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ÎNFRĂȚIȚI ÎN MUNCĂ

PE ÎNTREG cuprinsul patriei, din ți
nutul plin de frumuseți naturale 
al Maramureșului pînă spre ste- 

) pele întinse ale Bărăganului și Dobrogei, 
din păienjenișul de insule și canale ale 
Deltei pînă spre împreunarea Crișurilor, 
pe plaiurile și munții patriei trăiesc la
olaltă, muncesc și luptă pentru aceleași 
idealuri oameni ai muncii romini, unguri, 
germani, slavi, evrei și de alte naționali
tăți. Aceleași năzuințe, aceeași dragoste 
față de patria comună îi călăuzește pe 
toți oamenii muncii indiferent de naționa
litate In lupta pentru construirea socialis
mului.

Alături de poporul muncitor romîn, îm
preună și înfrățiți cu el oamenii muncii 
de diferite naționalități se bucură de ace
leași mari drepturi acordate de regimul 
de democrație populară, făurindu-și o viată 
din zi în zi mai frumoasă.

Constituția R. P. R. consfințește în 
cuprinsul ei deplina egalitate în drepturi 
a minorităților naționale cu poporul ro
mîn. In articolul 81 din Constituție se 
reflectă marele adevăr al frăției celor ce 
muncesc în patria noastră indiferent de 
naționalitatea pe care o au toti cetățenii: 
„Orice fel de îngrădire directă sau indi
rectă a drepturilor oamenilor muncii, ce- 

ftățenl ai Republicii Populare Romîne, 
stabilirea de privilegii directe sau indirec
te pe temeiul rasei sau al naționalității că
rora le aparțin cetățenii, orice maniîes- 
tare de șovinism, ură de rasă, ură națio
nală sau propagandă naționalistă șovină 
este pedepsită de lege”

Politica marxist-leninistă a partidului 
a avut drept urmare închegarea unității 
și tăriei de nezdruncinat a celor ce mun
cesc pentru cauza nobilă a construirii so
cialismului, pentru o viată fericită în pa
tria comună.

Secole de-a rîndul poporul muncitor ro
mîn ținut sub robia exploatării i-a simțit 
ca fra{i și prieteni de suferință pe oame
nii muncii ai minorităților naționale. Indi
ferent de naționalitate, rasă sau religie, 
soarta celor multi era la fel; exploatarea 
era egală pentru toți. Din totdeauna 
oamenii muncii ce robeau împreună, uni(i 
în suferință, interese de clasă și lupte 
comune, și-au întins mina frățește pe 
deasupra tuturor deosebirilor de rasă și 
religie. Ei s-au unit în fața aceluiași duș
man comun, indiferent dacă acesta era 
moșier sau fabricant romîn, grof maghiar, 
stăptnitor de vite sîrb sau bancher evreu.

Pilde ale acestei unități de luptă ne 
sînt nenumărate pagini ale istoriei zbu
ciumate a poporului nostru. In marile 
răscoale țărănești, cea de la Bobîlna, ca 
și cea condusă de Horia, Cloșca și Cri- 
șan, romînii și maghiarii înfrățiți s-au 
ridicat împotriva exploatării nemiloase și 
umilinței.

Dîndu-și seama de marea forță ce o 
reprezintă unitatea indestructibilă a oa
menilor muncii fără deosebire de națio
nalitate, clasele exploatatoare au încercat 
sute de ani să strecoare între oamenii 
muncii vrajba și discordia națională, ura 
de rasă și șovinismul.

Moșierii și capitaliștii s-au străduit să 
strecoare în inimile oamenilor muncii, ve
ninul naționalismului și șovinismului, cu 
scopul de a le abate acestora atenția de la 
adevărata cauză a suferințelor lor : 
nedreapta orînduire de exploatare și jaf 
și de a-i împiedica să se unească sub 
același steag de luptă pentru a dărîma 
lumea veche și putredă și a zidi lumea 
socialistă.

Bandele de huligani fasciști finanțate 
■cu dărnicie de exploatatori s-au năpustit 
cu urgie împotriva oamenilor muncii apar- 
ținînd minorităților naționale. Urgiile au

MITINGUL DE LA INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN BUCUREȘTI

Luni, In amfiteatrul Institutului Poli
tehnic din București, sute de studenți, ca
dre didactice și personal administrativ din 
cele 9 facultăți ale Institutului politehnic 
s-au adunat de data aceasta pentru a pro
testa împotriva remilitarizării Germaniei 
’•npotriva primejdiei ca energia atomică 
și termonucleară să fie folosită ca armă 
de exterminare ; împotriva primejdiei ca 
ea să încapă In mîinile acelora care cu 
puțini ani în urmă, introducînd „noua or
dine” hitleristă. semănau moartea și dis
trugerea in Europa.
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atins punctul culminant în perioada des- 
mățului legionar și al dictaturii antones- 
ciene. Aceasta nu i-a împiedecat pe șefii 
acestor bande să se găsească în cele ma: 
bune relații de afaceri și prietenie cu ele
mentele exploatatoare din rîndul minori
tăților naționale. Deși făceau multă gălă
gie pe tema naționalismului și a unității 
naționale, exploatatorii de diferite nations- I 
lități din țara noastră stăteau împreună 
în aceleași consilii administrative ale trus
turilor și împărțeau frățește averile jeluite 
de pe spinarea oamenilor muncii. Aseme
nea vremuri au apus însă pentru tot
deauna.

Ziua de 23 August a deschis larg 
căile spre muncă, învățătură, cultură și 
artă tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră, indiferent de rasă sau naționa
litate.

Copiii zilelor noastre, crescuți sub soa
rele Constituției regimului democrat- 
popular, învață și vorbesc fără teamă în 
limba maternă; oamenii muncii aparți- 
nînd minorităților naționale prețuiesc cul
tura și dezvoltă cu sprijinul partidului 
tradițiile, cultura și arta lor națională. 
Astăzi sînt peste 3.200 școli In care 
370.000 de elevi studiază în limba lor ma
ternă. S;au tipărit în ultimii ani 30 de 
milioane de exemplare cărți în limba ma
ghiară, sîrbă, germană, ucraineană, rusă, 
tătară etc. iar la Cluj, Timișoara. Oradea, 
Tg. Mureș, Sft. Gheorghe, Baia-Mare. lași. 
București sînt teatre de stat ale minori
tăților naționale.

Dar ceea ce este mai principal, munca, 
strînge alături, umăr lingă umăr oamenii 
muncii, indiferent de naționalitate, con
structori ai socialismului. Oamenii mun
cii ai minorităților naționale sînt con- 
știenți de marile drepturi și libertăți 
acordate de regimul nostru de democra
ție populară. Pe oamenii muncii ai mino
rităților naționale îi găsești în uzine și 
fabrici, în G.A.C. și G.A.S„ muncind 
pentru traducerea în viată a hotăririlo' 
partidului și guvernului, pentru dezvol
tarea agriculturii, pentru mărirea pro
ducției și lărgirea sortimentelor bunuri
lor de larg consum.

Aceleași condiții de dezvoltare și apli
care a capacității fiecăruia, retribuirea 
deopotrivă a muncii egale, prețuirea la 
fel a meritelor, iată principiile'care stau 
la baza politicii naționale a partidului 
nostru. Decernarea Premiilor de Stat 
anuale este un prilej ca oricare altul pen
tru a se dovedi egalitatea de drepturi în 
muncă a cetățenilor de naționalități dife
rite. Cei mai înaintați oameni ai muncii, 
fără ca naționalitatea lor să constituie o 
piedică sau un prilej de suferințe cum era 
în trecut, sînt astăzi deopotrivă apreciati, 
respectați, iar numele lor cinstit.

Succesele obținute în construirea so
cialismului în patria noastră ne arată că 
unitatea dintre oamenii muncii romini și 
cei ai minorităților naționale constituie 
unul dintre factorii motori ai regimului de 
democrație populară. De aceea oamenii 
muncii trebuie să fie vigilenti, să vegheze 
la orice uneltire ticăloasă a dușmanului 
de clasă care cu ajutorul armei înveni
nate a naționalismului și șovinismului 
încearcă să submineze unitatea lor, să sa
boteze construirea socialismului.

Organizațiile U.T.M. trebuie să demaște 
cu tărie orice manifestare a naționalismu
lui burghez, orice încercare a dușmanului 
de clasă de a desbina pe cei ce muncesc 
de diferite naționalități. Educînd tineretul 
în spiritul frăției între oamenii muncii, al 
dragostei nețărmurite față de patria noas
tră dragă, organizațiile U.T.M. vor face 
să crească contribuția lor la făurirea unei 
vieți tot mai fericite.

La miting au luat cuvîntul profesori și 
studenți, oameni ai științei și tehnicii, ti
neri care-și iubesc nespus primăvara vie
ții lor, viitorii ingineri care vor munci 
mîine in uzine și fabrici pentru continua 
înflorire și întărire a republicii noastre 
populare.

Studenții Institutului politehnic, cadrele 
didactice și personalul administrativ au 
adoptat o moțiune prin care-și exprimă 
deplina adeziune față de hotărârile luate 
la conferința de la Moscova, hotărîri care 
corespunda în cel mai înalt grad interese
lor popoarelor lumii.

Pentru pace și securitate
in Europa!

însuflețite mitinguri de sprijinire a declarației 
adoptate la Conferința de la Moscova

Pentru poporul romîn, lopta împotriva reînvierii militarismului german face 
parte Integrantă din lupta sa. In rîndurlle puternicului lagăr al păcii, democra
ției șl socialismului care are în frunte marea Uniune Sovietică, poporul nostru 
luptă pentru asigurarea securității și păcii țărilor din Europa șl din Întreaga lume.

Exprimlndu-șl adeziunea totală față de declarația guvernelor participante la 
Conferința de la Moscova pentru asigurarea păcii șl securității în Europa, față 
de politica fermă de pace, de dezvoltare a economiei naționale, de întărire a 
capacității de apărare a patriei dusă de guvernul R.P.R., oamenii muncii din 
țara noastră se pronunță cu energie împotriva manevrelor pe care cercurile 
agresive din occident le fac in scopul reînvierii Wehrmachtulul german.

In numeroasele mitinguri care au avut loc în Capitală și în întreaga țară 
a răsunat puternic glasul muncitorilor, intelectualilor șl al funcționarilor, care 
nu pot uita suferințele și pagubele aduse țării noastre de cotropirile milita- 
rlștllor germani. Participanții la mitinguri șl-au exprimat hotărirea de a nu-șl 
cruța forțele în lupta pentru securitate colectivă în Europa, de a apăra marile 
cuceriri ale poporului nostru, de a munci pentru continua întărire a patriei 
noastre, factor activ în lupta pentru pace în întreaga lume.

LA COMPLEXUL C. F. R. 
„GRIVITA ROȘIE"

Luni la amiază, in sala de festivități a 
Complexului s-au adunat intr-un mare 
miting peste 3000 de ceferiști, care și-au 
exprima: adeziunea hotărâtă la declarația 
făcută de guvernele țărilor europene care 
au participat la Conferința de la Moscova 
pentru apărarea păcii și securității in Eu
ropa.

Președintele comitetului de întreprin
dere, Dumitru Popa Paloșanu, a deschis 
mitingul. Despre importanța Conferinței 
de la Moscova a vorbit tov. Virgil Cazacu, 
secretar al Comitetului de partid al raio
nului „Grivița Roșie”.

A luat cuvântul apoi tov. Dumitru Croițu, 
un tînăr inginer, abia ieșit din băncile 
școlii, dar care își aduce bine aminte de 
anii grei ai războiului. Vocea sa a răsunat 
puternică și hotărâtă : „Ca tînăr inginer
— a spus el — educat și crescut de regi
mul nostru democrat popular, chem tine
retul nostru, pe muncitorii, tehnicienii și 
funcționarii din Complex, să luptăm cu și 
mai multă dragoste și abnegație pentru 
întărirea economică a patriei noastre, pen
tru dezvoltarea transporturilor în țară, 
pentru îndeplinirea planului nostru de 
producție. Rezultatele Conferinței de la 
Moscova au arătat lumii întregi că statele 
iubitoare de pace, printre care și țara noa
stră sînt hotărîte să-și strîngă și mai pu
ternic rîndurile în lupta împotriva pri
mejdiei unui nou război. Ele sînt hotărîte 
să facă să eșueze orice tentativă de a ne 
tulbura viața noastră nouă, munca noas
tră pașnică”.

Dintre muncitorii prezenți s-a ridicat 
să-și spună cuvîntul și montatorul Gheor
ghe Constantin, de la centrul I vagoane.

Participanții la miting au adoptat o mo
țiune care exprimă adeziunea lor totală 
la declarația adoptată de Conferința de 
la Moscova, și care înfierează acțiunile 
criminale ale statelor imperialiste îndrep
tate spre refacerea militarismului german.

LA F. C. „GHEORGHIU-DEJ"
Muncitorii fabricii de confecții „Gh. 

Gheorghiu-Dej” și-au manifestat din nou 
hotărirea de a apăra pacea în mitingul 
de luni după amiază consacrat rezultate
lor conferinței de la Moscova a țărilor 
europene pentru asigurarea păcii și secu
rității în Europa.

La miting a luat cuvîntul tov. Florica 
Mezincescu, membru al Consiliului Mon
dial al Păcii.

Declarația comună a țărilor europene 
care au participat la conferința de la 
Moscova — a spus vorbitoarea — repre
zintă o puternică chemare a forțelor păcii 
pentru asigurarea securității în Europa. In 
această declarație se oglindesc gindurile 
fiecăruia dintre noi, se oglindesc gindu
rile fiecărui om cinstit căreia îi este 
dragă pacea. Această declarație atrage 
atenția asupra primejdiei ce o reprezintă 
pentru pace acordurile de la Londra și 
Paris. Aceste acorduri prevăd formarea 
în Germania occidentală a unei armate 
revanșarde sub comanda foștilor gene
rali hitleriști. Ele dau arma atomică in 
mina acelora care au pe conștiința lor 
viețile milioanelor de oameni uciși in 
timpul celui de al doilea război mondial.

A vorbit apoi ing. Vasile Boldișor. „In 
declarația comună a țărilor europene care 
au participat la conferința de la Moscova
— a spus el — noi vedem dorința popoa
relor de a apăra pacea. Sîntem de acord 
întrutotul și vom sprijini cu toate pu
terile noastre declarația semnată la 
această conferință. Noi nu vrem să ni se 
tulbure viața fericită pe care o construim, 
vrem să trăim in pace și înțelegere cu 
toate popoarele lumii Poporul nostru iu
bitor de pace nu poate rămine indiferent 
in fața acțiunilor agresive ale cercurilor 
imperialiste din Occident In marele la
găr al păcii și socialismului, noi vom 
munci zi de zi pentru întărirea patriei 
noastre, pentru întărirea forțelor păcii”.

Salutind declarația comună pe care au 
semnat-o țările participante la conferința 
de la Moscova au mai luat cuvîntul mun
citoarea fruntașă Teodora Mamara, tehni
cianul Victor Bădiță, muncitoarea Elena 
Stoica și alții

In încheierea mitingului muncitorii fa
bricii de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej” au 
votat o moțiune in care se spune:

„Ne exprimăm încrederea nețărmurită 
în forța lagărului păcii, democrației și 
socialismului și ne declarăm de acord cu 
declarația statelor participante la confe
rința de la Moscova pentru pace și secu
ritate in Europa. Sintem de acord cu pre
vederile declarației ca in cazul cind acor
durile de la Londra șl Paris vor fi ratifi
cate să se ia măsuri comune în domeniul

IN NUMĂRUL DE AZI:

împreună, tinerii lucrează mai cu 
spor (pag. 2-a — pag. specială).

Puternicul răsunet international al 
declarației conferinței de la Moscova 
(pag- 4-a).

Nu vom îngădui renașterea wehr- 
maclitului I
- RADU BOUREANU: Voința 

noastră : Pacea 1
— RAU ION : Privim cu încredere 

viitorul (pag. 4-a).

sporirii capacității de apărare, pentru a fi 
gata la nevoie de a da riposta cuvenită 
celor ce ar încerca să tulbure viața noa
stră pașnică, drepturile cucerite și viitorul 
copiilor noștri”.

LA UZINELE „23 AUGUST"
In sala vastă a secției de mecanică a 

uzinelor „23 August”, s-au adunat mii de 
muncitori și muncitoare din toate secțiile 
și atelierele, deși nu sînt decit cîteva mi
nute de cind au lăsat lucrul. Ei au venit 
să-și exprime adeziunea la hotărârile con
ferinței de la Moscova, dorința lor de pace 
și securitate colectivă, indignarea față de 
acțiunile puterilor occidentale care prin 
acordurile de la Londra și Paris reînar- 
mează pe militariștii revanșarzi din Ger
mania occidentală.

La miting a luat cuvîntul tov. Rădan 
Isachie, membru în biroul Comitetului 
orășănesc București al P.M.R.

A vorbit apoi scriitorul M. Novicov, care 
a arătat că uneltitorii de război, uitînd 
lecțiile istoriei, vor să dea din nou arma 
în mina militariștilor germani care au 
provocat două războaie singeroase. Hotă- 
rîrile Conferinței de la Moscova le arată 
Insă limpede că orice încercare de agre
siune, de dezlănțuire a unui nou război, 
se va izbi de riposta zdrobitoare a po
poarelor țărilor democratice.

LA CLUJ
Membrii corpului didactic, studenții și 

personalul administrativ al Universității 
„Victor Babeș” din Cluj s-au adunat luni 
în aula Universității pentru a-și mani
festa voința lor de a susține hotărîrile 
conferinței țărilor europene pentru asigu
rarea păcii și securității în Europa.

Cu acest prilej, tov. loan Ceterchi, de
canul facultății de științe juridice a făcut 
o expunere asupra lucrărilor conferinței 
de la Moscova, și a declarației adoptate 
de țările participante la această con
ferință.

în aplauzele celor prezenți, acad. Ra- 
luca Ripan, rectorul universității „Vic
tor Babeș" a dat citire unei moțiuni prin 
care membrii corpului didactic, studenții 
și personalul administrativ al acestei in
stituții de invățămint superior își ex
primă hotărirea de a lupta pentru vic
toria cauzei păcii și împiedicarea reînar- 
mării Germaniei occidentale.

LA IAȘI
în întreprinderile și instituțiile orașu

lui Iași au avut loc luni după amiază 
mitinguri. în care oamenii muncii au sa
lutat cu satisfacție declarația țărilor par
ticipante la conferința de la Moscova.

Numeroși muncitori, ingineri, tehnicieni 
și funcționari ai direcției regionale C.Î.R. 
Iași au ascultat expunerea tov. Benedict 
Leibovici, secretar al comitetului orășe
nesc de partid, care a arătat importanța 
hctăririlor luate la conferința de la Mos
cova, pentru asigurarea securității colec
tive în Europa, pentru împiedicarea reîn
vierii militarismului german.

Au luat cuvîntul numeroși participant 
la adunare, printre care funcționarul 
Cristofor Balan. Apostol Jenică — di
rectorul grupului școlar C.F.R.-Iași, teh
nicienii Constantin Manolacbe, Eugen Fe- 
raru și alții care au amintit in cuvîntul 
lor grozăviile ultimului război mondial, 
distrugerile cauzate orașului și regiunii 
Iași de către agresorii germani. Vorbito
rii au subliniat totodată că declarația ță
rilor participante la conferința de Ia 
Moscova arată calea pentru asigurarea 
păcii și securității in Europa.

La sfârșit, s-a adoptat in unanimitate o 
moțiune, prin care salariații direcției re
gionale CF.R.-Iași se angajează să spri
jine cu toată hotărirea declarația țări
lor participante la conferința de la 
Moscova.

Asemenea adunări au mai avut loc 
luni după amiază la Iași la sediul filialei 
Academiei R?.R, unde a luat cuvîntul 
prof. univ. Bie Grămadă, secretar știin
țific adjunct al filialei Academiei R-P.R-, 
precum și la Atelierele C.FJL „Ilie Pin- 
tilie”.

¥
Asemenea mitinguri au mai avut loc 

in numeroase instituții și întreprinderi din 
țară.

A 70-a aniversare 
a tovarășului dr. Petru Groza , ....

Tovarășului dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne vă trimite, Iubite prieten și tovarăș, calde felicitări 
cu prilejul împlinirii a 70 de ani.

încă In anii Întunecați al regimului burghezo-moșieresc dumneavoastră v-ațl 
alăturat luptei forțelor democratice anti-fasciste pentru pace, democrație și progres 
social. In timpul celui dc-al 2-lea război mondial ați participat la lupta pentru 
răsturnarea dictaturii mllltaro fasciste șl trecerea Romînlel de partea lagărului anti
hitlerist.

Oamenii muncii din țara noastră văd In persoana Dv pe eminentul om politic 
șl de stat care, după 23 August 1944, a desfășurat o activitate plină de energie 
pentru înfrîngerea cercurilor reacționare, pentru Înfăptuirea transformărilor demo
cratice, pentru apărarea Independenței patriei. Ați cîștigat stima celor, mal largi 
straturi ale poporului nostru, ca slujitor credincios al intereselor patriei, ca mili
tant neobosit pentru pace și prietenie între popoare, pentru prietenie șl colaborare 
frățească cu țările lagărului democratic, în frunte cu Uniunea Sovietică.

Noi vă urăm, iubite tovarășe Groza, ani mulțl de sănătate, fericire șl muncă 
rodnică pentru dezvoltarea și Întărirea Republicii Populare Romîne.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL AL

PARTIDULUI MUNCITORESC REPUBLICII POPULARE
ROMIN ROMINE

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a

Republicii Populare Romîne 
DECRET

Pentru conferirea Ordinului Steaua Republicii Populare Romîne, clasa I-a, tova
rășului dr. Petru Groza, Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Repu

blicii Populare Romîne.

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de ta nașterea tovarășului dr. Petru Groza, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, 
pentru merite deosebite în opera de făurire și întărire a statului democrat-popular, 

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii - Populate Rornine, decretează.- 
1. — Se conferă Ordinul Steaua Republicii Populare Romîne, clasa I-a, tovară

șului dr. Petru Groza, Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne.

Vicepreședintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

M. SADOVEANU

București, 6 decembrie 1954.

Solemnitatea 
decorării tovarășului dr. Petru Groza

Luni după amiază a avut loc la Pre
zidiul Marii Adunări Naționale solemni
tatea decorării tovarășului dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, cu ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romine” clasa I-a.

La solemnitate au asistat tovarășii : Gh. 
Gheorghiu-Dej, Gh. Apostol, I. Chișinev- 
schi, Chivu Stoica, Miron Constantinvscu, 
P. Borilă, acad. Mihail Sadoveanu, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, acad. prof. Traian 
Săvulescu, M. Dalea. D. Petrescu, Con
stanța Crăciun, L. Răutu. Sorin Toma. 
acad. prof. P. Constantinescu-Iași. acad. 
L Murgulescu, A. Bunaciu, general loco
tenent L. Sălăjan și alții.

Tov. A. Bunaciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a dat citire De
cretului prin care Prezidiul Marii Adunări 
Naționale conferă tovarășului dr. Petru 
Groza ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne” clasa I-a, cu prilejul împli
nirii a 70 de ani de la nașterea sa, pen
tru merite deosebite în opera de făurire 
și întărire a statului democrat popular.

Plecarea delegației tineretului romin
care va participa la Intilnirea internațională a tineretului sătesc

Duminică seara a părăsit Capitala, tn- 
dreptindu-se spre Viena delegația tine
retului din patria noastră care va partici
pa Ia Intilnirea internațională a tineretu
lui sătesc care va avea loc intre 9 și 15 
decembrie.

Delegația, condusă de tov. loan Circei, 
secretar a! Comitetului Central al U.T.M. 
este formată din tineri colectiviști, țărani 

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

A. BUNACIU

Apoi. acad. Mihail Sadoveanu, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a inminat tovarășului dr. Petru 
Groza, înalta distincție, felicitîndu-1 căl
duros.

Răspunzind, tovarășul dr. Petru Groza 
a spus intre altele :

Mulțumesc partidului și tuturor priete
nilor pentru marele ajutor ce mi l-au dat 
în îndeplinirea sarcinilor mele, pentru 
învățămintele lor care mi-au servit atit 
de bine în muncă. Mulțumesc din toată 
inima pentru cinstea care ml se face. Ea 
constituie pentru mine o obligație de a 
da o contribuție tot mal mare la con
struirea noii noastre orînduiri, la întări
rea patriei noastre. la întărirea frontu
lui păcii. îmi iau angajamentul să de
pun toate eforturile pentru a-mi înde
plini această obligație.

Cei prezenți au adresat apoi călduroa
se felicitări tovarășului dr. Petru Groza.

(Agerpres)

cu gospodării individuale, mecanizatori 
din S.M.T.-uri, ingineri agronomi și acti
viști ai U.T.M.

La plecare, în Gara de Nord, delegația 
a fost salutată de tovarășii Virgil Trofin 
și Cornelia Mateescu, secretari ai C.C. 
al U.T.M., de activiști a! C.C. al U.T.M. 
precum și de numeroși tineri. (Agerpres).



Schimb de experienjă înire brigăzile 
utemiste de la Combinatul 

Metalurgic Reșija împreună, tinerii lucrează mai cu spor
Numai lucru de bună calitate

In brigada noastră multă vreme 
ficarea a fost problema principală, 
acum această sarcină stă în centrul aten
ției noastre. Bobinarea motoarelor elec
trice cere multă iscusință, atenție și 
experiență. Tinerilor le lipsea tocmai a- 
ceastă experiență, ceea ce făcea ca uneori 
treaba să meargă încet, iar calitatea să 
lase de dorit. Ajutorul colectivului a dat 
însă roade minunate. Intr-un timp rela
tiv scurt, o serie de tineri ca Bîtan Vic
tor, Audaș Francisc, Codrea Ecaterina și 
alții au devenit stăpîni pe meserie. Azi 
ei sînt tovarăși de nădejde ai brigăzii. 
Nu de mult, în mijlocul nostru, de pe 
băncile școlilor profesionale au venit ti
nere bobinatoare. Ele posedă un bogat 
bagaj de cunoștințe teoretice. Acum, noi 
le ajutăm să-șl completeze aceste cunoș
tințe cu experiența practică a meseriei.

Din partea colectivului brigăzii ele vor 
primi tot sprijinul. 
In felul acesta ele 
vor putea da lucru 
numai de bună ca
litate.

în brigada noastră 
„se muncește tine
rește" după cum 
spun muncitorii vîrst- 
nici. Lună de lună, 
media de depășire a 
planului pe brigadă 
întrece procentul de 
80 la sută, iar mo
toarele bobinate de 
noi sint de bună ca
litate.

Din păcate se mai 
întîmplă uneori ca 
motoare bobinate de 
brigada noastră să 
fie respinse la re- 
cepționare. Chiar de 
curînd ni s-a întim- 
plat un asemenea 
caz. Lucrind cu nea
tenție la bobinaj, 
utemiștii D u m e a 
Emil și Stoianovici 
Dumitru au lăsat de
fecte. La controlul de 
recepție, motorul n-a 
funcționat cum tre
buie. Defectul s-a 
descoperit și s-a re
mediat, dar pentru 
brigada noastră acest 
caz a fost o mare 
rușine.

în ultima consfă
tuire de brigadă s-a 
luat în discuție pro
blema calității lucru
lui efectuat de noi. 
Utemiștii au con
damnat aspru nea
tenția și nepăsarea 
cu care lucrează încă 
unii tineri, în fugă 
după depășirea nor
mei. După această 
consfătuire a fost or
ganizată mai ©tent 
îndrumarea fiecărui 
tînăr în parte. O 
altă măsură luată 
este aceea că tinerii 
din brigadă au înce
put să se ajute mai 
mult unul pe altul în 
timpul lucrului. A- 
tunci cînd unul ob
servă o greșală la 
tovarășul de alături, 
îi atrage atenția ime
diat.

Pînă nu de mult 
brigada nu avea con
diții bune de lucru. 
Ii lipseau dulapurile 
pentru scule, iar lip
sa unei mese de lu
cru dăuna calității. 
Am intervenit de 
mai multe ori la con
ducerea secției să 
obținem o îmbunătă
țire a situației, însă 
n-am obținut niciun 
rezultat. în schimb 
într-una din consfă
tuirile brigăzii, un 
tînăr a venit cu pro
punerea să ne con- 
fecționăm singuri 
masa de lucru și du
lapurile pentru scule, 
întregul colectiv a 
aprobat inițiativa. 
Greutatea era faptul 
că nu știam de unde 
să ne procurăm ma
terial. Scormonind în 
„Cimitirul" de fiare 
vechi noi am găsit 
tabla și alte mate
riale din care ne-am 
putut confecționa 
singuri, prin muncă 
voluntară, masa de 
lucru prevăzînd-o cu 
opt despărțituri pen
tru scule. Acum lu
crăm la confecționa
rea celei de a doua 
mese, pentru ca ast
fel întreaga brigadă

căli
și

să aibă asigurat un loc bun de muncă.
Greutatea principală de care noi ne lo

vim acum și care dăunează calității este 
munca în „asalturi”. Se întîmplă cam des 
ca în primele 15 zile ale lunii să muncim 
lent din cauza lipsei de materiale, iar 
în ultima decadă a fiecărei luni lucrul 
sa se aglomereze, iar noi să fim nevoiți 
„să dăm bătaie" pentru ca planul să fie 
îndeplinit. Aceste goluri de producție de 
la începutul fiecărei luni aduc uneori 
prejudicii serioase calității produselor.

Noi cerem conducerii secției să organi
zeze mai bine și din timp aprovizionarea 
cu materiale
cru,
să

și intrarea comenzilor în lu- 
a da prilej brigăzii noastre 
principalul în activitatea sa 
calității produselor.
MORITZ ION 

responsabilul brigăzii utemiste 
de la fabrica de motoare electrice

pentru 
realizeze 
ridicarea

Organizarea muncii —
princ’pa’âpreocuparea noastră

r
De munca oțelari- 

lor depinde soarta în
deplinirii planurile- 
numeroaselor secții 
din combinând nos
tru metalurgic și ai 
multor uzine din 
rară.

Brigada noastre 
tare lucrează la pre- 
tdtirea podurilor dc 
turnare, nu este do
rit o mied rotită d.-. 
enjrencjtd complex 
care contribute ca 
oțeldria sâ dea pa
triei mai mult oțel fi 
de nuri bună calitate 
.Vot ne străduim ce 
această rotiță să 
funcționeze cit mai 
bine ți fără întreru
pere.

Ața după cum ne-c 
-ratat experiența dc 
pînă acum, organi
zarea muncii ia bri
gadă reprezintă cheia
succesul». De c- 
ceea zilnic, inofate 
de începerea schim- 

unâe ne alcătuim pla- 
astfel sarcinile pentru 

_________ .-Jf. întărește spiritul de 
răspundere ți de tRtcrplină tn b-i-add. Astfel, in timpul 
lucrului fiecare dintre r.oi jtie precis ce ere de făcut. Cola
borarea lord rusească și acțiunea wniSâ a tuturor membrilor 
brigăzii ca intr-o fermiie fac ca greuteți-e piedicile ce se 
ivesc in munca noastră să fie inlâ-,urate. Cind se i-.rimplă 
ca un tocană? sâ răminc in urmă, cmiclp. caute să-i vină m 
ajutor. Aceasta nu inseenute insă că face aitccneca munca lut 

Organizind cum trebuie lucrul not reușim să pregătim 
Intr-un timp scurt podul de turnare precum ți curățirea ți 
suflarea cochilelcrr pentru ca oțelul să nu capete incluziuni 
metalice. In felul acesta luptăm pentru a prcduce oțel numoi 
de buni calhcte. Dator-.ză acestui fan: brigade nocstră nu 
înregistrează pierderi de oțel szu retururi, ;ar planul ii 
depășim in medie zOsuc cu 3S—M la sută-

In momentul de față avem și necazun. Căile ferate uzi
nale, dintr-o insuficiente organizare a mustcfi de Trenam—I. 
nu ne deservesc după cerințe. Aceasta face ca in hală, podul 
de tumare să se aglomereze uneori cu blocuri șt rumăsiri 
de oțel, fapt care duce la i-npreci-a-cc aphtteni metode: 
Voroșin «n hală și a metodei Matulmeț la cuptoare îngră
mădeala care ez-'.stă in hală face ca uneori să se Intime eu 
elaborarea șarjelor.
Cu toate aceste greutăți, noi luptăm pentru a ține pe ci: 

e posibil curat locul de muncă.
Cind din anumite cauze alte echipe din »ch -nbul nost-’ 

rămîn in urmă cu pregătirea podului de turnare, iar no- 
avem posibilități, nu stăm pasivi și le venim in efutor. Cola
borarea dintre echipele de muncitori virstnici și brig 
noastră constituie o verigă principală în organizarea bi 
a muncii.

Un alt factor care ne ajută să organizăm cum trebuie 
munca este legătura strinsă dintre tehnicieni, ingineri și 
brigadă. In cadrul consfătuirilor de producție la care par
ticipăm cu regularitate, brigada își dă din plin contribuția- 
Aici noi scoatem la iveală lipsurile și cerem conducem.i 
să ia măsuri pentru îndreptarea neregulilor.

Pentru succesele obținute, brigada noastră a fost popu
larizată de nenumărate ori la stația de radio-amplificare 
prin articole și fotografii la gazetele de perete, in cadrul 
consfătuirilor etc.

Aceste stimulente morale au dat de fiecare dată brigăzii 
puteri și forțe noi pentru intensificarea întrecerii social-ste.

In afara muncii de producție membrii brigăzii acordă o 
atenție deosebită ridicării nivelului lor politic. Anul acesta 
toți membrii brigăzii sînt încadrați în formele de învățămînt 
politic de partid și U.T.M. Aceasta ne ajută să înțelegem 
mai bine politica partidului și să muncim cu mai multa 
rivnă pentru a o traduce în viață.

De curînd am fost primit candidat de partid. încrederea 
ce mi s-a acordat voi ciuta s-o întăresc cu noi fapte in 
muncă. Numai faptele sînt în măsură să arate dacă sin: 
demn de marea încredere ce mi s-a acordat.

Sînt sigur că în curînd brigada noastră va avea și alț. 
tovarăși care să poarte cu cinste calitatea de candidat și apoi 
de membru de partid.

buiui, tun ținem o consfătuire fulger 
nul pentru ziua respective, d.-fm-nd 
fiecare membru al bngirii. Acest fc

i

fir

JUDEA ALEXANDRU
responsabilul brigăzii utemi.ste de la hala de turnare O.S.M. 

decorat cu Ordinul Muncii cl. III

Vrem
a-Brigada noastră a luat ființă anul 

cesta. Cel mai în vîrstă brigadier nu de
pășește 21 de ani. In primele luni bri
gada a avut o activitate rodnică, obți- 
nînd realizări însemnate. N-a trecut mult 
timp însă și îmbătați de succesele obți
nute ne-am culcat pe laurii victoriei. Din 
această cauză prin luna iunie brigada a 
început să rămînă în urmă. Despre exis
tența noastră ca brigadă se vorbea tot 
mai puțin. In luna septembrie brigada 
s-a descompletat prin plecarea unor to
varăși. In felul acesta am devenit, cum 
S-ar spune, o brigadă care figurează mai 
mult pe hîrtie decît în realitate.

Vinovat de inactivitatea brigăzii 
fost eu ca responsabil al ei. In loc
stimulez voința tinerilor de a se organiza 
mai bine în producție, eu am început să 
mă las furat de alte preocupări mărunte. 
Lipsa de control și îndrumare din partea 
comitetului organizației de bază U.T.M. a 
contribuit șl ea la complacerea mea în 
această situație. Este limpede că aseme
nea stare de lucruri nu mai putea fi to
lerată. Aportul nostru la îndeplinirea 
planului nu era cel pe care-1 puteam da.

am
să

I
De curînd, ziarul „Scînteia tineretului", cu sprijinul comitetului orășenesc 5 

U.T.M.-Reșița și al comitetului organizației de bază U.T.M. a Combinatului K 
Metalurgic Reșița (C.M.R.), a organizat o consfătuire a brigăzilor utemiste din £ 
cadrul combinatului. Consfătuirea a avut drept scop să răspîndească experiența £ 
înaintată căpătată în muncă de către unele brigăzi utemiste, să arate pârtiei- Z 
panților cum contribuie ele la îndeplinirea planului de producție, la obținerea Z 
unei înalte productivități a muncii și reducerea prețului de cost al produselor. £ 
precum șb să scoată la iveală lipsurile care mai împiedică în unele locuri obți- / 
ncrea unor rezultate și mai bune în producție. §

Publicăm în coloanele de țață ale ziarului nostru cuvîntul unora dintre > 
participanții la consfătuire. /
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Tehnica nouă trebuie stăpînită
Brigada noastră se nu

mără printre cele mai 
vechi brigăzi din combi
nat. A fost creată în 1950. 
An de an membrii brigăzii 
au crescut și căpătat o mai 
mare experiență în mun
că. Acum toți stăpînesc 
bine meseria de lăcătuș 
iar produsele noastre sînt 
de calitate bună.

Cu toate acestea nu ne 
considerăm atotștiutori in 
ale meseriei. Zi de zi in 
activitatea practică noi 
căutăm să cunoaștem lu
cruri noi, să devenim mai 
stăpim pe tehnica nouă, 
avansată.

Un mare 
In 
partea comunistului Wa- 
chlinger Eugen, tehnicianul

el 
de 
in

ajutor primim 
această privință din

brigăzii. Ori 
este nevoie 
sește alături 
drumindu-ne 
Experiența lui care 
împărtășește cu dragoste 
este de un real folos in 
creșterea noastră profesio
nală. Cu sprijinul tov. 
Wachlînger in secția nr. 
330-poduri a luat ființă nu 
de mult un curs de minim 
tehnic. Cunoștințele prac
tice noi le completăm cu 
cele învățate teoretic la 
acest curs la care participă 
toți membrii brigăzii.

La cursul

cite ori 
se gă- 

noi, in- 
muncă.

ne-o

de minim teh-

nic ni se predau lecții de 
desen tehnic, desfășurări 
și matematici, care ne 
ajută la îmbogățirea cu
noștințelor profesionale. 
Noi știm că numai prin ri
dicarea calificării profesio
nale vom reuși să mărim 
productivitatea muncii și 
să ușurăm eforturile fizi
ce. Datorită celor însușite 
pînă acum noi am reușit 
să ne organizăm temeinic 
locul de muncă. Pregătirea 
din timp a sculelor și a 
materialelor a intrat în 
obișnuința noastră zilnică. 
Așa reușim să folosim din 
plin și chibzuit cele 480 mi
nute. Metoda Voroșin ne-a 
învățat să fim mai ordo
nați să nu mai aruncăm 
sculele la intîmplare și să 
păstrăm o permanentă cu
rățenie la locul de muncă.

Atunci cind se simte ne
voie brigada prestează ore 
pentru evacuarea fierului 
vechi și a deșeurilor pen
tru a descongestiona sec
ția de materialele inutile. 
Chiulul, întârzierile sau 
lipsurile nemotivate sînt 
străine membrilor brigăzii 
noastre. Intre noi domneș
te spiritul de întrecere. 
Fiecare tovarăș luptă pan- 
tru a deveni „fruntașul 
brigăzii". Toate acestea au 
făcut să avem rezultate cu 
care azi ne mîndrim. Bri-

gada a fost declarată frun
tașă a întrecerii socialista. 
Acum lucrăm în contul 
anului 1957. Lună de lună 
depășirea medie a normei 
este de 80 la. sută.

Bilanțul muncii fiecărui 
tovarăș se face în consfă
tuirile de brigadă cure au 
loc bilunar. Critica tovără
șească ne ajută să ne 
descoperim la timp lipsu
rile, greșelile și să luptăm 
pentru remedierea lor.

La colțul brigăzii, care 
este oglinda vie a muncii 
noastre, afișăm regulat fo
tografii și graficul de ur
mărire a întrecerii socia
liste, articole și caricaturi 
unde popularizăm pe frun
tași și criticăm pe cei ce 
rămîn în urmă. Tot aici 
noi ne strîngem și 
în colectiv ziarul.

Brigada noastră 
zează și 
păcate, noi nu ne-am pre
ocupat să deschidem un 
cont de economii al bri
găzii să putem ține astfel 
o evidență strictă a tot 
ceea 
cru 
să-1

economii.

citim

r°ali- 
Din

ce realizăm. Acest lu- 
insă ne-am propus 

facem neîntîrziat.
CASCA ION 

responsabilul brigăzii ute- 
miste de la fabrica 

de poduri

Pentru o producție eftină
care lu- 
membrii

Secția în 
crăm noi, 
brigăzii complexe de 
economii este o sec
ție de întreținere a 
utilajului electric din 
intregul combinat. 
Datorită elanului cu 
care se muncește 
aici, planul este în
totdeauna îndepli
nit. Pe lingă aceasta 
in întreaga secție se 
realizează importan
te economii.

Sectoarele otelă- 
rie și laminoare pri
mesc de la sectorul 
inirețiaere o impor
tantă cantitate de 
piese pe care noi le 
realizăm din eco
nomii de materiale.

Nu a rămas prea 
mult in urmă vre
mea cînd secția de 
întreținere a utilaju
lui electric era pusă 
in repetate rinduri 
in situația de a nu-și
îndeplini planul de producție. Dar nu s-a 
intimplat niciodată să nu putem produce 
cantitățile necesare de piese turnate.

Această problemă a fost rezolvată prin 
mijloace proprii. Tovarășul Engieitner 
Iosif, tehnicianul brigăzii noastre de eco
nom ii. împreună cu șeful secției tov. ingi
ner Barbu Ion. au luat hotărîrea de a con
strui un cuptor al secției pentru topirea 
alamei și a altor metale din rămășițe și 
vechituri.

Cu sprijinul brigăzii s-a construit acest 
cuptor. Pe lingă aceasta ne-am gîndit să 
îmbunătățim și calitatea materialului tur
nat, să înlăturăm deci orice posibilitate u. .. . _ ------- :

Hordi Ion, 
Ion, Filipescu 
lus, Scîntei 
ghe, Both Rudolf și 
alții.

Noi realizăm eco
nomii mai ales la 
cărbuni pentru mo
toarele electrice.

Cărbunii scoși din 
uz de la motoarele 
mari trebuiesc inevi
tabil înlocuiți. în a- 
cceași măsură tre
buiesc înlocuiți și 
cărbunii de la mo
toarele mai mici. 
Noi confecționăm 
cărbuni mici din cei 
uzați la motoarele 
mai mari, ne mai sco- 
țind din magazie 
material pentru cei 
mici. In ultimele 3 
luni de zile s-au con
fecționat astfel 320 
bucăți de cărbuni 
mici, ceea ce înseam
nă o economie de 
aproape 8.000 lei. E- 
sînt înregistrate cu

de a da rebuturi.
In acest sens au fost confecționate eo- 

chile, iniăturindu-se astfel turnarea in ni
sip care de multe ori dăunează calității 
materialului turnat. în felul acesta am 
făcut să crească calitatea materialelor 
turnate cu aproximativ 60 la sută iar 
productivitatea muncii cu cel puțin 300 
la sută. De rebuturi nici nu mai poate fi 
vorba.

Toate 
luni de . 
economii in valoare de peste 105.000 lei. 
Numai in luna octombrie, în întrecerea 
socialistă pornită în cinstea zilei de 7 No
iembrie a fost obținută o economie de 
peste 42.400 lei prin recondiționarea a di
feritelor contacte din metal, cabluri, liță, 
cărbuni de bronz, cărbuni de grafit și 
multe alte piese.

Printre cei care s-au evidențiat în mod 
deosebit in realizarea 
sint tinerii Engleitner 
brigăzii, Hollits Otto,

acestea au făcut ca in ultimele 3 
zile brigada noastră să realizeze

acestor economii 
Iosif, tehnicianul 
Osman Gheorghe,

Vereș 
Romu- 
Gheor-

conomiile realizate 
fiecare ocazie în contul colectiv de eco
nomii al brigăzii.

Noi ne angajăm să ținem mereu trează 
lupta pentru un regim sever de economii 
și cerem conducerii secției, să ne sprijine 
și mai mult în muncă, mai ales în ceea ce 
privește contabilizarea economiilor 

KATRAN1CS ȘTEFAN 
responsabilul brigăzii complexe 

de economii de la secția întreținere utilaj 
electric

îndrumarea
îndrumați de organizația de partid și cu 

ajutorul efectiv al organizației de secție 
U.T.M., pe baza experienței comsomoliști- 
lor, tinerii au luat inițiativa de a se orga
niza în brigăzi de producție în scopul de a 
munci mai bine, de a da produse mai 
multe și de mai bună calitate, în vederea 
ridicării nivelului de trai al celor ce mun
cesc. In sectorul strunguri, de pildă, s-au 
constituit 7 brigăzi utemiste de producție.

Nu a trebuit să treacă multă vreme pen
tru ca rezultatele muncii în colectiv să se 
arate. Datorită corectitudinii în producție 
a tinerilor, datorită interesului comun al 
acestora pentru rezolvarea sarcinilor cît 
mal repede și cît mai bine, s-a reușit să 
se obțină rezultate importante in produc
ție. Metodele sovietice Bikov, Bortkevici, 
Colesov, Voroșin și altele au devenit cu
rînd îndrumători practici în lupta fiecărui 
membru al brigăzii pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor de plan. Cu ajutorul 
acestor metode a reușit brigada utemislă 
condusă de tînărul Gall Herman să obțină 
importante depășiri de plan.

Curînd, dintre brigăzi s-au evidențiat 
cele conduse de ute
miștii Hirko Ervin, 
Krisch Ion și Belcea 
Vasile. Brigada con
dusă de Bărbuceanu 
Ion obține lunar de
pășiri de norme în 
medie de 150%.

Să nu se pară totuși 
că în cadrul brigăzi
lor treburile merg ca 
pe roate. In sînul 
brigăzilor există încă 
o serie de lipsuri, 
pricinuite de unii 
membri care nu vor 
să se atașeze cu trup 
și suflet colectivului 
din care fac parte. 
Iată, spre exemplu, 
chiar în cadrul bri
găzii condusă de to
varășul Bărbuceanu, 
care își depășește 
normele lunar în 
medie cu 150 la sută, 
sînt unele greută
ți. Utemistul Ro
taru Pavel, membru 
în brigadă, lipsește 
nemotivat cite 5-6 
zile pe lună. Aceasta 
este cu atît mai ruși
nos cu cît tov. Ro
taru Pavel răspunde 
de producția și cali
ficarea tineretului în 
cadrul biroului orga
nizației U. T. M. din 
secția freze. Fie
care se .întreabă, 
găsindu-se în fața 
unor asemenea fap
te: cum poate oare 
un utemist 
taru Pavel 
ca Nicolae 
responsabil 
gadă, care 
lucrat în luna sep
tembrie numai 142 
din 208 ore, să în
drume și să mobili
zeze pe ceilalți ti
neri ?

Datorită muncii 
slabe dusă de orga
nizația de secție 
U.T.M., de aici, res
pectiv și a mea per
sonal, sint azi 
brigăzi care 
descompletat, 
mai trăiesc 
nu-și îndeplinesc nor
mele sau dau rebu
turi. Așa, de pildă, 
sînt brigăzile conduse 
de Șera Rozalia și 
Nicolae Marin, care 
sînt codașe și care 
nu au primit la timp 
ajutorul nostru

S-a crezut la un mo
ment dat că lucrurile 
se 
cu 
sine, 
depune muncă.

ca Ro- 
sau unul 

Marin, 
de bri- 
și el a

unele 
s-au 
nu-și 
viața,

pot desfășura 
succes de la 

fără a mai

sâ Hm din nou în frunte
începuse a se cuibări indisciplina printre 
noi.

într-o ședință a organizației U.T.M. am 
hotărît să readucem din nou brigada la 
viață. Reorganizarea brigăzii a dat un 
nou elan în munca tinerilor. Acest lucru 
s-a observat imediat în producție. Nor
mele au început să rămînă iarăși în urmă 
iar angajamentele în cinstea zilei de 7 
Noiembrie au fost depășite cu mult. A- 
cest lucru ne-a demonstrat încă odată 
rolul pe care-1 are brigada în îndeplini
rea planului de producție ca nucleu co
lectiv de muncă.

Pe luna octombrie întreaga secție a 
avut o depășire de 10 procente a planu
lui. La acest succes brigada noastră și-a 
adus un aport însemnat. Depășirea medie 
a normelor fiecărui membru din brigadă 
a fost între 60—120 la sută, produeîndu-se 
astfel mai multe tije pentru industria 
noastră petroliferă. întrecerea n-a înce
tat nici o zi. Tinerii și-au înnoit angaja
mentele Exemplul utemistului Reinhart 
Conrad care și-a propus să dea zilnic două 
norme pînă la sfîrșitul anului a fost ur
mat și de alțl tineri din brigadă.

De curînd ne-am propus să-1 ajutăm 
pe utemistul Ivașcu Gheorghe, care nu 
este membru în brigadă, astfel ca într-un 
timp cit mai scurt să mînuiască cu pri
cepere mașina la care lucrează. Pînă 
acum el a făcut pași serioși pe drumul 
însușirii meseriei. In orice moment noi 
îi venim în 
mări.

Nu putem 
merge bine, 
care ne trag înapoi Așa, de pildă, 
brigada nu și-a întocmit un pro
gram de muncă. Consfătuirile brigăzii nu 
se țin regulat, iar disciplina tinerilor mai 
lasă de dorit. Eu nu m-am preocupat su
ficient

ajutor cu sfaturi și îndru-

spune că de acum brigada 
Mai avem o serie de lipsuri

de organizarea 
muncii în brigadă. In 

folosit și cerut i

i și coordonarea 
această privință 
suficient sprijinuln-am 

tehnicianului brigăzii.
Sîntem însă hotărîți 

drum nou astfel ca .într-un timp cît 
scurt să ne numărăm iarăși printre 
găzile fruntașe.

NICOLA PAVEL 
responsabilul brigăzii utemiste 

de strungari — hala 10

să pornim pe un 
mai 
bri-

este neglijată
Această părere greșită a dus acolo că 

azi sînt multe cazuri de indisciplină, de 
neîndeplinire a normelor și a planului. 
In sectorul strunguri carusel — de 
pildă — se pot înființa încă două brigăzi 
utemiste. Dar nici organizația U.T.M. de 
secție de aci nu a luat în seamă propune
rea tînărului Holschwander Bernard, care 
a venit și a cerut să se facă acest lucru.

Pentru a ajunge ca toți tinerii să devină 
factori activi în îndeplinirea sarcinilor 
secției noastre, organizația de secție hala 
nouă î$i 'propune: să reorganizeze brigă
zile existente ; să înființeze noi brigăzi; 
să instruiască temeinic responsabilii de 
brigăzi pentru ca ei să cunoască în primul 
rînd cam să conducă o brigadă, pentru a 
obține rezultatele dorite în producție ; să 
vegheze la întărirea legăturilor brigăzilor 
cu administrația secției, în vederea apro
vizionării lor cu materiale spre a se li
chida lucrul în „asalturi" de la sfîrșitul 
lunii.

RADU ȘTEFAN 
secretarul organizației de secție 

U.T.M. freze — hala nouă

Folosim fiecare bucățică de metal
r

In activitatea sa 
zilnică, brigada noa
stră luptă pentru a 
realiza economii cit 
mai importante. In 
secția hala nouă 
unde lucram noi se 
execută un număr 
mare de repere. De 
aceea există posibili
tăți însemnate de a 
se economisi mate
riale de la cele mai 
ieftine pînă la cele 
mai scumpe.

Brigada noastră a 
renunțat de mult la 
sistemul de economi
sire a metalelor prin 
colectarea și depozi
tarea lor in lăzi spe
cial amenajate pen 
tru. șpan. Aceasta 
pentru că părțile ră
mase nu iau drumul 
magaziei, ci merg la 
retopit in vreme ce 
din unele capete de 
material se mai pot 
confecționa alte piese 
pe măsura lor.

Mai sint unii strungari în secție care nu acordă atenția 
cuvenită nici măcar lăzilor de șpan. Rămășițele nu sînt 
depozitate aici, aruneîndu-se alandala pe sub rafturi, strun
guri sau dulapuri.

1

Brigada noastră însă colectează aceste capete și confec
ționează din ele alte piese mai mici făc‘nd astfel economie 
de material.

Procedînd astfel noi am economisit într-un timp destul 
de scurt o însemnată cantitate de metale neferoase.

Noi am mai realizat și alte economii prin micșorarea con
sumului de cuțite de strung cu plăcuțe „Widia".

La început, cind s-a pus problema unor astfel de econo
mii, unii dintre membrii brigăzii spuneau: „Cum o s.ț far 
eu economie la cuțite", sau „ca să faci economie de „Widia" 
trebuie să nu mai lucrezi". Asemenea păreri greșite insă au 
jos'. spulberate curînd.

Cum am realizat noi asemenea economii 1
In primul rînd — lucru cel mai de seamă pentru noi — 

am trecut la instruirea fiecărui tinir pentru a cunoaște per
fect procesul de lucru cu cuțitele cu plăcuță dură și norma
tivul de ascuțire a acestora. Astfel, acum fiecare membru 
al brigăzii știe cind să mărească turația axului strungului 
sau avansul — mai ales atunci cind prelucrează unele pro
file cum sînt exagoanele sau pătratele — etc. De asemenea 
fiecare știe, care anume dintre metale pot și trebuiesc pre
lucrate cu cuțite cu plăcuță dură.

Ca urmare a cunoașterii acestor condiții s-a ajuns la mic
șorarea consumului de cuțite cu 41 la Sută.

Instruirea temeinică a tinerilor asupra felului cum trebuie 
să lucreze a avut și alte urmări, pozitive asupra procesului de 
producție. Iată, de pildă, faptul că se cunoaște felul în care 
trebuie să se folosească mașina și cuțitele — fără ca acestea 
să fie supuse unor eforturi mari — de doi ani de zile două 
strunguri ale brigăzii nu au avut nici o reparație generală.

Și aceasta constituie o importantă economie.
KUN'GL IOSIF 

responsabilul brigăzii utemiste nr. 1 
de strungari — hala nouă-turblne

.. . 

Brigăzile utemiste trebuie să devină factori activi 
în producție

Una dintre principalele forme de organizare a tineretului 
în muncă este brigada utemistă de producție. In cadrul Com
binatului Metalurgic Reșița, sub îndrumarea comitetului de 
partid al uzinei și cu ajutorul comitetului orășenesc U.T.M.- 
Reșița, organizația U.T.M. a creat un număr de peste 100 de 
brigăzi de producție, 23 brigăzi de calitate și 11 brigăzi de eco
nomii. Ele au fost create la cererea tinerilor, in majoritatea sec
toarelor de producție. Tinerii au văzut in brigăzile de producție 
un factor important de sporire a producției și productivității 
muncii, de întărire a disciplinei In muncă, de ridicare a califi
cării lor profesionale. Șl intr-adevăr, rezultatele obținute de 
unele brigăzi sînt evidente.

Iată, de pildă, brigăzile conduse de utemiștii Judea Alexan
dru, Iliescu Ion, Kls Adalbert, Frențlu Sabin și altele, prin 
organizarea temeinică a muncii, prin aplicarea metodelor avan
sate de muncă șl prin disciplina de care au dat dovadă au reușit 
să se situeze printre primele brigăzi din combinat, devenind ast
fel fruntașe în întrecerea socialistă. Ele depășesc zilnic nor
mele de lucru in medie cu 30—50 la sută.

in ultimele trei luni brigăzile utemiste au realizat economii 
în valoare de peste 200.000 lei.

După puțin timp de Ia înființarea brigăzilor, s-a constatat că 
in secțiile și sectoarele unde altă dată domnea indisciplina, unde 
sarcinile de producție rămlneau uneori neîndeplinite, așa cum 
se întîmplă la O.S.M., turnătorie, hala nouă și altele, prin crea
rea brigăzilor utemiste munca s-a îmbunătățit șl producția a 
început să crească.

Acolo unde responsabilii de brigăzi au știut să folosească 
sprijinul comitetului U.T.M. uzinal el au reușit să întărească 
activitatea brigăzilor respective Exemplu în această privință 
este tînărul comunist Moritz Ion de la fabrica de motoare, ute
mistul Cască Ion de la poduri, utemistul Bușan Lazăr de la oțe- 
lărie șl alții.

Comitetul uzinal U.T.M. a analizat în mai multe ședințe 
felul în care muncesc unele brigăzi din combinat, in urma unei 
asemenea ședințe șl a hotărîrllor luate și duse la îndeplinire, 
brigăzile de la bandaje s-au reorganizat și au început a-șl desfă
șura activitatea în condițluni mai bune.

De citva timp însă — așa cum de altfel s-a arătat în consfă
tuire — munca de îndrumare a br găzllor utemiste în producție 
nu se mai desfășoară cu aceeași Intensitate. Preocuparea din 
partea organizației U.T.M. a Combinatului Metalurgic Reșița, 
ca toate brigăzile utemiste să-și trăiască cu adevărat viața lor 
pe locul de producție, lasă de dorit. Multe brigăzi nu sînt 
demne azi de numele ce-1 poartă, acela de brigăzi utemiste. Și 
aceasta se dalorește faptului că comitetul U.T.M. a mers pe 
linia de a se mîndri numai cu un număr restrîns de brigăzi care 
s-au menținut fruntașe, fără prea multă muncă din partea acti
viștilor utemiști de aici. Comitetul organizației de bază U.T.M. 
a rămas pasiv chiar atunci cînd unele brigăzi au decăzut, nemal 
liind fruntașe, cum este cazul brigăzii conduse de utemistul 
Peia Tudor.

Mai multe brigăzi sînt incomplete, nu țin consfătuiri de pro
ducție șl de aceea ele nu-și Îndeplinesc sarcinile. In cadrul

acestora sînt cazuri de Indisciplină. De aceea acestea sînt bri
găzi doar cu numele, formale. Astfel de brigăzi sînt la secțiile 
șamotă, fler vechi, mecanicul principal, fabrica de mașini și 
altele.

Comitetul organizației de bază U.T.M. nu se preocupă și na 
cunoaște uneori care sînt greutățile din munca brigăzilor, că ele 
nu sînt aprovizionate la timp eu materiale șl că din pricina acea
sta în cadrul multor brigăzi, se desfășoară lucru în „asalturi". 
Acest fapt a dus acolo că în perioadele de „vîrf" brigăzile exe
cută lucrări de proastă calitate, fac chiar risipă de materiale șl 
nu sînt îndrumate cum să muncească pentru a înlătura rebu
turile.

Brigada de fierari condusă de tînărul Hoșman Gheorghe de la 
secția forjă face risipă de material la forjarea clapelor locomo
tivelor seria 150.000. Această brigadă, la o singura forjtre. 
aruncă o rămășiță de material din care s-ar mai putea confec
ționa încă o clapă.

Față de aceste lipsuri care mal dăinuie In mal toate secțiile 
se poate spune că nici birourile organizațiilor de secție UT M. 
n-au făcut prea multe pentru activizarea brigăzilor șl pectr. 
îndrumarea lor. Aceasta a dus și la slăbirea simțului de râse 
dere al unor responsabili de brigăzi față de munca brigăzilor 
lor. Aceasta se datorește șl comitetului U.T.M. uzinal care na a 
mal analizat In ultimul timp munca nici unui responsabil de bri
gadă, sau munca brigăzilor dintr-o anumită secție. De aceea 
tineri ca Tokaci Wiliam de la utilajul mecanic, Toader Ion de la 
fabrica de poduri șl alțl responsabili de brigăzi au aluneca: pe 
o pantă greșită, aceea a autoliniștlril și așteaptă ca toate pro
blemele să fie rezolvate de organul imediat superior.

La existența lipsurilor arătate mal contribuie șt o serie d*  
tehnicieni din secții care nu numai că nu sprijină in suflctati 
măsură munca brigăzilor utemiste, dar au luat șl măsuri nejane 
care au dus uneori la descompietarea brigăzilor. De asemenea 
mai sînt tehnicieni șl ingineri cum este, de pildă, toiartsai 
inginer Liuba de la laminoare care în loc să sprijine brrlzSe 
utemiste tocmai ei sînt aceia care pun piedici acestora, sa bere, 
cllndu-le în același timp puterile lor de muncă.

Pentru aceste lipsuri se fac vinovațl și unii activiști a! eaat- 
tetulul orășenesc U.T.M.-Reșița și mai ales tov. Laoca Awei. 
care răspunde în cadrul Comitetului orășenesc U.T.M -Be*a  
de problemele muncitorești și care nu s-a ocupat iadeajaaa de 
munca brigăzilor din Combinatul Metalurgic Reșița.

De asemenea o cauză în trată această stare de iua-art «te rt 
slaba îndrumare pe care o e>. roită secția muncitorească i at
letului regional U.T.M.-Tim șoara, respectiv tovartfa Maaa( 
Angela care răspunde de problemele muncitorești h cart «e 
deplasează cam rar în mijlocul tinerilor metalurgist: nes.nenu 

Comitetul organizației de bază U.T.M. a CombiiataM Mdfe. 
lurgic Reșița trebuie ca într-un timp scurt să lichide»» ca fe
surile care se manifestă în viața brigăzilor utemiste s. ua 
fost scoase cu curaj la iveală in cadrul consfătuir.:. 'i:ii.t da 
brigăzile utemiste factori de seamă in creșterea coatixxâ a șr*.  
ducției și productivității muncii, în îmbunătățirea 
duselor șl in reducerea prețului de cost.



Vizitînd expoziția agricolă 
de la Fălticeni

într-o eî de toamnă, începînd de di
mineață, cînd tnimbe de negură desple
tite mai atîmau pe dealuri, și pînă-n cea
sul cînd apele nopții au intrat în valea 
Șomuzului, mulțime de oameni a suit 
ulița care duce la expoziția agricolă raio
nală din Fălticeni.

Acest lucru s-a petrecut de fapt în toate 
zilele cît a durat expoziția. De aceea și 
spunea inginerul Bulgaru Vasile :

— Atîta lume a venit la noi, incit mă 
gîndesc să tocmim tîmplari să ne schim
be pragurile la casă.

Cel mai mult i-au ținut de vorbă pe 
tehnicienii care dădeau explicații, țăranii 

’ veniți din toate satele raionului; ei au cer
cetat totul cu răbdare aproape nepămîn- 
teană, au încins discuții aprige și au pre
țuit calitatea griului, cintărindu-1 în pal
mă fără să se sinchisească de porunca 
scrisă la intrarea în fiecare sală : „Nu 
atingeți exponatele".

Pe lîngă alte întîmplări petrecute aici, 
cîteva i-au plăcut și l-au mirat la fel pe 
inginerul Bulgaru: un om care zîmbește 
aparte, altul care laudă „jupînițele", o 
poveste despre cultivatorii de cartofi și 
alta despre încăpățînarea unui pictor 
amator. Ascultați.

într-una din zile, un țăran mărunt, cu 
mustață de culoare» tutunului, îmbrăcat 
într-un cojocel înflorat, tivit cu blană de 
astrahan la guler, cu toate că dăduse de 
cîteva ori ocol expoziției, nu se îndura 
totuși să plece. Ședea lîngă niște pălării 
de floarea-soarelui îmbiind pe alți vizi
tatori:

— Poftiți și vedeți-le, zicea el. Sînt cît 
roata căruții. Dacă plouă poți sta dede
subtul lor ca sub umbrelă. Am scos 2200 
kg. la heptar.

— Unde s-a Intîmplat asta ?
— La noi. la întovărășirea din Ciumu- 

lești.
— Fugi bre, că minți — l-a luat în pri

mire Alexandru Gîda din Sărăcenl.
Omul a ridicat din umeri șl a zîmbit. 

N-a scos o vorbă, dar zîmbetul Iui avea 
ceva deosebit: era batjocoritor și arăta 
totodată și îngăduință.

Inginerul spune că acel zimbet care eu 
cred că trebuie să fi izvorit dintr-un sim- 
țămînt de mindrie și încredere în sine, 
se putea tălmăci cam așa : „zid bădie că 
mint, da’o zici cu jumătate de gură".

Lui Alexandru Gîda se pare că i-a plă
cut ciumuleșteanul cu înfățișarea lui. L-a 
bătut prietenește pe umăr și l-a tras după 
sine către un sac de grîu cu marginile 
răsfrânte. Prin asta, trebuie să vă spun că 
fără voia Iui, a dat răgaz inginerului Bul
gare și utemistului Preteanu Florin, să 
răsufle un pic ușurați, după ce fuseseră 
așa de hărțuiți cu întrebările că, chiar 
de-ar fi sorbit dînșii cite zece ouă de la 
găinile expuse în cuști afară și tot nu 
și-ar fi dres glasul.

— Uite tovarășe, zicea Alexandru Gîda, 
e drept, ați făcut ispravă cu floarea-soa
relui, dar griu ca .jupînițele" tot n-ați 
scos. (Trebuie să știți că le zicea .jupîni- 
țe“ colectivistelor din satul Baia). ĂP.ați 
că au muncit dinsele pămintul numai cum 
scrie la carte. Au făcut ogor, au însămin- 
țaț din vreme și au plivit holda că era 
mindrețe s-o vezi. Griul — numai firul 
lui. Și-apoi ce să vă mai spun: la treie- 
riș au scos sufletul din batozari și din 
tractoriști. Ehe, ne-au dat femeile peste 
nas. La asta să vă gîndiți voi și să le spu
neți prin sat Ia toți cîți poartă ițari, să 
facă bine să muncească pămintul cu nă
dejde, altfel îi 
șine.

rușine bre. zău. mare ru-

munca de colectare
In comuna Corod 

trebuie îmbunătățită
tre primele comune din raionul Tecuci 
la colectarea produselor agricole de 
toamnă.

Nu aceleași realizări au fost obținute 
în comuna Corod. Deși are aproape ace
lași număr de locuitori și aceleași posi
bilități pentru îndeplinirea planului de 
colectare la produsele vegetale ca și co
muna Nicorești. acest hieru nu s-a făcut 
decit in mică măsură. Planul la porumb, 
de pildă, nu era îndeplinit decit în pro
porție de 41 la sută, la floarea-soarelui 30 I 
la sută, Ia alte boabe 31 la sută, la ceapă 
30 la sută și la fin 25 la sută.

Această rămînere in urmă se datorește I 
în primul rînd lipsei de preocupare a 
colectorilor Mocanu Costache și Bogeanu 
Gheorghe cît și slabei munci politice 
duse de organele sfatului popular co
munal.

Referentul statului popular care se 0- 
cupă cu problemele de colectări, Andone 
Panait, nu are descărcate la zi fișele 
venite de la baza de recepție și din a- 
ceastă cauză nu poate fi urmărită înde
plinirea planului de colectare al comu
nei. Acest lucru nu-i de mirare, întrucît 
președintele sfatului popular, Bonciu Ion, 
nici pînă acum nu cunoaște care este 
planul de colectare a produselor agricole 
de toamnă și nu se preocupă de respec
tarea ritmului zilnic de colectare.

O nepăsare de neiertat a fost dovedită 
de colectori și de organele sfatului popu
lar față de chiaburi, care n-au fost obli
gați să-și facă datoria față de stat.

Rămînerea în urmă a comunei Corod 
în colectarea produselor agricole de 
toamnă dovedește și o muncă slabă dusă 
de organizația de bază U.T.M. care nu 
și-a mobilizat membrii să lămurească pe 
țăranii muncitori de importanța achitării 
ia timp a cotelor obligatorii către stat.

Această delăsare din partea colectorilor, 
organelor sfatului popular comunal cît și 
a membrilor organizației de bază 
din comuna Corod față de munca 
lectare trebuie grabnic lichidată 
torii din comuna Corod trebuie să 
din experiența celor din comuna 
rești atît în ce privește munca de teren 
cît și în tinerea unei evidențe juste care 
să-i ajute permanent în urmărirea pla
nului de colectări. Șeful de sector Păcu 
raru Teodor trebuie să controleze mai 
temeinic munca colectorilor din această 
comună, să-i tragă la răspundere atunci 
cînd nu-și fac datoria și să le imprime 
mai mult simț de răspundere față de 
sarcinile ce le stau în față.

Atît colectorii cît și organele sfatului 
popular din comuna Corod trebuie să 
dovedească pe viitor mai multă dragoste 
de muncă și să depună mai mult efort 
pentru îndeplinirea planului de colectare 
a produselor agricole de toamnă.

îndeplinirea 
este o datorie 
care nimeni nu are voie să se sustragă, 
întrucît ea întărește economia statului 
nostru de democrație populară.

Achitarea în întregime și la timp a co
telor de produse agricole are o însemnă
tate deosebită și pentru faptul că colec
tarea produselor agricole este in pre
zent o pîrghie puternică în miinile sta
tului celor ce muncesc, de a îngrădi po
sibilitățile chiaburilor, elementele capi
taliste de la sate, de a jefui și exploata.

în această perioadă organele de colec
tare trebuie să-și intensifice și mai mult 
activitatea pentru a asigura îndeplinirea 
în întregime și la termen g colectării pro
duselor de toamnă.

în raionul Tecuci, acolo unde sfaturile 
populare și colectorii s-au preocupat de 
munca de colectare, unde organizațiile 
de masă au sprijinit munca de colectare 
a produselor agricole de toamnă, au fost 
obținute importante realizări.

Așa de pildă, în comuna Nicorești. pen
tru buna desfășurare a colectării produ
selor agricole de toamnă, comitetul exe
cutiv al sfatului popular comunal a an
trenat pe deputați, pe membrii organiza
țiilor de masă și pe țăranii muncitori 
fruntași la colectare în desfășurarea 
muncii de lămurire în rîndul țăranilor 
muncitori.

Potrivit planului de muncă elaborat de 
sfatul popular comunal, ei au fost consti- 
tuiți în echipe și repartizați pe sectoare, 
spre a aduce la cunoștință țăranilor 
muncitori cantitățile pe care trebuie să 
le predea statului și ziua cînd să le trans
porte Ia baza de recepție.. Colectorii Vede 
Constantin, Bolica Alecu și Budală C. 
Constantin, urmăresc cu multă stăruință 
planul de colectare.

Ca rezultat al împletiri) muncii poli
tic- de masă cu buna organizare a colec
tărilor.- în comuna Nicorești. planul de 
colectare la porumb a fost realizat pînă 
de curînd în proporție de 81 la sută, iar 
la floarea-soarelui de 71 la sută. Impor
tante realizări de plan au obținut și la 
celelalte produse de toamnă cum ar fi: 
la ceapă 70 la sută, fin 59 la sută iar la 
alte boabe 62 la sută.

Exemplul comuniștilor și deputaților 
Tanu Gheorghe din satul Fîntîni, Ion Mo- 
roșanu din Dobrineșt’ șl Corban Nlcolae 
din satul Brăniștea, comuna Nicorești. 
care au predat în întregime și la termen 
cotele cuvenite statului, a fost urmat și 
de alți țărani muncitori din comună.

Un aport deosebit ii aduc utemiștii, care 
desfășoară o largă muncă de agitație în 
rîndul țăranilor muncitori. Printre cei 
fruntași la predarea cotelor obligatorii 
către stat sînt' și utemiștii Cerce! Carol 
și Bălan Nicolae Exemplul lor a fost ur
mat și de alți tineri' din satele comunei 
Nicorești, cum ar ti cei din 
Coasta Lupei și altele.

Datorită bunei organizări a 
colectare, comuna Nicorești se

obligațiunilor către stat 
patriotică, o datorie de la

U.T.M. 
de co- 
Colec- 
învețe
Nico-

Ionășești,

muncii de 
află prin- V. HORODENCIUC

— Asta așa-i, a suit glasul un moldo
vean spătos. Dar și noi la gospodăria co
lectivă din Antoceni am scos 3100 kg. 
porumb boabe la hectar.

Era în expoziția din Fălticeni o ladă 
cu cartofi care a atras atenția tuturor vi
zitatorilor. Se buluceau împrejurul ei și 
bătrini și tineri, dar mai ales copiii de 
școală. Aceștia din urmă priveau la car
tofii expuși cu mai mult jind chiar decît 
la merele yonathan, belle fleure, parmen- 
aurii sau verzi de Rădășeni. Veți înțe
lege acest lucru cunoscînd că pe o bucată 
de hîrtie lipită pe ladă scrie: „cartofi re
coltați de cercul micilor grădinari de la 
școala din satul Țolești, comuna Uidești, 
Producția: 30.000 kg. la hectar". Un car
tof din această ladă, cîntărit, a atîmat 
1,050 kg.

Utemista Vasile Elena, inginer Ia secția 
agricolă a raionului își făcuse un obicei: 
de cite ori apăreau grupuri de școlari in 
expoziție le vorbea acestora despre sir- 
guința colegilor lor din Țolești. Dacă e s-o 
spunem, inginerului Bulgaru îi plăceau 
aceste discuții despre cartofi, fiindcă tot
deauna i se cerea să vorbească despre un 
adevărat maestru al recoltelor bogate de 
cartofi pe care dinsul a avut bucuria să-l 
cunoască.

— ...Tovarășul Cajevski de la colhozul 
Krasnaia Polia scotea acum cîțiva ani 
40.000 kg. la hectar și nu l-am aurit spu- 
nînd „e bine" sau „ajunge", ci mereu 
mormăia în barbă: „să ne gîndim cum 
putem scoate cîteva tone în plus".

Dacă se nimerea să fie pe aproape și 
vreun țăran de la Horodniceni, utemista 
Vasile Elena nu uită să-1 necăjească:

— Dumneavoastră la Horodniceni se
mănat: numai pe jumătate cu tovarășul

ceCajevski : nu sinteți mulțumiți cu 
scoateți, dar asta numai în vorbe.

Se vede treaba că cei cărora li se 
dresa fata se știau vinovați, fiindcă 
îndesau căciulile cu obidă pe frunte și 
uitau pe furiș înlături, căutînd loc 
unde să se

Una din 
împodobiți 
los lucrate 
iarnă, cînd 
se întrec in urlete cu vîntul. Printre car
pete se vedeau și cîteva tablouri în rame 
frumos incrustate. Unul reprezentînd un 
aspect aI răscoalei țărănești din 1907, 
aparține țăranului Delacornu.

— Asta-i expoziție agricolă, i-a spus in
ginerul Bulgaru pictorului cînd s-a pre 
zentat cu tablouL

— Mă rog, lucrul ăsta îl știam eu mai 
demult.

— Păi atunci ? — l-a privit inginerul 
întrebător. Cînd o fi expoziție de pictură 
să vii cu el neapărat.

Pictorul nu se lăsă convins.
— Ai fi avînd dreptate tn felul duroi- 

tale, dar uite ce socot eu: dumneavoastră 
ați strins aci mărturii de belșug din tot 
raionul. Dar astea sîrrt azi. Din ce-a fost 
înainte n-ați pus nimic. Și se face să u: 
tăm că tații noștri au pus în 907 mina pe 
topoare și pe ccase pentru că foamea le 
dijmuia viețile in fiecare an? Ei, ce zici?

Și așa pictorul a primit încuviințarea 
să-și expună tabloul la expoziție. Dup 
ce și l-a văzut prins frumos pe perete a 
zimbit mulțumit și a cuvîntat către un 
vecin:

— Expoziția să știi dumneata că e fă
cută cu cap și cu temei. Vine omul aici, 
se invîrte un ceas sau două prin ea și 
pleacă acasă c-o mulțime de învățăminte. 
Adică se cheamă 
școală.

a- 
i?i 
se 
peînlături, 

facă nevăzuți. 
sălile expoziției avea pereții 
cu carpete și teșlaifuri migă- 
de femei și fete în nopțile de 
în această latură a lumii lupii

că vine aici ca la

FANUȘ NEAGU

rus A. P. Cehov,
Orchestra Filarmonică din Dresda 

a părăsit Capitala
Tnche:ndu-și seria de concerte date în 

țara noastră, orchestra Filarmonică din 
Dresda a părăsit duminică seara Capitala.

In gara Băneasa, membrii orchestrei Fi
larmonice din Dresda au fost salutați de 
reprezentanți a! Institutului Romin pen
tru Relațiile Culturale cu Străinătatea, ai 
Filarmonicii de Stat din București, în 
frunte cu dirijorul George Georgescu, ar
tist al poporului din R.P.R., laureat al 
Premiului de Stat, precum și de numeroși 
oameni ai artei muzicale din R.P.R.

Au fost de față reprezentanți ai Amba
sadei R. D. Germane la București.

(Agerpres)

Recepfia de la Legof'a Finlandei 
din București

La 6 decembrie A. A. Thesleff însărci
natul cu afaceri ad-interim al Finlandei 
a oferit o recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale.

La recepție au participat : S. Bughici, 
ministrul Afacerilor Externe, Marcel Po
pescu, ministrul Comerțului Exterior, Gr. 
Preoteasa, prim locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe, Ana Toma, prim loc
țiitor al ministrului Comerțului Exterior, 
precum și funcționari superiori ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai Mi
nisterului Comerțului Exterior.

La recepție au participat de asemenea 
membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

1NFO3H4Ț1I
Duminică a părăsit Capitala delegația 

Consiliului Central al Sindicatelor care 
va participa la cea de a 7-a sesiune a 
Consiliului General al Federației Sindi
cale Mondiale, ce va avea loc la Varșovia 
intre 8 și 14 decembrie.

Delegația este alcătuită din tovarășii 
Stelian Moraru, președintele C.C.S., Liuba 
Chișinevschi, secretar al C.C.S., Maria 
Moraru, membru în prezidiul C.C.S., pre
ședintele C.C. al Sindicatului muncitori
lor din industria ușoră și Radu Petre, 
președintele C.C. al Sindicatului muncito
rilor din învățămînt.

•
Duminică după amiază, la Casa Priete

niei Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. din Ca
pitală, tov. Tiță Florea, director general 
adjunct al Direcției Generale a Treburi
lor Consiliului de Miniștri, a ținut confe
rința intitulată „Constituția sovietică o- 
glindește calea de luptă și victorii a po
porului sovietic".

Au fost prezenți numeroși oameni ai 
muncii din Capitală.

Metalurgiștii reșițeni 
Cupei R. P

Cupei 
victoria 

ac-

nu
se-

Ca să elimini 4 echipe fruntașe angajate 
I în luptă pentru cucerirea prețiosului tro- 
■ feu — Cupa R.P.R. la fotbal pe anul 1954 

— echipe ce activează în cadrul categoriei 
A la fotbal, este un lucru deosebit de greu. 
Puțini au fost spectatorii și amatorii de 
fotbal în general, care în finala ~ 
RP.R. la fotbal se așteptau la 
echipei „Metalul“-Reșița — echipă ce 
tivează in categoria B.

Și iată că ceea ce aproape nimeni 
credea, s-a intîmplat. Continuîndu-și 
ria victoriilor asupra echipelor de cate
goria A, echipa metalurgiștilor din Reșița 
a trecut ultimul obstacol și a cucerit pe 
merit Cupa Republicii Populare Romîne 
pe anul 1954, cupă pentru care au luptat 
un număr de 2330 de echipe.

Această performanță — unică în istoria 
fotbalului nostru — răsplătește din plin 
eforturile și dragostea cu care fotbaliștii 
de la „Metalul“-Reșița au luptat de la 
prima și pînă la ultima partidă- Ea dove
dește că toți jucătorii colectivului „Meta- 
lul“-Reșița înțeleg din plin ce înseamnă 
spiritul de echipă, dragostea pentru culo
rile colectivului. Toți jucătorii de la „Me- 
talul“-Reșița sînt antrenați în producție. 
Ei împletesc cu succes munca de produc
ție cu activitatea sportivă. Spectatorii 
prezenți duminică in tribunele Stadionu
lui Republicii au urmărit și aplaudat din 
inimă intervențiile curajoase ale portaru
lui Zarici Iosif —. lăcătuș la secția lami
noare, cursele și șuturile periculoase ale 
lăcătușului Seleș Ștefan care a marcat 
golurile victoriei metalurgiștilor precum 
și bunul joc prestat de apărătorii Poțo- 
ceanu Eugen și Apro Ștefan. Dealtfel 
acești doi împreună cu portarul 
muncesc împreună 
ție, în cadrul unei 
secția laminoare.

Să revenim însă 
minică. In ceea ce privește comportarea 
echipei „Metalul“-Reșița — deținătoare a 
Cupei R.P.R la fotbal pe anul 1954 — 
aceasta a întrecut orice așteptări. Departe 
de a se intimida de renumele din-amoviști- 
lor bucureșteni și mai ales de forma bună 
pe care aceștia o manifestaseră în ultimul 
timp, reșițenii au început jocul plini de în
credere. Linia de apărare a avut firește 
sarcina de a stăvili și a nu-1 lăsa pe dina
moviști „să-și facă jocul". în cea mai 
mare parte această tactică a corespuns. 
Cu o apărare în 6-7 oameni (prin retrage
rea lui Mioc în postul de mijlocaș și a Iui 
Apro pe linia de fund) atacul dinamovist

Zarici 
și pe locul de produc- 
brigăzi utemiste de la

asupra partidei de du-

Marele scriitor
verva-i satirică binecunoscută, a 
nizat printre altele și pseudoliteratura 
burgheză care cultiva cu grijă genul 
romanului polițist. Povestirea „Chibri
tul suedez" este o parodie a unor ase
menea „opere". Scrisă spumos, intr-un 
itm viu, cu acțiune captivantă, avînd 

> dezvoltare dramaturgiei bazată pe lo
gica detective, cu personaje extrem de 
tine caracterizate, povestirea lui Ce
hov a constituit o bază excelentă pen
tru filmul realizat de scenaristul N. 
Erdman și regizorul K. Iudin.

Și aici, ca și în celelalte filme rea- 
izate după operele lui Cehov, problema 

centrală era redarea conținutului — 
satiric în cazul de față — transpunînd 
'maginile literare în imagini cinemato
grafice fără a pierde însă stilul, atmos
fera cehoviană.

Chiar de la început, filmul ampli
fică imaginea literară și ne arată 
joana nebună a unei șarete condusă 
de administratorul Psekov, care alear
gă să anunțe organelor judiciare asa
sinarea stăpînului său, moșierul Mark 
Ivanovici Kleauzov. Prin această ima- 

i gine antrenantă, care ne relevă panica 
' de care e cuprins Psekov, ca și impor
tanța pe care el o acordă acestui fapt 
senzațional nemaiîntîlnit în viața mi
cului orășel, filmul crează cele mai 
bune premize desfășurării „dramati
celor" întimplări care urmează.

La fața locului sosesc în mare gra
bă toate personalitățile autorității lo
cale, printre care remarcăm pe judecă
torul de instrucție Ciubikov și ajuto
rul acestuia, „detectivul" plin de fler 
Diukovski. Cu pasiune și deosebit zel, 
ei cercetează casa și stabilesc pe baza 
unor dovezi de netăgăduit că Kleau
zov a fost sugrumat în pat, apoi ca
davrul lui scos afară pe fereastră. Po
trivit deducțiilor logice și în urma in- 

i erogatoriilor „subtile", ei găsesc și a- 
1 Testează pe trei dintre criminali, prin
tre care se află și Psekov.

Cercetările ajung însă la impas pen- 
,ru că al patrulea făptaș, cel care în
trebuințează chibrituri suedeze (un 
băț ars fusese găsit în camera victi
mei), nu poate fi aflat, cu toate efor
turile celor doi detectivi.

Diukovski are o idee genială: să 
cerceteze pe toți cei care întrebuin
țează asemenea chibrituri. Mai multe 
zile, el cutreeră dughenele, hanurile și 
cîrciumile și află că în ultima vreme 
a fost vîndută o singură cutie de chi
brituri suedeze și aceea unei doamne 
din înalta societate. Fără a sta pe gîn- 
Juri, îl convinge pe Ciubikov și îm
preună o supun cercetărilor pe fru
moasa doamnă. Luată din scurt, ea îi 
conduce pe cei doi abili detectivi care 
deja arestaseră trei criminali, la ma
gazia unde-l ținea închis pentru a-l 
avea mai aproape pe iubitul său... 
Mark Ivanovici Kleauzov, care, de-

- învingători în finala 
R. la fotbal
nu a putut acționa in voie. Orice încer
care periculoasă la poartă fiind anihilată. 
Pe lingă aceasta, au păcătuit și atacanții 
dinamoviști prin aceea că au abuzat de 
prea multe combinații laterale, au tras 
în general puțin și imprecis la poartă.

Linia de atac a oaspeților deși a ac
ționat uneori sporadic a fost foarte peri
culoasă. Mioc, Urcan și în special Seleș 
au produs deseori panică la poarta dina- 
moviștilor. Meritul extremei stînga — 
Seleș — pe lingă faptul că e înscris de 
două ori (min. 30 și min. 40) este că a reu
șit deseori să treacă de Szoke prin cursele 
rapide. A centrat precis și periculos în 
fața porții. Demn de remarcat este faptul 
că jucătorii din Reșița nu considerau 
lupta pentru balon terminată decit atunci 
cind erau din nou in posesia lui. Depose
dați de balon, ei continuau să atace ad
versarul, să nu-1 lase să creeze situații 
periculoase

S-a văzut la reșițeni că pe lîngă „arma" 
principală, de bază a echipei, elanul, dîr- 
zenia — ei posedă și o bună tehnică in
dividuală. Schimburile de locuri, jocul 
în continuă mișcare au produs aprecieri 
pozitive ale publicului.

In ceea ce privește echipa Dinamo- 
București, în ultima și cea mai importantă 
partidă în lupta pentru Cupă, ea s-a com
portat sub așteptări. Jucători tehnici, 
buni tacticieni ca Ozon, Ene, Suru nu au 
putut să străpungă decît rareori sistemul 
defensiv advers. Atacul dinamovist nu a 
trăit decît prin Barta și mai puțin prin 
Neagu (de cînd a fost introdus). Lipsiți 
de putere de pătrundere, înghesuind jo
cul pe centru și enervîndu-se mereu pe 
faptul că nu puteau înscrie, cei 5 atacanți 
au greșit' deseori și au ratat de asemenea 
cîteva ocazii clare (prin Ene și Ozon). Deși 
au dominat uneori insistent mai ales în 
spre sfîrșitul jocului, bucureștenii nu au 
putut concretiza nici una din ocaziile 
avute. Linia de apărare a dinamoviștilor 
a greșit deseori și a dovedit multă nesi
guranță

în general, față de jocul prestat dumi
nică, Dinamo-București nu putea avea 
pretenții la o victorie asupra metalurgi- 
știlor din Reșița. Cupa Republicii Popu
lare Romine ediția 1954 va merge pe me
rit în centrul muncitoresc Reșița. Fo ba- 
liștii reșițeni care au luptat plini de în
suflețire în toate meciurile pentru Cupă 
au astfel satisfacția că lupta lor a fost 
încununată de succes.

R. CALARAȘANU 

parte de a fi mort, o duce intr-un con
tinuu chef șt intr-o necontenită vese
lie.

Deși este o parodie la adresa roma
nului polițist, „Chibritul suedez" sati
rizează cu egală tărie racilele socie
tății țariste, desfriul și falsa morală a 
înaltei societăți, superficialitatea și 
totala nepricepere a „slujitorilor" jus
tiției, relațiile familiare ale micului 
burghez, suficiența „intelectualității" 
provinciale etc.

Regia filmului a înțeles calitatea de 
căpetenie a schiței lui Cehov: seriozi
tatea cu care el a înfățișat acțiunea și 
personajele. Totul se petrece ca în 
viață, cu seriozitate, fără a impune 
comicul care este evidențiat discret, 
subtil și cu îndoită forță. Astfel A. 
Gribov, artist al poporului din U.R.S.S 
l-a înfățișat pe Ciubikov tipicar, măr
ginit, încrezut, dar conducînd cerce
tările și interogatoriile cu toată serio
zitatea cerută de un asemenea caz 
„greu".

Artistul A. Popov a redat cu multă 
autenticitate chipul lui Diukovski. Iți 
rămîn întipărite în minte gesturile cu 
care cercetează obiectele din casă, fe
lul cum le privește printr-o imensă 
lupă, insinuarea cu care rostește cu
vintele, etc.

Filmul „Chibritul suedez" confirmă 
încă odată deosebita atenție care se 
dă în filmele sovietice rolurilor mici. 
Este suficient exemplul rolului Akulika. 
interpretat de T. Nosova, care deși 
spune o singură frază în tot filmul, 
prin felul cum o repetă cu diverse in
tonații, cu o mimică bine studiată, îți 
rămîne întipărită în minte.

Pe lîngă interpretare, regla are me
ritul deosebit de a fi realizat atmos
fera îmbîcsită a vieții provinciale, in- 
troducînd cadre care descriu orașul, 
înscenarea peregrinărilor lui Diukov
ski prin cîrciumi, hanuri etc. (lucru 
care nu se află descris în schiță).

Desigur că aceste observații fugare 
nu pot epuiza nici pe departe nume
roasele învățăminte pe care 
să le tragă spectatorii și mai ales 
neaștii noștri de pe urma 
operelor literare clasice.

MIRCEA ANDREI

trebuie 
ci- 

ecranizării

*

★ ★
.împreună cu filmul „Chibritul sue

dez" rulează filmul concert sovietic în 
culori „Turnul fecioarei".

Prezentînd valoroase opere și balete 
din repertoriul azerbaidjan, filmul 
face cunoscut spectatorilor noștri odată 
cu aceste Interesante creații marea 
măiestrie a Interpreților azerbaidjenl.

In fotografia nr. 1, o scenă din fil
mul „Chibritul suedez"; în cea de a 
doua fotografie, o scenă din filmul 
„Turnul fecioarei".

.1

DUCEM LA REȘIȚA UN TROFEU PREȚIOS

Sîntem fericiți că echipa noastră a 
reușit o asemenea performanță la ca
pătul unui drum greu, plin de obsta
cole. Intr-adevăr, să terminăm învin
gători la București și mai ales împo
triva echipei „Dinamo", iată Un lucru 
pe care mulți dintre noi nu-l credeau 
posibil. Ducem la Reșița un trofeu 
pentru care am luptat mult, neprecu
pețind nici un efort.

Desigur că mulți rdintre spectatorii 
bucureșteni care nu cunoșteau bine 
echipa noastră, credeau că noi ne ba
zăm numai pe voință și dîrzenie. Pe 
teren însă s-a putut vedea că jucătorii 
noștri posedă și cunoștințe tehnice. 
Tocmai pentru aceasta sîntem foarte 
bucuroși. Jucătorii noștri au ascultat 
întru totul sfaturile pe care le-am dat. 
Tactica noastră a fost să formăm o 
apărare de netrecut deoarece cu
noșteam eficacitatea atacului dinamo-

O întrecere
Duminică seara a luat sfîrșit. la bazi

nul acoperit de la Florea3ca, întî'.n rea 
internațională de înot, polo și sărituri de 
la trambulina dintre echipele reprezenta
tive ale R.P.R. și R. D. Germane,

în competiția de înot, oaspeții au de
monstrat din nou o ridicată valoare teh
nică, cîștigînd victoria cu scorul final de 
119--39, înotătorii din RP.R. au opus o 
dîrză rezistență stabilind totodată noi 
recorduri republicane.

La sărituri, pe primul loc s-a clasat 
sportivul german Rudolf Oertel care a 
totalizat 151,37 puncte. El a fost urmat de 
reprezentanții țării noastre Klaus și Her- 

înalta misiune 
a propagandistului utemist

Muncesc al doilea an în calitate de pro- 
pagandisț în învățămîntul. politic de or
ganizație. Multe din îndoielile cu privire 
la posibilitățile mele de propagandist, în
doieli inerente oricărui început, au ră
mas în urmă. In prezent, nu mă mai preo
cupă dacă voi putea face față acestei no
bile sarcini încredințate de organizație, 
ci cum anume să-mi organizez mai bine 
munca, astfel îneît .cursanții să poată 
înțelege mai ușor materialul predat, să 
vadă legătura dintre temele pe care le 
studiem și viața de fiecare zi, dar mai 
ales ca cele studiate în cerc să-i ajute 
să-și îmbunătățească activitatea lor so
cială și profesională.

De un neprețuit ajutor în munca noa
stră, a propagandiștilor, sînt prevederile 
Hotărârii Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
cu privire la activitatea Uniunii Tineretu
lui Muncitor. Căutînd să-mi însușesc 
cele prevăzute în această Hotărîre cu 
privire la desfășurarea învățămîntului po
litic de organizație și folosind propria 
mea experiență de anul trecut, mi-am dat 
seama că de la începutul anului școlar 
va trebui să acord o deosebită atenție ri
dicării calității lecțiilor și convorbirilor.

Anul acesta conduc un curs seral care 
cuprinde numeroși utemiști și tineri 
din cooperativa noastră. Activitatea 
cursului seral trebuie să contribuie la 
educarea acestor tineri în spirit comunist, 
ia lărgirea orizontului lor politic. De aceea 
eu caut ca fiecare lecție și convor
bire să o folosesc în acest scop. Așa de 
exemplu, lecția despre proiectul Statu
tului modificat al P. M. R. a trezit la 
cursanți dorința de a munci astfel îneît să 
merite înalta încredere de a deveni can
didați și maj apoi membri ai partidului 
nostru.

Eu mă străduiesc să fac expunerea 
lecțiilor cît mai clară pentru ca toți 
cursanții să rețină problemele principale 
și să înțeleagă legătura lor strinsă cu 
viața noastră.

Atunci cînd expun lecția mă străduiesc 
să vorbesc în așa fel îneît cursanții să 
poată lua notițe bune. Nu de mult, la una 
din lecții, cîțiva cursanți mă întrerupeau 
adeseori din expunere, rugîndu-mă să re
pet o problemă sau unele lucruri. Ei 
scriau aproape cuvînt cu cuvînt lecția. 
După ce am terminat expunerea am luat 
caietele tovarășilor Boncea loan și Mol- 
doveanu loan, le-am analizat și le-am 
dat apoi unele îndrumări asupra felului 
în care ei trebuie să-și ia notițe.

De asemena eu mă străduiesc să ridic 
neîncetat nivelul convorbirilor, calitatea 
răspunsurilor, să antrenez pe toți cursanții 
în dezbaterea vie a problemelor. In con
vorbirile cursului nostru seral cei mai 
mulți cursanți răspund singuri, fără să-i 
numesc. La lecția „însemnătatea istorică 
a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie și influența ci asupra luptei revolu
ționare a poporului muncitor din țara 
noastră" convorbirea a fost însuflețită, la 
discuții participînd majoritatea cursanți- 
lor.

Mie personal munca de propagandist 
mi-a adus mari satisfacții. Cînd văd cum 
se schimbă tinerii și crește nivelul cunoș
tințelor lor, cum ei devin mai activi în 
producție și în activitatea socială, atunci 
îmi dau seama cît de frumoasă și de im
portantă este munca de propagandist.

Ca să înveți pe alții este nevoie să cu
noști mult, nu poți să te limitezi numai 
la cunoștințele vechi. Pentru aceasta eu 
studiez tot mai perseverent lucrările cla
sicilor marxism-lenlnis'mului, hotărîrile 
partidului și guvernului, citesc literatură 
și frecventez cu regularitate seminariile 
propagandiștilor de la cabinetul de par
tid. Eu însumi am învățat multe în mun
ca de propagandist și știu că pentru a ri
dica calitatea lecțiilor și a convorbirilor 
trebuie să studiez cu perseverență și mă 
străduiesc să fac aceasta în permanență.

PLAIANU IOAN 
propagandist la cursul seral U.T.M. 
de la Cooperativa „Tîmplarul" din 

Bistrița — regiunea Cluj

vist. Acest lucru ne-a reușit destul de 
bine. In permanentă în apropierea 
porții, 7 jucători de-ai noștri (prin re
tragerea unui inter și a unui mijlocaș 
pe linia de fund) destrămau acțiunile 
ofensive ale adversarilor. In ceea ce 
privește atacul n-am reușit întru totul 
să-i dăm o notă mai intensă deoarece 
o parte din jucători luau parte activă 
în apărare. Totuși, contraatacurile noas 
tre au fost — după cum se știe —foarte 
periculoase. Cele două goluri marcate 
de Seleș precum și ocaziile pe care 
le-am avut, dovedesc acest lucru.

Pentru viitor, sarcina noastră este să 
îmbunătățim jocul tehnic al echipei 
fără să neglijăm firește pregătirea ei 
fizică și morală.

MIHAI ZSIZSIK 
EMIL COSMA

antrenori ai echipei ..Metalul".Reșița

dirz disputată
bert Wittenberger cu 136,98 puncte și res
pectiv 124,14 puncte.

Intîlnirile de polo pe apă, desfășurate 
în ziua a doua a concursului, au luat 
sfîrșit cu victoria echipelor R.P.R. La 
juniori, sportivii romîni au obținut vic
toria cu scorul de 3—2 (2—2), iar la se
niori echipa R.P.R a întrecut echipa R.D 
Germane cu 7—4 (5—2).
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Puternicul răsunet international
al declarației conferinței de la Moscova

R. P. UNGARA
BUDAPESTA 5 (Agerpres).
Conferința de la Moscova, scrie ziarul 

„Szabad Nep“, a marcat o etapă impor
tantă în lupta pentru pace și securitate 
în Europa, iar declarația comună a celor 
opt țări constituie un document care, fără 
îndoială, va avea o influență considerabilă 
asupra desfășurării pe viitor a evenimen
telor din Europa.

Vorbind despre hotărîrea țărilor parti
cipante la conferință de a înfăptui mă
suri comune pentru întărirea capacități: 
lor de apărare în cazul ratificării acor
durilor de la Paris, ziarul subliniază: Nu 
vom permite ca evenimentele in curs de 
desfășurare să ne ia prin surprindere— 
Dorim ca și înainte o înțelegere. Dar for
ței ti vom răspunde prin forță.

FINLANDA
HELSINKI 5 (Agerpres). — TASS trans

mite : Comentînd rezultatele lucrărilor 
conferinței de la Moscova, presa demo
crată din Finlanda subliniază uriașa lor 
însemnătate pentru asigurarea păcii ș: 
securității.

Ziarul „Tyokansan Sanomat'*  scrie că 
unicul scop al conferinței a fost să preîn- 
tîmpine un nou război și mai îngrozitor 
la care duce militarizarea Germaniei oc
cidentale.

* Cu prilejul celei de a 30-a aniversări 
a proclamării republicii, primul minis'.ru 
al Republicii Populare Mongole, I. Țeden- 
bal. a oferit la 3 decembrie o recepția in 
cinstea specialiștilor sovietici care lu
crează în Mongolia.

* Răspunzind invitației Patriarhului 
Moscovei și al întregii Rusii, Alexei, o 
delegație de personalități ale vieții reli
gioase din Anglia, în frunte cu canonicul 
Charles Raven, a vizitat timp de două 
săptăminf Uniunea Sovietică.

* La 5 decembrie, primul ministru al

Ziarul subliniază că conferința a repe
tat propunerea cu privire la asigurarea 
păcii și securității in Europa pe baza ur
mătoarelor două principii: in primul rind. 
renunțarea la remilitarizarea Germaniei 
occidentale și începerea unor tratative re
feritoare la unificarea Germaniei în con
formitate cu interesele tuturor popoarelor 
iubitoare de pace; în al doilea rind, crea
rea unui sistem de securitate colectivă 
în Europa care să se sprijine pe partici
parea tuturor țărilor Europei, indiferent 
de orânduirea lor de stat și socială.

Aceste principii, continuă ziarul „Tyo
kansan Sanomat", corespund în întregime 
atit intereselor țării noastre cit și ideilor 
exprimate în declarațiile guvernului.

GERMANIA OCCIDENTALA
BERLIN 6 (Agerpres). — Conferința de 

la Moscova a țărilor europene pentru asi
gurarea păcii și securității în Europa con
tinuă să fie în centrul atenției opiniei pu
blice din Germania occidentală.

Un fost maior al wehrmachtului hitle- 
rist. Hans Ritter din Pfarrkirchen (Bava
ria), invalid de război a adresat o scri

Mitingul de la Univercitalea de Stat .M. V. Lomonosov
In uriașa sală de festivități, care are o 

capacitate dș peste 1500 lecuri, s-au urcat 
rind pe rind la tribună profesori și stu- 
dențl — toți oameni al muncii din cadrul 
Universității. Vocea lor răsuna plină de 
fermitate. Toți exprimau aceeași idee: 
„Noi aprobăm și salutăm cu căldură ho- 
tărîrile conferinței de la Moscova a ță
rilor europene pentru asigurarea păcii și 
securității în Europa. Noi vom dspune 
toate eforturile pentru a întări și mai 
mult forța țării noastre și prietenia în
tre popoare".

Ia cuvîntul Boris Ianin — «spirant la 
facultatea de Geologie:

— întregul colectiv, format din mii de 
tineri, studenți ai Universității din Mcs
cova, a urmărit cu deosebită atenție lu

NU VOM ÎNGĂDUI RENAȘTEREA WEHRMACHTULUI!
VOINȚA NOASTRĂ: PACEA!

Nu vreau să scriu un articol, vreau să 
lansez un strigăt care să străbată con
știința contemporanilor mei. Strigătul 
acesta vreau să străpungă ușa cabinetului 
de lucru al fiecărui confrate întru ale 
scrisului, oriunde se află el, pe orice me
ridian, lîngă orice mare, la poalele mun
ților înzăpeziți sau lîngă albăstrimile Me- 
diteranei. Strigătul acesta vreau să pă
trundă pretutindeni pentru că strigătul 
acesta a trecut și prin mine.

El a țîșnit din milioane de piepturi, din 
milioane de guri. Strigătul rudelor vic
timelor fără de număr ale războiului. Stri
gătul rudelor celor ce au pierit în lagă
rele morții. în care naziști: au măcinat 
vieți fără de număr, oameni pașnici din 
țările Europei, din adincul întinderilor ru
sești. Strigătul apropiat al biologului 
Claudette Kennedy, una din puținele su
praviețuitoare ale groaznicului lagăr din 
Oswieczim după cum ne informează ziarul 
englez „Daily Worker". „...îmi pun în
trebarea : (spune strigătul Claudettei Ken
nedy)... Trebuie ca fiii noștri să lupte ală
turi de asasinii părinților lor ? Sau pot 
fi trimiși să lupte chiar împotriva acelora 
care și-au pus viața în joc pentru a-i salva 
de la această soartă ? : Nu !“ Nu !... trebuie 
să fie strigătul nostru! Nu vrem să li 
se dea armele noilor formații S.S. reîn
viate de către „ucenicul vrăjitor ame
rican". Nu vrem să li se dea putința de
clanșării unui nou măcel clicii revanșarde, 
noilor conducători ai proiectatului Wehr
macht al lui Adenauer

Nu vrem ca negustorii de vieți, congres
menii și industriașii americani să dea in 
mina ucigașilor demenți instrumentele 
perfecționate ale morții!

Vrem ca popoarele să fie lăsate să-și 
hotărască singure propria lor soartă, dru
mul pe care vor să-1 urmeze ele, și nu să 
fie duse cu juvățul la moarte, murind 
pentru cei care cu cinism îi imping la 
moarte pentru interesele lor înguste, pen
tru pofte de dominație mondială.

Un mare militar, mareșalul Uniunii So
vietice A. Vasilevski îl sfătuiește pe 

soare ziarului „Freies Volk" In care arată 
că „singura cale de preîntîmpinare a unor 
nenorociri și mai mari decit acelea su
ferite de popoarele europene, inclusiv po
porul german, în cel de al doilea război 
mondial este caleă tratativelor pașnice 
intre toate statele".

Ziarul „Bremer Volkszeitung" critică cu 
vehemență refuzul puterilor occidentale de 
a participa la conferința țărilor europene. 
„Puterile occidentale, scrie ziarul, pășesc 
pe un drum care nu corespunde interese
lor Germaniei. Adenauer și guvernul său 
urmează același drum. împotriva acestui 
fapt trebuie să protesteze întregul popor 
german. Guvernul de la Bonn in frunte 
cu Adenauer merge atit de departe incit 
afirmă cu nerușinare că propunerile so
vietice ar fi o dovadă a justeței politicii 
de forță. Crede oare intr-adevăr Adenauer 
că sovieticii se tem de cei 500.K» soldați 
vest-german: *

Indiferent de ce crede Adenauer, erie 
timpul ca el să-și dea iasCrșit reams că 
poporul gzrmzn nu-1 va urma pe acest 
drum“.

OLANDA
HAGA 6 (Agerpres). — Ziarul -De 

Waarbexi" publ.ci un articol de Paul de 
Groot, secretatul general al C. C. al Par
tidului Comunist din Olanda, masacrat 
terminării conferințe: țărilor europene 
pentru asigurarea pScS *>  secarititB ia 
Europa.

Analtzind principalele problem*  dJcn- 
tate la conferință. Paul de Grow subli
niază că măsurile prevăzute de ceje opt 
țări participante la coofermta de la Mos
cova nu sint îndreptate numaț spre apă
rarea intereselor țărilor arătate, ci cons
tituie un mijloc puternic pentru a feri po
poarele din Europa occxfezitală șt printre 
altele și poporul niao-Se- de o repetare a 
agresiunii fasriste.

Paul de Groot cheamă parlamenta 
olandez să respingă acordurile de la Pa
ris si declară că Olanda trebuie să snsrină 
următorul principiu tndamesMr heats 
de a pune problema ratificări- este ne
cesar să sa ducă tratative cu privire la 
crearea unu: sistem de securitate colectivă 
în Europa.

în încheierea articolului se spune: Mer- 
gînd umăr la umăr cu țările care au par
ticipat la conferința de la Mcscova. for
țele rezistenței populare vor zădărnici 
planurile de reinarmare a naziștilor și vor 
asigura Europei pacea și securitatea la 
care astăzi, zece ani după cel de al doi

crările conferinței țărilor europene pen
tru asigurarea păcii și securității in Eu
ropa. întreaga noastră invătătură și acti
vitate in cadrul Universității sint îndrep
tate spre construirea unei vieți pașnice și 
fericite. Noi studiem știința, literatura, 
arta pentru a răspîndi cultura în riadul 
poporului. Tineretul nostru este educat in 
spiritul devotamentului față de poporul 
nostru și al prieteniei cu toate popoarele.

Orice încercare a agresorilor de a ne 
înspăiminta și de a scinda lagărul păc i 
și democrației, de a turbura viața noas
tră pașnică, creatoare, va intîmpina o 
necruțătoare ripostă d'n partea tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

Cuvintele candidatului in științe bio

căpcăunul feldmareșal Montgomery să nu 
se joace cu focul; să nu se dedea la ațîțări 
războinice și amintește că in nenumărate 
rînduri, in decursul anilor feldmareșalul 
s-a dedat la amenințări repetate, vestind 
omenirea că nit va scăpa da războiul ato
mic și termonuclear. „Acest atașament de 
exterminare in masă a căpătat la Mont
gomery un caracter obsedant*  — spune 
mareșalul A. Vasilevski. Obsesia crimei 
generalizate este boala conducătorilor po
litici și conducătorilor militari ai Amaricii 
și ale unora din statele apusene. Este un 
fenomen clinic, care trebuie urmărit și 
stăvilit, vindecat de către forțele con
știente ale omenirii Nu putem fi indife
renți față de agitația unor nebuni care 
stau cu chibritul lingă butoiul cu pul
bere... Mareșalul A. Vasilavski îl sfă
tuiește pe Montgomery să sa lecuiască de 
această obsesie și aceste amenințări, amin- 
tindu-i reguli și date din arta militară și 
despre deznodăminte ca acelea din Ardem 
și Dur.querque. Ii mai amintește că lagă
rul păcii însumează o putere uriașă.

Un sentiment de încredere în viitor ne 
străbate cind ne gindim la forțele uriașa 
care apără pacea lumii.

Un santiment de putere și dreptate ne 
străbate cind citim declarația adoptată la 
conferința de la Moscova cu privire la 
securitatea europeană. Totodată noi nu în
cetăm da a trimite mereu, insistent, celor 
care sint dincolo de noi, dincolo da lagă
rul păcii, apeluri neobosite, să îngroașă 
rindurile oamenilor care vor liniște, 
muncă, pace. Nu pot încheia fără a tri
mită o chemare către toți acei care 
aștern pe hirtie imagini despre viață, că
tre cei care pun pe pînze cile ceva din ar
monia naturii, din măreția viitorului 
muncii, către aceia care cercetează cauzale 
și desăvirșirea existenței în lupta pentru 
o cauză dreaptă și o existență bună și L- 
niștită. Trebuie împiedicată renașterea mi
litarismului german !

RADU BOUREANU 
scriitor

Scurte știri
Birmaniei. U Nu, și persoanele care îl 
însoțesc au vizitat Expoziția realizărilor 
economice și culturale ale Uniunii Sovie
tice din Pekin.

* în R. P. Chineză a început construi
rea unui pod peste rîul Lhasa. Odată cu 
terminarea acestui pod, va fi dată spre 
folosință șoseaua Sikan-Tibet, care are o 
lungime de 2.225 km.

* După cum anunță ziarul „Oesterrei- 
chische Volksstimme", la Kapfenberg 
(Austria) a început greva funcționarilor de 
la importanta uzină „Bohler-Werke".

■*  Potrivit agenției Associated Press, 

lea război mondial au dreptul toate po
poarele.

ANGLIA
LONDRA 6 (Agerpres).—Ziarul „Times" 

comentează intr-un articol redacțional 
declarația țărilor participante la confe
rința de la Moscova a țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în 
Europa. Ziarul este nevoit să recunoască 
temeinicia temerilor popoarelor iubitoare 
de pace din Europa in legătură cu pri
mejdia reînvierii militarismului german. 
Temerile Uniunii Sovietice și ale țărilor 
de democrație populară în privința Ger
maniei. se spune in articol, „nu pot fi 
ușor date la o parte". „Atit polonezii, cit 
și francezii au multe motive să aibă o 
considerabilă doză de scepticism iuță de 
intențiile fostului dușman".

Ziarul afirmă insă totodată că planurile 
de reinarmare a Germaniei occidenta’e, 
elaborate de puterile occidentale, trebuie 
tetuși înfăptuite.

Referindu-se la problema creării unui 
sistem de securitate colectivă in Europa, 
z_aru! „Times", nevoit să țină seama de 
popularitatea de care se bucură această 
idee in rlndurile păturilor largi ale po
porului eng’.ez, scrie că puterile occiden
tale nu ar area, chipurile, nimic împotri
va încheierii unui tratat european de 
securitate colectivă. Demascindu-și însă 
pe ioc fățărnicia, „Times" respinge de fap: 
:deea securității colective deoarece el for
mulează drept condiție a încheierii unui 
asemenea tratat crearea Uniunii Europei 
occidentale, adică înarmarea Germanie: 
occidentale in cadrul noului bloc agresiv.

BELGIA
BRUXKTJ.es 6 (Agerpres). — Sub titlu! 

-Conferința de la Moscova se încheie cu 
•un avertisment solemn dat puterilor occi
dentale: înarmarea Bonnului ar obliga 

UR.SS. și țările de democrație populară 
să organizeze și să întărească in comun 
securitatea lor*,  ziarul _Le Drapeau 
Rouge" a publicat un amplu articol con
sacrat încheieri; conferinței. Avertismen
tul solemn al conferinței de la Moscova, 
scrie ziarul, pune guvernul belgian in 
fața următoarei alternative: -Sau să ducă 
o poLt-că îndreptată spre înarmarea re
vanșarzilor germani, fără a ține seama 
de primejdia pe care o implică această 
politică pentru Belgia, sau să pășească pe 
calea promovări; politicii de securitate 
colectivi. de dezarmare și slăbire a încor
dării internaționale.

“ din Moscova
logice. docentul Stepan Andreenko, au 
trezit o aprobare unanimă.

— Oameni: sovietici. — a spus eL — 
nu-vi vor cruța forțele pentru a apăra 
cauza păcii, pentru a apăra omenirea de 
pericolul unui nou război distrugător.

Mitingul a adoptat în unanimitate o 
rezoluție. „Colectivul Universității de Stat 
..M V. Lomonosov dzi Moscova, format 
din studenți. aspirant. profesori, munci
tori și funcționari. — se spun*  in rezo
luție — aprobă cu căldură politica consec
ventă iubitoare de pace a Guvernului So
vietic si salută hotăririle conferinței de 
la Mcscova ca pe un important aport la 
opera de asigurare a păcii în Europa ș: 
ia întreaga lume".

G. SIBIRȚEV

Privim cu încredere 
viitorul

Ca simplu muncitor am urmărit cu 
multă atenție evenimentele internaționale 
petrecute in ultima pericadă. Citind în 
ziare despre Conferința de la Paris, in 
care s-au semnat acordurile cu privire la 
remtiitarizarea Germanie: occidentale, su
fletul m:-a fost cuprins de mînie și in
dignare. Noi. oamenii munci: din Galați, 
am simțit din plin vitregia războiului 
dezlănțuit de militariștii germani. Orașul 
nostru a suferit mult d« pe urma barba
riei Wehrmachtul'ji. Cartiere întregi au 
fost prefăcute in ruine de hoardele hitle- 
riste în retragere. Noi muncim acum 
pentru a face orașul nostru mereu mai 
frames. Pentru asta avem nevoie de pace. 
Ca și toți oamenii muncii din Galați, care 
iubim cu toții pacea, am citit cu încredere 
și bucurie Declarația adoptată la Confe
rința de la Moscova. In această Declarație 
am văzut înscrise năzuințele noastre și 
hotărirea noastră de a lupta împotriva 
reînvierii militarismului german pentru 
securitate colectivă în Europa.

Declarația adoptată la Conferința de la 
Moscova ne dă puteri noi in lupta noa
stră. In ea se arată cu hotărâre că in si
tuația de astăzi statele iubitoare de pace 
sint obligate să ia toate măsurile pentru 
a intîmpina pe deplin pregătite pe acei 
care ar cuteza să atenteze la pacea și 
securitatea lor. Se înșeală amarnic cei 
care cred că politica noastră de pace izvo
răște cumva din slăbiciune. Noi privim 
cu încredere viitorul. Puternicul lagăr al 
păcii și socialismului este o forță uriașă 
de neînvins. Poporul nostru, toate po
poarele lumii nu vor îngădui să se pună 
din nou armele în miinile militariștilor 
germani, nu vor îngădui ca Europa să 
cunoască o nouă baie de singe.

Eu salut cu bucurie și sprijin din inimă 
istorica Declarație adoptată la Conferința 
de la Moscova. în această declarație eu 
văd o expresie vie a hotărîrii tuturor 
oamenilor muncii din țările lagărului 
păcii, a tuturor constructorilor socialis
mului din țara noastră de a contribui cu 
toate forțele la apărarea păcii.

RAU ION 
muncitor la întreprinderea E. C. 2 

Galați

medicii de la spitalele de stat din Rio de 
Janeiro (Brazilia) au declarat grevă cerînd 
mărirea salariilor. Medicii au plasat în 
fața spitalelor pichete de grevă.

*• Datele oficiale arată creșterea șoma
jului in S. U. A. Potrivit comunicărilor 
Ministerului Muncii. în luna octombrie în 
industria prelucrătoare au foSt angajați cu 
1,3 milioane muncitori mai puțini decit 
in octombrie anul trecut, în transporturi 
numărul muncitorilor s-a redus în aceeași 
perioadă cu 235.000, iar în industria mi
nieră — cu 112.000 de persoane.

Sesiunea Adunării Generale 
a O. N. U.

NEW YORK 6 (Agerpres). — TASS 
transmite: în ședința plenară din 4 de
cembrie, Adunarea Generală a aprobat în 
unanimitate raportul și rezoluția Comite
tului Politic în problema colaborării in
ternaționale In domeniul dezvoltării și fo
losirii energiei atomice în scopuri pașni
ce. După cum s-a mai anunțat, această 
rezoluție prevede crearea intr-un viitor 
apropiat a unui organ internațional pen
tru energia atomică și convocarea în anul 
1955 a unei conferințe tehnice internațio
nale pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Adunarea Generală a aprobat cu o ma
joritate de voturi rezoluției Comitetului 
juridic, care prevede crearea unui comi
tet special pentru problema definirii 
agresiunii, care urmează să coordoneze 
diferitele păreri exprimate în cadrul dis
cutării acestei probleme in Comitetul ju
ridic. Comitetul special a fost însărcinat 
să prezinte celei de a 11-a sesiuni a Adu
nării Generale un raport și un proiect cu 
privire la definirea agresiunii.

Adunarea Generală a aprobat hotărîrea 
Comitetului general prin care cere trans
ferarea de la Comitetul Politic la Comitetul 

; Politic Special a celor două probleme in
cluse pe ordinea de zi la propunerea de
legației U.R.S.S. — problema ,.Cu privire 
la încălcarea libertății navigației în zona 
mărilor Chinei", și problema „Cu privire 
la acțiunile agresive împotriva Republicii 
Populare Chineze și la răspunderea cc-i 
revine flotei maritime militare a S.U.A. 
pentru aceste acțiuni".

Adunarea Generală a aprobat și a luat 
cunoștință de alte rapoarte și recomandări 

I ale comitetelor.

Primirea 
ambasadorului iugoslav 

la Sovietul Suprem a! U.R.S.S.
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS trans

mite : Zilele trecute, președintele Sovie
tului Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. P. Volkov, și președintele So
vietului Naționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., V. T. Lațis, au primit 
pe ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Federative Populare 
Iugoslavia în U.R.SS., D. Vidici.

în timpul convorbirii, care a durat apro
ximativ o oră, A P. Volkov și V. T. Latis 
au răspuns, la rugămintea lui D. Vidici, li 
întrebări privind activitatea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

La primire a fost de față F. Bahici, 
consilier al ambasadei Iugoslaviei in 

. U.R.S.S.

In lugos'avia 
a intrat în tunc{iune 

primul agregat al unei 
hidrocentra'e

BELGRAD 6 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Ziarul „Borba" relatează că zilele tre
cute a fost pus in funcțiune primul din 
cele șase agregate ale hidrocentralei „Ia- 
blanița". Acest agregat va produce zilnic 
576.000 de kw. ore energie electrică.

Conferința C. C. al U. T. M. 
din R. P. Ungară

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — M.T.I. 
transmite: Zilele acestea a avut loc Ia 
Budapesta conferința Ccmitetului Cen
tral al Uniunii tineretului muncitor din 
R. P. Ungară. La lucrările conferinței au 
asistat Matyas Rakosy, prim-secretar al 

: Comitetului Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria și I-ajos Acs, secre
tar el Comitetului Central. în cursul dez
baterilor, Matyas Rakosy a luat cuvîntul 
pentru a face o expunere asupra situației 
interne și internaționale. El a vorbit apoi 
despre activitatea Uniunii tineretului 
muncitor și îndeosebi despre sarcinile 
care revin Uniunii ia vederea Îmbună
tățirii muncii sale. Rakosy a subliniat că 
Partidul celor ce muncesc din Ungaria 
este totdeauna alături de Uniunea tine
retului muncitor căreia îi acordă tot spri- 
jinuL Cuvântarea lui Rakosy a fost viu 
aplaudată de cei prezențe

Inîringerea partidului 
lui Adenauer în alegerile 

din Berlinul occidental
BERLIN 6 (Agerpres). — Ziarele berli- 

neze anunță în numerele lor din 6 de
cembrie rezultatele preliminare ale ale
gerilor pentru adunarea orășenească de 
deputați din Berlinul occidental, care au 
avut loc la 5 decembrie in Berlinul occi
dental.

După cum relatează agenția A.D.N., la 
alegeri au luat parte 91,6% din alegătorii 
vest-berlinezi. Voturile alegătorilor s-au 
împărțit între cele nouă partide care au 
luat parte la alegeri, după cum urmează: 
Partidul social-democrat din Germania — 
684.645 (44%), Uniunea creștin-democrată 
— 466.595 (30%), „Partidul liber demo
crat" — 196.845 (12,7%), „Partidul ger
man" — 75 159 (4,8%), Partidul Socialist 
Unit din Germania — 41.225 (2,7%), „Par
tidul social-demccrat independent din 
Germania" — 1.536 (0,1%), „Uniunea eco
nomică a păturilor mijlocii" — 26.868 
(1,7%), „Blocul german" — 39.205 (2,5%) 
și „Uniunea socială liberă" — 2.374 (0,2%).

Adencusr amenință...

BERLIN 6 (Agerpres). — Agenția A.D.N. 
anunță că în cadrul unui miting electo
ral al Uniunii creștin-democrate, care a 
avut loc in Palatul Sporturilor din Ber
linul occidental, a luat cuvîntul Adenauer, 
înfuriat peste măsură de faptul că majori
tatea populației vest-germane este împo
triva planurilor sale de război, Adenauer 
a încercat să convingă pe cei de față că 
fiecare locuitor din Berlinul occidental 
trebuie să fie gata pentru a duce la în
deplinire politica acordurilor de la Paris. 
După cum relatează agenția A.DiN., Ade
nauer a spus că Berlinul occidental va 
juca un rol important ca primă linie a 
frontului Occidentului împotriva Uniunii 
Sovietice. In această privință. Berlinul, a 
spus el, va avea o importanță și mai mare 
după ratificarea acordurilor de la Paris, 
deoarece atunci Republica Federală și alia- 
ții săi vor trece la o politică mai activă 
împotriva Răsăritului.

nerei generații
Intilnirea internaționali

Joi 9 decembrie 
are loc la Vlena 
un eveniment de
osebit de însem
nat în viața tl- 

iubitoare de pace: 
.........._  _____ ____ '1 a tinere
tului sătesc. Timp de țapte zile solii 
tineretului de la sate din toate țările 
lumii vor discuta probleme legate de 
viața și activitatea tineretului sătesc. 
Totodată aceștia vor căuta să găsească 
căile cele mai potrivite care să ducă 
la îmbunătățirea vieții tinerilor trudi
tori ai ogoarelor din țările capitaliste. 
Intilnirea internațională a tineretului

în Italia unde multe provincii au un 
caracter eminamente agricol, tineretul 
sătesc trăiește în condițiuni mizere, ca de 
altfel masele țărănești din întreaga Italie.

Trebuie subliniată situația din provin
cia Ravenna atit în ce privește condițiu- 
nile de viață ale tineretului de la sate, ale 
tinerilor muncitori cu brațele în special, 
cit și pentru marile inițiative care eu avut 
loc aici. Cea mai mare parte a anului șo
măm, răbdăm de foame. Noi, tinerii din 
această provincie lucrăm în medie 100 de 
zile pe an ; in zonele deluroase însă se 
muncește cel mult 40-45 zile pe an și 
fetele mai puțin de jumătate decit noi.

Tinerii sub 16 ani, tinerele și femeile 
sint retribuite cu 90% din salariul unui 
bărbat, indiferent de randamentul lor.

De aceea ciștigul anual pe care îl rea
lizăm noi, tineretul, se ridică în jurul su
mei maxime de 40.000—45.000 lire pentru 
tineretul muncitor din regiunile deluroase 
și de 100.000—115.000 lire pentru tinere
tul de la șes ; în ce privește fetele, ele nu 
cîștigă decit circa 30.000 lire anual la șes 
și nici un ban in regiunile deluroase.

Comparind aceste cifre cu costul vieții 
se poate constata în ce condițiuni mizere 
trăim noi, tinerii italieni de la sate.' Ast
fel, este suficient să arătăm că 1 kg. de 
pîine costă 118 lire, carnea de vită — 100 
lire kg., un pachet de țigări obișnuite 200 
lire, o pereche de pantofi — 3000 pînă la 
6000 lire, un bilet de cinematograf — 
150—250 lire, un costum de haine 30.000 
lire și așa mai departe. Prețurile și scum- 
petea sint de nesuportat.

Mai mult încă, în timpul cind sîntem 
șomeri, nu na bucurăm de nici un fel de 
asistență și nu primim nici un ajutor de 
șomaj.

Da asistență socială parțială se bucură 
numai cei care depășesc 150 zile lucră
toare pe an ; ori nici un tinăr nu trece de 
această cifră.

Să nu mai vorbim de biblioteci, căci 
marea majoritate a tineretului de la sate 
nici nu cunoaște măcar semnificația aces
tui cuvînt. Tinărul este considerat de pa
tron ca un cline care-1 dă tîrcoale, care 
este aruncat de colo pînă colo, sub uni
cul pretext: „ești tinăr". Intr-un cu- 
vînț — el este considerat drept o ființă 
inferioară și incapabilă, fără inițiativă. 
De problema calificării, cursuri de spe
cializare profesională în agricultură, po
micultură sau economie gospodărească, 
nu s-a vorbit niciodată. Desigur că aceas
tă stare de lucruri și de înapoiere se ex
plică prin dominația seculară a latifundia
rilor și existența celor 20 ani de cîr- 
muire fascistă, ani în care au fost întot
deauna reprimate cu violență luptele, în 
general spontane, ale muncitorilor agri
coli care revendicau condițiuni mai bune 
de viață. Astăzi lucrurile nu mai pot ră- 
m'ne la fel ca înainte.

In ultimii zece ani masele țărănești s-au 
ridicat la luptă activă pentru drepturile 
lor vitale. In primele rînduri ale luptei 
pășesc tinerii țărani.

Principala revendicare a tinerilor ță
rani este aceea a posibilității de a găsi 
de lucra (trebuie ținut seama că peste 
6000 hectare de pămînt sint necultivate); 
această revendicare este legată apoi dc 
calificarea profesională și de lupta pen
tru realizarea acestei revendicări.

In anul 1952, în lunile de toamnă, ti
nerii din Castglione, San Alberto, Mer-

„Grijile*  domnului Churchill
încă înainte de terminarea celui de al 

doile'a război mondial, Churchill a tri
mis mareșalului Montgomery o telegra
mă cerîndu-i să adune cu grijă armele 
germane pentru a putea fi din nou îm
părțite soldațllor germani. (Ziarele).

CHURCHILL; Cil de lungi mi s-au părut acești ani!...
Desen de EUG. TARI.

SPECTACOLE
MARȚI 7 DECEMBRIE 1954

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R.: 
Coppelia; Teatrul de Stat de Operetă: Casa cu trei 
fete; Național „I. L. Caragiale“ (Studio) : Platon 
Krecet; Național „I. L. Caragiale" (Comedia) : 
Cei din Dangaaid: Municipal: Cum vă place; 
Tineretului: Neisprăvitul; Studioul Actorului de Film 
„C. Nottara": Mincinosul: Armatei (B-dul G-ral Ma- 
gheru): Avarul; Armatei (Calea 13 Sentembrie) : 
Vlaicu Vodă: Muncitoresc C.F.R. (Ginlești): Titanic 
vals; Ansamblul de Estradă al R.P.R.: Concert de 
muzică ușoară romlnească (ora 20.15. tn sala din 
Calea Victoriei), Magazin de Stat (ora 19,?0, în sala 
din str. Alex. Popov nr. 23); Circul de Stat; Pri
mul spectacol.

CINEMATOGRAFE: Patria, Elena Pavel, Mio
rița: Circul Slavia; Republica, București, înfrățirea 
intre popoare. Libertății : Chibritul suedez. Turnul 
fecioarei; I. C. Frimu, Alex. Sahia: Zilele mtniel;

Tinerii țărani italiep’ 
înaintea Intîlnirii

sătesc va constitui astfel o etapă im
portantă in dezvoltarea mișcării de ti
neret de la sate in lupta pentru pace 
și bunăstare.

Intilnirea de la Vicna oferă un mi
nunat prilej pentru tineretul întregii 
lumi de a cunoaște viața fi lupta tine
rilor țărani de pretutindeni pentru 
pace fi bunăstare. De curind, redacția 
noastră a primit un articol din partea 
unui tinăr muncitor agricol din pro
vincia Ravenna — Italia — din acele 
locuri de unde a pornit inițiativa con
vocării Intîlnirii internaționale a tine
retului sătesc. Publicăm mai jos acest 
articol.

rano, Porto Corrini, Alfonsine, din pro
vincia Ravenna, și-au pus în mod serios 
această problemă, au discutat-o in adu
nări de tineret, delegînd comis'.uni cars 
s-au prezentat marilor latifund'ari, au
torităților municipale, inspectoraiului de 
muncă etc. pentru a cere de lucru, pre
cum și instituirea unor cursuri de cali
ficare.

La început aceste comisiuni nu au fost 
luate în serios, dar cind această acțiune 
s-a lărgit, o parte din revendicări au fost 
satisfăcute.

în această etapă, noi, cei organizați în 
Confederația muncitorilor agricoli, am 
înființat comisiuni de tineret ale confede
rației, am organizat luptele pe latifundii 
și am susținut revendicările noastre cu 
caracter sportiv, recreativ. în afară de 
cele profesionale propriu zise.

Vreau să amintesc de experiența tine
rilor și tinerelor muncitoare cu brațele și 
dijmașe din Conselice, din cursul anu
lui trecut, care a constituit un exemplu 
de urmat pentru tineretul din întreaga 
provincie.

Nic'odată în această localitate tinere
tul sătesc nu a făcut vre-o excursie co
lectivă finanțată de patroni sau moșieri. 
Cele două organizații ale muncitorilor cu 
brațele și dijmașilor, au convocat o adu
nare invitînd pe toți tinerii care își pro
puneau să facă o excursie. Aceas ă ini
țiativă a avut vn larg răsunet. Adunarea 
a organizat peste 30 comis'tmi de tine
ret compuse din băieți și fete, muncitori 
cu brațele și dijmași. care In ziua ur
mătoare s-au prezentat la moșierii da 
care depindeau cerind finanțarea unei 
excursii.

Acțiunea a reușit pe deplin. La început 
latifundiarii au rămas surprinși de aera- 
stă cerere și au refuzat să dea banii ne
cesari, dar cind au constatat împreună cu 
ceilalți moșieri cu cită seriozitate a fost 
prezentată cererea din partea tiner lor, 
la a doua întilnire cu comisiuni’e de ti
neret toți au cedat și astfel 150 tineri și 
tinere dintre muncitorii cu brațele și dij
mași, și-au realizat cererea lor. La ple
carea și la sosirea din excursie, toată 
populația comunei s-a strins în jurul ti
nerilor care au dobindit un pr.'m suc
ces, salutînd victoria acestuia.

în ultimii ani, la San Alberto, tinerii 
țărani și-au intensificat lupta pentru sa
tisfacerea revendicărilor lor. Tinerelul 
comunist și comisiunea de tineret sindi
cală din San Alberto s-au ocupat cu or
ganizarea luptei tinerilor țărani în toate 
locurile de muncă agricole ; după o se
rie de reuniuni s-a ținut un Congres la 
care s-au sublin’at condițiunile de trai 
ale tineretului de la sate, s-a elaborat o 
Cartă revendicativă și s-a trasat calea 
pentru realizarea ei.

Acest Congres a fost acela care a dat 
naștere măreței inițiative a Apelului pen
tru o întilnire internațională a tineretu
lui sătesc, apel care a fost primit cu 
mare entuziasm nu numai de întreg ti
neretul. dar și de personalități și orga
nizații de diferite orientări politice. Fe 
această cale, calea luptei pentru pace și 
un viitor mai bun, pornește întreg tine
retul sătesc italian, sigur de sine și de 
forțele sale.

TAMBURINI ALFREDO 
muncitor cu brațele 

din Ravenna, Italia

Maxim Gorki: Tainele vieții B 
Vasile Roaită: Asaltul fortului din —
Iile Pintilie: Locotenentul iui Ratecz
Prieteni credincioși; Victoria: Oc —. 
Noi: Arta creatoare chineză. Mec _ - •
ronde—Dinamo, Expoziția agricoli «mmB 
Moscova —■ 1954, Taniușa. Tiavfc«. Ten 9 
Arta, Popular: Hamlet; M Emiwfcrx: 
Tineretului: Circul: Alex. Popc% fcVwcn- 
la Tulipe; 8 Martie: Slugâ ia t • <■» -
Olga Bande: Școala euraiuhri: Dmc» 9me 
despre om: 23 August: luliu*  Fscfa * n 
Constantin David: O noapte la Vescftac I 
Descoperire misterioasă : Aurel vtajra. i.

4K

Suflete zbuciumate: Flacăra: . —t.
Bălcescu: Scanderbeg: Cultural:
8 Mal: Agentul nr 13. Volga: Cioc-—w - ■ %*  : 
Fiica regimentului; T. Vla<fimire»«.z > r*  
frată; Gli. Coș buc: Reîntoarcerea vtetortaaML
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