîrligele.

Cînd am ajuns în larg, la orizont se 
clădiră niște turle ciudate de aburi.

Vîntul începu să bată în rafale, 
aducînd cu el miros de baltă. Franzete 
Sava privi spre cer.

— Vine furtună. Ei las-să vină.
Era obișnuit s-o înfrunte. Lotca noas

tră se bălăbănea în toate părțile. Femeile 
vîsleau din răsputeri, aveau broboane de 
sudoare pe frunte. Curentul împinse lotca 
spre golful liniștit, în dreptul unui mașan 
(semn pescăresc), de care este legată 
unealta și indică locul de vînat. Ne opri
răm. Pescarii începură să scoată din spă 
cîrligele. La intervale de două-trei palme, 
somni cenușii de cîte 20—30 kg. prinși în 
cîrligele de oțel, plescăiau din coadă plini 
de furie. Pînă la amiazi, lotca se umplu 
de peștele proaspăt.

Se înserase. Mahuna — barca de trans
portat peștele — încărcată cu vînatul din 
ziua aceea, aluneca greoaie pe firul Du
nării. Alexandra și Matei, Ivanov și 
Adam, nepoții lui Sava, vîsleau din răs
puteri. Brigadierul, ținea cîrma- Mama 
Oxana, stătea pe sitelcă (bancă din lotcă).

Ne apropiarăm de cherhanaua nr. 1, 
depozitul unde se predă peștele. Peștele 
fu cintărit, iar brigadierul primi o chi
tanță. Avusese un vinar bun in ziua aceea.

La numai 200 de pași în dreapta cher
hanalei, se află casa brigadierului Fran
zete și a mamei Oxana.

— Veniți la noi să vedeți casa cea nouă. 
Am făcut-o anul ăsta — stăruia bătr.îna 
pescăriți.

In odaia cea mare, se simțea mirosul 
atit de plăcut al borșului de pește. Mama 
Oxana, pregătise vestita mîncare pescă
rească — borșul și carnea de nisetru cu 
saramură.

Din vorbă în vorbă, brigadierul îmi 
povesti despre traiul familiei.

— Sînt liniștit că mi-am terminat casa 
cea nouă. O dăruiesc Alexandrinei. In 
anul ăsta, ne-am cumpărat și un aparat 
de radio. Ascultăm seara cînd ne întoar
cem din deltă — și manevrînd butonul 
aparatului, în camera mare, luminată 
electric, se împrăștie o melodie plină de 
veselie.

Cine-n sluj’bă-a-naintat 
Și decînd a avansat 
Parcă-i un balon umflat 
Și nu-i vede pe cei mici?

Ghid!

Cu 10 ani în urmă, pe malul drept al 
Dunării se înșirau bordeie de stuf lipite 
cu pămînt argilos. Pe aceste locuri tră
iau familiile pescarilor din deltă, locuito
rii ei cei mai săraci. Sdrențăroși, cu 
opinci în picioare, fără lotci, robi, înda
torați întreaga viață chiaburilor, iată cum 
erau cunoscuți pescarii lipoveni.

Dar aceste vremuri au trecut, 
pescarii lipoveni sînt oameni liberi,
parte din aceeași mare familie a poporu
lui nostru. Iar pe locurile vechilor bordeie 
lipovenești, regimul nostru democrat- 
popular a înălțat cabane spațioase, dor
mitoare, stații de radioficare, cooperative 
alimentare și biblioteci.

...Abia se iviseră zorile. Pescarii iși pre
găteau de zor sculele, paragatele și plă
țile. La ușa cooperativei alimentare ve
niseră mai mulți pescari. Unii încărunțiți 
de vreme, alții mai tineri, spătoși, înalți 
cit un munte. Trei dintre ei erau din bri
gada lui Dunaev Achim, ce deține de cîtva 
timp steagul roșu al fruntașilor în între
cerea socialistă. In față era moș Iacovici, 
un bătrin pescar a cărui barbă căruntă 
era deasă ca stuful. Tîrguia.

Moș Iacovici are 70 ani și a fost lăsat 
nu demult la pensie. Dar ce credeți, s-a 
simțit bine moșul ? Da de unde. De cum 
află de pensie se înfățișă directorului în
treprinderii. Era mînios din cale afară.

— Ce credeți — nu mai sînt bun de ni
mic ? Ei, o să mă vedeți. Mă treceți în 
brigada lui Achim.

Directorul, un lipovean de prin locurile 
Sulinei, îl cunoștea pe moș Iacovici de 
mat bine de 20 de ani. Ii ascultă dorința. 
Astăzi, in ciuda virstei înaintate, moș Ia
covici e din nou în brigada de pescari 
șt muncește ca un flăcău neînsurat. E 

cei mai hun’ arxtmatori ai bri
găzi:. Succesele pescarilor sînt legate și 
ce numele lui. Moș Iacovici e comunist 
și cuvîntul său, îl urmează fiecare.

De la bătrânul pescar lipovean, un po
vestitor plin de talent, am aflat cîteva lu
cruri despre viața brigăzii.

. — In anul acesta am dat statului șapte
▼ vagoane de pește peste plan și o să mai 
v dăm încă pe atit. Cu traiul o ducem la 
0 fel de bine. Luna trecută de pildă Cecare 
Q cm din brigada noastră a cîștigat cita 
Q 3000 de lei. Vezi, acum purtăm cizme de 
0 cauciuc, salopetă și haine vătuite de iarnă. 
0 ★
Q Pe timpul vizitei în ținutul rîbacovilor, 
0 însoțitorul meu îmi arătă o cabană nouă. 
0 — Acolo e brigada lui Franzete Sava.

Pescarii noștri o numesc brigada fami
liei. Intrarăm Înăuntru. Franzete Sava, un 
om de statură mijlocie, roșu la față, ne 
primi cu bucurie. Apoi ne prezentă rînd 
pe nnd, tovarășilor săi. Arătindu-mi fe
meia in virstă ce stătea în capul mesei, 
brigadierul îmi spuse:

— E Oxana, nevasta mea. Lucrează in 
brigadă. Cealaltă e Alexandra fiica noas-

CURAJ PIONIERESC
Pioniera în virstă de zece ani, Boroș 

Maria, trăiește în satul Ojdula, așezat pi
toresc la picioarele unor munți încununați 
Cu păduri întunecoase, la o oarecare de
părtare de Tirgul Secuiesc. Așa după cum 
și cititorul iși dă seama privindu-i foto
grafia. Manți (acesta e numele ei „mic") 
n-are deloc o figură neobișnuită. Ea se 
aseamănă în drăgălășenia ei cu nenumă- 
rați copii la fel de zburdalnici și plini de 
vioiciunea virstei de 10 ani. Manți are un 
păr castaniu-închis, ce-i atinge ușor ume
rii, ochii largi, întrebători parcă, de un 
albastru limpede și senin, iar dințișoril îi 
sînt mărunți ca de șoricel ; dintre ei unul 
se clatină mereu în semn că vrea să lase 
locul liber pentru altul ce va crește mai 
viguros.

Și totuși, pioniera Boroș Maria nu poate 
fi prezentată numai ca un copil simpatic 
pe care lumea-1 laudă mîngîindu-1 cind 
face vreo ispravă. Intr-un fel, Boroș Ma- 
ria a dovedit maturitatea omului care ac
ționează calm și conștient în situații ex
cepționale, neobișnuite, cu răspundere 
și chibzuință.

Cravata roșie, pe care ea o poartă cu 
deosebită cinste, dă înțelesul și sensul cu
venit faptei sale eroice.

Dar, în locul simplelor afirmații, e bine 
să vorbească faptele așa cum s-au întâm
plat în urmă cu cîtăva vreme.

★
Manți s-a trezit azi mai tîrziu, cînd soa

rele urcase pînă in vîrful pădurii de lîngă 
sat. Tatăl, un om înalt și puternic, o gi- 
dilă cu un pai pe obraz.

— Frumos, dormi pînă la prînz. Ce-ți 
pasă ! Bobocii și gîștele se vaită morți 
de foame în curte.

Manți se frecă îmbufnată la ochi. „Ah, 
iar gîștele astea obraznice !"

După ce se îmbrăcă și mîncă, ișl luă 
o carte la subțioară, o nuielușe în mînă 
și dădu drumul gîștelor spre pajiștea de 
lingă casă.

Cufundată in lectura cărții nu văzu că 
un bătrin mărunțel, cu o sarică ciobă
nească în spate venise lingă ea.

— Ai venit în sat, moș baciule ? îl în
trebă Manți.

Baciul se așeză jos, văitîndu-se de șale.
— Am venit, Manțica dragă. Am venit 

că am pățit un necaz mare.
— Ce-aj pățit baciule ? îl întrebă fetița 

privindu-1 înspăimântată cu ochii ei mari 
șl albaștri.

— Dezsi și Pustai au venit iar la stînă 
și ne-au furat o grămada de caș. Nu i-ar 
mai răbda pămîntul de bezmetici! Se 
zice că au mai prădat și o cooperativă.

— Și de ce i-ați lăsat să fure ? îl în
trebă Manți.

— N-ai ce le face, draga mea. Au ar
mele cu ei. Stau ascunși ca fiarele în pă-

duri și ies ca din pămînt de nici 
nu știi ce să mai fact

Manți a plecat acasă cu min
tea plină de gînduri. Dacă ea ar 
fi fost în locul baciului, nu i-ar 

i un 
fi

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 14 noiembrie 1954

fi lăsat pe bandiți cu nici 
chip să prade stîna. Le-ar „ 
arătat ea. Manți auzise prin sat 
vorbindu-se de Dezsi și compli
cele său, unelte chiaburești în
răite. Dezsi și Pustai trăiau as
cunși prin păduri, prădau oa
menii și amenințau pe comu
niști că-i vor omori.

Cînd ajunse acasă, Manți în
chise bobocii și plecă la tabără. 
Instructoarea i-a spus ieri 
va da să-nvețe o poezie.

★
Boroș Ludovic, tatăl lui Manți, 

e un orti înalt, cu spatele lat, cu 
fața plină de bunătate șicuoc 
mari, la fel de albaștri ca 
Manțicăi. Boroș Ludovic e i 
munist. Legăturile sale cu parti
dul sînt vechi. Intre anii 1923- 
33, ca muncitor intr-o uzină 
din Brașov, el a luat parte 
cările muncitorești de aici In sat. Bo
roș a fosr primar în primii ani după eli
berare șj apoi președintele sfatului popu
lar. în ultimii ani el a luptat neobos.; ia 
fruntea comuniștilor din sat pentru în
ființarea unei întovărășiri agricola. In 
primăvara acestui an, 24 de familii au in
trat în întovărășirea al cărei președinte 
a fost ales el. Boroș e de asemenea de
putat în sfatul popular raional.

Desiguf că această biografie sumară 
n-are nici pe departe pretenția de a fi 
prezentat figura luminoasă a comunistu
lui Boroș Ludovic. Lucrul acesta ar cere 
multe rînduri scrise. Și dacă țăranii mun
citori din sat Iubeau firea deschisă 
și curajoasă a comunistului Boroș, mai 
erau mulți dușmani care îi doreau piei- 
rea.

Dezsi avea de multă vreme de gînd 
să-l omoare pe comunistul Boroș Ludo
vic. .

Și hotărârea lor banditească a 
cale de a se înfăptui.

★
Era o noapte întunecată de 

fără lună, cu cerul plin de stele 
uriașă, cu văzduhul încărcat de glasurile 
păsărilor, de șipotul izvoarelor, de miros 
de fin și de holdă. Peste sat plutea li
niștea zilelor de sărbătoare cînd oamenii 
se adună mai devreme acasă. A doua zi 
era 23 August. Cînd abia începuse să se 
Insereze, Boroș ședea de vorbă în bucătă
ria de vară cu bătrînul Konobi Ludovic, 
cumnatul său. Atunci sosi și Manți din 
sat.

Manți văzu cum după ușă se strînseseră 
rătăciți cițiva puișori de găină. începu 
să-i adune în poală cu gîndul să-i ducă 
înapoi la cloșcă. în clipa aceea ușa se 
trinti de perete și în casă năvăliră brusc 
doi indivizi cu arme și pistoale în mînă. 
Nebărbierit, cu privirile fioroase, primul 
strigă tntinzînd arma spre Boroș.

VIOREL LUPU

la miș-

fost pe

august, 
ca o iie

— Muaile sus!
Boroș se ridică de pe scaun și-i privi 

calm pe amindoi. îi recunoscu pe Dezsi șl 
pe Pustai.

— Ce căutați în casa mea ? întrebă 
Boroș încruntat Dezsi tăcu un pas îna
inte spre el și-l lovi cu patul armei peste 
umăr, înjurindu-1 cumplit. Manți privi în- 
spăimîntată, lipită de perete în spatele 
bandiților. Iși puse mina pe inimă și-și 
strînse buzele să nu strige.

Iși dădu și ea seama că cei doi erau 
Dezsi și Pustai și că au venit să-l omoare 
pe taică-su. Ar fi vrut să se arunce în 
fața lor, să pună mina pe armă și s-o 
tragă jos din pieptul tatălui, să strige cit 
poate de tare. Dar ce-ar face cu asta ? 
Dezsi ar trînti-o la pămînt dintr-o lovi
tură, l-ar omori pe tatăl ei și-ar pleca fără 
să-i pese de nimic. Mai bine să fugă 
afară. Manți se uită spre ușă. Pustai, care 
intrase ultimul, uitase să Închidă ușa în
deajuns Manți se furișă ușor pe la spa
tele lor și ieși afară fără s-o observe ni
meni. După ce păși pragul se opri scru- 
tînd întunericul și ascultă atentă. „O mai 
fi vreunul afară ?“ Manți porni ușor pe 
lîngă grilajul grădiniței cu flori și des
chise poarta fără zgomot. Cînd ajunse în 
drum începu să fugă din toate puterile. 
Ceva o îndemna să strige dar se stăpinea. 
Trebuie să 
milițianul, 
prindă. Și 
1 uterile.

Cînd ajunse aproape de postul de 
ție cineva încercă s-o apuce de mînă.

— Hei, ce-i cu tine ? De ce fugi ?
Manți nu răspunse nimic. Peste cîteva 

clipe era înăuntru,
— Fodor-baci, îl 

fiind. Hai repede 1 
tata.

Fodor o cunoștea

tomatul in mînă și ieși repede pe ușă.
— Repede, Fodor-baci I Să nu fugă.

★
La început Boroș nu observase nici el 

că fetița dispăruse. Iși aduse aminte de 
ea abia cînd unul dintre bandiți îl în
trebă :

— Unde-i nevasta ?
— E plecată în sat
— Dar fetița ?
— Fetița era aicL
Și se uită după ușă. Dar Manți nu mai 

era acolo. Boroș iși dădu seama că fetița 
a fugit și se simți dintr-o dată mai stă
pîn pe sine. Manți știe unde să se ducă. 
Acum trebuie să fi ajuns la colțul uliței.

Dezsi ii legase mîinile la spate și-1 lo
vea cu patul armei, cu pistolul și cu 
pumnii pe unde nimerea. Boroș ședea însă 
drept, cu pieptul ieșit înafară, cu un cap 
mai înalt decît el.

— Spune unde ai pistolul ? îl sîcîla 
banditul.

— N-am nici un pistol, 
Boroș.

— Crezi că ne prostești pe 
cum ai făcut întovărășirea 
Hai ?

Lui Boroș îi era scîrbă să
pundă. Totuși trebuia să-i țină de vorbă 
cit mai mult. Acum Manți a ajuns la 
moara de apă...

— Noi nu lucrăm cu pistolul, noi lu
crăm cu cuvîntul.

Banditul îl lovi din nou. Fața lui Boroș 
era însîngerată, corpul întreg era bătucit 
de lovituri.

— Pune pe masă banii! ceru Dezsi.
— Așteaptă să vină nevasta și-o să vă 

dea ea toți banii.
— N-aștept deloc! Hai, ia-o înainte.
— Unde ?
— In pădure — arătă Dezsi cu mina 

spre munți. Acolo o să discutăm mai 
pe-ndelete.

— Nu merg — răspunse Boroș fără să 
se clintească. Viu n-o să mă duceți cu voi.

Bandiții îl loviră din nou. Boroș scrîșni. 
„Manți a ajuns la miliție. Acum au plecat 
spre noi..."

— Pustai I se adresă Dezsi celuilalt ban
dit, ți-a venit rîndul. Ia-1 in primire. Eu 
mă duc să văd ce-i pe afară. Și Dezsi ieși

îi răspunse
noi ? Atunci 
fără pistol ?

le mai răs-

ajungă repede la Fodor-baci, 
El are armă și poate 
Manți fugea, fugea din

să-i 
toate
mill-

lingă milițian, 
apucă ea de mînă gî-
Au venit bandiții la

pe Manți. Ișl luă au-

să cotrobăiască prin casă după bani. Pus
tai începu să-și dovedească zelul.

— Ei, ce zici, bolșevicule, aleluia cu tine 
de-acum 1 Credeai că nu ne pici în cap
cană ?

— Eu am picat, dar nici voi nu scăpați. 
Si dacă te mai apropii de mine am să-ți 
dau una cu piciorul de n-o să te mai vezi.

Pustai rinjl și-i puse țeava armei 
dreptul inimii.

— Dacă miști, te achit Imediat.
— Nu mă sperii de pistolul tău.
„-.Manți a ajuns la moară. Acum o 

fie aici—“
— Și zici că nu ți-e frică de pistol? r.înjl 

Pustai.
— Nu. Nu mî-e frică.
— Culcă-te jos! porunci el.
— N-o să mă plec niciodată în fața ta.
— Atunci ține! îl lovi banditul cu pis

tolul în față O să te culc eu.
O șuviță de sînge alunecă grăbită pe 

obrazul Iui Boroș și se opri în părul as
pru al bărbii. Se făcuse palid, ochii i se 
aprinseră neobișnuit și se clătina ca un 
stejar bătut de furtună Făptura lui ședea 
totuși dreaptă și impunătoare, ca în fața 
unor netrebnici pe care-i sfida; ședea 
calm și stăpîn de sine. „Manți a ajuns la 
poartă".

Manți a ajuns la poartă. Se opri gîfîind, 
cu palma acoperind pieptul în dreptul 
inimii. Fodor o apucă de mînă și-o trase 
lîngă el șoptindu-i:

— Manți, 
ți-e frig ?

— Nu, nu
— Atunci 

înăuntru.
Dacă sînt. 

Apoi fugi spre mine.
Fodor se așeză jos, 

grilajul grădiniței de flori. Nu știa că la 
cițiva pași de el Dezsi pîndea. Manți se 
duse pînă lîngă geam se înălță în vîrful 
picioarelor și privi înăuntru. Un strigăt 
înăbușit îi ieși din piept odată cu răsu
flarea obosită. Tatăl era plin de sînge și 
banditul îl bătea mereu. Manți se repezi 
să deschidă ușa, dar aceasta era închisă, 
împinse din toate puterile.

in

să

să-ți dau vestonul meu. Nu

mi-e frig 
du-te și

deschizi

— răspunse Manți. 
vezi dacă mai sînt

ușa și o lași așa.

în întuneric, lingă

Cine-i meșter în hîrțoage, 
Le adună-n cataloage, 
înapoi ca racul trage 
Și-îi sînt șoarecii amici ?

Ghid!

Cine șefu-și lingușește, 
II cultivă, îi zîmbește 
Și nu-i contrazice nici 

Cînd cu ceară dai să-l pici?
Ghicii

—o—
Criticd... necriticd

In unele întreprin
deri sau instituții, 
anumiți subalterni 
încearcă să capete 
protecția conducăto
rilor printr-o 
tică.. necritică.

— E drept că tovarășul șef al secției 
noastre semnează indescifrabil In lucrări. 
Dar aceasta el n-o face din fugă de răs
pundere, cum spun unii. Aici e vorba de 
modestie, tovarăși...

Desen de GION

— Tată sînt aici! Am venit! strigă ea.
— Bravo Manți — auzi glasul stins al 

tatălui.
Dezsi o zări din grădinița de flori unde 

pîndea și trase în ea. Glonțul ucigaș 
trecu fluierind sinistru pe Lingă pieptul 
său în care inima se opri pentru o clipă să 
mai bată. Manți rămase dreaptă, fără să 
se miște. Vasăzică, unul e in grădiniță. Șl 
fugi spre milițian. Pustai, auzind pocne
tul armei, deschise ușa și trase o rafală 
după Manți. Stolul de gloanțe îi trecu pe 
deasupra capului și pe lîngă urechi.

— Fodor-baci I strigă ea încet — unul 
e în casă și unul e aici în grădinița.

Dezsi trase din nou. Fodor o strînse pe 
Manți jos lîngă el.

— Nu te mișca de aci.
Și cu o rafală de automat seceră locul 

de unde veneau gloanțele lui Dezsi. Peste 
cîteva clipe se auzi zgomotul unei pră
bușiri și un horcăit de muribund. Manți 
îl strînse de mînă.

— Auzi ? L-ai nimerit.
Cînd văzu că Dezsi a căzut, Pustai se 

întoarse înapoi să-I omoare 
Ușa era însă încuiată. Atunci 
pe geam spre
înainte pe Boroș și 
fugind spre păduri, 
dar banditul fu cu 
seara aceea.

pe Boroș. 
Pustai trase 
lăsase mai 
în întuneric, 
luă după el,

locul unde-1 
se mistui 
Fodor se 
neputință de găsit în

★
în casă să vadă ce-iFodor intră apoi

cu Boroș. II găsi stînd lîngă ușă. Reușise 
să-și dezlege singur mîinile.

— Tovarășe Fodor. ai venit la timp. Si 
Boroș îi strînse mina cu

— Mulțumesc, răspunse 
trebui să-i string: mîinile 
te-a salvat de fapt.

★
Fapta eroică a pionierei Boroș Maria 

va trebui înscrisă la loc de cinste Și ar 
trebui să se dea un ordin de zi pe marea 
unitate a cravatelor roșii din 
patrie prin care să se comande 
trompetele să trimită în slavă 
lor de argint, tobele să răsune 
ca niște salve de artilerie, în 
salut pentru pioniera Boroș Maria.

ION BAIEȘU

putere .
Fodor, dar ar 
Manțicăi. Ea

întreaga 
ca toate 
sunetele 
bubuind 

semn de



UN NOU SPRIJIN ACORDAT 
țărănimii muncitoare

încadrate în programul de măsuri 
adoptate de plenara lărgită a C.C. al 
P.M.R. din august 1953 pentru ridicarea 
nivelului de trai material șl cultural al 
oamenilor muncii de la orașe și sate, hotă- 
rîrile luate de partidul și guvernul nos
tru duc necontenit înainte poporul nos
tru spre o viață mai îmbelșugată, spre un 
viitor din ce în ce mai fericit.

Ziarele de ieri au publicat Hotărînea 
Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne și a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn cu privire 
la îmbunătățirea aprovizionării cu mate
rial lemnos a țărănimii muncitoare.

Hotărîrea constată că volumul de ma
terial lemnos și altș materiale de con
strucții ce s-a dat țărănimii muncitoare 
pentru nevoile sale gospodărești a crescut 
din an în an. Hotărîrea arată însă că față 
de sarcinile însemnate stabilite prin pro
iectul de Directive ale Congresului al 
II-iea al P.M.R. pentru dezvoltarea agri
culturii în următorii 2-3 ani, aproviziona
rea țăranilor muncitori cu gospodării indi
viduale, a colectiviștilor și întovărășiților 
cu material lemnos pentru construcții este 
încă nesatisfăcătoare.

Partidul și guvernul sprijină neconte
nit și prin toate mijloacele țărănimea 
muncitoare pentru mărirea producției 
agricole, pentru dezvoltarea rapidă a creș
terii animalelor. Pentru aceasta este ne
cesar ca țărănimea muncitoare să aibă 
posibilitatea să-și mărească neîncetat con
strucțiile sale gospodărești.

O nouă dovadă a grijii partidului și gu
vernului pentru tineretul țărănimii mun
citoare o constituie prevederea hotărîrii 
că acordarea înlesnirilor privind aprovi
zionarea cu material lemnos este menită 
să ajute tinerilor căsătoriți de la sate (în
surăței) să-și întemeieze gospodării.

Partidul și guvernul consideră necesar 
în acest scop ca unele din pădurile sau 
parcelele de păduri ce au trecut în patri
moniul statului după 1948, care prin pozi
ția și structura lor nu au importanță in
dustrială și care pot să fie îngrijite și ex
ploatate cu posibilități locale, să fie date 
în administrarea și gospodărirea comune
lor care sînt în apropierea lor.

Astfel, se hotărăște ca o suprafață de 
oca. 550.000 hectare pădure să se dea spre 
folosință țăranilor muncitori pentru satis
facerea nevoilor de construcții ale aces
tora. Cu aprobarea Consiliului de Miniștri, 
Ministerul Agriculturii și Silviculturii va 
da în folosința țăranilor muncitori tru
puri de păduri cu suprafața maximă de 
50 de hectare pe care comitetele execu
tive ale sfaturilor populare comunale le 
pot gospodări mai bine. Sub îndrumarea 
și controlul tehnic al organelor silvice 
locale, comitetele executive ale sfaturi
lor populare au sarcina de a gospodări cu 
chibzuință, conform regulilor silvice în 
vigoare pădurile pe care le vor lua în 
primire.

Hotărîrea stabilește că repartizarea can
tității de material lemnos țăranilor mun
citori și pentru nevoile obștești ale comu
nelor se va face de către comitetul de 
gospodărire a fondului silvic comunal, cu 
aprobarea comitetului executiv al sfatu
lui popular comunal. întîietate în reparti
zarea materialelor lemnoase o vor avea 
țăranii muncitori care au avut păduri ce 
au fost trecute în patrimoniul statului

Fruntașul satului
Printre țăranii muncitori din comuna 

Bîrsești, regiunea Craiova, fruntași în 
muncile agricole, gospodărești și la înde
plinirea îndatoririlor patriotice, se numără 
și Constantin N. Bunget.

Numele Iui este rostit cu mult respect 
de toți ceilalți din sat. $i ori cine ar in
tra în gospodăria lui ar putea ușor să-și 
dea seama că rostul treburilor gospodă
rești ale lui Constantin Bunget este fă
cut cu multă chibzuială.

în cîmp, holdele lui Bunget, îngrijite 
după sfatul agronomului de la raion, au 
dat roade bogate. în vară 1500 kg. grîu la 
hectar. Acum, în toamnă, 2300 kg. porumb 
boabe la hectar.

„El, dar rodul acesta îl pot obține numai 
de doi ani încoace — ne spune el. Tre
buie să recunosc că pînă în 1952 felul 
meu de a munci pămîntul nu prea a fost 
de laudă. Dacă aș fi ascultat sfatul teh
nicienilor agricoli și dacă agrominimul 
mi-ar fi fost călăuză în munca pe ogor, 
n-aș fi dobîndit numai 500-700 kg. grîu 
și 1000 kg. porumb boabe la hectar, cum 
culegeam pînă mai acum doi ani.

în cealaltă toamnă, în toamna trecută 
și în primăvara anului acesta însă, m-am 
hotărît să aplic cu temei regulile agro
tehnice. Bunăoară în primăvară am în- 
sămînțat pe lîngă alte culturi și 2 hec
tare de porumb. Așa cum m-a sfătuit 
agronomul de la raion și după cum am 
înțeles din cărțile ce le-am citit, mi-am 
îngrijit ogorul cum spun regulile agro

Intre 1 și 15 decembrie 1954

ALEGERI DE ASESORI POPULARI
Intre 1 și 15 decembrie 1954, vor avea 

loc conform unei Hotărîri a Consiliului 
de Miniștri, alegerile de asesori populari 
pentru perioada 1 ianuarie—31 decem
brie 1955.

Pentru pregătirea, organizarea și îndru
marea alegerilor de asesori populari va 
funcționa cite o comisie pe lîngă comite
tele executive ale sfaturilor populare de 
raion, de oraș și de raion orășenesc (după 
felul tribunalului popular pentru care se 
aleg asesorii), precum și pe lîngă comite
tele executive ale sfaturilor populare re
gionale și al Sfatului Popular al Capi
talei.

Propunerile de candidați pentru tribu
nalele populare de raion, de oraș și de 
raion orășenesc se fac de către organiza
țiile oamenilor muncii: organizațiile de 
partid, sindicate, U.T.M., sfaturile popu-

I n f o r
Institutul politehnic București — cursu

rile fără frecvență — anunță că au înce
put să funcționeze cercurile de studii con
form orariilor afișate la secretariatele 
facultăților respective.

★
Cu prilejul comemorării a 50 de ani de 

la moartea lui D. Th. Neculuță, sîmbătă 
după amiază, la Casa Scriitorilor din Ca

după anul 1948. De asemenea, se acordă 
întîietate femeilor văduve, copiilor orfani 
și bătrînilor, pe care țăranii muncitori îl 
vor ajuta la tăiatul și transportatul ma
terialului lemnos. Hotărîrea prevede de 
asemenea că țăranii muncitori care au 
avut păduri trecute în patrimoniul statu
lui după anul 1948 sînt scutiți de contri
buțiile bănești pentru îngrijirea, reface
rea și paza pădurii comunale.

Țăranii muncitori au posibilitatea să as
culte semestrial dări de seamă ale comi
tetului de gospodărire a fondului silvic 
comunal și să hotărască asupra felului 
cum acesta își duce munca.

Hotărîrea atrage atenția că de buna gos
podărire a pădurilor comunale răspund 
comitetele executive ale sfaturilor popu
lare. Ele trebuie să se ocupe de lucrările 
de împădurire ce se vor face cu ajutorul 
și în colaborare cu ocoalele silvice care 
vor asigura, contra plată, materialul de 
împădurire necesar. Comitetele execu
tive ale sfaturilor populare trebuie să 
combată cu ajutorul țăranilor muncitori 
încălcările Hotărîrii, a regulilor silvice și 
a măsurilor pe care le stabilește adunarea 
generală a țăranilor muncitori.

O nouă înlesnire se aduce țăranilor 
muncitori în vederea aprovizionării lor 
cu materiale necesare pentru construcții 
prin punerea în vînzare din pădurile sta
tului a resturilor rămase din exploatare 
ca : arbori părăsiți în parchete, buturile, 
crăcile, produsele lemnoase rezultate de 
pe pășunile împădurite, materialele re
zultate din curățirea izlazurilor de vege
tație lemnoasă etc.

Hotărîrea prevede că se lasă în folosință 
gospodăriilor agricole colective plantațiu- 
nile aflate pe terenurile acestora. De ase
menea, se lasă în folosința personală a ță
ranilor muncitori plantațiile mici aflate 
pe terenurile lor agricole care nu formează 
corp comun cu pădurile statului. Minis
terul Agriculturii și Silviculturii are da
toria să ajute prin material săditor și în
drumări tehnice pe țăranii muncitori pen
tru a-și pune in valoare terenurile lor de
gradate.

Este necesară acum desfășurarea unei 
serioase munci politice pentru a lămuri 
maselor de țărani muncitori importanța 
acestei hotărâri menite să ducă la întări
rea economică a gospodăriilor țăranilor 
muncitori, la îmbunătățirea continuă a 
condițiilor lor de viață. Trebuie să se dea 
o mare atenție formării comitetelor de 
gospodărire a fondului silvic comunal în 
care trebuie să fie aleși țărani muncitori 
buni gospodari, în care masele de țărani 
muncitori au încredere.

Organizațiile U.T.M. au datoria să spri
jine activitatea comitetelor executive ale 
sfaturilor populare și să propună ca mem
bri în comitetele de gospodărire a fondu
lui silvic comunal pe cei mai buni ță
rani muncitori utemiști, demni de încre
derea țăranilor muncitori din comună. Or
ganizațiile U.T.M. sînt chemate să sprijine 
aplicarea măsurilor prevăzute în hotărîre, 
să muncească pentru folosirea, îngrijirea, 
continua refacere și pază a fondului sil
vic comunal, să explice larg maselor țără
nimii muncitoare însemnătatea acestei 
hotărîri — nouă dovadă a grijii statului 
democrat-popular pentru îmbunătățirea 
vieții țărănimii noastre muncitoare.

tehnice. încă din toamnă am răspîndit pe 
acest teren 30 care de gunoi de grajd. 
Cînd l-am arat în primăvară, am mai 
vîrît sub brazdă încă o cantitate însem
nată de gunoi putrezit, iar sămînța de 
porumb am ales-o bob cu bob de pe știu- 
leții cei mai sănătoși, aleși din iarnă. în 
cursul verii am prășit porumbul de trei 
ori, întrebuințând ca ajutor în muncă pră- 
șitoarea și nu rarița, care așa cum am 
constatat din experiență, este dăunătoare, 
și niciodată nu va aduce roade sporite 
la hectar".

Așa a obținut Constantin Bunget din 
Bîrsești, raionul Tg. Jiu, în toamna aceas
ta, 2300 kg. boabe la hectarul de porumb.

Obțintnd astfel de rezultate prin apli
carea regulilor agrotehnice șl luînd cu
noștință de măsurile cuprinse în proiec
tul de Directive ale celui de al II-lea Con
gres al Partidului cu privire la dezvolta
rea agriculturii în următorii 2-3 ani, țăra
nul muncitor Bunget Constantin este hotă
rît să aplice și mal larg regulile agroteh
nice pentru ca în anii următori, să obțină 
recolte și mai bogate. El a chibzuit, de ase
menea, să mărească suprafața cultivată cu 
cereale și alte plante prin desțelenirea 
unei suprafețe de 0,25 ha. fîneață, să 
planteze 50 pomi fructiferi în grădina ca
sei și să mărească față de anul acesta, 
cu încă 0,50 hectare cultura de cartofi în 
anul viitor .

Corespondent 
ION ȚEPELUȘ

lare, cooperative și alte organizații de 
masă, asociații cultural-științifice, în adu
nări populare. Aceste, adunări vor avea 
loc cu cel puțin trei zile și cel mult zece 
zile înainte de data fixată pentru alegeri.

Poate fi propus candidat în alegerile de 
asesori populari orice om al muncii, ce
tățean al Republicii Populare Romîne cu 
drept de vot, care a împlinit vîrsta de 23 
de ani.

Alegerile de asesori populari pentru tri
bunalele populare de raion, de oraș și de 
raion orășenesc se vor face în cadrul adu
nărilor populare pe întreprinderi, institu
ții, gospodării agricole de stat, gospodării 
agricole colective, comune și sate.

Au dreptul de a lua parte la alegeri toți 
oamenii muncii, cetățeni ai Republicii 
Populare Romîne care au împlinit vîrsta 
de 18 ani și care au drept de vot.

mâții
pitală, poetul Mihu Dragomir, laureat al 
Premiului de Stat, a vorbit despre „Viața 
și opera poetului D. Th. Neculuță".

După conferință, scriitorii Demostene 
Botez, laureat al Premiului de Stat, și Ioa- 
nichie Olteanu au citit din opera poetică 
a lui D. Th. Neculuță.

(Agerpres)

îngrijitoarele OLIMPIA POPA și 
BĂDIȚĂ CHIRIȚA de la gospodăria 
de stat din Găești, regiunea Pitești, în
grijesc cu atenție purceii din rasa „Ma
rele alb" pentru a obține de la ei spo
ruri de greutate cit mai mari.

Foto : AGERPRES

Jefuitorii bunurilor obștești 
și-au primit pedeapsa

La Tribunalul popular al raionului „1 
Mai" s-a judecat procesul unor Jefuitori 
ai bunurilor obștești care au ridicat prin 
mijloace frauduloase cantități însemnate 
de produse alimentare din depozitele or
ganizației comerciale O.C.G. din Bucu
rești, v.inrindu-le unor comercianți carele 
revindeau la prețuri de speculă.

Inculpatul Le Page Gheorghe, domici
liat în București str. ing. Iorceanu nr. 41, 
fost funcționar al acestei organizații co
merciale, a utilizat în timpul și după ple
carea sa din serviciul acesteia, delegații 
pe care le completa cu nume fictive și pe 
baza cărora ridica diferite mărfuri, pe 
care le vindea inculpatului Rădoi Nico- 
lae, comerciant, domiciliat în București 
str. Sf. Dumitru nr. 5, care participa și la 
acțiunea de sustragere a mărfurilor.

Le Page Gheorghe a ridicat din dife
rite depozite și Rădoi Nicolae a cumpărat 
de la el 7.700 kg. de zahăr. 5.105 kg. de 
ulei și 178 kg. de piper, mărfuri care au 
luat apoi drumul speculei.

La transportul, dosirea și desfacerea 
mărfurilor sustrase, acuzații Le Page 
Gheorghe și Rădoi Nicolae au avut com
plicitatea lui Pîrvulescu Carol, proprietar 
de autocamion, domiciliat în București str. 
Turtucaia nr. 118, Tunea Andrei șofer, do
miciliat în București str. Badea Cîrțan nr. 
18, Petre Gheorghe, șofer, domiciliat în 
București str. Existenței nr. 40, Vedeanu 
Aurel de profesie frizer, domiciliat in 
București str. Ghiocei nr. 11 și Georgescu 
Gheorghe, fost comerciant domiciliat în 
București str. Teiul Doamnei nr. 13.

In îndeplinirea acestor infracțiuni acu
zații s-au bizuit pe lipsa de vigilență a 
unor funcționari care nu au înțeles să 
pună în practică măsurile în vederea ți
nerii unei evidențe stricte a delegațiilor și 
de identificare minuțioasă a persoanelor 
care ridică mărfuri din depozite, înles
nind astfel sustragerea mărfurilor.

Fiind descoperiți și trimiși în judecată, 
acuzații și-au recunoscut faptele.

Judecind procesul, în care au fost au- 
diați 20 de martori, Tribunalul popular al 
raionului „1 Mai" a condamnat pe incul
patul Le Page Gheorghe la 10 ani muncă 
silnică și cinci ani degradare civică ; pe 
inculpatul Rădoi Nicolae la 10 ani muncă 
silnică și cinci ani degradare civică ; pe 
inculpatul Pîrvulescu Carol la 6 ani muncă 
silnică și trei ani degradare civică ; pe in
culpatul Vedeanu Aurel la 5 ani muncă 
silnică și 3 ani degradare civică ; pe in
culpatul Tunea Andrei la 5 ani muncă sil
nică și trei ani degradare civică ; pe in
culpatul Georgescu Gheorghe la 5 ani 
muncă silnică și trei ani degradare ci
vică ; pe acuzatul Petre Gheorghe la 3 ani 
muncă silnică.

Instanța a condamnat pe Le Page 
Gheorghe, solidar cu ceilalți inculpați, să 
plătească suma de 147.000 lei cu titlul de 
despăgubiri civile. (Agerpres)

Experiența noastră în lupta pentru reducerea prețului de cost
Colectivul fabricii noastre a căutat să 

reducă în permanență prețul de cost Ia 
produsele fabricate. Măsurile luate pre
cum și eforturile care s-au depus în acest 
sens au dus la rezultate din ce în ce mai 
însemnate.

Faptul că în primele 10 luni ale anului 
în curs prețul de cost al produselor a fost 
redus cu 14,6 la sută față de anul 1950, 
dovedește că noi am reușit să desfășurăm 
o muncă rodnică și acesta este meritul 
muncitorilor, tehnicienilor și funcționari
lor vîrstnici și tineri ai întreprinderii 
noastre.

Trebuie arătat că noi nu am fi putut 
să obținem acest succes fără munca ne
întreruptă de îndrumare a organizației de 
partid din întreprindere și fără munca 
de mobilizare a masei de muncitori de
pusă de către comitetul organizației de 
bază U.T.M. și de către comitetul de în
treprindere. Cu ajutorul prețios primit 
din partea comuniștilor si utemiștilor am 
putut ajunge ca muncitorii din fabrica 
noastră să cunoască importanța acumu
lărilor socialiste și drumul care duce 
spre realizarea acestora — aplicarea me
todei de gospodărire chibzuită a fa
bricii. In momentul de față 5 secții din 
cadrul fabricii funcționează separat, or
ganizate pe principiul gospodăririi chib
zuite. Oglinda activității fiecăreia în parte 
este prețul de cost pe care-1 realizează. 
Pentru a ține mereu vie lupta pentru re
ducerea prețului de cost al produselor și 
pentru a se cunoaște în permanență re
zultatele secțiilor precum și lipsurile ce 
se ivesc, în fiecare lună se țin ședințe de 
analiză unde se pun în discuție rezulta
tele obținute văzîndu-se astfel modul 
cum au fost ele realizate. De asemenea 
prin diferite mijloace de agitație ca: pa
nouri, gazete de perete etc., sînt populari
zate rezultatele, precum și cei care le-au 
obținut. De aceea, în fiecare secție există 
preocupare pentru un regim sever de eco
nomii.

Astfel s-au fixat indicii tehnico-econo- 
mici de consum la piele de fețe, la tal
pă, precum și la diferite alte materiale.

Un aport însemnat în lupta pentru re
ducerea prețului de cost îl aduc inova
torii. In cursul anului 1954, propunerile 
de diferite raționalizări sau perfecționări 
tehnice s-au ridicat la 150. Din acestea au

Crește opozifia fată de politica
fei cursul acestei săptămînl o atenție 

deosebită a fost acordată în politica in
ternațională situației din Germania occi
dentală. Șl acolo s-a cristalizat în aceste 
zile din urmă noul care nu constă în pri
mul rînd în faptul că numeroși deputați 
al partidelor guvernamentale se opun acor
dului cu privire la Saar, ci în opoziția cu 
care masele populare vest-germane au 
întâmpinat acordurile de la Paris. Această 
opoziție a silit pe unii politicieni burghezi 
din Germania occidentală să ia poziție 
împotriva liniei politice oficiale trasată de 
Washington. Nu este un fapt oarecare 
acela că pături ale populației vest-ger
mane, crescute și alimentate șl azi cu idei 
șovine, revanșarde, nu numai că nu au 
primit cu satisfacție un acord care re
naște Wehrmachtul (deci deschide posi
bilitatea revenirii la politica „spațiului 
vital") ci s-au declarat și luptă împotriva 
lui. în această direcție e semnificativ că 
în primul rînd tineretul, într-o unitate ce 
se consolidează treptat, refuză să îmbrace 
uniforma militară. Ziarul nostru de ieri 
a relatat pe larg eșecul pe care l-a înre
gistrat o întrunire la Koln organizată de 
guvernul lui Adenauer cu scopul de a-i 
convinge pe tineri să se înroleze în ar
mată.

în Germania occidentală lupta nu se 
duce numai împotriva adepților locali ai 
remilitarizării ci și contra celor ce diri
jează această politică : imperialiștii ame
ricani. Și în această direcție tineretul are 
un cuvînt greu de spus. Acest fapt îl re
cunoaște revista semi-oficioasă a Depar
tamentului de Stat al S.U.A., „U.S. News 
and World Report" care scrie că în Ger
mania occidentală „se observă o atitudine 
potrivnică politicii proamericane dusă de 
Adenauer. Numeroși tineri vest-germani 
sint de părere că germanii s-ar găsi intr-o 
situație mult mai bună dacă ar încerca 
mai întii de toate să-și unifice țara".

Această situație a făcut ca unele cal
cule, abil alcătuite, ale diplomației ame
ricane, să nu poată fi duse cu exactitate 
la îndeplinire.

în ce constau calculele și unde s-au în
curcat ele ? La Paris, diplomații ameri
cani au procedat după următorul plan: 
satisfacem cererile franceze cu privire la 
Saar pentru a obține aprobarea parlamen
tului în chestiunea renașterii Wehrmach- 
tului. în acest fel diplcmațji americani 
sperau că vor reuși să arunce praf în ochii

Comunicatul
Secretariatului Consiliului Mondial al Păcii

STOCKHOLM 13 (Agerpres). — TASS 
transmite : Secretariatul Consiliului Mon
dial al Păcii a dat publicității următorul 
comunicat:

Se așteaptă ca la sesiunea Consiliului 
Mondial al Păcii care se va deschide la 
18 noiembrie la Stockholm să participe 
aproape 400 persoane. Jumătate din nu
mărul participanților la sesiune o vor 
constitui persoane invitate care, ca de 
obicei, vor avea dreptul nu numai de a 
lua cuvîntul, ci și de a vota.

Printre delegațiile cele mai mari figu
rează : 40 reprezentanți din Germania 
(Republica Democrată Germană și Repu
blica Federală), 18 persoane din India, 17 
persoane din Japonia, 15 — din Brazilia, 
18 — din Franța, 17 — din Italia, 20 — 
din China, 14 — din Uniunea Sovietică. 
La sesiune vor fi reprezentate 60 de țări.

Ca prim punct de pe ordinea de zi figu
rează problema germană și problema 
securității europene. Cunoscutul fizician 
australian, profesorul E. Burhop, care lu
crează in momentul de față la Universi
tatea din Londra, va deschide discuțiile în 
problemele dezarmării și armei atomice.

O serie de reprezentanți de seamă ai 
vieții publice subliniază în declarațiile lor 
uriașa însemnătate a apropiatei sesiuni a 
Consiliului Mondial al Păcii. In declara
ția fostului cancelar al Reichulul, Joseph 
Wirth se spune: Experiența desfășurării 
conferințelor de la Berlin și Geneva ne 
confirmă .în primul rind principiul că 
state avînd diferite sisteme sociale pot 
foarte bine coexista. Diferitele moduri de 

fost puse în aplicare 58 raționalizări și 
perfecționări, prin aplicarea lor rezultînd 
o economie de 346.000 lei anual, care de
sigur influențează în mod simțitor prețul 
de cost.

Dintre propunerile de perfecționări teh
nice este de remarcat aceea a tovarășilor 
Posztos Alexandru și Palier Martin, teh
nicieni ai fabricii. Perfecționarea lor con
stă în mecanizarea coaserii ramelor pro
filate la pantofi—femei. înainte de a se 
aplica această perfecționare nu era posibilă 
confecționarea unor astfel de pantofi în 
fabrica noastră. Astăzi, datorită aplicării 
acestei perfecționări tehnice, putem da 
consumatorilor o încălțăminte frumoasă, 
cu diferite combinații plăcute și totodată 
durabilă.

După confecționarea cîtorva zeci de 
mii de perechi de asemenea pantofi, to
varășul Posztos Alexandru a făcut încă 
un pas înainte, perfecționînd siste
mul aplicat. Această nouă perfec
ționare a făcut posibilă eliberarea a 
două mașini de cusut, economisind astfel 
și brațele de muncă necesare. Eliberarea 
a două mașini de cusut reprezintă pentru 
fabrica noastră o accelerare a ciclului de 
fabricație și o reducere a timpului de 
lucru cu 16 Ia sută la coaserea ramelor 
profilate.

Pe baza planului intern al serviciului 
tehnic noi căutăm să lărgim și pe mai 
departe acest sistem de lucru perfecțio
nat pentru a pune în valoare ceaa ce este 
de mare importanță pentru creșterea pro
ductivității muncii șl reducerea prețului 
de cost — timpul de lucru.

Muncitorii întreprinderii noastre pri
vesc această problemă cu multă seriozi
tate. Ei se documentează asupra noilor 
posibilități iar în cadrul „Zilelor propu
nerilor" organizate, vin în ajutorul pro
ducției cu fel de fel de propuneri.

De o mare atenție se bucură în fabrica 
noastră mișcarea pentru economisirea de 
materie primă și de materiale auxiliare. 
Folosind experiența oamenilor sovietici în 
acest domeniu, prin aplicarea metodei Li- 
diei Korabelnikova am obținut succese 
importante.

în cursul anului acesta croitorii au eco
nomisit 368.000 decimetri pătrați de piele 
pentru fețe, adică necesarul de piele pen
tru 20.500 perechi pantofi-femei. Valoa
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opiniei publice făcînd zarvă In jurul avan
tajelor obținute de Franța în Saar. (După 
cum se știe, la Paris s-a hotărit ca în Saar 
capitaliștii francezi să-și mențină posesiu
nile asupra minelor șl uzinelor din acea
stă regiune).

Este limpede că acordul dezavantajează 
Germania occidentală dar Dulles și-a fă
cut socoteala că va reuși cu ușurință să 
înfrîngă rezistența Bundestagului (parla
mentul vest-german).

Pe de altă parte imperialiștii americani 
lăsau să se înțeleagă că nu consideră de
finitiv acordul cu privire la Saar, și că 
odată ratificat acordul de la Paris de că
tre parlamentul francez și refăcut Wehr
machtul, discuțiile vor fi redeschise de 
pe cu totul alte poziții. Acest lucru l-a în
țeles Adenauer, și de aceea la inspirația 
Washingtonului nu a mai contenit să vor
bească despre „concilierea frar.co-ger- 
mană".

In acest timp intervin însă încurcătu
rile. Masele populare germane și-au in
tensificat lupta văzînd în acordurile de 
la Paris o primejdie pentru pace și o 
barieră în calea unificării țării.

Aceasta a obligat pe unii politicieni 
burghezi vest-germani să acționeze, pen
tru a nu se demasca complet în fața ma
selor. Așa că la Bonn s-a pornit o cam
panie prin care se urmărește nu atît re
vizuirea imediată a acordului cu privire 
la Saar, cit încercarea de a abate lupta 
maselor populare. Deci între Adenauer și 
unii conducători ai celorlalte partide gu
vernamentale nu există deosebiri de prin
cipii ci numai divergențe asupra datei 
cînd trebuia deschis focul împotriva acor
dului cu privire la Saar. Trebuie spus că 
există însă anumite cercuri ale burgheziei 
vest-germane interesate în special în re
lațiile economice eu răsăritul, care exer
cită o opoziție mai hotărită împotriva 
politicii lui Adenauer. De asemenea, sub 
presiunea membrilor de rînd ai partidu
lui, liderii social-democrați se opun în 
parte acordurilor de la Paris.

Prins în cleștele acestor discuții Ade
nauer a fost nevoit să amine pentru 16 
decembrie dezbaterile asupra acordurilor 
de la Paris. După un calcul. în ceea ce 
privește rezultatul votului cele 15 voturi 
ale partidului german (al patrulea partid 
ca importanță în coaliția guvernamentală 
de la Bonn formată din partidele demo- 

viață și ideologii nu constituie o piedică 
în calea înțelegerii reciproce pașnice. 
Această convingere capătă o deosebită în
semnătate în momentul de față, deoarece 
proiectata Uniune a Europei occidentale 
urmărește aceleași scopuri ca și planul de 
creare a „armatei europene" care a fost 
respins: înjghebarea unei grupări militare 
în Europa. în care Germania occidantală 
reînarmată să ocupe poziții cheie. Acor
durile de la Londra șl Paris încheiate in
tre guvernele puterilor occidentale și Re
publica Federală, sînt în flagrantă con
tradicție cu necesitatea de a obține des
tinderea încordării în Europa. Sesiunea 
Consiliului Mondial al Păcii capătă o 
însemnătate deosebită, deoarece ca prim 
punct pe ordinea sa de zi figurează pro
blema securității europene.

In declarația sa cu privire la apropiata 
sesiune a Consiliului Mondial al Păcii, dr. 
Salvador Allende, vicepreședinte al se
natului chilian, arată : Ca reprezentant al 
Americii de sud, consider ca fiind deose
bit de semnificativ faptul ca pe ordinea 
de zi a sesiunii este inclusă problema exa
minării situației crea-te în urma ameste
cului străin în viața politică și economică 
a țărilor noastre. Evenimentele din Gua
temala constituie o lecție pe care nu o vom 
uita niciodată și va trebui să ținem minte 
că tragedia Guatemalei nu ne privește 
numai pe noi. Popoarele Americii de sud 
știu că în scopul întăririi păcii generale, 
ele trebuie să obțină respectarea deplină 
a independenței și suveranității lor și 
dreptul deplin de a exercita controlul asu
pra resurselor lor naturale.

rea economiilor realizate numai de croi
tori s-a ridicat la peste 50.000 lei.

De asemenea și ștanțatorii de talpă au 
realizat economii importante. Datorită 
sistemelor de lucru aplicate pentru folo
sirea rațională a suprafeței, s-a reușit ca 
suprafețele materialului să fie folosite în 
proporție de 85 la sută. Sistemul de lucru 
aplicat constă în faptul că înainte de a 
se ștanța, piesele sînt desenate după un 
tipar cu o mărime egală cu cuțitul de 
ștanță. Lucrind astfel, secția de ștantat 
a realizat în acest an economii de ma
terii prime în valoare de peste 39.000 lei.

Dacă socotim și celelalte economii rea
lizate la diferite materiale in întreprin
derea noastră, vedem că valoarea econo
miilor obținute de la începutul anului și 
pină acum se ridică la peste 300.000 lei.

Trebuie să arăt că la obținerea aces
tor rezultate a contribuit în mare mă
sură și preocuparea permanentă a con
ducerii întreprinderii pentru perfecționa
rea calificării profesionale a fiecărui 
muncitor și mai ales a noilor angajați. 
Este de asemenea necesar să subliniez aju
torul prețios primit din partea munci
torilor calificați, care au ajutat pe cei 
noi — în special pe tineri — în executarea 
diferitelor operații mai complicate. Așa 
s-a făcut că utemista Irina Hooz, dintr-o 
muncitoare necalificată, a devenit ște- 
puitoare fruntașă.

De asemenea calificarea Ia locul de mun
că a tînărului Iuliu Szilagyi — în pre
zent croitor de piele — este un rezultat 
al muncii întregului colectiv. Iuliu Szi
lagyi își depășește zilnic norma cu 65 la 
sută și înregistrează lunar în contul său 
personal, economii în valoare de 800- 
1000 lei.

Desigur, printre angajamentele pe care 
muncitorii întreprinderii noastre și le-au 
luat, un loc de seamă îl ocupă și acela 
de a realiza economii cit mai însemnate.

însuflețiți de exemplul comuniștilor și 
îndrumați de către comitetul organizației 
de bază U.T.M., tinerii au realizat suc
cese de seamă.

Brigăzile utemiste nr. 1 și 2 au reușit 
în ultimul timp să realizeze eco
nomii de cîte 5.000 decimetri pă- 
trați piele fiecare. Cu mindrie putem 
arăta că numai în timp de o lună bri

luî Adenauer
crat creștin, liber democrat, partidul re-
fugiaților și cel pomenit mai sus) ar fl 
fost hotărîtoare, pentru a-i da cîștig de 
cauză lui Adenauer, dacă dezbaterile s-ar 
fi desfășurat acum. Această situație a fă
cut ca agenția americană ..Associated 
Press" să aprecieze că Adenauer „are de 
dat lupta cea mai înverșunată din carie
ra sa pentru a cîștiga aprobarea de că
tre Bundestag a acordului cu privire la 
Saar".

Divergențele din Germania occidentală 
au avut repercusiuni și pe plan interna
țional căci Adenauer, sub presiune, a ce
rut redeschiderea discuțiilor franco-ger- 
mane asupra Saarului. Această cerere 
făcută la numai două săptămînl de la 
semnarea acordurilor de la Paris a pro
vocat o vie nemulțumire și în sînul 
cercurilor guvernante franceze. Pe drept 
cuvânt scriu unele ziare pariziene: dacă 
acum revanșarzii germani cer revizuirea 
acordurilor abia încheiate, nu peste multă 
vreme ei vor impune aceasta și atunci 
nu va fi vorba numai de Saar, ci și da 
Alsacia și Lorena. Reiese deci că asistăm 
la o nouă răbufnire a contradicțiilor din
tre Franța și Germania occidentală, cu 
toate eforturile depuse de către diploma
ția americană pentru atenuarea lor.

Viitorul va arăta felul în care va reuși 
Adenauer să iasă din impasul în care se 
găsește. Dar e semnificativ că cei ce fac 
zarvă în jurul problemei Saarului nu s-au 
opus amînării dezbaterilor din Bundestag 
ceea ce confirmă faptul că se așteaptă 
mai întii rezultatele alegerilor ce se vor 
desfășura în citeva provincii vast-germa- 
ne, pentru a vedea succesul sau insucce
sul manevrelor demagogice ale Bonnului. 
Iar pe de altă parte Adenauer speră să 
evite discuțiile — prin amînarea dezba
terilor din Bundestag — asupra notei so
vietice din octombrie care conține propu
neri noi privind problema germană, pro
puneri ce se bucură de un larg sprijin în 
întreaga Europă.

Un fapt rămîne însă stabilit: lupta ma
selor populare din Germania occidentală 
care obligă șl pe unii politicieni burghezi 
să se împotrivească lui Adenauer face ca 
această țară să nu mai fie o redută atît 
de sigură a imperialismului american. Și 
oricite greutăți va întîmpina noul în 
dezvoltare, pînă la urmă el va învinge.

SERGIU BRAND

Procesul unul agent american 
în Indonezia

DJAKARTA 13 (Agerpres). — în capi
tala Indoneziei, Djakarta, are loc proce
sul lui H. c. Schmidt, cetățean de ori
gină olandeză, unul din susținătorii ban
delor teroriste pro-americane „Darul 
Islam". După cum s-a mai anunțat, a- 
ceastă organizație a întreprins nu de 
mult o acțiune de răsturnare a guvernu
lui Republicii Indonezia, acțiune care în 
cele din urmă a eșuat.

Observatorii politici fac o legătură în
tre activitatea subversivă a organizației 
„Darul Islam" și refuzul guvernului in
donezian de a participa la blocul militar 
al Asiei de sud-est (S.E.A.T.O.) inspirat 
de S.U.A. Cele întîmplate în Indonezia 
dovedesc încă odată că diplomația ameri
cană folosește cele mai diferite metode 
pentru a determina guvernele din Asia 
să urmeze politica lor agresivă. Ele por
nesc de la formula clasică a „ajutorului" 
și merg pînă la răsturnare prin forță.

Spionajul american în Indonezia a re
crutat în vederea răsturnării guvernului 
de la Djakarta, în afară de bandele te
roriste ale organizației „Darul Islam", și 
o serie de elemente corupte, de teapa lui 
H. C. Schmidt, din rîndurile fostei ar
mate coloniale olandeze de ocupație.

Procesul lui H. C. Schmidt este un nou 
act de acuzare la adresa politicii ameri
cane de imixtiune prin forță în afacerile 
interne ale altor țări.

gada I-a utemistă a realizat o econo
mie de 4.500 decimetri pătrați piele, iar 
brigada a Il-a 4.200 decimetri pătrați 
piele, adică tocmai cît este necesar la 
confecționarea a peste 620 perechi pan
tofi-femei.

La obținerea acestor economii și-au dat 
contribuția din plin utemiști ca Iuliu Szi
lagyi care a economisit în această peri
oadă 1548 decimetri pătrați piele, Ludovic 
Asztalos care a economisit peste 1100 de
cimetri pătrați piele și alții.

Paralel cu lupta pentru un regim se
ver de economii o mare atenție se acordă 
și îmbunătățirii sortimentelor și calității 
produselor.

O muncă valoroasă depune în acest 
sens colectivul artistic al fabricii, format 
în cursul acestui an. Prin munca acestui 
colectiv am reușit să scoatem mai multe 
modele noi și frumoase, folosind în ace
lași timp rațional materia primă. Activi
tatea acestui colectiv a dus la mecaniza
rea tivirii marginilor fețelor de piele, dînd 
posibilitatea de a se realiza o serie de 
diferite combinații frumoase și de a se 
lărgi sortimentele.

Muncitorii tineri și vîrstnici ai fabricii 
„Solidaritatea" din Oradea, îndrumați în 
permanență de organizația de partid, 
sînt hotărîți să lupte pentru asigurarea 
unui regim sever de economii. Acest lu
cru va duce nemijlocit la reducerea pre
țului de cost al produselor, va face oa 
puterea de cumpărare a salariului celor 
ce muncesc să crească neîncetat. Lup- 
tînd în permanență pentru reducerea 
prețului de cost al produselor fabricii 
noastre, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii fabricii de încălțăminte „Solidari
tatea",_ pot spune că luptă pentru tradu
cerea în viață a prevederilor Plenarei 
C.C. al Partidului din august 1953.

HILLINGER LADISLAU 
șeful serviciului producției al fabricii 
de încălțăminte ,,Solldaritatea‘'-Oradea
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Nota adresată de Guvernul Sovietic 
Guvernelor țărilor europene și S.U.A.

MOSCOVA TASS transmite:
La 13 noiembrie, Ministerul Afacerilor 

Externe al U.R.S.S. a adresat țărilor euro
pene cu care U.R.S.S. întreține relații di
plomatice note cu conținut identic ale 
Guvernului Sovietic cu privire la convo
carea unei conferințe pe întreaga Europă 
în problema creării unui sistem de «ecu- 
ritate colectivă în Europa. Notele sînt 
adresate ambasadelor și legațiilor din 
Moscova ale următoarelor state: Franța, 
Marea Britanie, Austria, Albania, Belgia, 
Bulgaria, Ungaria, Republica Democrată 
Germană, Olanda, Grecia, Danemarca, 
Islanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Po
lonia, Romînia, Turcia, Finlanda, Ceho
slovacia, Elveția, Suedia, Iugoslavia, pre
cum și ambasadei Statelor Unite ale Ame- 
ricii.

Această notă este adresată de asemenea 
și ambasadei Republicii Populare Chineze 
al cărei reprezentant a fost invitat să 
participe la conferința susmenționată, în 
calitate de observator.

Publicăm mai jos textul notei adresate 
da Guvernul U.R.S.S. Guvernului Franței.

„Guvernul Sovietic consideră necesar să 
declare Guvernului Franței următoarele :

La 23 octombrie a.c. la Paris au fost 
semnate acorduri cu privire la Germania 
occidentală. Semnarea acestor acorduri a 
fost precedată de conferința de la Londra 
a celor nouă țări al cărei participant! au 
căzut de acord asupra unor măsuri sepa
rate în problema germană.

Incălcîndu-se acordurile internaționale 
existent^ cu privire la Germania, acor
durile de la Paris prevăd refacerea mili
tarismului în Germania occidentală, crea
rea unor forțe armate vest-germane și 
atragerea Germaniei occidentale în gru
pări militare ale unor anumite state, 
opuse altor state ale Europei.

In Germania occidentală se creează o 
armată care in timpul cel mai scurt ur
mează să atingă un efectiv de 500.000- 
520.000 oameni și care va dispune de mari 
unități de aviație și de tancuri precum și 
de state majore militare proprii. încă de 
pe acum militariștii germani nu ascund 
faptul că efectivul armatei vest-germane 
stabilit de acordurile de la Londra și 
Paris ei îl consideră doar ca o bază pen
tru dezvoltarea unor forțe armate și mai 
numeroase. Armata vest-germană se cre
ează sub conducerea acelor generali ger
mani care au comandat armata hitleristă 
în anii celui de al doilea război mondial, 
și au fost complicii agresiunii fasciste și 
ai instaurării sîngeroasei „noi ordini“ hit- 
leriste, în țările europene.

Acordurile de la Londra ți Paris dau 
mină liberă militariștilor și revanșarzilor 
din Germania occidentală și în ceea ce 
privește producția neîngrădită de arma
ment. Forțele armate ale Germaniei occi
dentale capătă da asemenea posibilitatea 
de a dispune printre armele lor de arma 
atomică, ceea ce sporește cu mult primej
dia unui război atomic distrugător in Eu
ropa.

Acordurile susmenționate prevăd atra
gerea Germaniei occidentale remilitarizate 
în noua grupare militară In curs de în
jghebare sub forma așa zisei „Uniuni a 
Europei occidentale" precum și în blocul 
nordatlantic, al cărui caracter agresiv a 
mai fost semnalat în repetate rînduri de 
Guvernul Sovietic.

Toate acestea dovedesc că în ceea ce 
privește Germania occidentală se promo
vează o politică care nu este compatibilă 
nici cu sarcina întăririi păcii în Europa 
nici cu sarcina restabilirii unității națio
nale a Germaniei. înfăptuirea acordurilor 
de la Londra și Paris ar însemna că uni
ficarea Germaniei prin ținerea unor ale
geri libere pe întreaga Germanie ar fi 
sacrificată de dragul planurilor actuale 
de refacere a militarismului german — 
acest dușman de moarte al popoarelor 
Europei, inclusiv al poporului germăn în
suși.

Animat de dorința de a înlesni rezolva

„Paris-Match" 
este o revistă 
ilustrată care a- 
pare în Franță», 
una din acele pu
blicații care pu
blică aproape ex
clusiv fotografii, 
scutind astfel di
gestia burghezu
lui de oboseala 
lecturii. Se înțe
lege că avînd o 
asemenea finali
tate, foto-reporta- 
jele au datoria să 
prezinte un 
rial variat 
cit posibil, 
vânt.

El bine, 
stă ultimă cerință 
este îndeplinită de 
fotografia pe care 
o reproducem. în- 
trucit ea înfăți
șează „un tero
rist". Da, sub ce
rul luminos al 
Tunisiei operează 
un terorist, un a- 
sasin, surprins de 
obiectivul apara
tului. Interesant 1 
Pasionant! 
zaționab! Un 
gur lucru nu 
totuși, clar :

Care din 
doi oameni 
teroristul ? __

„Paris-Match" ține cu tot dinadinsul dovedească că terorist nu este cel 
care poartă cască de oțel, echipament militar și pistol-mitralieră — ci omul des
culț, cu lanțuri la mîini, cu lațul petrecut în jurul gîtului. Terorist ? Desigur : 
dacă e vorba de un patriot tunisian... Celălalt este demnul reprezentant al 
ordinei, civilizației, progresului.

Ordinea! Tare-1 este scump colonialistului acest cuvlnțel. Reprezentarea 
noțiunii de ordine colonialistă: bîta de cauciuc, pistolul-mitralieră, fringhia 
albă. Ei și ? Toate acestea țin de domeniul pitorescului și ele alimentează publi
cații ca „Paris-Match". Principalul este însă că în mintea tunislenilor (șl alge
rienilor, marocanilor etc.) să se fixeze solid această unică idee: „Ați fost și 
sîntețl, în cea mal deplină ordine, robii noștri supuși și muți. Păstrați ordinea ! 
Ea este a voastră, în aceeași măsură în care este a noastră. Ea este o ordine 
comună ♦•«»<•»"<• t"

Cu

mate- 
și, pe 
capti-

acea-

Sen- 
sin- 

este, 

cei 
este

tuturor ! ’ 
excepția „teroriștilor".

Cu excepția poporului tunisian.
Cu excepția tuturor popoarelor coloniale șl dependente.

rea problemei restabilirii unității Germa
niei, Guvernul Sovietic a prezentat pro
punerea de a se examina problema re
tragerii imediate a trupelor de ocupație 
de pe teritoriul Germaniei de est și de 
vest. Totodată s-a făcut propunerea de a 
se preciza' efectivul și armamentul tutu
ror genurilor de poliție germană atât din 
Germania răsăriteană cît și din Germania 
occidentală. Guvernul Sovietic consideră 
ca și pînă acum că aplicarea acestor mă
suri ar contribui la micșorarea încordă
rii în Europa.

Acordurile de la Londra și Paris sînt 
incompatibile cu tratatul franco-sovietic 
de alianță și asistență mutuală din 1911 
și cu tratatul anglo-sovietic .din 1942 de 
colaborare și asistență mutuală în peri
oada de după război, tratate care prevăd 
adoptarea de măsuri ccmune pentru a nu 
admite posibilitatea unei noi agresiuni 
din partea Germaniei.

Guvernul Sovietic a mai atras atenția 
statelor care poartă răspunderea pentru 
reglementarea problemei germane asupra 
primejdiei serioase pe care o implică re
învierea militarismului în Germania oc
cidentală și atragerea acesteia din urmă 
în grupări militare. Constituirea unor ase
menea grupări militare ale unor state 
opuse altor state europenb duce ta mod 
inevitabil, așa cum a arătat-o experiența 
istoriei, la agravarea relațiilor dintre ele, 
și, în ultima instanță, la război. Așa a 
fost în ajunul primului război mondial, 
cînd eu fost create două coaliții militare 
de state opuse una alteia. Așa a fost și 
în ajunul celui de al doilea război mon
dial cînd sub egida Germaniei hitîerista 
a fost constituită o grupare militară agre
sivă care s-a contrapus altor state ne
voite in cursul războiului să-și unească 
forțele pentru a riposta agresiunii hitle- 
riste.

Pentru a evita'o astfel de situație cîr.d 
Europa devine ta mod periodic arena unor 
războaie sîngeroase și pustiitoare care 
provoacă popoarelor statelor europene 
multe milioane de victime omenești șl 
uriașe distrugeri materiale, se imoune ne
cesitatea de a se crea un astfel de sistem 
de securitate în Europa la care să parti
cipe toate statele europene, indiferent de 
orinduirea lor socială și de stat. Crearea 
unui astfel de sistem de securitate colec
tivă în întreaga Europă ar da o bază trai
nică pentru colaborarea pașnică a tuturor 
statelor europene și ar garanta securita- 
teS Io- națională prin asumarea unor 
obligații de a reglementa divergențele 
care se ivesc între ele pe cale pașnică, iar 
în cazul ivirii unei nrimeidii pentru pace 
sau a încălcării păcii, — să se întreprindă 
acțiuni unite, printre care și militare, îm
potriva agresorului.

Crearea în Europa a unul sistem efi
cient de securitate colectivă, bazat pe efor
turile unite ale tuturor statelor europene, 
ar înlesni posibilitatea reglementării pro
blemei germane. In acest Caz, s-ar înlătura 
principalul obstacol existent astăzi în ca
lea restabilirii unității germane, care își 
găsește expresia în planurile de transfor
mare a Germaniei occidentale într-un stat 
militarist și d.e atragere a ei în grupări 
militare agresive.

Pentru a înlesni posibilitatea realizării 
unui acord corespunzător între statele in
teresate, Uniunea Sovietică a făcut la în
ceputul anului curent, la conferința de la 
Berlin a miniștrilor afacerilor externe, al 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței, propu
neri cu privire la principiile fundamen
tale ale „tratatului general european de 
securitate colectivă în Europa". Propune
rile cu privire la crearea în Europa a unui 
sistem de securitate colectivă au întîmpi- 
nat o atitudine favorabilă din partea unei 
serii de state europene. Ele au întîmpi- 
nat de asemenea sprijinul cercurilor largi 
ale opiniei publice, atât din statele euro
pene, ale căror guverne nu și-au exprimat 
încă atitudinea față de ideia securității 
colective în Europa, cît și din acele state,

supuși și muți. Păstrat! ordinea ! 

ala căror guverne au refuzat să sprijine 
propunerile făcute. Pînă în prezent, după 
cum se știe, nu s-a reușit să se realizeze 
înțelegerea necesară între țările intere
sate în această importantă problemă. Or, 
interesele asigurării securității popoarelor 
europene cer ca Europa să se dezvolte nu 
pe calea nefastă a restabilirii militaris
mului german și a constituirii în Eurcpa a 
unor blocuri militare de state epuse unul 
altuia, ci pe calea creării unui sistem de 
securitate pe întreaga Europă, bazat pe 
luarea în considerare a intereselor legi
time ale tuturor statelor Europei, mari și 
mici.

Planurile pregătite de conferințele de. 
la Londra și Paris, de restabilire a mi
litarismului german și de atragere a Ger
maniei occidentale remilitarizate în gru
pări militare nu pot să nu complice si
tuația din Europa. înfăptuirea acestor 
planuri va provoca in mod inevitabil agra
varea relațiilor dintre statele europene, 
intensificarea cursei înarmărilor și spo
rirea considerabilă pentru popoarele din 
Europa a poverii cheltuielilor militare. In 
legătură cu aceasta va fi cu totul firesc 
dacă popoarele europene iubitoare de pace 
vor fi nevoite să ia măsuri noi pentru 
asigurarea securității lor.

Pentru a preintîmpina o asemenea com
plicare a situației din Europa care agra
vează primejdia de război, trebuie luate 
toate măsurile ce pot contribui la stabi
lirea unui sistem de securitate colectivă 
în Europa și prin aceasta la micșorarea 
încordării în relațiile internaționale.

Pornind de la aceasta. Guvernul So
vietic consideră că a devenit necesară 
convocarea, fără noi amînări, a unei con
ferințe a tuturor statelor europene, care 
doresc să participe la ea, precum și a Sta
telor Unite ale Americii, în problema creă
rii unui sistem de securitate colectivă ta 
Europa.

Recunoscînd răspunderea deosebită care 
revine statelor — membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate al O.N.U., pen
tru menținerea păcii și securității inter
naționale — Guvernul Sovietic consideră 
că este de dorit ca Republica Populară 
Chineză să trimită la această conferință 
un observator.

Este de la sine înțeles că fiecare stat — 
participant la conferința sus menționată 
trebuie să aibă posibilitatea de a face 
propunerile pe care le consideră necesare 
în legătură cu problema în discuție.

Guvernul Sovietic propune ca o astfel 
de conferință să fie convocată la 29 
noiembriW a. c. la Moscova sau la Paris.

Amînarea convocării unei astfel de con
ferințe nu este indicată, deoarece în luna 
decembrie va începe deja în unele țări 
europene examinarea problemei ratificării 
acordurilor de la Paris. O astfel de ratifi
care ar complica în mare mășură întreaga 
situație din Europa și ar submina posi
bilitatea reglementării problemelor euro
pene nerezolvate și în primul rind ă pro
blemei germane.

Propunerea cu privire la convocarea la 
29 noiembrie la Moscova sau Paris a unei 
conferințe pe întreaga Europă în pro
blema creării unui sistem de securitate co
lectivă în Europa, este împărtășită și de 
guvernul Republicii Populare Polone și 
guvernul Republicii Cehoslovace, cu care 
Guvernul Sovietic s-a consultat în prea
labil.

Guvernul U.R.S.S. a trimis note similare 
tuturor statelor europene, cu care U.R.S.S. 
are relații diplomatice Uniunea Sovietică 
pornește de la faptul că invitarea state
lor europene, cu care U.R S.S. nu are re
lații diplomatice, ar putea fi făcută da 
guvernele Franței, Angliei sau S.U.A., 
care întrețin relații diplcmatice cu aceste 
țări.

Guvernul Sovietic va fi recunoscător 
Guvernului Franței pentru comunicarea 
cu privire la participarea sa la susmen
ționata conferință pe întreaga Europă.

SCURTE ȘTIRI
★ La 10 noiembrie a sosit la Moscova, 

venind de la Stalingrad, delegația Consi
liului municipal al orașului Coventry (An
glia) condusă de J. Fennell, lord-primar 
al orașului Coventry. La 12 noiembrie, 
delegația Consiliului municipal el orașului 
Coventry a părăsit Moscova plecînd pc ca
lea aerului în Anglia.

★ Behar Shtylla, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare Albania, 
a trimis secretarului general al OJf.U. o 
telegramă de protest ta legărură cu viola
rea spațiului aerian al Albaniei de către 
avioane grecești la 7 noiembrie 1954.

★ La 11 noiembrie au plecat din Berlin, 
cu destinația R.P.D. Coreeană și R. D. 
Vietnam, 43 de camioane cu utilaj medi
cal, mașini agricole, produse textile și alte 
materiale.

★ Recent, la Londra a fost semnat un 
acord comercial pe termen de trei ani 
intre Republica Populară Polonă și Anglia.

★ După cum transmite postul de radio 
Tokio, sindicatul muncitorilor portuari din 
întreaga Japonie, care numără 25.000 de 
membri, a hotărît să declare o grevă care 
să țină de la 13 pînă la 23 noiembrie.

★ Președintele Indoneziei, Sukarno, a 
declarat unui corespondenț al agenției 
PIA (fostă ANETA) că între 28 și 31 de
cembrie se va ține conferința puterilor de 
la Colombo în palatul prezidențial de la 
Bngor-Indonezia.

★ în regiunile de sud ale Italiei a izbuc
nit o puternică epidemie de febră tifoidă, 
ca urmare a condițiilor insalubre în care 
trăiește populația și a lipsei celor mai ele
mentare măsuri profilactice. Potrivit 
agenției France Presse, în regiunea Nca- 
pole s-au ivit 1.056 cazuri de febră tifoidă 
dintre care unele mortale.

★ Ziarele anunță că fostul secretar al 
organizației locale din Macclesfield (comi
tatul Chesire) a partidului laburist, Allan 
Chesters, a demisionat din partidul labu
rist în semn de protest împotriva poziției 
adoptate de conducerea de dreapta a par
tidului și s-a înscris in partidul comunist.

★. Corespondentul din Caraci al agenției 
United Press anunță că în cadrul unei 
conferințe de presă, Suhrawardy, fruntaș 
al Frontului Unit din Pakistanul de est a 
criticat cu severitate politica actualului 
guvern condus de Mahommed Aii, subli
niind că acesta face uz de metode totali
tare și fasciste pentru a se menține la 
putere.

Sesiunea Adunării Generale a O. N. U.

Pentru colaborare inîernaționalâ 
în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice
— Cuvîntarea lui A. I. Vîșinski în ședința Comitetului Politic —

NEW YORK 13 (Agerpres). — TASS 
transmite :

în ședința din după amiaza zilei de 12 
noiembrie a Comitetului Politic al Adu
nării Generale a O.N.U., șeful delegației 
sovietica A. I. Vîșinski, a rostit o cuvîn- 
tare în problema colaborării internațio
nale pentru folosirea energiei atomice in 
scopuri pașnice.

La începutul cuvîntării sale A. I. Vî
șinski s-a ccupat de rolul savanților ruși 
și sovietici în dezvoltarea fizicii nucleare 
și a ramurilor științei legate de aceasta,, 
precum și de folosirea în U.R.S.S. a ener
giei atomice și a substanțelor radioactive 
în industrie, agricultură, biologie și ocro
tirea sănătății. Un pas de cea mai mare 
importanță pe calea folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice, a spus el. a 
fost punerea în funcțiune în Uniunea So
vietică a primei stațiuni electrice indus
triale acționată prin energia atomică.

Guvernul sovietic, a subliniat Vîșinski, 
consideră că organul internațional pentru 
folosirea energiei atomice în scopuri paș
nice, care va fi creat pe baza unui acord 
corespunzător între state, își va putea 
îndeplini cu succes funcțiile numai în 
cazul cînd competența sa, suficient de 
largă pentru a-i permite să-și îndepli
nească eficient sarcinile impuse, în același 
timp nu va fi folosită ta dauna securității 
unor state sau altora. Vîșinski a arătat 
că delegația sovietică a încercat să ca
pete de la Lodge explicații în legătură cu 
actuala propunere a S.U A., care dimi
nuează răspunderea organului internațio
nal în fața Adunării Generale și a Consi
liului de Securitate. Răspunsul dat de 
Lodge, deși evaziv ca formă, în fapt nu 
lasă nici o urmă de îndoială că Statele 
Unite încearcă să îndepărteze Consiliul 
de Securitate de la această problemă.

Vîșinski a subliniat strânsa legătură 
care există între problema folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice și problema 
reducerii armamentelor și interzicerii ar
mei atomice. El a arătat că o serie de 
delegați ta cuvîntările rostite în această

Discuțiile în problema
NEW YORK 13 (Agerpres). — TASS 

transmite : Comitetul Politic Special con
tinuă discutarea problemei admiterii de 
noi membri în Organizația Națiunilor 
Unite. Comitetului i-a fost prezentat spre 
examinare un proiect’de rezoluție comun 
al delegațiilor Argentinei, Indiei, Cubei și 
Salvadorului, care propune ca cererile de 
admitere în O.N.U. asupra cărora nu s-au 
luat hotărâri, împreună cu o dare de 
seamă completă asupra discuțiilor care 
s-au desfășurat la actuala sesiune a Adu
nării Generale, să fie din nou prezentate 
Consiliului de Securitate pentru ca Con
siliul să poată examina și face recoman
dări pozitive

Totodată, proiectul de rezoluție prevede 
ca Comitetul „bunelor oficii" pentru ad
miterea de noi membri, alcătuit din re
prezentanții Perului, Egiptului Și Olandei, 
să-și continue lucrările și, împreună cu 
Consiliul de Securitate, să depună toate 
eforturile pentru rezolvarea acestei ches
tiuni, și să prezinte Adunării Generale un 
raport asupra rezultatelor acestei activi
tăți — dacă este posibil la actuala sesiune 
și, în orice caz, la cea de a 10-a sesiune 
ordinară a Adunării Generale.

în afară de acest proiect de rezoluție, 
a fost prezentat spre examinare Comite
tului și un proiect de rezoluție al dele
gațiilor Argentinei, Cubei și Salvadorului 
care propune Consiliului de Securitate să 
ia act de faptul că Austria, Irlanda, Ita
lia, Libia, Nepalul, Portugalia, Finlanda, 
Iordania, Ceylonul și Japonia satisfac 
condițiile cerute de Cartă și trebuie ad
mise în O.N.U.

Lucrările Conferinței U.N.E.S.C.O.
MONTEVIDEO 13 (Agerpres). — TASS 

transmite: După cum s-a anunțat, la 
Montevideo s-a deschis cea de a 8-a con
ferință generală U.N.E.S.C.O. (Organizația 
Națiunilor Unite pentru educație, știință 
și cultură). La lucrările conferinței parti
cipă delegații din 72 țări.

Președintele conferinței generale, Rad- 
hakrisnnan. șeful delegației indiene, a ex
primat satisfacția statelor membre ale 
U.N.E.S.C.O. in legătură cu participarea 
la lucrările acestei organizații a reprezen
tanților Uniunii Sovietice. „Participarea 
lor, a spus el, imprimă un caracter mai 
reprezentativ acestei organizații".

A luat apoi cuvîntul T. Stoletov, șeful 
delegației U.R.S.S., care a subliniat nece
sitatea soluționării problemei reprezen

Remanierea guvernului francez
PARIS 13 (Agerpres). — Agenția France 

Presse relatează că Mendes-France, care 
a plecat la 13 noiembrie în călătoria sa 
în Canada și S.U.A., a avut vineri o în
trevedere cu Guy Mollet, liderul partidu
lui socialist francez (S.F.I.O.) și cu Charles 
Lussy, președintele grupului parlamentar 
socialist, ta cadrul căreia s-a discutat pro_ 
blema participării socialiștilor în guvern, 
în lumina hotărârii recentului congres 
extraordinar al partidului socialist.

Deoarece Mendes-France nu a putut

Să înceteze teroarea din Iran!
VIENA 13 (Agerpres). — La cererea 

Consiliului Central Unit al sindicatelor 
muncitorilor și oamenilor muncii din Iran, 
secretariatul Federației Sindicale Mon
diale a trimis centrelor sindicale națio
nale apelul acestui consiliu către toți oa
menii muncii, organizațiile sindicale și 
presa democrată. In apel se spune printre 
altele :

Acum două luni guvernul iranian, la 
ordinul stăpînilor săi anglo-americani 
speriați de lupta hotărîtă a poporului, a 
intensificat în cel mai înalt grad repre
siunile. Au fost operate arestări în masă 
ale patrioților iranieni. Aceștia au fost 
torturați și apoi judecați de tribunale mi
litare în ședințe secrete și condamnați la 
pedeapsa cu moartea numai pentru că 
luptă pentru existența și independența 
patriei lor. 

problemă ta cadrul Comitetului Politic, au 
recunoscut că această legătură există.

Șeful delegației sovietice a amintit că 
și la sesiunile precedente ale Adunării Ge
nerale, aceste două probleme au fost exa
minate în strînsă legătură.

Dar, după convingerea profundă a gu
vernului sovietic, colaborarea internațio
nală în acest domeniu va putea fi rod
nică numai atunci cînd la baza ei vor sta 
principii care să excludă posibilitatea fo
losirii unei asemenea colaborări împotriva 
intereselor legitime ale statului.

Uniunea Sovietică, a declarat în înche
iere Vîșinski, sprijină principiul colabo
rării internaționale în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice. Uniu
nea Sovietică a insistat totdeauna și in
sistă și astăzi asupra unei asemenea co
laborări în aceste scopuri.

în ceea ce privește proiectul de rezo
luție „al celor 7“, delegația U.R.S.S. tre
buie să constate o serie de lipsuri esen
țiale pe care le are această rezoluție, cum 
sînt limitarea numărului participanților 
la organul internațional și a numărului 
participanților la conferința internațio
nală și crearea organului internațional ca 
o instituție specializată și nu ca organism 
al O.N.U. Aceste lipsuri îngreunează dez
voltarea colaborării internaționale în do
meniul folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice. Delegația sovietică pornește de 
asemenea de la considerațiunea că o serie 
de probleme legate de colaborarea In
ternațională în acest domeniu trebuie să 
mai fie examinate in cursul viitoarelor 
tratative dintre statele interesate. Delega
ția noastră intenționează să revină la a- 
ceastă chestiune cu prilejul discutării pro
punerilor concrete cuprinse ta proiectul 
de rezoluție al „celor 7".

Cuvîntarea lui A. I. Vîșinski a fost as
cultată cu multă atenție. Lojile rezervate 
reprezentanților presei și oaspeților au 
fost arhipline.

Reprezentantul S.U.A., Lodge, a făcut 
scurte observații care s-au rezumat la noi 
atacuri împotriva principiului unanimi
tății marilor puteri.

primirii de noi membri
Reprezentantul U.R.S.S., A. A. Sobolev, 

a amintit ta cuvîntarea sa că delegația 
U.R.S.S. a prezentat spre examinare Co
mitetului un proiect de rezoluție care pre
vede ca Adunarea Generală să ceară Con
siliului de Securitate să reexamineze ce
rerile Albaniei, Republicii Populare Mon
gole, Romîniei, Bulgariei, Ungariei, Fin
landei, Italiei, Portugaliei, Iordaniei, Ir
landei, Austriei, Ceylonului, Nepalului și 
Libiei, spre a recomanda admiterea si
multană a tuturor acestor state în O.N.U. 
Adoptarea proiectului de rezoluție sovie
tic ar permite O.N.U. să lichideze situația 
anormală în care se află Organizația Na
țiunilor Unite în ceea ce privește acea
stă chestiune. Totodată, a declarat în con
tinuare A. A. Sobolev, delegația Uniunii 
Sovietice, ținînd seama de considerațiunile 
expuse de unii delegați în legătură cu 
proiectul de rezoluție asupra admiterii ce
lor 14 state, este gata să prezinte, dacă o 
asemenea propunere va întruni majorita
tea de voturi necesară, o altă propunere, 
de compromis, și anume cu privire la ad
miterea simultană a Bulgariei, Ungariei, 
Rcmîniei, Finlandei și Italiei. •

Reprezentantul Indiei a propus să se 
acorde prioritate la vot proiectului de re
zoluție prezentat de Argentina, India, Cuba 
și Salvador. In ciuda eforturilor anumitor 
delegații printre care S.U.A., Australia, 
Franța, Anglia și alte țări de a împiedica 
adoptarea unei Asemenea hotărâri, propu
nerea Indiei a fost adoptată. Astfel, pro
iectul de rezoluție al delegațiilor Argenti
nei, Indiei, Cuba și Salvadorului a fost 
pus la vot. El a fost adoptat în unani
mitate.

tării Republicii Populare Chineze în 
U.N.E.S.C.O. și în organismele sale.

Reprezentantul sovietic a declarat în 
continuare: „Delegația U.R.S.S. prezintă 
conferinței spre examinare următorul 
proiect de rezoluție: „Conferința generală, 
examinînd propunerea delegației Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste cu privire 
la nerecunoașterea împuternicirilor re
prezentanților grupului gomindanist clan- 
kaișist la cea de a 8-a conferință generală 
U.N.E.S.C.O., hotărăște: să recunoască ca 
nevalabile împuternicirile reprezentanți
lor grupului gomindanist ciankaișist".

Pusă la vot, propunerea sovietică a fost 
respinsă cu o majoritate de 41 voturi. 
Pentru această propunere au votat șase 
delegații.

completa guvernul cu cei șase deputați 
socialiști cărora le-a propus portofolii 
ministeriale, primul ministru francez a 
anunțat la 12 noiembrie remanierea par
țială a guvernului său. Maurice Lemaire 
(republican-socialist) a fost numit mi
nistru pentru reconstrucție, Billiers (ra
dical-socialist) și Andre Moynet (republi
can-independent) au fost numiți secretari 
de stat pe lîngă Președinția Consiliului de 
Miniștri, iar Philippe Monin (independent
agrarian) a fost numit secretar de stat la 
industrie și comerț.

In fața acestei situații, Consiliul Central 
Unit al sindicatelor muncitorilor și oame
nilor muncii din Iran vă cheamă la soli

daritate. Protestați prin organizarea de 
mitinguri și adunări, trimiterea de dele
gații, scrisori, telegrame la ambasadele din 
Iran sau direct guvernului iranian, pre
cum și Organizației Națiunilor Unite. 
Folosiți și alte posibilități. Prin aceasta 
voi veți arăta imperialiștilor și agenților 
lor iranieni că poporul iranian nu este 
singur în lupta Iui. dreaptă și că el se 
bucură de sprijinul oamenilor muncii din 
întreaga lume.

Solidaritatea internațională a muncito
rilor va pune capăt represiunilor antide
mocratice și asasinării în masă a repre-- 
zentanților unui popor care luptă pentru 
existența și independența lui.

Cultură fizică fl «port
MECIUL DE FOTBAL DJURGAARDETle 

LOCOMOTIVA’ (TIMIȘOARA)

Cel de aii doilea joc din cadrul turneu
lui pe care-1 întreprinde ta țara noastră 
echipa suedeză de fotbal Djurgaarden- 
Stockholm va avea loc azi la Timișoara. 
Oaspeții vor întîlni echipa locală Loco
motiva.

Cele două echipe vor alinia următoa
rele formații probabile: Djurgaarden: 
Arvidsson — Olsson, K. E. Andersson, 
Stenman — Larsson .Parltag — B. An
dersson, H. Tvilling, Eriksson, Eklund, 
Sandberg. Locomotiva-Timișoara: Curcan 
— Zbîrcea, Androvici, Rodeanu — Coje- 
reanu, Nicolin — Gîrleanu, Ciosescu, A. 
Covaci, Dinulescu, Bădeanțu.
CAMPIONATELE R.P.R. DE ATLETISM 

PE ECHIPE
CLUJ 13 (Agerpres). — La Cluj, în ca

drul campionatului de atletism pe echipe 
al R.P.R., a început meciul dintre echi
pele C.C.A., Voința, Știința S.M.T.C.F. și 
Știința Cluj.

Un rezultat bun în prima zi de concurs 
a obținut sprinterul Ilarie Măgdaș din 
Cluj, care a parcurs distanța de 100 m. 
plat în 10”7/10. In proba de 80 m. gar- 
duri-fete, Ana Șerban (Voința) a realizat 
12**1/10.

ÎNTÎLNIREA DE FOTBAL 
R. P. UNGARA—AUSTRIA

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — Stadio
nul Popular din Budapesta găzduește as
tăzi întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele reprezentative ale R. P. 
Ungare și Austriei. De mai bine de o ju
mătate de secol, fotbaliștii celor două țări 
sînt angajați intr-o pasionantă rivalitate 
sportivă, care atrage în jurul său intere
sul amatorilor de fotbal de pretutindeni.

Astăzi, la Budapesta, cele două echipe 
se întâlnesc pentru a 98-a oară.

Echipele care se vor alinia la fluerul 
arbitrului italian Orlandini, vor fi pro
babil următoarele:

R. P. UNGARA: Grosics, Buzanszld, 
Karpati, Lantos, Bozslk, Szojka, Sandor, 
Kocsis, Palotas, Hidegkuti, Fenyvesi.

Rezerve: Olah, Kotasz, Teleki, Czibof.
AUSTRIA: Schmied. Kozlicek, Kolmann, 

Barschandt, Ocwirk, Koller, Horak, Kor- 
ner I, Wagner, Hanappl, Golnhuber.

Rezerve: Taunbalt, Stotz, Riegler.
R. P. UNGARĂ (B)—AUSTRIA (B) 3:1

VIENA • 13 (Agerpres). — Pe stadionul 
Prater din Viena în fața a 40.000 specta
tori s-a disputat sîmbătă după amiază 
întîlnirea internațională de fotbal dintre 
echipele selecționate B ale Austriei și 
R.P. Ungare. ,

Echipa maghiară a prestat un joc foarte 
bun, adjudeeîndu-și victoria cu scorul de 
3—1 (1—0).

Au marcat Csordas, de două ori, dintre 
care un gol din penalty, și Szusza. Punc
tul gazdelor a fost înscris de Missler.
TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH 

DE LA BELGRAD
în cadrul turneului internațional de șah 

de la Belgrad s-au disputat partidele din 
penultima rundă. Un joc excelent a de
monstrat marele maestru maghiar Barcza 
care, avînd negrele, a reușit să-1 învingă 
pe fnarele maestru argentinian Pilnik. Șa- 
hlstul german Joppen a cedat la Mata- 
novici și Ianosevici la Milici.

Partidele: Petrosian-Trifunovici; Iv- 
kov-Bronștein, Rabar-Gligorici; Wade- 
Djurasevici; Nedelkovici-Pirc și Nie- 
vergelt-Porecca s-au terminat remiză.

Partida Klaraklajici-Czerniak s-a între
rupt cu avantaj de partea primului.

înaintea ultimei runde clasamentul se 
prezintă astfel: Bronștein (U.R.S.S.) 13 
puncte; Matanovici (Iugoslavia) 12*/» 
puncte ; Petrosian1 (U.R.S.S.), Tritunovicl 
(Iugoslavia) ll'/a; Pilnik (Argentina), Iv- 
kov (Iugoslavia), Barcza (R.P. Ungară) 
IO1/» ; Gligorici (Iugoslavia) 10 ;

PRESA ELVEȚIANĂ 
DESPRE VICTORIA ECHIPEI 

„DINAMO'-MOSCOVA LA ZURICH
BERNA 13 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Ziarele elvețiene din 12 noiembrie au 

publicat ample reportaje și comentarii în 
legătură cu meciul de fotbal desfășurat 
la Zurich între echipa „Dinamo“-Moscova 
și o echipă selecționată a Elveției.

Analizînd jocul prestat de fotbaliștii 
sovietici, presa relevă în deosebi condiția 
fizică desăvîrșită, rezistența și tehnica 
avansată da care au dat aceștia dovadă.

Echipa „Dinamo“-Moscova — scrie zia
rul „La Suisse" — a demonstrat un joc 
strălucit, atît în ceea ce privește concep
ția tactică, cît și abilitatea fiecărui ju
cător în controlul balonului.

„Rușii — scrie „Gazette de Lausanne" 
— au produs o impresie de neșters prin 
pregătirea lor fizică, prin loviturile pu
ternice la poartă, combinațiile și tehnica 
lor subtilă".

Presa subliniază de asemenea jocul 
sportiv și corect al echipei sovietice.

SPECTACOLE
DUMINICĂ 14 NOIEMBRIE 1954

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. t 
Cio-Cio-san (ora 10,30), Macul roșu (ora 19,30); 
Teatrul de Stat de Operetă: Culegătorii de stele 
(ora 10,30), N-a tost nuntă mai frumoasă (ora 
19,30); National „I. L. Caraglale" (Studio): Nunta 
lui Krecinschi (ora 10), Liceenii (ora 15), Platon 
Krecet (ora 17,30); National „I. L. Caragiale'' 
(Comedia); Floarea purpurie (ora 10), Viată nouă 
(ora 19.30); Municipal; Afaceriștii (ora 10), ViJul 
unei nopți de vară (ora 15), Vassa Jeleznova (ora 
19,30); Tineretului: Sînziana și Pepelea (ora 10), 
Drumul soarelui (ora 19,30); Studioul Actorului de 
Film „C. Nottara": Mincinosul. Armatei (B-dul 
G-ral Magheru): De partea cealaltă (oră 10). Ala- 
șenka (ora 19,30); Armatei (Calea 13 Septembrie): 
Vlaicu Vodă (orele 10 și 19,30); Muncitoresc C.F.R. 
(Ciulești): Titanic vals (ora 10), Piatra din casă 
și Chirita în provincie (ora 15). Slugă la doi stă- 
pini (ora 19,30); Ansamblul de Estradă al R P.R.: 
Miniaturi pe portativ (ora 16) si Concert de mu
zică ușoară (ora 20, în sala din Calea Victoriei); 
Teatrul „Țăndărică": Artiștii păduri’ (ora 11, în 
sala din B-dul Dinicu Golescu nr. 45). Băiatul și 
vîntul (ora *11) și Umor pe sfori (ora 20, în sala 
Baruch Berea).

CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. Frlmu, înfră
țirea între popoare: Scanderbeg; Republica, Bucu
rești, Olga Bancic: Răsare soarele (Nepo'ji gor
nistului. seria a Ii-a); Munca: Cu Marincea. . e 
ceva. Printre mariixrii noștri. Oameni de pe Va
lea Bistriței, Flnierașui fermecat; Gh. Doja: Desco
perire misterioasă; Victoria, 8 Martie, Volga, Ra- 
Iwva: Fanfan la Tulipe ; Maxim Gorki, Lumina: 
Palatul științei ; Elena Pavel î Răzbunarea ; Alex. 
Popov: Prieteni credincioși; Cultural: Femeia are 
cuvîntul: Constantin David: Încărcătură periculoasă; 
Vasile Roaită: Școala curajului; Unirea: O noapte 
la Veneția: Alex. Sabia: Marile speranțe; Flacăra; 
Intr-un port îndepărtat; T. Vladimircscu: Căsătorie 
ciudată: Aurel Vlaicu; Cafeneaua de pe bulevard; 
Arta; Examen de maturitate: Popular: Campionii 
noștri, Ruslan și Ludmila; M. Emine^cu; Suflete 
zbuciumate: Miorița: Clochemerle: Donca Simo: 
Prințesa trufașă; llie Pintilie: Agentul nr. 13; 
Moșilor, Gh. Coșbuc: In numele legii; 23 August: 
Nu-i pace sub măslini; 8 Mai: Un caz în taiga; 
1 Mai: AsaHul fortului din munți; Libertății: Copiii 
străzii; N. Bălcescu: Hamlet.
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