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In primul rînd ~ tratative!
ZIARELE DE DUMINICA au pu

blicat răspunsurile Iui V. M. Mo- 
lotov la întrebările referitoare la 

politica exiernă puse de corespondentul 
ziarului „Pravda". Răspunsurile lui V. M. 
Molotov clarifică o serie de probleme cu 
privire, la recenta notă a guvernului so
vietic.

Puține documente internaționale au avut 
un asemenea răsunet în sînul opiniei pu
blice mondiale cum are nota sovietică din 
13 noiembrie a.c privitoare la convocarea 
unei conferințe pe întreaga Europă în 
problema securității colective europene. 
Lucrul, acesta este foarte firesc. Inițiativa 
guvernului sovietic este apropiată minții 
și inimii fiecărui om care dorește pace, 
înțelegere și colaborare între popoare. Ce 
a. propus Uniunea Sovietică ? Ca repre
zentanții tuturor țărilor europene, cu par
ticiparea reprezentanților S.U.A. și a unui 
observator din partea R.P. Chineze, să se 
întrunească la 29 noiembrie la Paris sau 
in Moscova pentru a face un schimb de 
păreri și a discuta problemele legate de 
făurirea unui sistem general european de 
securitate colectivă. In răspunsurile sale 
V. M. Molotov a subliniat că o asemenea 
conferință „nu poate aduce prejudicii nici- 
unui stat iubitor de pace, dar poate și 
trebuie să contribuie la întărirea păcii și 
la micșorarea încordării internaționale".

O serie de state europene și-au exprimat 
de acum atitudinea pozitivă față de pro
punerea guvernului Uniunii Sovietice, 
propunere făcută împreună cu guvernele 
Poloniei și Cehoslovaciei. Inițiativa sovie
tică e atît de clară, constructivă și eloc
ventă îneît nimeni n-ar putea aduce vreun 
argument logic, valabil împotriva ei. Ni
meni nu poate tăgădui că înfăptuirea pro
punerii sovietice ar permite rezolvarea paș
nică a problemei germane, ar duce la pași 
hoiărîtori in direcția destinderii încordării 
internaționale. Tocmai de aceea, a stîrnit 
nota sovietică o mare încurcătură în 
cercurile care vor să ratifice în grabă 
acordurile de Ia Paris, vor să înfăptuiască 
planufile lor de refacere a militarismului 
german, de reînviere a wehrmachtului.

Aceste cercuri nu pot aduce nici o 
obiecție cît de cît serioasă fondului pro
punerii sovietice. De aceea, ele recurg la 
diferite șiretlicuri și manevre. Pentru a 
liniști opinia publică 'iubitoare de pace, 
care cere insistent tratative în problema 
germană și crearea unui sistem de secu
ritate colectivă, diplomații de la Washing
ton au lansat următoarea formulă: „nu 
sîntem contra tratativelor, dar vom în
cepe negocieri numai după ce vor fi ra
tificate acordurile de la Paris”. Cursa se 
vede de la o poștă. Diplomația ameri
cană încearcă să camufleze prin promi
siuni despre tratative uneltirile febrile de 
refacere a militarismului german. Ea în
cearcă să creeze impresia că ratificarea 
acordurilor de la Paris ar putea fi îm
păcată cu năzuința spre pace și spre re
glementarea pașnică a problemei ger
mane. Dar e vorba de două lucruri tot 
atît de greu de împăcat, ca și ghiața cu 
focul. In cazul cînd se va ajunge la rati
ficarea și aplicarea acordurilor de la 
Londra și Paris cu privire la remilitari- 
zarea Germaniei occidentale și atragerea 
ei în amintitele grupări militariste ale 
statelor occidentale, în Europa va fi creată 
o nouă situație care va însemna o agra
vare a primejdiei de război; ratificarea 
acordurilor de la Paris va complica în 
mod serios situația în Europa și va sub
mina posibilitățile existente de reglemen
tare a problemelor europene nerezolvate 
și în primul rînd a problemei germane, 
îndărătul formulei diplomației americane: 
„întîi ratificarea acordurilor de la Paris 
și apoi tratative" se vede o cunoștință 
veche din arsenalul diplomației ameri
cane: faimoasa „politică de forță" și 
anexa ei: politica „faptului împlinit”. 
Avem de-aface aici cu încercarea de a 
pune lumea în fața unui fapt împlinit — 
apariția în centru] Europei a unei armate 
germane comandată de generali hitleriști, 
înarmată cu tunurile lui Krupp și bomba 
atomică. Ințelegînd că nu vor putea în
șela multă vreme popoarele cu asigurări 
deșarte referitoare la dorința lor de a 
duce tratative, S- U. A și partenerii lor 
occidentali se grăbesc să includă Germa
nia occidentală în blocul militar pe ca- 
re-1 crează și în pactul Atlantic făcînd 
astfel pentru mu't timp cu neputință orice 
tratative pentru rezolvarea problemei ger
mane pe cale pașnică și democratică.

Poziția guvernului sovietic este clara, 
așa cum a fost exprimată atît în notă cît 
si în răspunsurile lui V. M. Molotov: 
Reînarmarea Germaniei nu trebuie înfăp
tuită I Trebuiesc urgent începute tratative

-------------------- —------------------------------------------

Săptămîna muzicii albaneze
In cinstea celei de a 10-a aniversări a 

eliberării Albaniei, între 23. și 29 noiem
brie se va organiza la stațiile noastre de 
radio Săptămîna muzicii albaneze.

Cu acest prilej se vor transmite zilnic 
programe de muzică albaneză. și cintece 
interpretate de soliști și formații instru
mentale și corale din R. P. Albania.

In cadrul concertului de deschidere, 
marți 23 noiembrie, se vor transmite la 
ora 21,30 pe programul I, cintece de Con
stantin Trako, Kristo Kono și Theodora 
Leca. Miercuri 24 noiembrie vă putea fi 
ascultată la ora 17,05,. pe programul I, or
chestra de muzică populară a Radiodifu
ziunii din Tirana. Pe programul II se va 
transmite, joi 25 noiembrie, la ora 18, un 

în problema securității europene 1 Lansînd 
formula „întîi reînarmarea Germaniei oc
cidentale — apoi tratative” și făcînd pre
siuni asupra aliaților lor occidentali și a 
țărilor europene neutre ca acestea să res
pingă nota sovietică, cercurile conducă
toare din S.U..A.( Anglia și Franța se au- 
todemască în fața opiniei publice ca ad
versari ai slăbirii încordării internațio
nale.

Este limpede că reînarmarea Germa
niei occidentale va duce — și nu poate să 
nu ducă — la întețirea cursei înarmărilor, 
la adîncirea scindării Germaniei și Euro
pei. Punînd reînarmarea Germaniei occi
dentale drept condiție preliminară pentru 
tratativele privitoare la securitatea colec
tivă, puterile occidentale acționează în di
recția diametral opusă creării bazelor unei 
securități colective a popoarelor Europei.

Experiența trecutului arată cit de șu
bredă și de periculoasă este politica gru
părilor închise, cît de șubrede și de peri
culoase sînt planurile de asigurare a 
„securității” țărilor vest-europene pe 
socoteala popoarelor Europei răsăritene. 
Organizatorii „uniunii vest-europene” și 
ai pactului nord-atlantic, inspiratorii 
tuturor variantelor refacerii militarismu
lui german au avut ca predecesori pe 
creatorii triplei alianțe a lui Bismarck și 
pe cei ai „pactului anticomintern” hitle- 
rist. E bine să amintim aici că drumul 
forțelor agresive deschis de politica 
„blocurilor” și „axelor” a trecut în primul 
rînd prin Parisul martirizat, prin Co
penhaga incendiată, prin Roterdam-ul pre
făcut în ruine de către hitleriști. învăță
mintele unui trecut nu prea îndepărtat 
arată popoarelor europene că singura caic 
pentru menținerea păcii o constituie crea
rea unui sistem de securitate colectivă așa 
cum propune Uniunea Sovietică. Pro
blema se pune astfel: ori securitate co
lectivă și pace în Europa, ori reînvierea 
militarismului german și agravarea peri
colului de război.

Evenimentele din Europa arată o dată 
mai mult cît de viabile sînt principiile 
securității colective cuprinse în proiectul 
sovietic. Acest lucru 11 dovedește pe lingă 
altele rezistența crescîndă opusă de opi
nia publică planurilor de Înjghebare a 
„uniunii vest-europene”. Tratative ime
diat 1 Tratative Înainte de ratilicarea a- 
cordurilor de la Paris 1 Aceasta este voin
ța popoarelor Europei care năzuiesc spre 
pace și securitate. Unii politicieni occi
dentali vor să ascundă refuzul de a ne
gocia sub pretextul că data fixată, 29 
noiembrie, „e prea apropiată și face impo
sibilă practic, conferința”. In această 
privință guvernul sovietic a arătat cu 
claritate prin glasul lui V. M. Molotov 
că : „s-ar putea cădea de acord și asupra 
unei alte date de convocare a conferinței 
pe întreaga Europă dacă s-ar amina exa
minarea ratificării acordurilor de la 
Paris”. Uniunea Sovietică arată din nou 
că este gata să depună noi și noi eforturi 
pentru întărirea colaborării internaționale. 
Calea tratativelor e încă larg deschisă. 
Posibilitățile unui acord în problema ger
mană n-au fost nici pe departe epuizate.

Inițiativa guvernului Sovietic cuprinsă 
tn nota din 13 noiembrie exprimă dorin
ța de pace a tuturor popoarelor continen
tului european. Greșesc profund acele 
cercuri occidentale care-și închipuie că 
Îirin respingerea sistematică a propuneri- 
or sovietice poate fi slăbită popularitatea 

ideilor securității colective în Europa și 
poate fi zădărnicită lupta forțelor sănă
toase din Europa pentru triumful acestor 
nobile idei. Ideile securității colective au 
devenit stindardul a milioane de euro
peni în lupta pentru întărirea păcii, pen
tru slăbirea continuă a încordării interna
ționale. Popoarele Europe: resping planu
rile cercurilor conducătoare din occident 
care în locul securității colective pregă
tesc noile detașamente S.S., sinuciderea 
colectivă, războiul. Oamenii vor să tră
iască. Ei luptă să impună tratativele, ideea 
păcii prin tratative împotriva formulei 
criminale și mincinoase a „păcii prin 
forță”.

Poporul nostru muncitor sprijină cu 
hotărîre inițiativa guvernului sovietic. 
Exprimind năzuințele oamenilor muncii 
din patria noastră, guvernul R.P.R. s-a 
declarat gata să participe la conferința 
pentru examinarea problemelor securi
tății europene. Ridic:ndu-se împotriva 
manevrelor puterilor occidentale, tineretul 
nostru muncitor alături de întregul 
popor cere să se treacă grabnic la trata
tive pentru făurirea unui sistem european 
de securitate colectivă.

concert interpretat de soliști și formații 
din R P. Albania, iar vineri 26 noiembrie, 
Ia ora 18,15, un program interpretat de 
formații de artiști amatori din R. P. Al
bania. Concertul al V-Iea va fi transmis 
sîmbătă 27 noiembrie pe programul II la 
ora 18,15 și va cuprinde cintece de masă. 
Duminică 28 noiembrie va putea fi ascul
tat, pe programul II, la ora 17. un concert 
de muzică populară albaneză.

Concertul de închidere a Săptămînii 
muzicii albaneze va fi transmis pe pro
gramul I, luni 29 noiembrie la ora 20.25 
In program: fragment din tabloul sim
fonic „Lumină deasupra Albaniei” de Ia- 
cov Preng, pe text de Lazăr Silici.

Pentru îndeplinirea planului anual 
înainte de termen

Andrei Ianuarievici Vișinski 
a încetat din viată

Roadele întrecerii socialiste
Fumul negru și gros ce 

iese continuu pe coșurile 
fabricii „Agrofruct'*  din 
Baia Mare este un prim 
indiciu al muncii vii ce se 
desfășoară aici. In curte 
vezi numeroase butoaie cu 
fructe semi-conservate care 
așteaptă să intre în pro
cesul de fabricație. Pentru 
a-și asigura materia primă 
necesară procesului de pro
ducție, fabrica a achirițio- 
nat din vreme prune, pier
sici, struguri, gutui și alte 
fructe din diverse regiuni, 
precum și afine, smeură, 
mure, vișine etc. colectate 
din regiunea Baia Mare.

întrecerea socialistă se

Succesele muncitorilor ceferiști
Pentru a aproviziona la 

timp pe oamenii muncii de 
la orașe cu alimente și ce
reale, muncitorii ceferiști 
grăbesc ritmul de transport 
prin folosirea mai justă a 
capacității de încărcare a 
vagoanelor de mărfuri. Bi
lanțul muncii pe luna oc
tombrie arată că ceferiștii 
au transportat peste plan 
aproape 8.500 de vagoane 
încărcate cu cereale, ule
iuri, grăsimi, zarzavaturi, 
fructe etc. în Capitală a 
fost adusă o cantitate de

desfășoară intr-un ritm tot 
mai viu. Datorită acestui 
fapt, planul anual de pro
ducție al fabricii a fost în
deplinit încă din ziua de 
15 noiembrie. în perioada 
1 ianuarie — 15 noiembrie, 
productivitatea muncii a 
fost depășită cu 4 la sută 
față de plan, iar față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut cu 14 la sută. Acum, 
muncitorii întreprinderii se 
străduiesc să îndeplinească 
înainte de termen planul 
la toate sortimentele. în 
această acțiune, fruntași pe 
întreprindere sînt tînăra 
Florica Metac, care își de
pășește zilnic norma cu 180

23 ori mai mare de cartofi 
decît cea planificată.

întră 1 și 18 noiem
brie muncitorii ceferiști au 
transportat peste plan nu
meroase vagoane cu pro
duse alimentare și cereale. 
Planul lunar la transpor
tul cerealelor a fost depășit 
cu 1.512 vagoane. De 
asemenea, planul lunar a 
fost depășit la transportul 
uleiurilor și grăsimilor cu 
43 de vagoane, al legumi
noaselor cu 22 de vagoane, 
al fructelor și zarzavaturi
lor cu 530 de vagoane.ÎNFRĂȚIȚI ÎN MUNCĂ

în ziua aceea, se potrivi ca la sediul 
gospodăriei agricole colective din Mău- 
reni să fie multă lume. Erau și colecti
viști și țărani muncitori cu gospodării 
individuale Nu era însă nici sărbătoarea 
împărțirii avansurilor și nici a bucatelor 
ce li se cuvin colectiviștilor pentru zilele- 
muncă lucrate într-un an. Era totuși zi 
de sărbătoare. Colectiva terminase prima 
pe raion planul de însămînțări. In ziua 
aceea sfatul popular raional răsplătea 
hărnicia colectiviștilor decernîndu-le dra
pelul roșu de gospodărie fruntașă pe ra
ion.

Sediul gospodăriei agricole colective din 
Măureni devenise neîncăpător. începu să 
vorbească președintele colectivei, tovară
șul Sătea loan.

— Dorința noastră a fost să devenim 
o gospodărie colectivă bogată, să devenim 
fruntașii raionului. Am izbutit. Ins'ămîn- 
țările de toamnă au fost gata la 25 oc
tombrie. Nu știu ce brigadă să zic că a 
lucrat mai bine. La fel au muncit toate 
brigăzile, toți colectiviștii, fie germani, 
fie romîni. Cu toții am avut un singur 
gind : să facem semănăturile de bună cali
tate, să ne facem datoria conștiincios față 
de marea noastră familie — colectiva...

Au mai vorbit apoi brigadierii Buhcho- 
los Hendrih și Retevoi loan, precum și 
alți colectiviști. A vorbit Și tov. Rohm 
Ștefan, secretarul organizației de partid.

— Am devenit fruntași pe raion pentru 
că am muncit mai bine, mai organizat. 
Ceea ce nu trebuie să uităm însă, e fap
tul că interesele colectivei noastre ne-au 
legat mai mult.

Ogoarele noastre întinse au încolțit. Ver
deața asta ne vestește o recoltă bogată, 
chiar mai bogată decît în anii trecuți...

Viață nouă
La Măureni, majoritatea locuitorilor co

munei sînt romini și germani. Oamenii 
mai bătrîni din sat își aduc aminte de anii 
regimului burghezo-mcșieresc, cînd în
vrăjbiți de chiaburi, țăranii muncitori ro
mîni și germani se dușmăneau. Nici cînd 
un german nu lua masa la un loc cu un 
romin sau invers. Toți se ocoleau unii pe 
alții, iar tinerii germani și romîni nici 
la horă nu jucau împreună.

Eliberarea a venit însă și în acest 
sat bănățean. După 23 August 1944, 
în comuna Măureni a început o viață 
nouă. în locul urii dintre locuitorii ace
luiași sat, s-a născut dragostea de a trăi 
înfrățiți, de a lupta împreună pentru o 
viață tot mai bună. Și țăranii muncitori 
germani și romîni s-au înfrățit în lup'a 
împotriva uneltirilor chiaburești. In ciu
da acestora. în Măureni s-au unit 16 fa
milii de țărani muncitori romîni și ger 
mani și au format o gospodărie colectivă 
A fost prima colectivă înființată în raio
nul Reșița, tn cei trei ani care au trecut 
de atunci numărul familiilor intrate în 
colectivă a crescut la 58 tctalizînd o su
prafață de teren de peste 400 hectare.

în primăverile ploioase sau in verile 
cu soare dogoritor, umăr lingă umăr, 
colectiviștii romîni și germani au muncit 
pentru întărirea colectivei lor, pentru ro
dul bogat al ogoarelor. Acum în zilele de 
sărbătoare flăcăi și fete, romîni și ger
mani la un loc, încing hore, petrec îm
preună. Munca, viața i-a înfrățit pentru 
totdeauna.

Averea colectivei — bun
al colectiviștilor

Alături de pămintul gospodăriei agrico
le de stat, se întinde terenul colectivei. 
Nu reușești să cuprinzi cu ochii imensa 
suprafață. în fața ochilor ai o masă verde 
de zeci de hectare, alta neagră arată de 
curînd, care urmează să fie insămînțată 
Ia primăvară cu porumb, cartofi, zarza
vaturi etc.

Bogat și roditor pămtnt I Datorită apli

la sută. Elisabeta Kreidik 
care, lucrînd la confecțio
narea lăzilor, dă cîte 
trei norme intr-un sin
gur schimb, vacumistul Pa
vel Vasile. brigadierul Gri- 
gore Gberasim și alții care 
își depășesc zilnic normele.

Pentru a se asigura o 
productivitate ridicată In 
fabrică, s-au înlăturat pu
tinele de fierbere care a- 
veau un randament scăzut, 
instalindu-se in locul lor 
tobe fierbătoare cu șnec 
continuu, un nou cazan cu 
aburi, iar în prezent se lu
crează la instalarea unui 
rezervor pentru păcură.

în aceeași perioadă mun
citorii ceferiști au trans
portat aproape în întregi
me numărul de vagoane cu 
animale, păsări și carne, 
planificate pe întreaga lună, 
cantitatea de semințe olea
ginoase și cartofi pentru 
București și alte localități. 
La transportul făinii și za
hărului, față de planul la 
zi. ei au înscris o depășire 
de peste 13 la sută, iar la 
alte alimente de peste 28 
la sută.

(Agerpres)

cării celor mal înaintate metode agro
tehnice în lucrarea pămintului, colectivi
știi au scos o recoltă care este de două 
sau chiar trei ori mai mare decît cele 
obținute atunci cînd aveau gospodării in
dividuale. A crescut și numărul animale
lor de la ferma gospodăriei. Numai anul 
acesta numărul cailor a crescut la 42 
iar al scroafelor fătătoare la 25 față de 
10 cîte aveau anul trecut. Din cel peste 
80 de purcei colectiva a vîndut 36. Din 
banii obținuți s-a cumpărat un aparat de 
radio pentru sediul colectivei și s-au fă
cut unele amenajări pentru iernatul ani
malelor colectivei: un șopron pentru oi și 
boxe pentru porci.

Odată cu avutul colectivei crește și cel 
al colectiviștilor. An de an hambarele lor 
devin mai neîncăpătoare, gospodăriile mai 
îmbelșugate. De pildă, colectivistul Ciolan 
Toma a luat anul trecut pentru zilele 
muncite, 16 căruțe cu porumb, peste 3000 
kg. grîu, cartofi, ulei, lină, pînză, bani și 
altele. Ceea ce a primit el pentru zilele 
muncite într-un an în gospodărie, este 
egal cu recolta care ar fi scos-o în trei 
ani dacă ar fi avut gospodărie individua
lă. La fel ca el au primit și alții colec
tiviști. Avutul lor a crescut odată cu avu
tul colectivei.

Micuș Hendrich — colectivist

îl cunosc pe bătrînul Micuș Hendrich 
de mai multă vreme. Are peste 55 de ani. 
Nevastă-sa e trecută și ea de 50 de ani. 
Amindoi sînt colectiviști.

Rămîi impresionat de rînduiala ce o 
găsești în casa și curtea acestui colecti
vist. Mă ia cu el și parcă vrînd să se lau
de cu ce are, mă duce prin casă din încă
pere în încăpere.

— N-am dus nici cînd o viață asemă
nătoare. Am tot ce-mi trebuie și încă îmi 
prisosește... Colectiva m-a făcut să am de 
toate. Am vacă și curînd și un vițel. Am 
primit de la colectivă nutreț de-mi ajunge 
aproape pentru doi ani.

Lingă grajd am văzut cotețul pentru 
păsări. Sînt atîtea că nu le poți număra.

— Peste 30 sînt ouătoare. Am și con
tract cu cooperativa — îmi spune colecti
vistul Micuș Hendrich.

în partea cealaltă a curții niște boxe. 
Guițatul purceilor îți dă ghes să treci 
pe la ei.

— Anul trecut am tăiat trei porci. Am 
avut peste 450 kg. de carne. Și acum mai 
am niște șunci. Anul acesta am patru pur
cei cumpărați de la colectivă cu 85 lei 
perechea. Ii cresc și voi da și cooperati
vei. In contract am trecut să-i vînd doi 
porci grași.

Micuș Hendrich îmi arată apoi porum
bul, griul, fasolea, lina, tot ce a primit 
de la colectivă anul trecut.

— Noi consumăm în casă bucate încă 
de anul trecut și ne ajung pînă la vară. 
Din ce voi primi acum, de la colectivă 
pentru zilele-mur.că din anul acesta, o 
parte o voi vinde iar o parte o pun lingă 
astea de aici, ca să am pentru la anul. 
După cum vedeți, nu duc lipsă de nimic 
Am și alimente și îmbrăcăminte și bani.

De v-ați duce la toți colectiviștii, la fel 
ați vedea. Și la Butt Toma, Zengay An
drei, Coștein Ioan sau Ciolan Toma.

Peste sat s-a lăsat liniștea serii. In case 
se aprind luminile. Colectiviștii din Mău
reni și-au pus în gind să aducă și in sa
tul lor lampa lui Ilici.

La Rohm Ștefan, secretarul organiza
ției de partid, s-au adunat mai mulți co
lectiviști. Ei discută despre prevederile 
proiectului de Directive ale celui de al 
II-lea Congres al Partidului, despre mă
surile ce trebuiesc luate pentru ca gos
podăria lor colectivă să-și mențină titlul 
de gospodărie fruntașă pe raion, pentru 
ca belșugul colectivei și al lor personal să 
fie întreit, înzecit.

Corespondent 
C. AILIOAIEI

Comunicatul C C. al P. C. U. S. 
și al Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS transmite următorul comunicat al Comi
tetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.:

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. anunță cu adîncă durere că la 22 noiembrie 1954, a încetat 
din viață subit la New York, eminentul om de stat, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, prim-locțiitor al Ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., academi
cian — tovarășul Andrei Ianuarievici Vișinski.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL PARTIDULUI COMUNIST AL U.R.S.S,

AL UNIUNII SOVIETICE

Condoleanțele Colegiului și colectivului lucratorilor 
Ministerului Afacerilor Externe al U. R. S. S.
MOSCOVA 22 (Agerpres): — TASS transmite :
Colegiul șî colectivul lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. 

sînt adine îndurerați de încetarea din viață a tovarășului ' Andrei Ianuarievici 
Vișinski, prim-locțlitor al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., reprezentantul 
permanent al Uniunii Sovietice la Organizația Națiunilor Unite și exprimă condo
leanțe familiei defunctului.

Comisia pentru organizarea funeraliilor 
lui A. I. Vișinski

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și C.C. 
al P.C.U.S. hotărăsc:

1. Să se constituie o comisie guverna
mentală pentru organizarea funeraliilor

Cinstirea memoriei lui A. I. Vișinski 
în Adunarea Generală O. N. U.

NEW YORK 22 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 22 noiembrie Adunarea Generală a 
O.N.U. și-a întrerupt ședința plenară 
pentru a cinsti memoria șefului delegației 
U.R.S.S., A. I. Vișinski, care a decedat. 
Președintele Adunării Generale, Van

Sosirea în Capitală a unor oaspeți din R. P. Polonă 
și R P. Bulgaria

Duminică noaptea au sosit în Capitală 
membrii subcomisiei culturale polone care 
vor participa la semnarea planului de 
muncă pentru aplicarea acordului de co
laborare culturală dintre R.P.R. și R. P. 
Polonă, pe anul 1955.

Delegația polonă este formată din Sta
nislaw Piotrowski, locțiitor al ministrului 
Culturii și Artei și Ludwiga Ludkiewicz, 
director în Comitetul Polon de Colabo
rare Culturală cu Străinătatea.

*
Luni dimineața a sosit în Capitală de

legația oamenilor de știință din R. P. Bul
garia care va lua parte la „Săptămîna 
științei bulgare", organizată de Academia 
R.P.R. și Institutul Romin pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea. 

lui A. I. Vișinski, compusă din M. G. Per- 
vuhin (președinte), A. A. Gromîko, K. P. 
Gorșenin, A. F. Gorkin și M. A. Iasnov.

2. Sicriul cu corpul neînsuflețit al lui 
A. I. Vișinski să fie adus la Moscova.

Kleffens, a întrerupt ședința plenară a 
Adunării Generale în semn de doliu șl 
a exprimat condoleanțe Guvernului Uniu
nii Sovietice, delegației sovietice și po
porului sovietic în legătură cu această 
pierdere.

■ D-n delegația bulgară fac parte : acade
micianul Sava Ganovschi, membru al Con
siliului de conducere al Academiei de 
Științe a R. P. Bulgaria, deputat în Marea 
Adunare Națională a R. P. Bulgaria, lau
reat al Premiului Dimitrov, academicia
nul Dimităr Petrov Orahoveț, secretar 
coordonator al Academiei de Științe a 
R. P. Bulgaria, director al Institutului de 
medicină experimentală, laureat al Pre
miului Dimitrov, prof. Dimităr Konstan
tinov Kosev, membru corespondent al 
Academiei de Științe a R. P. Bulgaria, 
director al Institutului de istorie bulgară 
de pe lingă Academia de Științe a R. P. 
Bulgaria, și prof. Mincio Gheorghiev Po
pov, decan al Facultății de construcții de 
mașini din Sofia.

(Agerpres).



cronicaHimuiui „Ordinul Anna“
Ineditul, originalitatea expresiei, carac

terizează operele de artă valoroase, fie ele 
reluări ale unei idei sau unui subiect de 
mai largă circulație, fie transpuneri pe 
alte tărîmuri ale operelor beletristice.

Un exemplu de dată recentă — fil
mul sovietic în culori „Ordinul Anna", 
realizat după o povestire de Cehov — 
vine să confirme în mod strălucit cele 
de mai sus.

Bun cunoscător al moștenirii cehoviene 
regizorul și scenaristul filmului I. An- 
nenski (care a mai realizat de altfel după 
A. P. Cehov și excelentul film „Ursul"), 
a știut să „citească" cinematografic po
vestirea și s-o interpreteze. El a găsit 
acele episoade și imagini vii, plastice, ca
pabile să redea sîmburele schiței, chiar 
dacă firul intrigii și locul personajelor în 
acțiune n-au fost păstrate întocmai.

Emoționanta dramă istorisită de Cehov 
aparg pe ecran în chip nou, distinct. Dar, 
dpisod după episod, în film trăiește esența 
destinului frumoasei Anna, fiica unui 
umil profesor de gimnaziu care — furată 
de vîrtejul amețitor al luxului și fastului 
„lumii bune" — își uită familia, tatăl și 
frățiorii, ajunși pradă mizeriei crunte.

Este destinul atitor oameni cărora, în 
condițiile societății bazate pe inegalitate 
socială, Ie era răpită demnitatea umană, 
le erau pervertite gusturile și înclinațiile 
firești spre o viață luminoasă.

De-a lungul întregului film — de la li
niile mari de desfășurare ale scenariului 
pînă la amănuntele regizorale, de Ia in
terpretarea actoricească pînă la principa
lele teme muzicale — se face simțit sti
lul creator, original, în care e tratat su
biectul. Astfel, cu înoită vigoare, filmul ne 
transmite mesajul vibrant de protest al 
lui Cehov împotriva orînduirii sociale din 
Rusia țaristă, care strivea pe oamenii 
simpli, le înăbușea viața, năzuințele spre 
fericire. Totodată, în film accentul cade 
mai ales pe dezvăluirea strălucirii gău
noase, de paradă, a lumii celor sătui și 
îmbuibați, care-și întemeiau huzurul și 
bunăstarea pe mizeria și suferința milioa
nelor de năpăstuiți.

Filmul nu urmează liniar, fără orizont, 
povestirea lui Cehov, ci are o logică 
proprie de dezvoltare a conflictului 
și caracterelor. Ca spectatori, parcurgem 
cele trei etape esențiale ale drumului 
Annei marcate de Cehov : viața amară de 
acasă a fetei orfane, care se ofilea fără să 
guste bucuriile tinereții; încătușarea, at
mosfera insuportabilă a căsniciei cu bă- 
trinul bogătaș Modest Alexeevici, zgîrcit, 
mojic și plictisitor; și în cele din urmă, 
schimbarea chinului trăit în casa soțului 
cu o viață ușuratică, de petreceri și dis
tracții egoiste, cu o aparentă „fericire", 
după ce — datorită frumuseții ei — Anna 
s-a văzut împresurată de nenumărați ad
miratori de rang înalt, eleganți și curteni
tori. Insă spre deosebire de schiță, unde 
lipsesc în bună măsură scenele concrete, 
reprezentările nemijlocite, filmul ne aduce 
în față tablouri vii dintre cele mal sem
nificative pentru a reliefa ideile cehoviene.

Iată de exemplu începutul filmului. îm
preună cu alți bărbați in frac și femei 
sclipind de eleganță — bogătașul Artinov, 
vesel și pus pe glume, părăsește în zorii 
zilei balul nobilimii orașului In lumina 
tulbure, abia mijită a noii zile, pe străzile 
pustii răsună trapul ritmic al cailor tră
surii, rîsetele și strigătele chefliilor care, 
nepăsători și bine dispuși își bat joc de 
rarii trecători. Și pe aceleași străzi, stin
gheră în rochia ei sărăcăcioasă și cu pă
lărioara Ieftină, Anna se întoarce acasă, 
aci tatăl ei care de la moartea mame: 
își îneacă durerea în băutură, cintă 
beat la armonium toate melodiile triste 
și vesele pe care le cunoaște. Imaginile 
precipitate, filmate din mișcare, ale balului, 
ale cavalcadei trăsurii celor plecați de la 
bal, contrastează violent cu imaginea 
Annei împietrită, pe lingă care caleașca 
trece .în goană, cu tabloul static, apăsă
tor, al locuinței fetei, unde frățiorii ei în
cearcă zadarnic să-și oprească părintele 
de la băutură. Că episoade distincte, aces
tea nu există în povestirea lui Cehov. 
Născute din înțelegerea subiectului ceho- 
vian și din necesitatea de a da o intro
ducere cinematografică acțiunii, ele înfă
țișează de la început spectatorilor am
bianța în care se va petrece drama. 
Aproape fără nicio replică, în limbajul 
lapidar și concentrat, propriu artei cine

matografice, facem cunoștință de la 
început cu cele două lumi ale căror destine 
diametral opuse vor prinde relief înaintea 
noastră, sîntem introduși în viața perso
najelor. încă de pe acum ni se sugerează 
nemulțumirea Annei, dorința ei de a do- 
bîndi o altfel de viață, fără grijile coti
diene sîcîitoare, pe care le încearcă în fa
milia sa sărăcită și lipsită de perspective. 
Dorința aceasta ca și împrejurările grele 
prin care trece familia ei, o împing la 
căsătoria cu bătrînul Modest Alexeevici, 
posesor a 100.080 ruble la bancă, al unei 
moșii și — în plus — bine văzut de cercu
rile sus puse.

O tratare interesantă a căpătat în film 
chipul odios al soțului Annei, realiza
torii mergînd pe linia sublinierii — une
ori pînă la grotesc — a nimicniciei și ob
tuzității de caracter, a servilismului fără 
margini al lui Modest Alexeevici. Origi
nalitatea imaginii artistice pe care ne-o 
dă filmul despre acest desgustător și mes
chin bogătaș se datorește neîndoelnic jo
cului inspirat, de o rară expresivitate, al 
actorului V. Vladislavski. Dialogul îndea
juns de redus, nu i-a permis decît în parte 
actorului să reliefeze caracterul eroului 
său ; în primul rînd mimica, acțiunile și 
gesturile artistului, în situațiile tipice în 
care e pus personajul de scenariu, ni-1 
portretizează pe soțul bătrîior și urît al 
Annei. Iată-1 mîncind cu poftă, după ce 
i-a izgonit din casă pe frățiorii Annei, 
cărora le-a vorbit solemn despre îndato
ririle pe care trebuie să le aibe fiecare 
om ; iată-1, cu o expresie concentrată pe 
față, adunînd intr-o casetă pentru „zile 
negre" toate bijuteriile Annei, arătîndu-se 
nemulțumit că ea nu-i înțelege principiile 
de viață : „din copeică se stringe rubla"; 
iată-1 apoi, plutind în nori de feridre. 
deoarece însuși cneazul — de care depinde 
cariera sa, decorarea sa cu ordinul .Sf- 
Anna" — a venit să-: viziteze soția. Pen
tru acest monstruos produs al claselor do
minante, frumusețea tinerei sale soții eu 
este decît un mijloc de a-și asigura avan
sarea pe treptele ierarhiei sociale.

Slugarnic, plecat față de cei mari, dis
prețuitor cu cei inferior-. Iui. cărcra e 
oricind gata să le țină tirade moraliza
toare, Modest Alexeevici — in interpre
tarea actoricească a lui V. Vledislaraki — 
ia dimensiuni de simbol a ceea ce era ma 
urît și josnic, mai abject și dezgustător 
în lumea oamenilor avuți și zgârciți

Opoziția Annei față de traiul resp ngă- 
tor cu care o „fericește- bă-tatuL o dure 
la încercarea zadarnică de a-și găai mnl- 
țumirea într-o viață superficială, de le
gături mondene. Pentru a fixa pe un ta- 
gur făgaș concret relațiile Annr. cu 
„înalta societate", după ce ea se rupe 1: 
robia casnică impusă de Modest Alexee
vici, autorii filmului — inovatori curajoși
— au dat amploare în scenariu unu: per
sonaj abia schițat de Cehov — bogăta
șul Artînov (interpretat cu multă vervă de 
Mihai Jarov). un om ingîmfat, plin de sine, 
care se socotește în drept să stăpfnească 
tot ce-i place. în virtutea averii și „pres
tigiului" său de cuceritor de inimi, el o ia 
în stăpînire și pe Anna, făcind-o să tră
iască o falsă fericire, alcătuită din petre
ceri, huzur, nepăsare, împingind-o să-*i  
terfelească sufletul, să decadă

Maestru al folosirii și valorificării amă
nuntului expresiv, regizorul L Annenski
— împreună cu operatorul S. Reisgof — a 
dat în film o izbutiră traducere cinemato
grafică a subtilitătfi ș! p.e- Iriurtfi eefi/P- 
viene. Ne vom mărgini la dteva exemple

De la prima zi petrecută In casa hx 
Modest Alexeevici. Anna se girare apăsată, 
dorește să scape de traiul searbăd, fără 
perspective, alături de un soț tiran care 
o „ține din scurt" ; este asemeni revs.- ta: 
care se zbate prizonieră într-o cușcă ală
turată. La început, această metaforă cine
matografică nu atrage in mod deosebit 
atenția. Ea devine insă evidentă in scena 
cind Anna încearcă fără sucres să fugă de 
la soțul ei, si — reintrfnd ia casă — îm
brățișează cușca veveriței, a cărei soartă 
tristă o împărtășește și ea. Valorificarea 
subtilă a acestui amărunt — cușca veve
riței — se face insă mai tirzia Spre sfir- 
șitul filmului, Intorcindu-se acasă de la o 
petrecere de noapte Anna se oprește tot 
lingă cușca veveriței Astfel, este marcată 
cu finețe ideea că fericirea și libertatea 
ei sînt doar iluzii, că viața nouă in care 
a pășit nu se deosebește în esență de cea

O scenă din film

ax h

trăită in casa bătrinului și uriciosului ei*  
soț Din prizonieră a zgîrceniei și mes- I 
chinăriei, a devenit prizonieră a luxului și ; 
desfrâul iu.

Incredințind rolul principal al filmului , 
tinerei artiste Alla Larionova, regizorul a 
procedat îndrăzneț. Și alegerea s-a dove
dit pe deplin nimerită. Cu talent proaspăt, 
autentic, cu o mare putere de expresie in 
mimieă și ma: ales in priviri (toate prim- 
planurile Annei sînt remarcabile), tînăra 
interpretă ue-a adus-o aproape de inimă 
pe eroina filmului, ajutindu-ne îndeosebi 
să înțelegem drama căsnicie: ei. Jocul viu 
al artistei se vădește, de pildă, in întreg 
episodul balului, unde Anna este remar
cată de toată lumea pentru frumusețea Și 
*nția ®*  7 wcvpcta țiAB Iscordstă atenții 
spectatorilor. des: timp de un «feri de ori

Ce să citim
Lucrări literare distinse cu Premiul de
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MIHAIL LUPU

LA BAZA DE RECEPȚIE 
DIN OLTENI

GEO BOGZA : Meridiane sovietice. 176 
pagini — 1,95 lei. — Editura de stat 
pentru literatură și artă.

GEO BOGZA: Anii împotrivirii. 688 
pagini — 14 lei. — Editura tinere
tului

CAMIL PETRESCU: Un om intre oa
meni. 696 pagini — 15,05 lei. — Edi
tura tineretului.

I. ASZTALOS: Inimi tînără. 348 pa- 
g n: — 6.24 lei. — Editura de stat 
pentru literatură și artă

I. LUDO : Domnul general guvernează. 
435 pagini — 8,34 lei. — Editura de 
stat pentru literatură și artă

VLADIMIR COLIN: Basme. 196 pa- 
gini — 12 '.ei. — Editura tineretului.

DRAGOS VICOL ■ Valea jierului. 2S6 
pagini — 5,27 lei. — Editura de stat 
pentru literatură și artă.

SOTO ANDRAS : Pornesc oamenii. 144 
pagini — 2,71 lei — Editura de stat 
pentru literatură și artă.

Fi armonica 
a sosit în

din Dresda 
Capitală

înzilei de
ă Filarmonica
'esoriil Heinz Bongartz, dirijor per- 
; al Filarmonicii, distins cu Pre

ia Gara Bar. ea sa, oaspeții au fost în- 
npinați de reprezentanți ai Ministerului 
-l:.:.:, de Ștefan E.nciu, secretar al In- 
tufului Romîn pentru Relațiile Culturale 

. Străinătatea, și de oameni ai artei și

duminică a sosit 
din Dresda, condusă

' N’u de mult, . salariații bazei de 
recepție Olteni, raionul Virtoapele. au 
fost evidențiați pentru meritele dobîndite 
în recepționarea, păstrarea și transpor
tarea cerealelor și li s-au acordat premii. 
Radu Ștefan, magaziner sezonier, a pri
mit 469 Iei, iar laborantul Vintiluc Florea 
a, primit 623 lei. Au ma: fast premiațt 
tovarășii: Corcodel Dumitru, paznic, Ma
rin Tatomir, magaziner și alții. Răs
plata aceasta a fost bine meritată. Ei au 
simțit răspunderea ee apasă pe umerii 
lor pentru recepționarea, păstrarea și 
transportarea în condiții corespunzătoare 
a produselor agricole colectate.

Zilnic la baza de recepție Olteni vin 
zeci de care încărcate cu produse desti
nate achitării cotelor. Trebuie multă ope
rativitate scriptică, contabilă, dar mai cu 
seamă o cercetare riguroasă a produselor 
și stabilirea justă a cantității și calității 
acestora. Sînt mulți țărani muncitori 
cinstiți care își predau conștiincioși co
tele. Nu mai departe colectiviștii din co
muna Vîrtoapele, țăranii muncitori înto
vărășiți Mihalache Galița și Coman Bratu 
din comuna Olteni, țăranul cu gospo
dărie mijlocie Danciu Ion din Vîr- 
țoapele și mulți alții și-au achitat 
cotele în întregime, predînd pro
duse de calitate. Ei înțeleg că numai ast
fel răsplătesc ajutorul clasei muncitoare. 
Altfel stau lucrurile cu elementele des
compuse, chiaburii, cozile lor de topor și 
cei ce nu cunosc scopul colectărilor. Chia
burul Stan Dedu din satul Perii Broș- 
teni, comuna Olteni, s-a prezentat la bază 
cu -3000 kg porumb știuleț.i. Șiret ca o 
vulpe, s-a strecurat în laborator cu o 
cantitate aleasă, care îndeplinea cerințele 
S.T.A.S.-ului. Vrînd să se încredințeze 
singur de calitatea porumbului, laboran
tul a luat probe din întreaga cantitate. 
Studiindu-le a constatat că 2000 kg. porumb 
sînt necorespunzătoare, avînd umiditate 

.32 la sută. Măsurile s-au luat pe loc și 
chiaburul a fost silit să aducă produse 
bune.

Vulpe șireată a fost și chiaburul Jon 
Gică. îh loc de fin s-a gîndit să aducă la 
colectare trestie, iar porumbul în mare 
parte cu boabele pătate de mucegai... Ace
lași ac a înțepat și cojocul lui făcîndu-i 
de petrecanie.

Cind laborantul a făcut sondaj celor 
250 kg. orz (cantitate predată pentru cota 
de fîn) ale chiaburului Ion T. Oanță din 
comuna Orbească, a găsit 60 gărgărițe la 
un kg. de orz. Pentru aceasta chiaburul 
în cauză a fost pus să dea la harfă (un 
aparat de scuturat gărgărițele) și să com
pleteze cantitatea de cotă cu cereale co
respunzătoare... Recepționarea nu-i deloc 
treabă ușoară. De aceea nu numai labo
rantul este acela care veghează la cali
tatea produselor, ci întreg corpul de sa- 
lariați este atras să sondeze, să cerceteze 
fiecare căruță, fiecare sac.

Păstrarea produselor agricole cere 
multă preocupare. După recepționare, va
goane întregi de cereale intră în maga
ziile bazei. Grija pentru buna lor conser
vare revine în primul rînd șefului maga
ziner Ionescu Constantin, a magazine
rilor permanenți Cotolan Stan și Marin 
Tatomir și a magazinerilor sezonieri. Cu
rățenia exemplară a magaziilor carac
terizează în primul rînd interesul aces

tora față de buna păstrare a produselor. 
Aerisirea magaziilor se face permanent, 
iar starea cerealelor se cercetează conti
nuu. La ochiul nr. 4 al magaziei-gară, 
s-a ivit acum o șăptămînă un atac de 
gărgărițe gradul 1. Imediat muncitorii zi- 
lieri au început harpatul sub suprave
gherea magazinerului șef. Cele 30 tone 
au fost astfel salvate. Lopătatul se face 
periodic și mai cu seamă acolo unde son
dele au scos cereale predispuse la încin- 
gere. Pentru ca boabele de porumb să nu 
se înfierbînte, magazinerii se îngrijesc 
să le vînture la timp. Preocuparea față 
de păstraifea produselor nu trebuie să 
scadă, atîta vreme cit în magazii sînt 
cereale netransportate. La baza de recep
ție din Slăvești, din lipsă de preocupare 
și un scăzut simț de răspundere din 
partea unor salariați și mai cu sea
mă al magazinerului șef Badea Con
stantin.» cantități însemnate de po
rumb s-au încins, sau sînt pe cale să se 
încingă datorită condițiilor proaste de 
păstrate. Uriee Traian, magaziner, pe 
lingă faptul că făcea falsuri in fișele de 
analiză și sustrăgea astfel cereale, ne
glija condamnabil înmagazinarea cereale
lor, tratarea și conservarea lor. Pentru 
atitudinea lor față de avutul statului, au 
fost scoși din muncă și dați în seama 
justiției populare.

Laborantul cît și paznicii bazei de re
cepție Olteni dau deseori ajutor magazi
nerilor pentru buna păstrare a cerealelor. 
Ei știu că numai așa vor îndepărta Ia 
timp atacurile de insecte și alterarea pro
duselor agricole colectate, păstrind cu 
grijă avutul poporului.

Planul de recepționare al bazei Olteni 
este îndeplinit în procent de 80 la sută. 
Deci munca nu s-a isprăvit. Dimpotrivă, 
tocmai acum eforturile comune ale sala- 
riaților acestei baze de recepție trebuie 
să se înzecească iar operațiile de recep
ționarea și înmagazinarea produselor 
agricole colectate să fie executate mai 
bine. Cu toată experiența celor cinci ani 
de muncă, laborantul trebuie să foloseas
că la maximum aparatele pentru analiză 
și să explice producătorilor operațiunile 
de stabilirea calității și cantității, pentru 
ca aceștia să fie mulțumiți și răsplătiți 
cum se cuvine.1 Serviciul de contabilitate 
face eforturi și știe să se descurce din 
cele mal complicate situații. Totuși tre
buie ca unii salariați de aici să lucreze 
cu mai multă operativitate, spre a elibera 
cît mai de grabă formele de predare șl 
a da posibilitatea țăranilor să plece cit 
mai de vreme acasă. Tovarășul Bălescu 
Ilie, șeful bazei, deși dă dovadă de multă 
energie trebuie să se preocupe în afara 
controlului muncii snlariaților și de buna 
coordonare a transporturilor.

. Muncind cu cinste și devotament pen
tru realizarea planului de recepționare, 
păstrare și transportare a produselor a- 
gricole colectate, salariații bazei de re
cepție Olteni vor contribui la consolida
rea economiei noastre naționale, la întă
rirea continuă a alianței clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare.

D. AVARVAREI

Prilej de bucurie și mulțumire
o*  sa ge:

sp'xts prof. Heinz Bongartz. 
estra Filarmonică din Dresda 
.atie muzicală cunoscută prin 
ei :n multe țări din lume. în cei 
to 1= activitate concertistică, Filar- 
din Dresda a făcut dincolo de ho- 

iar soliști 
au cintat 
dirijat-o. 
Schnabel, 
Kreisler.

este 
va-

tarele țării numeroase turnee, 
șt dirijori cu renume mondial 
m această orchestră Și au 
D"Albert. Bussoni. Rahmaninov,
Egor Petri, Sarasate, Ysaye.
Huberman, Thibaud, Pablo Casals sînt 
numai cițfva dintre marii muzicieni ai 
hanii care au colaborat cu această or-

au

(Agerpres)

Cu cî'.va timp în urmă, la gospodăria 
agr.eclă colectivă .^artizanul’ Păcii" din 
Idsciu de Sus. raionul Reghin, a avut loc 
împărțirea avansului de 40 la sută. Cele 
104 familii de colectiviști romîni, maghiari 
și sași. îmbricați în frumoasele lor hai
ne de sărbătoare s-au strins in sala cămi
nului culturaL în primele bănci ședeau ță
ranii muncitori cu gospodării individuale 
din Ideciu și din satele și comunele înve
cinate, care erau invitați ca oaspeți la 
această sărbătoare. Ei au venit bucuroși 
in mijlocul colectiviștilor și i-au între
bat cu interes pe aceștia despre viața pe 
care o duc în gospodăria colectivă.

Oaspeții n-au uitat să-și noteze nici 
felul în care colectiviștii au reușit să ob
țină recolte mai bogate decît ei și despre 
cele trei silozuri pentru furaje, o uscătorie 
pentru fructe, un pătul pentru porumb, 
un atelier de lemnărie, unul de rotărie, 
altul de fierărie etc.

Cind președintele a citit numele lui 
Emric Andrei, unul dintre colectiviștii 
fruntași, în sală se făcu mare zarvă. 
Toată lumea din sală vroia să-1 felicite

pe bătrînul Emric Andrei care ședea 
în prezidiu. El, împreună cu soția șl 
cei trei băieți a primit pentru cele 475 
zile-muncă ca avans de 40 la sută. 838 kg. 
grîu, 125 kg orz și o cantitate însemnată 
de ovăz, zarzavaturi și altele.

Urmă apoi colectivistul Maior Francisc 
care împreună cu familia sa a prestat 372 
zile-muncă pentru care a primit 670 kg. 
grîu și 89 kg. orz. Vînțu Grigore a avut 
336 zile-muncă și a primit 60S kg. grîu 
și 80 kg. de orz.

Printre cei care au primit avansul de 
40 la sută se numără și utemistul Pantea 
Ionel care muncește ca cioban la ferma 
de oi a gospodăriei. Pantea Ionel a făcut 
singur 118 zile-muncă și a primit ca avans 
de 40 la sută 212 kg. grîu și 28 kg. orz.

Se făcuse tîrziu cind împărțirea avan
sului de 40 la sută se sfîrși Colectiviștii 
și oaspeții s-au prins , împreună la .joc 
plini de bucurie și mulțumire.

GH. BALINT
corespondentul „Sctnteli tineretului1*

pentru Regiunea Autonomă Maghiară
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Importanța conspectului 
in însușirea temeinică a cunoștințelor

I

1

R

C
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Lupta pentru construirea socialismului 
în țara noastră cere in toate ramurile eco
nomiei și culturii cadre de specialist: cu 
o înaltă calificare, capabile să se orien
teze în mod independent și să rezolve cu 
competență problemele noi puse de prac
tică. De aicj rezultă necesitatea însușirii 
creatoare a cunoștințelor, pătrunderea 
esenței celor studiate, formarea și dezvol
tarea priceperii de a lega teoria cu viața, 
de a aplica cunoștințele noastre la acti
vitatea practică.

Formarea deprinderii de a studia inde
pendent este un proces complex și înde
lungat, care cere alături de dragostea pu
ternică pentru însușirea conștientă și 
științifică a cunoștințelor, multă consec
vență. tenacitate, perseverență și găsirea 
celor mai potrivite metode pentru reali
zarea scopului urmărit. în legătură cu 
aceasta, experiența a dovedit că metoda 
conspectelor ocupă un loc central în ca
drul studiului individual al studenților, în 
cadrul activității lor independente.

Prin conspect se Înțelege un rezumat al 
Ideilor principale cuprinse în opera stu
diată. exprimat cu cuvinte proprii și sis
tematizat în așa fel îneît conținutul știin
țific, legătura logică dintre idei, bogăția 
de argumente și exemple să reiasă cu 
ușurință. Conspectul cuprinde și unele 
indicații bibliografice cum sînt : titlul și 
autorul operei sau lucrării studiate, data 
publicării ei, ediția și editura, iar uneori 
nu lipsesc nici observațiile proprii (care 
se pot referi la alte opere cu același su
biect în vederea stabilirii legăturii nece
sare cu acestea, sau se fac notițe pe mar
ginea problemelor neînțelese etc.

Conspectul este un mijloc prin care se 
formează deprinderea de a sezisa esen-
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țialul, de a desprinde din mulțimea de 
fapte, date și evenimente, pe cele princi
pale, cu legătura lor internă și acțiunea 
reciprocă dintre ele. Conspectul devine 
astfel un mijloc de aprofundare a cunoș
tințelor.

Conceput ca rezultat al prelucrării ma
terialului studiat, conspectul este totodată 
un mijloc de fixare a cunoștințelor, de 
autoverificare, prin aceea că redarea tn 
scris, cu propriile cuvinte, scoate in evi
dență cit de clare și adinei sînt cunoș
tințele asimilate, ca și problemele asupra 
cărora trebuie să se revină.

Conspectul oferă totodată posibilitatea 
unei revederi sistematice, intr-un time 
scurt, a materialului studiat. El este un 
prețios sprijin în alcătuirea conferințelor 
și a referatelor, a planurilor de expunere 
pentru seminarii, a articolelor pentru, pre
să cît șl pentru cercetarea științifică.

Clasicii marxism-leninismului au folosit 
intens metoda conspectelor Marx scriind 
„Capitalul" a folosit o enormă cantitate 
de material bibliografic Cu toate că avea 
o memorie excepțională el întocmea cu 
multă conștiinciozitate conspectele lucră
rilor studiate și le revedea în mod siste
matic, din timp în timp.

Conspectul permite revederea sistema
tică în cursul anului școlar și in mod corn 
plet în preajma examenelor, într-un timp 
relativ scurt, a unui material bibliografia 
de mii de pagini Astfel se realizează o 
strînsă legătură între diferitele capitolr 
studiate cu atenție în cursul anului șco
lar, se creează posibilitatea unei aprecieri 
mai largi a diferitelor teme și se aprofun
dează o serie întreagă de probleme. Ds 
aci rezultă că conspectul este metoda de 
înlăturare conștientă a superficialități! în 
studiu Ea formează deprinderea sistema
tizării problemelor studiate, conduce la 
noțiuni din ce în ce mai profunde și sta
bile, dă posibilitatea asimilării lor în moJ 
științific. Pentru aceasta, conspectul tre 
buie să fie rezultatul muncii proprii.

Folosirea unor conspecte străine — me
todă practicată de uni: st jdenți — este 
foarte dăunătoare, fctrucît ee poate duce 
la înțelegerea greșită a unor idei. Inuti
litatea folosirii conspectelor străine este 
evidentă, dacă acestea sînt considerate ca 
rezultat al unei munci creatoare. Numai 
subaprecierea metodei conspectări:, super
ficialitatea și ușurința cu care privesc o 
parte din studenți acest mijloc important 
al studiului individual îi fac să folosească 
— deși fără reale succese — conspecte 
străine. în realitate, numai posesorul cons
pectului cunoaște conținutul intern, legă
tura dintre idei ca rezultat ai prelucrării 
conștiente a materialului studiat.

Experiența practică dovedește că stu
denții iși intocmesc conspecte dacă sînt 
convinși de necesitatea lor dacă îi ajută 
în studiu. Această convingere nu se ca
pătă teoretic, ci practic, ajutând studen
tul să-și întocmească conspecte din ce îr. 
ce ma: bune printr-o îndrumare compe
tentă din partea cadrelor didactice de la 
catedrele de științe sociale și din partea 
cabinetelor metodice și pedagogice din 
institute și universități. Studenții trebuie 
să ceară ajutor concret și permanent îr. 
această privințA De aceea, munca cadre
lor didactice trebuie orientată către or
ganizarea și îndrumarea corespunzătoare a 
studiului individual al studenților.

Din păcate, o serie de institute de în- 
vățămînt superior nu dau atenția cuve
nită îndrumării studiului individual Da 
aceea nu intimplător unii student: dau 
răspunsuri slabe la seminarii, scexprim: 
confuz, dovedesc că n-au Înțeles de multe 
ori esența problemelor ce se ridică, nu se- 
zisează greșelile făcute in expunerile co
legilor lor.

La o serie de institute, organizațiile 
U.T.M. țin săptămînal ședințe, adesea ne
satisfăcător pregătite și care se prelun
gesc inutil, dar problemele studiului indi
vidual, ale modului de a învăța și de a 
conspecta nu le pun. Unele organizații 

U.T.M. consideră în med greșit că aceasta 
este o problemă îndeobște cunoscută.

Organizațiile U.T.M. au datoria să ajute 
cadrele didactice in munca de populari
zare și bună întocmire a conspectelor, să 
evidențieze pe studenții care acordă aten
ție bunei lor pregătiri profesionale și îm
pletesc această muncă cu cea obștească. 
Gazetele de perete trebuie să critice cu 
curaj indiferența fată de învățătură și 
față de întocmirea conspectelor, să ia ati
tudine împotriva formalismului care con
tinuă să fie o frină în munca noastră.

Conducerile institutelor de învățămînt 
superior trebuie să fie mai operative in 
aplicarea măsurilor preconizate. Este 
inadmisibil, de pildă, să se tină ședințe 
de îndrumarea studenților din anul I 
asupra modului de a învăța și conspecta 
abia după aproape o lună de zile de la 
începerea cursurilor, așa cum s-a intim- 
plat în unele institute.

Se observă o rămînere în urmă și în 
ceea ce privește organizarea exDozițiilor 
cu caiete de conspecte, expoziții ce au 
menirea să stimuleze munca de conspec
tare în învățătura studenților

Deprinderea de a conspecta în mod 
concret, cu maximum de folos pentru cel 
ce folosește o asemenea metodă a stu
diului individual, se capătă după un lung 
exercițiu practic Ea cere la început un 
efort mai mare și un timp mai îndelun
gat ; cu timpul obișnuința de a face un 
conspect bun devine o realitate. Ea este 
necesară oricărui om ce studiază, care do
rește să-și însușească in mod creator cî*  
mai multe cunoștințe. De asemenea, este 
important ca modul de întocmire al unui, 
conspect să nu fie privit ca o „rețetă" va
labilă pentru toată lumea și pentru stu
diul oricărei cărți. Ea depinde între altele 
și de o serie întreagă de împrejurări cum 
sînt: conținutul cărții, cunoștințele celui 
ce studiază și experiența sa în această 
muncă. Ca unul din procedeele folosite 
cu succes de unii tovarăși în alcătuirea 
conspectelor, am dori să fie privit și 
exemplul ce urmează.

★
Cum se întocmește un conspect 7 Care 

sînt principalele indicații de care este 
bine să se țină seama pentru a evita pier
derile de timp și greșelile ee se pot face ? 
Care sînt cele mai frecvente lipsuri ale 
studenților în această privință ?

După ce a fost audiată o lecție sau o 
conferință, punctul de plecare tn alcătui
rea umu conspect este planul lucrării, 
adică indicarea problemelor esențiale ce 
se cer studiate, pe care se vor broda în
tr-o anumită ordine, în rezumat, ideile 
principale cuprinse în materialul reco
mandat

Planul lucrării este determinat în mare 
măsură de lecția ținută ca și de proble
mele ce se vor discuta în seminar. Noti
țele luate cu prilejul ținerii lecției sau 
conferinței ajută in stabilirea cadrului 
general al noțiunilor ce trebuiesc însușite 
în sezisarea ideilor esențiale. De aici de
curge necesitatea frecventării regulate a 
cursurilor de către studenți și a luării 
atente a notițelor, care recitite să scoată 
in evidență ce probleme trebuiesc studiate 
Aceasta justifică și teza că lecția este 
forma didactică conducătoare in procesul 
de invățămînt

Lecția despre „Noua politică economică", 
care s-a predat studenților din anul III 
de la ISEP „V. I. Lenin" București în 
cadrul temej „Perioada de trecere de la 
capitalism la socialism" la cursul de Eco
nomie Politică, a cuprins principalele teze 
ale învățăturii marxist-leniniste cu pri
vire la această problemă.

Tema a pornit de la organizarea legă
turilor dintre industrie și agricultură, ca 
problemă fundamentală a perioadei de 
trecere de la capitalism la socialism, a 
scos in evidență complexitatea și carac
terul extrem de contradictoriu al acestei 
perioade, a demonstrat necesitatea, eser,-. 
ța și sarcinile fundamentale ale N.E.P.- 
ului și a pus accentul pe întărirea alian
ței dintre clasa muncitoare și țărănime- 
muncitoare — cu asigurarea rolului con 
ducător al clasei muncitoare. In conți- ■ 
nuare, lecția s-a ocupat de formele con
crete ale înfăptuirii legăturii dintre in 
dustrle și agricultură și de formele prir 
care se întărește schimbul de mărfuri 
dintre oraș și sat, însemnătatea economică 
și politică a contractărilor și achizițiilor 
a comerțului de întîmpinare și a coopera
ției, a cointeresării materiale a micilot 
producători pentru sporirea producției 
agricole și întărirea schimbului de măr
furi dintre oraș și sat.

Lecția ținută i-a ajutat pe student! să 
distingă două grupuri mari de probleme 
și anume:

1) N.E.P.-ul ca politică obligatorie pen
tru perioada de trecere de la capitalism 
la socialism ; 2) aplicarea în țara noastră 
a învățăturii leninist-staliniste despre 
construirea socialismului prin folosirea 
pieții — care au fost chiar cele două 
părți ale lecției. Planul de seminar afișat 
la această temă a stimulat studiul indivi
dual al studenților, punînd accentul pe 
concretizarea problemelor tn tratare, ne 
exemplul țării noastre si a dat astfel 
orientarea în stabilirea planului lucrării.

Ca urmare, majoritatea studenților au 
conspectat pe baza următorului plan pe 
care și l-au alcătuit independent

a) necesitatea obiectivă a N.E.P-ului. 
Obligativitatea N.E P.-ului pentru toate 
țările în perioada de trecere de la capita
lism la socialism.

b) esența N.E.P.-ului și sarcina sa fun
damentală — întărirea alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea munci
toare pentru construirea socialismului.

c) cele două laturi ale N.E.P.-ului
d) rolul regulator al statului pe piață. 

Principalele documente de partid și. de 
stat din țara noastră.

e) cointeresarea materială a micilor 
producători în creșterea producției agri
cole și intensificarea schimbului de măr
furi . dintre oraș și sat

In cazul conspectării unui material în 
afara celui recomandat ca bibliografie, 
sau fără audierea în prealabil a unei lec
ții sau conferințe care să contureze ideile 
esențiale ale temei date, întocmirea con- 
spee’tilui cere multă atenție și o anu- 
■nită experiență în munca cu cartea In 
acest caz, tezele principale desprinse din 
ext la prima lectură, dau posibilitatea 

’ormării planului lucrării sau se poate 
aota direct în caiet sub formă de titluri 
ar ulterior, în procesul studiului mai 
•dino se trec și principalele argumente, 
:ifre etc. (dacă este cazul).

★
In concluzie lecția pregătește condițiile 

jentru buna întocmire a conspectului ; 
de aici decurge și atenția ce trebuie să i 
se acorde Dar conspectarea propriu-zisă 
începe cu lectura operei sau a lucrării 
recomandate.

G. P APOSTOL

Ziarul va publica în curind u» 
model de conspect.



SĂ.RÂSPÎNDIM LARG PRESĂ 
ÎN RÎNDURILE TINERETULUI

In multe din scrisorile sosite la redac
ție, tinerii noștri corespondenți voluntari 
scriu despre munca de difuzare a presei.

„La noi, In comuna Capul Codrului, 
raionul Gura Humorului —• ne scrie co
respondentul Ruxandra C. — numărul 
abonamentelor la presă crește pe zi ce 
trece. Factorul poștal Catargiu Gheorghe 
difuzează la timp ziarele. Acest lucrii va 
face ca în scurt timp să nu mai existe 
casă în comuna, noastră în care să nu 
pătrundă ziarul". . ' ■ ■ . ■

Prin intermediul presei, partidul vor
bește zilnic milioanelor de oameni ai 
muncii, îi mobilizează la înfăptuirea sar
cinilor construcției socialiste, la lupta 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului muncitor. Pătrunderea cit mai 
largă a cuvîntului tipărit a) partidului 
în rîndul maselor muncitoare, contribuie 
la întărirea și mai puternică a legăturii 
dintre partid, guvern și popor. De aceea 
este necesar ca ziarul să ajungă regulat, 
cit mai repede și în număr cit mai mare 
în mîinile, cititorilor.

In tara noastră crește neîncetat tirajul 
ziarelor centrale și locale. Numai tirajul 
ziarului „Scînteia" întrece tirajul zilnic 
al tuturor publicațiilor care existau în Ro- 
mînia burghezo-moșierească. In rîndurile 
tineretului șl copiilor din patria noastră 
pătrunde tot mai mult presă editată de 
Comitetul Central al U.T.M. Tirajul pu
blicațiilor pentru tineret și copii a atins 
cifra de circa 668.000 exemplare. O mare 
parte dintre cititorii acestor publicații sînt 
abonați. In dorința lor firească de 
a afla la timp evenimentele interne 
șl internaționale, de a cunoaște la 
timp sarcinile organizației, cititorii se 
abonează și așteaptă ca difuzarea ziare
lor să se facă la timp și în bune condi- 
țiuni.

Un rol important în difuzarea presei îl 
au lucrătorii oficiilor P.T.T.R. Numeroși 
lucrători de la aceste oficii — ca de exem
plu tov. Petre Crăciunescu, factor poștal 
la oficiul P.T.Ț.R. Zimnicea — își fac da
toria conștiincios, difuzlnd la timp zia
rele. Numai în ultima perioadă tovarășul 
Rusu Ștefan de la oficiul P.T.T.R. Călă
rași a colectat 1184 de abonamente depă- 
șindu-și astfel cu mult planul stabilit.

O contribuție însemnată au adus și or
ganele și organizațiile U.T.M., care ală
turi de oficiile P.T.T.R. s-au străduit să 
asigure buna difuzare a presei. La multe 
organe și organizații U.T.M. a crescut 
preocuparea față de această sarcină și față 
de folosirea ziarului in munca politică de 
zi cu zi.

Cu toate rezultatele obținute pînă acum, 
în munca de difuzare a presei dăinuie încă 
lipsuri serioase care nemulțumesc pe bună 
dreptate pe cititori. Multe din aceste lip
suri aparțin oficiilor P.T.T.R. Tn mare 
măsură datorită faptului că nu sînt con
trolați asupra felului cum muncesc, unii 
factori poștali nu-și fac în mod conștiin
cios datoria, întîrzie aducerea la timp a 
ziarului la cițitori. Mai sînt cazuri cînd 
abonamentele '„se pierd" sau rătăcesc în 
alte'"locufi decât la' adresele indicate de 
abonați.

La defectuoasa difuzare a presei con
tribuie și unele organe și organizații 
U.T.M. Unele comitete regionale și raio

IN PREAJMA
Cultură fizică >1 «port

SEZONULUI DE IARNA
A venit iarna. Anul acesta în timpul ier

nii activitatea sportivă va fi deosebit de 
interesantă. în curând vor reîncepe me
ciurile de hochei, întrecerile de patinaj 
artistic și patinaj viteză, concursurile de 
schi și bob. Vor izbucni din nou vesele și 
aprige bătăliile cu bulgări de omăt. Derde- 
lușurile, aceste pîrtii în miniatură, vor 
răsuna iar de glasurile voioase ale co
piilor și chipurile îmbujorate de ger ale 
micuților „sportivi" ne amintesc că iarna 
nu trebuie nicidecum petrecută „la gura 
sobei".

A sosit însă și timpul revizuirii echi
pamentului și materialelor pentru sportu
rile de iarnă. Magaziile colectivelor spoț- 
tive trăiesc clipe de forfotă neobișnuită. 
Schiurilor verificate cu grijă li se fac ulti
mele reparații, iar bocancii primesc un 
strat și mai groș de unsoare. Patinele in
tră pe mîinile meșterilor pricepuți în as
cuțirea lor. Boburile, sănii rapide și com
plicate trec la rîndul lor pe mina meca
nicilor care âu misiunea de a le regla 
mersul cirmei și a fiselelor.

★

Din experiența anilor trecuți, activiștii 
sportivi aii învățat să fie buni gospodari. 
Să ne oprim o clipă la colectivul sportiv 
„Progreșul“-I.Ț.B. din Capitală. Desigur că 
mulți dintre cititorii rîndurilor de fată cu
nosc terenurile „ProgresuT'-I.T.B. de pe 
șoseaua Ștefan cel Mare. Tot acolo 
se află și sediul acestui colectiv 
sportiv. Munca activiștilor sportivi de la 
„Progresul“-I.T.B. este concentrată în

De cum intri pe poarta fa
bricii de confecții „Tudor 
Vladimirescu" din orașul Tîr- 
gu Jiu, ceva îți atrage mai 
deosebit privirea. Pe un pe
rete, citeva afișe, așezate cu 
grijă înfățișează cîțiva tineri 
pe ale căror figuri surâde să
nătatea și vota bună. Pe piep
turile lor stă prinsă insigna 
G.M.A. Dacă vrei să afli cum 
se desfășoară activitatea spor
tivă ajci, cș discipline spor
tive practică tinerii, asta-i de 
acum altă problemă. Pentru 
răspuns trebuie să discuți 
cu tovarășul Predoiu, preșe
dintele cercului sportiv „Fla
mura Roșie". Cum însă tova
rășul președinte nu-i chiar 
atît de ușor de găsit, pri
mele lucruri despre activita
tea tinerilor pe acest tărâm 
le-am aflat de la organizația 
de bază-U.T.M. și anume de 
la tovarășul Gh. Bărbulescu, 

nale U.T.M., socotind difuzarea presei 
doar ca sarcină a organelor P.T.T.R., nu 
țin legătura cu serviciile de difuzare și 
expediere a presei, nu duc o largă muncă 
politică pentru răspîndirea și folosirea de 
către tineri și copii a publicațiilor ce le 
sfnt destinate. Unii activiști nu se inte
resează ca în toate organizațiile de bază 
U.T.M. și unitățile pionierești să ajungă 
cu regularitate publicațiile de tineret și 
copii și ca ele să fie folosite din plin. 
Unele organe locale ale U.T.M. nu iau 
poziție hotărâtă față de lipsurile pe care 
le au organele administrative însărcinate 
cu difuzarea publicațiilor. Rare ori se 
pune în discuție problema abonării, citirii 
și folosirii publicațiilor de tineret. Comi
tetele regionale U.T.M. Arad și Timișoara 
n-ău mai analizat timp de aproape 7 luni 
de zile situația difuzării. Subaprecierea 
muncii de difuzare, se reflectă și in mun
ca comitetelor raionale U.T.M. Vatra Dor- 
nei și Clmpulung care pînă la 15 noiem
brie n-au luat mici o măsură în vederea 
acțiunii de reînnoire a abonamentelor pe 
anul 1955. Unele organe U.T.M. nu duc o 
susținută muncă politică pentru mărirea 
numărului de abonamente, lăsînd munca 
de difuzare a presei numai pe seama sec
țiilor de propagandă și agitație, care in 
multe cazuri manifestă lipsă de grijă 
și de răspundere în rezolvarea acestei 
sarcini.

La sate presa nu pătrunde Încă în su
ficientă măsură. La S-M.T. Neudorf din 
raionul Lipova, de pildă, din 140 de ti
neri numai 13 au fost abonați la „Scîn
teia tineretului" tn luna octombrie. Este 
o lipsă serioasă a organizațiilor U.T.M. 
de la Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie” 
Iași, „Radio Popular" București etc., unde 
lucrează sute de tineri, faptul că în aceste 
unități nu există nlei un abonament la 
revista „Știință și Tehnică".

Difuzarea presei constituie o problemă 
politică importantă ce interesează toate 
organizațiile U T.M .Iată de ce este ne
cesar ca difuzarea la timp, în număr cit 
mai mare și în cele mai bune condițiuni 
a ziarelor să stea în permanență în cen
trul atenției organelor și organizațiilor 
U. T. M.

O atenție deosebită trebuie acordată 
răspîndirii presei la sate. Pătrunderea cît 
mai largă a ziarului ța sate are menirea 
să contribuie la stringerea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare, la 
mobilizarea țărănimii la lupta pentru ob
ținerea de recolte bogate, la opera de 
transformare socialistă a agriculturii. Co
mitetele regionale, raionale și orășenești 
U.TJVL, fiecare comitet de organizație de 
bază au obligația să ducă o muncă te
meinică în vederea abonării, difuzării și 
folosirii presei de un număr cît mai mare 
de tineri. Organele regionale și raionale 
U.T.M. vor putea ajuta la întărirea con
trolului muncii de difuzare numai tn mă
sura în care vor ține o legătură perma
nentă cu oficiile de difuzare și expedie
rea presei din cadrul regionalelor și ra
ionalelor P.T.T.R. Acolo unde activiștii 
utemiști semnalează defecțiuni în difuza
rea presei, ei trebuie să ceară de urgență 
să se ia măsuri drastice împotriva celor 
vinovați.

împreună cu organele P.T.T.R., com:- 
tetele regionale și raionale U.T.M. au da

Ultimele pregătiri
această perioadă in jurul problemelor ac
tivității sportive de iarnă. în primul rînd 
va .începe acțiunea de amenajare a pati
noarelor. Primul va fi chiar cel din șo
seaua Ștefan cel Mare. Membrii colecti
vului vor avea aci la dispoziție o pistă 
pentru patinaj-viteză și un frumos pati
noar pentru evoluțiile artistice. Pe un alt 
teren al colectivului — centrul de antre
nament nr. 2 — se va amenaja un pati
noar pentru antrenamentele echipei de 
hochei

★
Dacă în trecut se putea vorbi despre o 

„activitate sportivă" de iarnă la orașe, 
nici gind nu putea fi de o activi
tate sportivă de iarnă la sate. In anii 
din urmă s-au petrecut însă și aci o sea
mă de mari prefaceri. Concursurile popu
lare de schi, iar mai apoi spartachiada 
de iarnă a satelor au chemat la întrecere 
mii și mii de țărani muncitori. Dacă pînă 
iarna trecută i-ai fi spus țăranului cu gos
podărie mijloeie, Constantin Chilian, de 
prin părțile Pietrei Neamțului, că într-o 
bună zi o să iasă ciștigător ia un concurs 
de schi, s-ar fi crucit și ți-ar fi răspuns că 
nu șade frumos să-ți rîzi de el. Si totuși 
așa s-a petrecut 1

încă de pe acum aflăm că în satele din 
regiunea Bacău, sportivii și-au confecțio
nat peste 2.000 de schiuri de... fabricație 
proprie, iar țăranii muncitori din comunele 
Albești, Corbeni și Domnești, din regiunea 
Pitești, le-au urmat exemplul, utiiizînd de 
asemenea din plin resursele locale. 

Tovarășul președinte așteaotă primăvara
din biroul organizației de 
bază U.T.M. în fabrică sînt 
acum 3S de purtători ai in
signei G.M.A. gradul I. In 
vara aceasta alți aproape 100 
tineri au devenit aspiranți ai 
complexului G..M.A,

Un lucru este deosebit de 
important. Purtătorii insig
nei G.M.A. gradul I mani
festă o vie dorință pentru 
continuarea activității spor
tive prin cucerirea insignei 
G.M.A. gradul II. Pînă acum 
19 tineri au reușit să treacă 
aproape toate probele.

— Dacă zăpada mai întîr- 
zia puțin, aspiranții erau 
acum deja purtători ai insig
nei.

La noi însă iarna acti
vitatea sportivă se cam În
trerup?,

Trebuie să spun că a fost 
neplăcut cînd am constatat

că intr-adevăr asta-i realita
tea. In iernile care au trecut, 
tinerii din această fabrică 
n-au patinat sau schiat și 
nici n-au mers în excursii. 
Cercul sportiv nu Ie-a pus la 
dispoziție schiuri sau patine, 
fără a mai vorbi de echipa
mentul sportiv necesar.

Să vedem ce a făcut cercul 
sportiv în anul acesta, cînd 
pregătirile pentru activitatea 
sportivă din timpul iernii au 
început cu mult timp în 
urmă. întrebat despre aceste 
lucruri tovarășul Predoiu, 
președintele cercului sportiv, 
răspunde calm și senin:.

— Deocamdată nimic. Apoi, 
noi nici nu avem condiții 
pentru practicarea sporturi
lor de iarnă. Pentru schi, 
de pildă, n-avem schiuri și 
nici echipament. Dat... vine 
acuș primăvara.

toria să instruiască temeinic factorii poș
tali utemiști și pe toți utemiștii care 
muncesc in cadrul oficiilor P.T.T.R. să 
urmărească transportul și distribuirea la 
timp a ziarelor atît in secțiile regionale 
și raionale de difuzare a presei din ca
drul oficiilor P.T.T.R., cît și în gări. 
De asemenea organizațiile de bază 
U.T.M. trebuiesc instruite și ajutate în așa 
fel incit să nu existe nici o orga
nizație fără un responsabil cu munca 
de difuzare, capabil să-și ducă la îndepli
nire această sarcină de cinste. Respon
sabilul cu difuzarea presei trebuie 
să antreneze In munca de populari
zare, difuzare și folosire a publicațiilor 
de tineret și copii un număr cît mai mare 
de utemiști.

In prezent, în orașele și satele 
patriei noastre se fac abonamente la 
ziare și reviste pe anul 1955. întreaga 
muncă de abonare a tineretului trebuie să 
se facă numai pe baza liberului consim- 
țămînt al fiecărui tînăr în parte, ca ur
mare a unei temeinice munci de convin
gere. Organizațiile de bază U.T.M. tre
buie să ducă o muncă temeinică de 
popularizare a publicațiilor care apar In 
țara noastră în vederea reînnoirii abona
mentelor, a depășirii numărului de abo
namente față de anul 1954. Munca de con
vingere de la om la om este cea mai eficace 
metodă. Pentru aceasta trebuiesc antre
nați cei mai buni agitatori utemiști care 
să lămurească pe fiecare tînăr în parte 
despre importanța folosirii presei, despre 
necesitatea de a se abona pe termen 
lung la ziare și în special la publicațiile 
periodice. O atenție deosebită trebuie 
dată lămuririi tinerilor de la sate. Acea
stă acțiune trebuie împletită cu sarcinile 
mari care stau în fața organizațiilor de 
bază U.T.M. de la sate în această pe
rioadă.

în direcția popularizării publicațiilor, 
organizațiile U.T„M. trebuie să folo
sească mai intens gazetele de perete și 
de stradă, stațiile de radioamplificare 
etc. Se pot organiza expoziții de ziare și 
reviste, discuții cu privire la caracterul 
și scopul publicațiilor pentru a-i ajuta pe 
tineri să se aboneze la acele ziare sau 
reviste care le sînt necesare.

Organele și organizațiile U. T. M- au 
datoria de a urmări cum se desfășoară 
această acțiune de abonare a tinerilor pe 
anul 1955, să analizeze periodic situația 
și să ia asemenea măsuri care să ducă 
la creșterea numărului de abonamente.

Difuzarea presei privește întreaga or
ganizație. Toți activiștii utemiști, toate 
secțiile comitetelor regionale, raionale și 
orășenești U.T.M. au datoria să se preo
cupe îndeaproape de difuzarea presei, să 
fie ei înșiși printre primii abonați.

In țara noastră crește zi de zi rolul 
presei de tip nou care, urmînd exem
plul glorioasei prese sovietice, mobilizea
ză masele largi ale oamenilor muncii să 
participe activ Ia construcția socialistă. 
Să îmbunătățim neîncetat difuzarea zia
relor și a celorlalte publicații pentru ti
neret și copii, să folosim tot mai mult 
presa în scopul ridicării conștiinței și a 
educației comuniste a tinerei generații 
din țara noastră.

Bine, vor spune unii. Ce vor face însă 
celelalte sporturi ? Nu trebuie să uităm 
că mai există fotbal, atletism, natație, ca
notaj. ciclism... Cu ani în urmă, răspunsul 
n-ar fi fost prea complicat. Pentru că, 
odată 'cu venirea iernii, cele mai multe 
sporturi treceau la.„ hibernat. Dar acum? 
Un bazin acoperit pentru înotători, un 
bac de antrenament pentru canotori și 
chiar o sală mai încăpătoare pentru alte 
sporturi păreau visuri imposibil de rea
lizat. în anii regimului democrat-popular 
multe visuri au devenit realitate. Așa s-a 
petrecut și cu acestea. Mai întîi a fost 
construit un bazin acoperit la București, 
apoi cîte unul la Sibiu și Tg. Mureș, iar 
in urmă și la Galați și Cluj. Bacuri de 
antrenament au fost amenajate la Bucu
rești, Arad, Timișoara. In Capitală a fost 
construită Sala Sporturilor de la Flo- 
reasca. La Timișoara s-a amenajat o ex
celentă sală de sport, unde se pot orga
niza in condițiuni apropiate de cele din 
aer liber, chiar și concursuri de atletism I 
Au trebuit să se schimbe multe, pentru 
ca și in țara noastră să se dispute între
ceri de atletism in ianuarie și să se bată 
recorduri de natație în decembrie.

★
A venit iama! Tineri, e timpul să vă 

pregătiți schiurile șl patinele, să vă un
geți bocancii, să vă înscrieți în secțiile de 
schi, patinaj sau hochei, să vă înscrieți 
pe listele de excursii la munte!.

M. ADRIAN

Mai înainte aflasem — nu 
de la el ce-j drept — că în 
magazia sportivă se găsesc 12 
perechi de schiuri și citeva 
rânduri de echipament.

— Eu nu . Știu nimic. Ni
meni nu m-a informat... Am 
înțeles atunci de ce secțiile 
de schi, patinaj, turism, ca 
și cele ale altor sporturi de 
iarnă nu s-au înființat încă, 
de ce in fond tinerii nu fac 
sport iarna. De aici se poate 
trage o concluzie destul de 
clară: cit de bine cunoaște to
varășul președinte problemele 
cercului sportiv pe care cu 
onoare-1 conduce și cît de 
mult se preocupă de rezol
varea lor.

Dar sintem siguri că mem
brii cercului sportiv al fa
bricii nu vor mai îngădui o 
asemenea conducere.

R. VASILE

Atelierele stațiunilor de mașini agri
cole șl tractoare și ale gospodăriilor 
agricole de stat sînt înzestrate pe zice 
trece cu mal multe șl mal bune utilaje 
necesare reparațiilor.

Datorită acestui fapt, mecanizatorii 
din unitățile mai sus amintite pot exe
cuta tn bune condițiuni tehnice multe 
din renarațille necesare tractoarelor și 
mașinilor agricole.

In fotografie: mecanicii Golan Nl- 
coiae șl Dumitrescu Anton, de la gos
podăria agricolă de stat Jegălia, re
giunea Constanța, repară un tractor 
K.D. 35 în atelierul gospodăriei.

A apărut:.

Tînârul leninist
anul IV, nr. 11, noiembrie 1954.

CUPRINSUL:
EDITORIAL: A 37-a aniversare a 

Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

NICOLAE GALICEANU: Marile suc
cese ale construcției economice și 
culturale din UJLS.S.

FELICIA VASIU: Vigilența politică, 
lege a activității de partid și de 
stat

LECȚII ȘI CONSULTAȚII
SERGIU HARTIA: Mărirea produc

ției de cereale-marfă, sarcină im
portantă a agriculturii noastre.

DAMASCHIN MIOC : Răscoala țăra
nilor din 1784 de sub conducerea 
lui Horia, Cloșca și Crișan.

VIAȚA U.T.M.
IOAN COTIGA : Munca organizațiilor 

de bază U.T.M. din regiunea Baia- 
Mare pentru antrenarea tineretului 
din industria in întrecerea socia
listă.

DRAGOMIR SlRBU: Să descoperim și 
să înlăturăm formalismul și biro
cratismul din munca organelor și 
organizațiilor U.T.M.

CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
ION BARNA: în miezul fierbinte al 

faptelor (pe marginea volumului 
.Anii împotrivirii" de Geo Bogza). 

x x x : Recenzii scurte ale unor lu
crări noi apărute.

8 noi recorduri ale R. P. R, 
la natație

La bazinul acoperit de la Floreasca au 
luat sfîrșit duminică întrecerile competi
ției de natație „Cupa de Toamnă", rezer
vată juniorilor. Paralel cu întrecerile' ju
niorilor s-au desfășurat și o serie de probe 
la care au participat componențiî lotului 
republican. Cu acest prilej, înotătorii noș
tri s-au arătat în remarcabil progres sta
bilind în ultimele două zile de concurs 8 
noi recorduri ale țării. Cel mai valoros 
record a fost stabilit de maestrul sportu
lui Felix Heitz (C.C^A,), care a realizat 
in proba de 200 m. bras timpul de 
2'44”8/10.

Succesul atlejilor dinamovișfi
Campionatul republican de atletism pe 

echipe a luat sfjrșit duminică la Oradea, 
cu desfășurarea ultimei etape. După des
fășurarea întrecerilor, în urma punctaju
lui obținut, titlul de campioană a R.P.R. 
de atletism a revenit echipei Dinamo 
București care a întrunit 32 de puncte. Pe 
locul doi s-a clasat echipa Știința Cluj cu 
28 puncte, iar pe locui trei Locomotiva 
București cu 20 puncte

înaintea ultimei etape
Duminică s-au desfășurat trei meciuri 

restanță contînd pentru returul campio
natului categoriei A de fotbal.

In Capitală, pe stadionul „23 August", 
echipa C.C.A. a întîlnit echipa Metalul 
Cîmpia Turzii. Jucind cu mult elan, fotba
liștii metalurgiști au reușit să obțină uu 
rezultat de egalitate : 2—2 (0—0).

Un rezultat foarte bun, care l-a ajutat 
să iasă din zona de retrogradare, a rea
lizat echipa Dinamo Orașul Stalin. Jucind 
în deplasare la Timișoara cu echipa Ști
ința, dinamoviștii au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0) prin punctele Înscrise 
de Crețea.

Cel de ai treilea joc a avut loc la Ora
dea, unde echipa locală Progresul a întîl
nit echipa Locomotiva Timișoara. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate, 
2—2 (1—2).

Campionatul categoriei A de fotbal se 
va încheia miercuri odată cu desfășurarea 
jocurilor ultimei etape : București: C.C.A.- 
Știința Timișoara; Petroșani: Minerul- 
Dinamo Orașul Stalin; Cirnpia Turzii: 
Metalul-Dinamo București; Oradea: Pro- 
gresul-Locomotiva București; Timișoara: 
Locomotlva-Flamura Roșie Arad ; Hune
doara: Metalul-Flacăra Ploești; Cluj
Știința-LocOmotiva Tg. Mureș.

(Agerpres)

Lucrările Congresului al XH-îea 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol

ULAN-BATOR 21 (Âgerprs). — TASS 
transmite :

Congresul al XII-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol își conti
nuă lucrările. în ședința din 20 noiembrie 
au început discuțiile pe marginea rapor
tului de activitate prezentat de Țedenbal. 
Cei care au luat cuvîntul la dezbateri au 
vorbit despre transformările uriașe care 
au avut loc în Republica Populară Mon
golă în ultimii ani, despre dragostea fier
binte și devotamentul oamenilor muncii 
față de partidul lor, despre prietenia fră
țească dintre popoarele mongol și so
vietic.

După pauză a urcat la tribună Koma
rov conducătorul delegației Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. în aplau
zele furtunoase ale asistenței el a dat ci
tire următorului mesaj de salut adresat 
congresului de Comitetul Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice :

Congresului al XII-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice trimite un cor
dial salut frățesc Congresului al XII-lea 
al Partidului Popular Revoluționar Mon- 
goL

Partidul Popular Revoluționar Mongol 
a parcurs calea glorioasă a luptei revo
luționare pentru eliberarea poporului 
mongol, pentru instaurarea și întărirea 
orânduirii demccrat-populare în Mongolia. 
Sub conducerea Partidului Popular Re
voluționar, poporul mongol a înfăptuit în 
țara lui adinei transformări social-econo- 
mice, a obținut mari succese în dezvol
tarea economiei naționale și culturii și a 
creat astfel premizele necesare mersului 
înainte cu succes pe calea construirii ba
zelor socialismului. împreună cu celelalte 
țări de democrație populară. Republica 
Populară Mongolă este un luptător activ 
pentru cauza păcii, democrației și socia
lismului.

Urăm din toată inima Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol noi succese în- 
întărirea rîndurilor sale și ridicarea nive
lului conștiinței marxist-leniniste a mem- 
biilor partidului, în lupta pentru dezvol
tarea continuă a economiei naționale și a 
culturii, în întărirea alianței dintre clasa 
muncitoare și arații muncitori în ridica
rea neîntreruptă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Trăiască Partidul Popular Revoluționar 
Mongol — detașamentul de frunte și con

In legătură cu turneul lui Mendes - France 
la Washington

WASHINGTON 22 (Agerpres). — TASS 
transmite:

In legătură cu încheierea tratativelor 
dintre primul ministru al Franței, Men- 
dds-France, pe de o parte, și președintele 
S.U.A. Eisenhower,. și secretarul de stat 
Dulles, pe de altă parte, s-a dat publici
tății un comunicat americano-francez. Co
municatul cuprinde declarații generale și 
nu dă nici un fel de indicații concrete 
asupra rezultatelor tratativelor.

Comunicatul exprimă interesul pe ca- 
re-1 manifestă participanții la aceste tra
tative „pentru ratificarea grabnică a acor
durilor de Ia Paris". După cum se arată 
în comunicat, Mendăs-France „a exami
nat cu speranță, perspectivele stabilirii 
unor relații tot mai rodnice între Franța 
și Germania... fapt căruia și Statele Uni
te îi acordă o mare importanță". In co
municat se spune că la rîndul său secre
tarul de stat al S.U.A. „va examina cu se
riozitate" situația din Africa de nord.

După cum reiese din comunicat, tn 
cursul tratativelor a fost discutată de a- 
semenea problema indochineză, arătîn- 
du-șe totodată că „a fost din nou confir

Nota R. P. Polone adresată S.U.A.
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — P. A. P. 

transmite:
La 20 noiembrie, Ministerul Afacerilor 

Externe al R.P. Polone a remis ambasadei 
Statelor Unite la Varșovia o notă în le
gătură cu capturarea unor vase comer
ciale poloneze în apele Extremului Orient 
controlate de forțele armate ale Statelor 
Unite.

tn notele sale anterioare în această pro
blemă, se spune în notă, guvernul Repu
blicii Populare Polone a protestat împo
triva acțiunilor ilegale ale căror victime 
au fost marinari polonezi și vase polo
neze, și a cerut de asemenea guvernului 
Statelor Unite să ia măsuri corespunză
toare pentru ca echipajele reținute, vasele 
și încărcăturile capturate să fie eliberate 
imediat și expediate in Polonia. Dar, în 
pofida cererilor guvernului polonez și a 
protestelor opiniei publice poloneze, ale 
familiilor celor reținuți, ale numeroaselor 
organizații internaționale, marinarii vasu
lui „Președintele Gottwald" sînt reținuți 
de șase luni, fiind împiedicați să se îna
poieze în patrie. Asupra echipajului vasu

Conferința generală a U. N. E. S. C. 0.
— Proiectul de rezoluție prezentat de delegația U.R.S.S. —

MONTEVIDEO 22 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Delegația U.R.S.S. a prezentat spre exa
minarea celei de a 8-a conferințe generale 
a U.N.E.S.C.O. un proiect de rezoluție în 
care se propune să se recomande „tuturor 
statelor membre ale organizației să ia mă
suri menite să împiedice folosirea mijloa
celor de informare in folosul propagandei 
de război sau oricare altă propagandă ce 
duce la ațîțarea vrajbei și urei între po
poare" Motivînd proiectul de rezoluție, 
A. A. Stoletov, șeful delegației sovietice, 
și-a exprimat satisfacția față de faptul că 
reprezentanții altor țări s-au străduit în 
cuvîntările lor să găsească modalitatea re
zolvării sarcinilor U.N.E S.C.O. menite să 
contribuie la dezvoltarea colaborării între 
țări. El a declarat că ar fi absolut firesc 
să se consemneze starea de spirit domi
nantă la conferință printr-o serie de acte 
precise, de exemplu, prin adoptarea rezo
luției al cărei proiect a fost prezentat de 
delegația U.R.S.S.

Șeful delegației ucrainene, Kovali, a 
subliniat necesitatea Intensificării ajuto

ducătorul oamenilor muncii din Mongo
lia !

Trăiască prietenia frățească de ne
zdruncinat dintre popoarele Uniunii So
vietice și Republicii Populare Mongole I

Comitetul Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Cuvintele de încheiere ale mesajului 
de salut au fort întîmpinate cu aplauze 
furtunoase. Toți s-au ridicat în picioare, 
au răsunat cuvinte de salut in cinstea 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Congresul a fost salutat de asemenea 
de o delegație a pionierilor din Ulan-Ba- 
tor.

In încheierea ședinței din 20 noiembrie, 
congresul a ascultat raportul Comisiei de 
validare.

★
ULAN BATOR 22 (Agerpres). — TASS 

transmite:
In ședințele din 21 noiembrie ale celui 

de ai XII-lea Congres al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol au continuat dis
cuțiile la raportul de activitate al C.C. 
al P.P.R.M.

In ședința de dimineață au luat cuvîn
tul Sosorbaram, muncitoare la combinatul 
industrial „Cioibalsan" ; Dugursurun, se
cretar al C.C. al P.P.R.M- ; Ghelekiameț, 
primul șofer sutamiist din Mongolia; 
crescătorul de animale Batobaiar; Sag- 
darsurun, combiner la gospodăria de stat 
din Jargalan și alții. Vorbitorii au apro
bat cu căldură linia politică a Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

Politica externă a țării noastre, a decla
rat J. Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular, care a luat apoi 
cuvîntul, este bazată pe faptul că noi ne 
aflăm în rîndurile puternicului lagăr al 
păcii, democrației și socialismului. Poporul 
mongol luptă neobosit Împotriva ațîțăto- 
rilor la un nou război, pentru pace, secu
ritate și prietenie între popoare.

Ulanfu, membru supleant în C-C. al 
Partidului Comunist Chinez, a transmis în 
numele poporului chinez un fierbinte sa
lut frățesc celui de al XII-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar Mongol.

Congresul a fost salutat de asemenea -de 
reprezentanții Partidelor Comuniste din 
Bulgaria și Cehoslovacia.

La sfirșitul ședinței a luat cuvtntul 
Țedenbal, membru in Biroul Politic al 
Comitetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol.

Congresul își continuă lucrările.

mată înțelegerea" realizată în septem
brie cu privire la Cambodgia, Laos șl 
Vietnamul de sud. După cum se știe, 
acordul realizat în septembrie între 
S.U.A. și Franța cu privire la Indochina 
a cuprins obligația S.U.A. „de a acorda 
ajutor militar direct statelor indochine- 
ze“, ceea ce a fost considerat de opinia 
publică mondială drept o încercare de a 
încălca acordurile de la Geneva.

Tratativele duse de primul ministru 
francez la Washington s-au desfășurat in 
secret, nedindu-se publicității nici un fel 
de știri oficiale asupra cuprinsului lor. 
Presa americană citează totuși unele date 
din care reies orientarea și caracterul 
acestor tratative.

După cum rezultă din relatările presei, 
călătoria lui Mendes-France în S.U.A. a 
fost legată de discutarea unei serii de 
probleme politice, militare și economice. 
Presa relevă că într-o serie de probleme 
care au format obiectul discuțiilor, Men
des-France a capitulat de fapt în fața 
Washingtonului. în același timp, în unele 
probleme s-au Ivit serioase divergențe în
tre S.U.A. și Franța.

lui „Președintele Gottwald", la fel ca și, 
la timpul său, asupra echipajului vasului 
„Praca", se exercită o presiune grosolană, 
se întrebuințează metode de intimidare și 
șantaj. Membrii echipajului sînt ținuți ca 
niște criminali, sub paza unor jandarmi 
înarmați. Se creiază o atmosferă care de
termină pe marinari la acte de exasperare, 
fapt confirmat de sinuciderea unuia din- 
trel ei.

Acțiunile guvernului Statelor Unite și 
ale celor care le sînt subordonați, se arată 
în notă, constituie o încălcare a normelor 
îndeobște obligatorii ale dreptului interna
tional și ale drepturilor elementare în 
ceea ce privește libertatea persoanei pe 
care oamenii politici din Statele Unite o 
proclamă cu ușurință.

Protsstînd cu hotărâre împotriva acestor 
acțiuni, guvernul Republicii Populare Po
lone cere din nou eliberarea marinarilor 
reținuți pe insula Taivan, restituirea către 
Polonia a vaselor „Praca" și „Președintele 
Gottwald" și a încărcăturilor acestora 
și pedepsirea persoanelor care s-au făcut 
vinovate de acte ilegale.

rului acordat unor țări, îndeosebi celor 
slab dezvoltate, și a sprijinit propunerea 
Uruguayului cu privire la necesitatea in
troducerii învătămîntului gratuit. El a 
sprijinit de asemenea propunerea Indiei 
care cere ca statele să-și îndrepte efor
turile nu spre producția de armament, ci 
spre problemele educației, științei și cul
turii, spre îmbunătățirea condițiilor do 
viață ale oamenilor și să folosească ener
gia atomică numai in scopuri pașnice, 
pentru ridicarea nivelului de trai al po
poarelor.

Reprezentantul R.S.S. Bieloruse, Um- 
reiko, a subliniat că delegația R.S.S. Bie
loruse sprijină în primul rînd măsurile 
care urmăresc dezvoltarea continuă a în
țelegerii reciproce și avîntul științei, cul
turii și educației în toate statele membre 
ele organizației.

„Scînteia tineretului* ’
23 noiembrie 1954 Pag. 3-a



LUCRĂRILE SESIUNII CONSILIULUI 
MONDIAL AL PĂCII

Raportul prezentat 
de Romesh Chandra

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — TASS 
transmite :

In ședința din după amiaza zilei de 19 
noiembrie, prezidată de A. Fadeev 
(U.R.S.S.), Consiliul Mondial al Păcii a 
discutat cel de al doilea punct de pe or
dinea de zi: „Situația creată în diferite 
părți ale Asiei de intervenția străină și 
de sistemul blocurilor și coalițiilor mili
tare".

Raportul a fost prezentat de Romesh 
Chandra (India). La începutul raportulu’, 
Romesh Chandra a subliniat că relațiile 
dintre țări trebuie să fie bazate pe prin
cipiile respectării reciproce a integrității 
teritoriale și a suveranității, a neagre
siunii, a neamestecului in afacerile inter
ne, a egalității și avantajului reciproc și 
a coexistenței pașnice.

In legătură cu aceasta, raportorul a re
levat importanța vizitei în China a pri
mului ministru al Indiei, Nehru.

In lunile care au urmat conferinței de 
la Geneva, a spus raportorul, legăturile de 
solidaritate între popoarele din Asia s-au 
consolidat într-un ritm care a uimit pe 
acei care se bizuia pe dezbinarea dintre 
țările Asiei.

Romesh Chandra a condamnat încerca
rea cercurilor agresive din unele țări do 
a împiedica reglementarea problemelor 
coreeană și indo-chineză. El a subliniat că 
în Indonezia s-au făcut încercări pentru 
a răsturna guvernul, care luptă pentru 
pace și libertate. Aceste încercări, a spus 
el, sînt în mod vădit inițiate de ameri
cani.

In Orientul Mijlociu, a declarat rapor
torul, amestecul străin a luat forma unor 
represiuni în masă.

Aspirațiile mișcării țărilor Asiei pentru 
solidaritate în Asia, a declarat vorbito
rul, trebuie să fie arătate in mod clar în 
fața întregii lumi.

In primul rînd, ne străduim să creăm 
un continent al păcii, o puternică zonă 
a păcii formată din țări legate intre ele 
printr-o serie de acorduri bilaterale și 
multilaterale, bazate pe cele cinci princi
pii de însemnătate istorică. Atît relațiile 
dintre noi, cît și cu țările din întreaga 
lume trebuie să se bazeze pe aceste cinci 
principii. Noi dorim pace pentru conti
nentul nostru, pace pentru întreaga lume.

în al doilea rînd. cerem să se pună ca
păt tuturor pactelor militare care urmă
resc scindarea noastră și dominația asu
pra noastră.

în al treilea rînd, luptăm pentru des
ființarea colonialismului, pentru înceta
rea amestecului străin în afacerii^ noas
tre interne, împotriva bazelor militare 
străine și împotriva ocupării teritoriilor 
noastre. Gîndindu-ne la libertatea Asiei 
nu putem să uităm nici o clipă că in Ma
laya mai continuă un război crud și sîn- 
geros. Poporul malayez trebuie să devină 
liber.

In al patrulea rînd, mișcarea noastră 
pentru solidaritate cere recunoașterea 
imediată a drepturilor Republicii Popu
lare Chineze la O.N.U. Nu este suficientă 
doar repetarea acestei cereri. Noi trebuie 
să obținem ca guvernele noastre să ia 
măsuri care să oblige S.U.A. să înceteze 
această obstrucție ilegală și primejdioasă.

în al cincilea rînd, campania pentru so
lidaritatea țărilor Asiei trebuie să facă 
tot ce este cu putință pentru crearea 
unei Japonii libere și pașnice, fără baze 
militare străine pe teritoriul ei, o Japo
nie care să întrețină relații de prietenie 
cu toate statele. Reînarmarea Japoniei 
a dovedit popoarelor Asiei și ale Extre
mului Orient că cercurile agresive din 
S.U.A. intenționează să o folosească în 
planurile lor militare agresive.

Si, înrfîrșit, campania pentru solidari
tatea țărilor Asiei trebuie să ducă, după 
încetarea războiului din Indochina și Co
reea, la o pace sigură care să garanteze 
libertatea și unitatea popoarelor din Co
reea, Vietnam, Laos și Cambodgia.

Mișcarea pentru solidaritatea între ță
rile Asiei cere reluarea tratativelor cu 
privire la Coreea, pentru a garanta ale
geri libere pe întreaga Coree, ceea ce ar 
asigura crearea unei Coree unite și de
mocrate care să fie garantată prin retra
gerea tuturor trupelor străine.

Subliniind că cercurile agresive din 
S.U.A. se străduiesc să dezlănțuie un 
război împotriva R. P. Chineze, folosind 
clica ciankaișlstă. Romesh Chandra a 
spus: Popoarele Asiei urmăresc cu aten
ție aceste planuri americane. Ele sînt con
vinse că actuala sesiune a Consiliului 
Mondial al Păcii va duce la intensificarea 
luptei pentru solidaritate în Asia, pentru 
transformarea Asiei într-un continent al 
păcii.

★
în ședința din după amiaza zilei de 19 

noiembrie au început dezbaterile pe mar
ginea raportului prezentat de Romesh 
Chandra.

Primul a luat cuvîntul Han Ser Ia, care 
a spus :

Reglementarea pașnică a problemei co
reene, are o uriașă Însemnătate pentru 
menținerea păcii si securității în Asia.

Problema coreeană nu poare fi 
scoasă de pe ordinea de zi. Re
centa sesiune a Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene a făcut propu
nerea ca. reprezentanții diferitelor partide 
politice, organizații obștești și tuturor pă
turilor populației din nordul și sudul Co
reei să se întrunească în jurul aceleași 
mese sau să fie convocată o ședință co
mună a Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene și Adunării Naționale a 
Coreei de sud pentru a se examina pro
blema unificării pașnice a patriei.

Poporul coreean dorește pacea și unifi
carea patriei pe b3ză pașnică.

Preotul indian R. D. William, care a ur
mat la cuvînt a declarat că trebuie atrasă 
atenția opiniei publice mondiale asupra 
presiunii crescinde exercitate asupra po
poarelor din țările coloniale, lucru pe 
care-1 dovedesc evenimentele din Kenya, 
Malaya, Guyana Britanică.

A. Fadeev, care a prezidat ședința a 
anunțat sosirea delegației participanțîlor la 
„cursa păcii". In sală a intrat un grup de 
participanți la „cursa păcii", purtînd stea
gurile diferitelor țări. Delegații i-au salu
tat cu căldură In numele delegației, doc
torul Rennov a dat citire unui mesaj de 
salut, precum și rezoluției adoptate in 
unanimitate de participanții la „cursa pă
cii". In rezoluție se spune că aproximativ
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800 participanți la „cursa păcii" au făcut 
o călătorie pe bordul vasului „Barbory", 
vizitind in decurs de 16 zile 6 țări bal
tice — Suedia, Danemarca. Republica De
mocrată Germană, Polonia, Finlanda și 
Uniunea Sovietică.

Ei s-au putut convinge, se spune în re
zoluție, de voința de pace a popoarelor 
din țările baltice și de dorința lor de a 
dezvolta legăturile economice și culturale.

A urmat ape: la cuvînt Le Dinh Tham. 
vicepreședinte al Comitetului Național al 
Frontului Național Unit din Vietnam, care 
și-a consacrat cuvintarea situației d_a In
dochina după încheierea armistițiului.

După o pauză, ședința a contmuat sub 
președinția lui D. Endicott. In cadrul d_s- 
cuțiilor pe marginea prunului punct de pe 
ordinea de zi fizicianul olandez, dna-n na 
Minnert-Koeling a vorbit despre acordu
rile de la Londra și Paris ș: despre ne
liniștea pe care ele o provoacă în Olanda 
La Amsterdam, a spus ea. intr-un timp 
scurt au fost strinse peste zece tnil de 
semnături pe petiția de protest împotriva 
ratificării acestor acorduri.

Alain Le Leap, secretar al Confederației 
Generale a Munci: din Franța, care a luat 
apoi cuvîntul, a subliniat in mod deose
bit pericolul pe care—1 prezentă pentru 
Franța accrdurile de la Londra si Parts.

Apoi a luat cuvîntul pref. Bnrivț- 
ner care a subliniat ci in prezent aeeu- 
ritatea colectivă se afli ta centrul -Ube- 
reselor si al discuțiSce tatemattrnzle. esa 
cum s-a mai intânpiat în perioada pre
mergătoare citri de al rirtx- mrit-
dial.

Seid Diallo, fruntaș sadăral si preșe
dinte al Comitatului pentru apărarea păc_ 
din crasul Dacar (Africa fraru-rtă de resu 
a arătat că pe cocăoestul afrtran »-» 
creat o situație alarmantă: la Tun-s a. 
Kenya. Algeria si Kamsrun aa toc In pre
zent vărsări de siege Africa a dererit 
obiectul poftelor i-rner-a’~st:~tor. care în
cearcă să folosească resursele natural» 
ale țării în scopul pregătirii unn: războu

Toate acestea aduc popoarelor Afririi 
exploatarea și un regim coicmal și mal 
crunt

După aceea a luat cuvîntul Joseph N- 
heis. secretar ai Comitetului Național 
pentru apărarea păcii <Ln Luxemburg. 
El a arătat pericolul care amenință Lu
xemburgul și toate celelalte state, ca ur
mare a reînvierii militarismului german.

Raportul prezentat 
de E. Burhop

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — TASS 
transmite:

In ședința din dimineața zilei de 29 
noiembrie a sesiunii Consiliului Mondial 
al Păcii a fost prezentat raportul „Acțiu
nile forțelor iubitoare de pace in vederea 
asigurării dezarmării și interzicerii arme
lor de exterminare în masă". Raportor a 
fost E. Burhop, profesor de fizică nucleară 
la Universitatea din Londra.

Problema dezarmării și cea a interzi
cerii armelor de exterminare în masă, a 
subliniat pref. Burhop, s-au aflat în cen
trul atenției mișcării mondiale a partiza
nilor păcii întotdeauna chiar de la în
ceputul existenței sale.

Campaniile noastre împotriva relnarmării 
Germaniei și pentru dezarmarea gene
rală și interzicerea armelor nucleare stat 
in realitate două asnecte ale aceleiași 
campanii. Dacă realizăm un acord ta pri
vința dezarmării și a interzicerii armelor 
nucleare, problema reinarmării Germa
niei va deveni pur academică. Iată de ce 
trebuie adoptate măsuri urgente pentru 
realizarea acordului.

Burhop a subliniat că un astfel de 
acord este posibil și a declarat că repre
zentanții Franței, Angliei, UJLSB. și Sta
telor Unite în Adunarea Generală au 
sprijinit în unanimitate o rezoluție cu 
privire la continuarea tratativelor în pro
blema dezarmării și interzicerii armelor 
nucleare.

In continuare, Burhop a făcut un isto
ric al tratativelor cu privire la dezarmare 
și a examinat cauzele care au împiedicat 
realizarea unui acord în cursul ultimilor 
opt ani.

Noi, a declarat raportorul, trebuie să 
continuăm cu energie sporită campania 
noastră pentru dezarmare și interzicerea 
armelor nucleare și a celorlalte tipuri de 
arme de exterminare în masă. După ace
ea, Burhop a insistat asupra uriașei im
portante a folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Prof. Burhop și-a încheiat raportul cu 
cuvintele: să se interzică armele ato
mică și cu hidrogen ! Să se pună capăt 
experimentării acestora ! Energia atomică 
să servească omenirii, în loc de a fi o 
armă de exterminare a omenirii '. Noi 
putem și trebuie să reușim ta această 
luptă măreață.

La dezbaterile care au urmat pe mar
ginea raportului prezentat de prof Bur
hop au luat cuvîntul prof. Bundsdorff 
(Finlanda), Gustave Cotelle (Franța». 
Antoine Allard (Belgia). Aleksandr Kor- 
neiciuk (U.R.S.S.), Molly Mandell (An
glia), reprezentanta Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor, A. Bouchams 
(Algeria). De Castro, președintele Comi
tetului F.A.O. (Organizația Națim-to- 
Unite pentru problemele alimentarei și 
agriculturii).

Raportul prazantvt 
da delegația brazilian* *

nelr.armate și la înțelegere cu Rusia. în 
afară de aceasta, ele pot oferi un nou pre
text pentru opoziția sccial-democrată vest- 
germană. care afirmă că înarmarea Ger
maniei occidentale barează calea spre uni
ficarea Germaniei".

*
LONDRA 22 (Agerpres). — TASS trans

mite:
în numerele lor de duminică, ziarele 

relatează pe prima pagină despre răs
punsurile lui V. M. Molotov la întrebă
rile corespondentului ziarului „Pravdă1'. 
Ziarele publică pasajul din primul răspuns 
al Iu: V. M. Molotov, unde se spune ci 
ratificarea acordurilor de la Paris cu pri
vire la rernili t a riz a re a Germaniei occiden
tale va duce la o agravare a primejdiei 
de război.' Ziarele relevă declarația lui 
Molotov că s-ar putea să se cadă da 
acord și asupra unei alte date de convo
care a conferinței pe întreaga Europă, 
dacă s-ar amina examinarea problemei 
ratificării acordurilor de la Paris.

„Reynold's News" publică la loc de 
frunte o informație cu privire la răspun
suri sub titlul mare: „Molotov dă un 
avertisment împotriva pașilor îndreptați 
spre un nou război". Comentatorul diplo-' 
mafie al ziarului „Sunday Times" publică 
o expunere a răspunsurilor lui Molotov 
intr-o informație intitulată „Chemarea 
Sovietelor de a se împiedica realizarea 
acordurilor". Ziarul subliniază că opinia 
publică din Germania occidentală și 
Franța poate exercita „o presiune poli
tică" în scopul de a grăbi tratativele cu 
Uniunea Sovietică.

teritoriu al Coreei în scopul stabilirii de 
relații multilaterale intre cele două părți 
ale țării. Aceasta ar fi un prim pas spre 
rezolvarea pașnică a problemei coreene, 
spre tratative în problema unificării pa
triei".

In scrisoare se subliniază că în R P.D 
Coreeană totul este gata pentru întîmpi- 
narea persoanelor din sudul țării care do
resc să vină pentru a discuta problemele: 
legate de unificarea Coreei, de stabilirea 
unor schimburi economice șl culturale, 
precum și de rezolvarea altor probleme. 
La Panmunjon și Kaisung persoanele so
site dinUCoreea de sud vor fi intimpinate 
de membrii unei comisii speciale formată, 
din reprezentanți ei partidelor, organiza
țiilor obștești și organelor puterii de stat 
din RP.D. Coreeană. Organele puterii de 
stat din Republica Coreea (Coreea de sud), 
se arată in continuare în scrisoare, trebuie 
să ia măsuri pentru a garanta pe teritoriul 
lor libertatea și securitatea persoanelor 
care doresc să vină din Coreea de nord, 
asemenea măsurilor pe care autoritățile 
R.P.D. Coreene le-au și luat în vederea 
sosirii persoanelor din Coreea de sud.

STOCKHOLM 22 (Agerprest — TASS 
transmite : Ședința din după amiaza z3ei 
de 20 noiembrie a Cotuiuulu. Mondial 
al Păcii a fost prezidată de Liu Nta-:. 
vicepreședinte al Comitetului Executiv al 
Federației Sindicatelor din întreaga 
Chină.

Jose Da Frota Moreira, secretar gene
rai al Partidului Muncitoresc din Brazilia, 
a dat citire raportului delegației braziliene 
cu tema „Situația creată ta America de 
sud ta urma amestecului ta afacerile in
terne ale statelor".

în raport se spune că o serie de tratata 
Si acorduri leagă toate țările Americii 
Latine de Uniunea Atlanticului de nord 
și că intre aceste țări și S.U.A. au fost 
încheiate acorduri bilaterale. Toate aceste 
tratate și acorduri stat ta contradicție cu 
interesele popoarelor din țările Americii 
Latine. Ele impun acestor țări obligații 
militare, asumate fără știrea popoarelor 
și împotriva voinței lor.

Una din caracteristicile situației actuale 
în țările Americii Latine este discrimina
rea și îngrădirile stabilite în relațiile di
plomatice, economice și culturale ale 
acestor țări cu celelalte țări ale lumii sub 
pretextul deosebirii și incompatibilității 
diferitelor regimuri sociale și politice. 

Bugetele de stat ale țărilor Americii 
Latine nu stat bugete de pace.

Arest amestec, bazat pe asuprirea po
poarelor din America Latină, provoacă 
ta mod inevitabil rezistența crescîndă din 
partea tar.

Apoi a luat cuvîntul EVberto Jara. 
fostul ministru al marinei al Mexicului.

Popoarele, a declarat în continuare 
Jara. nu vor ca țările lor să fie transfor
mate ta ruine, ele nu vor să fie distruse 
minunatele tar clădiri, muzeele lor pre
țioase. ta care se păstrează tot ce e mai 
bon dta ce au creat numeroase generații.

Frați dta țările Americii Latine, și-a 
încheiat cuvintarea Jara. tox vom dohfnd 
dreș>tul la o viată l_nzșt_tă șt vtsn obetae 
bunăstarea numai ta cazai ciad vom 
merge ta pas eu avangarda aeetoe tarte 
care luptă pentru pace ta întreaga lume.

Trăiască pacea !
Lsa Xta-t, care a prezrdn ședința, a 

anunțat că pe adresa resetaz; a so».: a» 
mesaj adresat de Pari Rctesoe. cunoscu
tul l.pcător pent.-- pace, eărma antnrtză- 
țue ame-cise i-ea reft, ta: etmerarea 
una. pașaport pentru a puea partăcpa 
la IU.UX

In eadrri șal i>- a teac reerrdusă de 
pe baaM Ae a*Ma  caetKarea de 
satat a lat Pari Rcnescn * etazseri era- 
sacrat de ei «arac rnrVaăa Mafi’ 
al Păc_ dană care asrenesta ta pen-are a 
apianda: frvmetc «ratdzrf wi:
T~i ssuă pacea r.
A luat apex cuvurtri au, tarri Adalberts 

Oms Ecuadrr șt SabraAx A~*ed\  TXZ. 
prtșe îtate al >r-at='—.

STOCKHOLM 22 Agerpres — TASS 
transmite :

în ședința dta d -n -arata zrie: de 21 
noir.-nbrie a ses uri: CtxiT mta. Moedral 
al Păcii, prrrtoafă de FeebeA (Norve
gia), cuvintărJe au tas: rn—sa-rate iJe- 
ritelor probleme care au tatt tumble ta 
ședințele precedente, preeuea ». pregăti
rilor ta vederea coaeăcMI ■« Ckagree 
Mondial al Pârii ta prunul semestru al 
anului 1955.

Raportul prazentaf 
da IC Abbas

După cuvintarea rosuti de Manuel 
Sanchez Areas, seri mea a trecut la ce» 
de al 5-lea punct de pe crr*  nee de zi : 
pregătirile pentru o ta ni n, re a reprezen
tanților firrtetar tabftoare de pace dta 
toate țările ic cursul pr-moe. Tsuități a 
anului 1955.

K. Abbas, reprezrr.tantîadart. a pre
zentat un raport ta lesătară ea această 
problemă. El a 'nrrput pnn a arăta acti
vitatea rodnmă des'âsurazl ia ultimii 
cinci ani de tașcarea fnrwv*  aJ a partiza
nilor păcii; Abbas a rabita a: că primej
dia de război na a fost încă talâturată. 
Vorbind despre pc-reejdia retavlerl: mi- 
btarismulu: ger ■au* . Abbas a spus că sta
tele occdectaje. au tacercat p ta trecut 
să fcioeească nzașma de râzi» germană ta 
scopurile lor. dar că înmdea -na aceasta 
s-a sfirșet tragic peatra eăe.

în eocttnuare. raprrtsrri și-a expus 
considerentele ta legaturi ca problemele 
care tretsrie să ocupe un toc important ia 
lucrărăe Csegreeslm Moadral al PSc L 
care urmează să albe toc ta versul prime: 
jumătăți a auriu; 1155.

Una dm cele ma- emporiante probleme 
este penhta-na inrerztaerii armei ato- 
taiee.

Celelalte probleme, a spus Abizs. pe 
care trebuie să to disc -te congresul stat: 
problema taxixteunii americane ta Asia 
de sud-est. lupta împotriva colonialismu- 
kri prcfclema conitrior coexittenței paș
nice a diferitelor state devurgtad dta 
declarația guvernului Uniunii Sovietice 
și dta cele cinci prizșeipii prin care stat 
definite relafiue intre Republica Populară 
Chineză, Indta și Birmanca. Abbas a pro
pus. de asemenea, ca congresul să dis
cute problema extinderii legăturilor cul
turale intre diferite state.

In continuarea dezbaterilor, s-a dat 
cuvîntul lui Jose Cueta, reprezentantul 
Republicii Chita El a vorbit despre si
tuația jalnică a țărilor din America Latină 
și a citat mai multe cazuri de intervenție 
armată a S.UA. ta afacerile interne ale 
acestor țări, începtad vj intervenția mili
tară dta anul 18S8 pini la recenta inter
venție dta 1954 ta Guatemala.

Luind apoi cuvîntul, Yvor Montagu. 
(Anglia) a vorbit despre pregătirile în 
vederea Congresului reprezentanților for
țelor iubitoare de pace, care urmează să 
aibe loc anul viitor.

în încheierea ședinței, pajticipanții la 
sesiune au fost salutați de o delegație a 
„Uniunii femeilor de sttaga din Suedia".

Cu aceasta, ședința dta dimineața zilei 
de 21 noiembrie a luat sfîrșit.

Să înceteze înscenarea judiciară 
împotriva Partidului Comunist 

din Germania !
Găverml dolcrizat de la Bonn pane 

Ia cale o înscenare odioasă, resșxnpă- 
toare împotrioa Partsdaiai Co-nsnust 
din Germen ta.

D«pd ce lani de aie la rînd a Jott 
d&si o campanie dcșănșttă de provo
cări ImpoCrica forțelor parinocice din 
Germama oecsdeatcld. cfica de ta Bcu 
pidnscște ri rm-.lpă «cotor forțe in- 
săși âuma lor. Prea pnteraie baze tnsi 
sveastă numă, prea nărit i orarei ea so- 
cotebta f cscisbior de |a Bora

Nu canoaștans taci ia care crame 
âs ctasiceta testatori adase cornimș- 
tilor opru .juriștii*  ceat-pe■■«■to
rare imbrdelnd -vhs vo» tanăda orice 
»rmă de contași wȚxmriă. amxaă 
c p.-ofetoone’s, Jegfereo de artîcotal 
dre codai penal la rare se tv rersrpe. 
prar-a poporal p« MX pentru oamenii 
rtaseip ti tarveu iot-eepi edetdrurt.1 
metre el ocesCA taseendri jediesr-v este

Stapcrs ^.-oratâr* care « se aduc» 
Partidatei raueaaiștator dos Ger miere 
nmdrara'ă etoe aceea de a fi repli at 
necimbg ta ra^—eseta arh mc'», arză
toare ala poporal» ps i ■ t e. „rana" da 
a fi ste ta fraurec taoeei peszra usi- 
fici-TZ parried p democ-reriei s Ger-

Ptrhdul Comams: fcn Germania a 
aas.it p coaziraă să demasre ta feta 

nmm'gr «șaacS dre Germcoa occi
dentală —rari ’ele c«leusale ale 
rraceiarulai de la Bcra. faptul ci 
orese mâner»» dvsdnoasc poșiora- 
M pr—ten soartă vrea arit de 
vuneeraxă. neâpsieă ta toata ac- 
flo-rile cnripcpslere £n ultimt creme 
— utra Westaujreralxi. Asrtei, lepi- 
tvre fintre »wnerreta ciăeii da ta Bonn 
petre a obțin» ’uti^.ares acordnrOor 
de ia Lmdru și Peris si noul ral de 
măreri futoisre este cit se poate de 
«rid»e*ă.

Cxrrnri .4draxxe- r-ra să vlhi mîi- 
s£e bbere petra a tafăptui ta liniște 
sreuazxi pe care-1 prepfteșce impo- 
trisn tahregxhâ popor pe—nan. taipo- 
tritu păcii popoe-eto». Autoritățile de 
la Bora eu p«—tit pe un drum cnos- 
eut. pe dramul ■Țiului nerușinat in 
rimai tobelor fcscisu. în timp ce tu
fe Bonn si Wssliinpton schimbul de 
șederi deține tot mm inzens, ta timp 
ce odaces.; Wehrmacht ertr din nou pus 
pe pâăocre, p-eso și radioul din re- 
pcbbea de ta Bora — pe un ton ce 
estonzeste izbitor pe cel din anii pu- 
reraăra hirlrriste — înveninează «- 
moafe-s tacerctad să justifice" nece- 
ssatan anta nou război revanșard. Re- 
reNBcriccre. eînsrmarr. război — tată 
scopul politira pureraului de Ia Bcnn. 
Lipsuri, neno-ociri, wșocrt» — iată 

O7rem*î*  oferit de po~
pontai persnan.

Poporal per 1100 na vrea să mai tri- 
icscă însă zilele pltae de ffroazi ale 
-dzbotatai, ciad fiii și logodnicii mor pe 
f-pwt fără sd știe de ce. iar întreaga 
tz-d e eurundclă în întuneric, aștep- 
tfnd sd se termine șuieratul bombelor 
p tazratnl mitralleretor. Poporal ger- 
—xx dc-erie sd se termine odată pen- 
tra totdcenni ra perorația despre ^pi- 
r-rai Frascc*.  Poporul german vrea si 
tsiasnfe subitei s-tracii pașnice crea
toare. nemuritorul spirit al poporului 
pe-rean «re a creat titani ea Beetho

Comentariile presei străine 
in lectură cu interviul lui V. M. Molotov

BERLIN 22 (Agerprei). — A.D.N. trans- 
oîZe: La 21 Dotembrie ziarele demetrate 
berixme aa publicat textul integral al 
râsxxreuritoc tai V. M. Molotov la între- 
bărfi-e crirespoodeatulu: ziarului „Pravda".

Refemâu-ae la agențiile burgheze, zia- 
reta veot-berluseae au publicat o expu
nere a răspunsurilor lui V. M. Molotov Ia 
întrebăriie corespondentului ziarului 
„Frauda*.  Majoritatea ziarelor au publicat 
aceste știri la loc de frunte. Sub 
titlul JO nriuă ofensivă a Moscovei împo
triva ratsftcării accrdunloz" ziarul „Welt 
am Sor-tag~. citează printre altele acea 
part» dm răspunsurile lu: Molotov unde 
se arată că ia rarul ciad se va ajunge la 
rsmfitarea și aplicarea acordurilor de la 
Paris es privire la militarizarea Germa
niei oee taie si atragerea ei în gru
pări m Iriarrete. la Europa va fi creată o 
acoi r.ruație care va însemna o agravare 
a primejdiei de război și că în această 
situație țările europene iubitoare de 
pace rar trebui să se gindească la mă
suri na pentru argurarea securității tor.

♦

LONDRA 22 (Agerpres). — Corespon
dentul din Bonn al agenție: Reuter trans
mite că cercurile guvernante vast -germane 

■ mandestă „s« interes considerabil" față 
de declarat a Iui V. M. Molotov, minis
trul Afacerilor Externe al UJLS S.

Reprezentanții guvernului de la Bonn, 
scrie ccrespoodeatuL sînt neliniștiți de 

I faptul că răspunsurile lui V. M- Molotov 
1 pot „avea răsunet în acele cercuri ale 

ipiziei pubLce franceze care visează la 
zrearea unei Germanii unite, neutre și

Pentru unificarea pașnică a Coreei!
PHENIAN 22 (Agerpres). — Agenția Te

legrafică Coreeană a dat publicității scri
soarea adresată de C.C. ai Frontului Unit 
Democrat Patriotic Coreean (F.UDP.C), 
tuturor partidelor politice, organizațiilor 
obștești, activiștilor pe tărim pclitic și ob
ștesc din Coreea de sud

C.C. al F U.D.P.C., amintind conținutul 
propunerilor Adunării Populare Supreme 
a R_PD. Coreene cu privire la unificarea 
pașnică a Coreei, scrie că unificarea paș
nică a patriei este dorința nu numai a po
porului coreean, d și a tuturor popoarelor 
interesate in menținerea păcii.

In scrisoare se subliniază că imperia
liștii americani șl clica lisinmanistă caută 
prin toate mijloacele să împiedice unifi
carea pașnică a Coreei, să inrobească po
porul coreean și să transforme Coreea tn- 
tr-o colonie a S.U-A

C.C. al F.UJJJ>.Q declară: „Insistăm 
asupra necesității de a se asigura înainte 
de toate condițiile pentru întîlniri ale re
prezentanților partidelor șl organizațiilor 
obștești din Coreea de nord și de sud și 
pentru activitatea lor liberă pe întregul 

ven, Schiller, Humboldt, Thălmann.
In tmnzea luptei pentru împlinirea 

acestor năzumți firești ale oamenilor 
osoncii vest-germani ttă demn și cura- 
jos Partidul Comunist din Germania. 
Iată de ce zbirii de ta Bonn s-au re
pezit asupra Partidului Comunist. Ști- 
iad că numai intr-o atmosferă âe te
roare iși pot împlini planurile, revan- 
șarzS vest-germani repetă formula fas- 
cizănl dta t-.mpul lui Hitler. Intîile lo- 
ettusi an fost îndreptate asupra parti- 
dulu: comuniștilor. Percheziții, confis
cări, arestări — iată primele verigi ale 
lanțului cu care vrea să lege Adenauer 
poporal german. Procesul împotriva 
Psrndu’.u» Comunist din Germania în
cepe in condiții uimitor de asemănă
toare ra cele în care a fost arestat 

comunist Ernst Thăl- 
mann — patriotul german cu inima în- 
f jeărată si mintea ageră. Ca pe vre- 

dictator" de la Berchtes
gaden, nu lipsește nimic pentru a des
ființa orice urmă de democrație, de li
bertate. Deputății comuniști sînt lip
siți de imunitate și apoi arestați. Or- 
panizcțiile sindicale sînt terorizate. O 
(tată principală a loviturilor regimului 
de ta Bonn o constituie tineretul vest- 
peroșan, care se opune planurilor mi
litariste ale clicii de la Bonn. Tocmai 
de aceea, pnntre primele organizații 
interzise a fost și organizația Tinere
tului Liber German, Mulți fruntași ai 
mișcării de tineret antifasciste zac 
aruncați în închisorile vest-germane. 
Printre ei se află și curajosul luptător 
pratru drepturile tineretului, Jupp An- 
genfort. Și istoria se repetă. Ca și in 
zilele întunecate ale provocărilor hit- 
leriste. și astăzi se merge pe aceeași 
csle: după comuniști vor veni la rînd 
socri I - dem oor ații, apoi sindicatele și 
burghezii libercli. care, de pe acum sînt 
szpraveghiați, calomniați și amenințați. 
Și tocte acestea se intîmplă in timp ce 
zeci de criminali de război, naziști no
torii. sînt eliberați și puși în posturi dc 
răspundere.

Poporul german n-a uitat însă lec- 
țlile istoriei. Poporul german, care a 
infrint aventura lui Kapp acum mai 
bine de 30 de ani, precum și încercarea 
fascistă de la 17 iunie 1953, are in el 
destule forțe vii pentru a-și impune 
voisița.

In intrtaga Germanie accidentală șe 
ridică în valuri protestele celor mai 
diferite categorii de cetățeni. Primarul 
comunei Vohringen CWiirtemberg), so- 
cial-democratul Iosif Diirr, președinte 
al comitetului de întreprindere al unei 
fabrici textile din Krefeld, sindicatul 
minerilor din Riinthe și alături de ei 
mase tot mai mari de oameni ai muncii 
cer anularea acestui proces.

Glasul tuturor oamenilor cinstiți din 
lumea intreagă se ridică împotriva a- 
cestei înscenări și cere suspendarea 
procesului.

Alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, tineretul cere încetarea 
acestui odios proces, restabilirea liber
tăților democratice în Germania occi
dentală. Partidul Comunist din Germa
nia trebuie să existe legal și să lupte 
pentru rezolvarea grabnică a proble
melor care stau în fața poporului ger
man — unificarea și integrarea Ger
maniei în rindul țărilor iubitoare de 
pace din Europa.

In Comitetul Politic 
al O.N.U.

NEW YORK 21 (Agerpres). — TASS 
transmite:

în ședința din după amiaza zilei de 19 
noiembrie a Comitetului Politic a conti
nuat discutarea proiectului de rezoluție 
revizuit al „celor 7“ în problema colabo
rării internaționale în domeniul dezvoltă
rii folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Reprezentanții Cehoslovaciei șl Poloniei 
s-au pronunțat în, favoarea amendamen
tului prezentat de delegația U.R.S.S., care 
prevede participarea la conferința științi
fică internațională pentru folosirea paș
nică a energiei atomice a tuturor țărilor 
care doresc să participe la aceasta. Ei au 
declarat că vor vota pentru acest amenda
ment. Reprezentantul Birmaniel a decla
rat că delegația sa „privește cu simpatie 
amendamentul sovietic".

Reprezentantul Suediei a spus că după 
ce proiectului de rezoluție inițial i s-au 
adus schimbări care îi îmbunătățesc tex
tul, delegația sa consideră că va putea 
vota pentru acest proiect. Reprezentanții 
din Filipine, Ecuador, Salvador, Iugosla
via, Haiti și Liban au sprijinit de aseme
nea proiectul de rezoluție revizuit al „ce
lor 7",

La ședința din 20 noiembrie, delegația 
Indiei a prezentat spre examinare Comi
tetului Politic un amendament la proiec
tul de rezoluție al „celor 7".

Reprezentanții S.U.A. și Angliei, luînd 
tn mod special cuv.întul în legătură cu 
amendamentul prezentat de delegația in
diană, au declarat că adoptarea Iui ar pu
tea să îngreuieze și să tergiverseze trata
tivele, deoarece în acest caz la ele ar 
lua parte peste 60 de țări sau chiar mai 
multe. Reprezentantul Indiei a cerut au
torilor proiectului da rezoluție lămuriri 
suplimentare. Printre altele a întrebat 
despre Care țări este vorba în acea paria 
a proiectului de rezoluție unde se spună 
că „există intenția de a se continua acesta 
tratative referitoare la crearea in cel mai 
scurt timp posibil a unui organ interna
țional pentru energia atomică".

Răspunzînd la întrebările delegatului 
indian, reprezentantul S.U.A., Lodge, a 
declarat că tratativele în problema privi
toare la crearea unui organ internațional 
vor continua între acele țări care le-au 
dus pînă .în prezent, adică între cele șapte 
țări-auțoare ale proiectului de rezoluție 
prezentat, plus Portugalia, precum și în
tre S.U.A. și U.R.S.S, Totodată reprezen
tantul S.U.A. a declarat că aceasta nu în
seamnă cîtuși de puțin că părerile și do
leanțele celorlalte țări nu vor fi exami
nate și ținute in seamă. Unele doleanțe 
exprimate In cursul discuțiilor generale, 
a spus Logde, și-au și găsit expresia în 
rezoluția prezentată.

SCURTE ȘTIRI
• La Berlin s-a semnat un acord comer

cial pe anul 1955 intre Republica Demo
crată Germană și Finlanda.

• După cum anunță agențiile de presă, 
autoritățile indiene au declarat indezira
bilă prezenta în India a lui C. S. Liao — 
redactor al unui ziar ciankaișist care apare 
la Calcutta. Liao va trebui să părăsească 
India înainte de 30 noiembrie.

• In zilele de 17, 19 și 21 noiembrie, a 
sosit la Pekin un grup de 28 oameni de 
afaceri englezi în frunte cu W. G. Pullen, 
directorul general al băncii „Chartered 
Bank of India, Australia and China".

Grupul de oameni de afaceri englezi re
prezintă 30 firme engleze de construcții 
de mașini, construcții de automobile, din 
industria electrică, chimică și farmaceu
tică.

• La 20 noiembrie s-a înapoiat la Mos
cova delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în frunte cu A. P. Volkov, pre
ședintele Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care a vizitat Finlanda 
la invitația Seimului finlandez.

• La 21 noiembrie a plecat din Pekin 
spre patrie delegația lucrătorilor din presa 
sovietică, care a vizitat R. P. Chineză la 
invitația redacției ziarului „Jenminjibao".

• La 20 noiembrie a avut loc la Delhi 
prima întrevedere între specialiștii sovie
tici și experții numiți de guvernul Indiei 
pentru discutarea problemelor legate de 
construirea unei uzine metalurgice.

IN EDITURA DE STAT 
PENTRU LITERATURA POLITICA

au apărut .în broșură :
M Z. SABUROV: Raport prezentat la 

ședința solemnă de la Moscova, cu 
prilejul celei de-a 37-a. aniversări a 
Marii Revoluții Socialista din Oc

tombrie.
32 pag. 35 bani

GHEORGHE APOSTOL: Cuvintarea 
rostită la adunarea festivă consacrată 
celei de-a 37-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.
24 pag. 30 bani

ANUNȚ
Institutul de Istorie a Partidului de pe 

lingă C.C. al P.M.R. roagă pe luptătorii 
din 1905 de pe cuirasatul „Potemkin", sau 
rudele acestora care se află în țara noas
tră, precum și pe tovarășii care au sau 
pot scrie amintiri despre sosirea cuirasa- 
tului „Potemkin" în portul Constanța și 
despre potemkimiști, să comunice adresa 
lor la Institutul de Istorie a Partidului, 
Aleea Alexandru nr. 21, raionul Stalin, 
București, telefon 1.9920.

SPECTACOLE
23 NOIEMBRIE 1954

TEATRE: Teatrul de Cperă și Ralet al R.P.R. : 
Macul rCșu: Teatrul de Stat da Operetă: Casa cu 
trei fete; National „1. L. Cara^ia’e1* (Studio) : 
Nunta lui Krecinski; Național „1. L. Caragiale**  
(Comedia): Matei Millo sau Căruță cu paiațe;
Municipal: Pădurea; Tineretului: Neisprăvitul; Stu
dioul Actorului de Film ,,C. Nottara" : Mincinosul; 
Armatei (B-dul G-ral Magheru): Avarul; Armatei 
(Calea 13 Septembrie): Vlaicu Vodă; Muncitoresc 
C.F.R. (Ciulești): Slugă la doi stăpîm: Ansamblul 
de Estradă al R.P.R.: Concert de muzică ușoară 
rpmînească (in sala din Calea Victoriei).

CINEMATOGRAFE : Patria, Elena Pavel • Circul 
Slavia: Republică. București. Oh. Doia: Ordinul 
Anna; I. C. Ffimu: Profesorul Fabre, Înfrățirea între 
popoare, Victoria: Stepa în flăcări; Maxim Gorki: 
lulius Fucik: Lumina, Miorița: Locotenentul iui 
Rakoczi; Timpuri Noi: Campionatele internaționale 
de Ia Leningrad, Hunyadi Laszlo, Iedul încăpă
țînat; Arta: Fiica regimentului: Popular: Mizera
bilii (seria I-a); M. Emînescu: O noapte la Vene
ția; Tineretului, 23 August, Munca, Iile Flntille: 
Fanfan la Tulipe; Alex. Popov: Volga-Volga: 
8 Martie: Schubert; Vasile Roaită: Agentul nr. ,13; 
Unirea, Aurel V|aicu: Răsare soarele (Nepoții gor- 
hiștului, seria a II-a); Donca Sîmo: Răzbunarea; 
Constantin David: In numele legii; Moșilor, Volga: 
Descoperire misterioasă; T. Vladimirescu: Destinul 
unor femei; Flacăra: Hamlet; Alex Sahia: Prieteni 
credincioși; 8 Mal: Foc la graniță; Olga Bancic : 
Suflete zbuciumate; 1 Mai: Preludiul gloriei; 
Rahova: Tinerețea Iul Maxim; Libertății: Destinul 
Marinei Vlasenko; N, Bălcescu: Școala curajului; 
Cultural: Marile speranțe; Gh. Coșbuc: Circul.
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