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SĂ CREȘTEM CU GRIJĂ
VIITORII MEMBRI AI PARTIDULUI

ȚN RÎNDURILE PARTIDULUI MUN-
JL CITORESC ROMIN se unesc cei 

mai conștienți și mai înaintați 
oameni ai clasei muncitoare, țărănimii 
muncitoare și intelectualității, oameni care 
nu precupețesc nimic pentru traducerea 
în viață a sarcinilor construirii socia
lismului. Partidul Muncitoresc Romîn 
este detașamentul înaintat, de avangardă, 
al clasei muncitoare, forța conducătoare 
a oamenilor muncii din Republica Popu
lară Romînă. Milioane de oameni ai 
muncii de la orașe și sate înconjoară par
tidul cu toată încrederea și dragostea lor, 
deoarece ei știu că pentru partidul nostru 
nu este nimic mai presus ca slujirea 
fără preget a intereselor poporului, ca 
lupta pentru un trai îmbelșugat pentru 
toți cei ce muncesc în țara noastră.

In proiectul Statutului modificat al 
P.M.R. se arată că U.T.M. este princi
pala rezervă a partidului, că U.T.M. a- 
jută partidul în educarea comunistă a. ti
neretului, în mobilizarea lui la lupta în
tregului popor muncitor pentru întărirea 
regimului democrat-popular și construi
rea socialismului. Din rîndurile Uniunii 
Tineretului Muncitor se ridică viitorii 
candidați și membri ai partidului și toc
mai de aceea, în toată activitatea lor, 
organizațiile U.T.M. trebuie să îndreptă
țească prin fapte încrederea acordată de 
partid, pregătind noi și noi detașamente 
de tineri demni de a intra în partid.

Organizațiile U.T.M. au în centrul 
preocupărilor lor educația comunistă a 
tineretului — în muncă, în învățătură, în 
timpul liber. Ele au datoria să dezvolte 
în rîndurile tineretului înalte calități 
morale ca vigilența, combativitatea și 
ura neîmpăcată față de dușmanul de 
clasă, curajul, capacitatea de a învinge 
greutățile, spiritul de sacrificiu pentru 
apărarea patriei și a cuceririlor revolu
ționare ale poporului, cinstea și sinceri
tatea, respectul față de vîrstnici, dragostea 
pentru familie, tovărășia și prietenia. Ele 
trebuie să folosească cele mai variate 
metode pentru a combate cu tărie orice 
rămășițe ale moralei burgheze.

Pregătind utemiști pentru primirea 
în partid, organizațiile U.T.M. trebuie 
să se preocupe în modul ce| mai serios 
de creșterea profesională a tinerilor ast
fel ca ei să devină fruntași, exemple de 
urmat pentru întregul colectiv. Astfel de 
tineri crescuți de organizațiile U.T.M. 
sub conducerea organizațiilor de partid 
sînt nenumărați în țara noastră. Cine nu 
a auzit, de pildă, de tînărul miner Mi
hai Ștefan, unul dintre fruntașii Văii 
Jiului, un om care-și iubește cu pasiune 
meseria, un tînăr conștient, care s-a do
vedit capabil să formeze din brigada sa 
de tineret un colectiv închegat, plin de 
inițiativă și hotărîre în lupta pentru în
deplinirea și depășirea planului!

Din rîndurile partidului fac parte oa
menii cei mai conștienți, capabili să se 
orienteze în problemele complexe pe 
care viața le pune zi de zi în orice loc 
de muncă. De aceea, tinerii care se pre
gătesc să intre în partid trebuie să-și în
sușească neîncetat învățătura marxist- 
leninistă, să-și însușească politica parti
dului nostru și să lupte pentru aplica
rea ei. Invățămîntul politic U.T.M. are 
în această privință un rol deosebit de 
important. In educarea tinerilor pentru a 
deveni candidați de partid, organizațiile 
U.T.M. nu pot uita nici o clipă că acest 
titlu îl merită tocmai cei mai buni 
cursanți, acei tineri care învață neobo
sit, cu sîrguință și aplică în viață cu
noștințele dobîndite.

Pregătirea utemiștilor pentru a deveni 
candidați de partid se face zi de zi, prin 
metode cît mai variate, printr-o muncă 
temeinică de lămurire a tineretului asu
pra politicii partidului nostru, prin edu
carea continuă a tinerilor în spiritul dra
gostei față de partid, în spiritul dorinței 
de a urma cu însuflețire pildele de eroism 
în muncă ale .comuniștilor. Acestui scop 
îi servesc și nenumăratele acțiuni cu un 
profund caracter educativ inițiate de 
multe organizații U.T.M. In numeroase 
organizații au fost ținute adunări gene
rale .în care au avut loc discuții despre 
partid, despre trăsăturile morale ale co
muniștilor, despre înaltele cerințe pe 
care le îndeplinesc membrii de partid. In 
multe alte organizații de bază U.T.M. 
s-au făcut expuneri cu privire la proiec
tul Statutului modificat al partidului, 
punîndu-se un deosebit accent pe capi
tolul în care se .vorbește despre membrii

de partid, despre drepturile și îndatori
rile lor. O puternică influență educativă 
exercită, asupra tinerilor expunerile ce se 
fac în diferite adunări despre trecutul 
măreț de luptă al partidului, despre lupta 
dusă de U.T.C. sub conducerea partidu
lui. Asemenea expuneri, făcute într-o 
formă cit mai atrăgătoare, trebuie să răs
pundă dorinței tineretului de a cunoaște 
faptele de eroism, nenumăratele dovezi 
de dragoste de patrie și popor ale luptă
torilor comuniști în tot decursul istoriei 
partidului nostru. Asemenea expuneri au 
darul de a sădi și mai puternic în con
știința tinerilor dorința de a semăna cît 
mai mult comuniștilor, de a-i urma pe 
aceștia și de a face parte din rîndurile 
partidului.

Organizațiile U.T.M. poartă răspunde
rea pentru fiecare utemist recomandat 
spre a fi primit în partid. De aceea, a- 
dunările generale U.T.M. în care se dis
cută cererea utemistului de a fi recoman
dat de către comitetul raional sau oră
șenesc U.T.M. pentru a deveni candidat 
de partid, trebuie să dea dovadă de o 
înaltă principialitate, de exigență față de 
munca și conduita morală a utemistului 
respectiv. Experiența arată că în unele 
organizații U.T.M., în munca de educare 
a tinerilor pentru a deveni candidați de 
partid se mai manifestă’încă . destule lip
suri. Comitetele unor organizații de bază 
și unii activiști utemiști consideră că 
prin ținerea cîtorva conferințe sau a 
unei adunări generale, așa cum s-a în- 
tîmplat la fabrica de piele și încălțăminte 
„Dobrogeanu Gherea" din Oradea, pro
blema a fost rezolvată. Trebuie să se 
înțeleagă că munca de pregătire a ute- 
miștilor și a tinerilor pentru a deveni 
candidați de partid nu este o muncă de 
sezon, nu constituie o anumită campanie 
in activitatea organizațiilor U.T.M.. Uni
unea Tineretului Muncitor este rezerva 
de luptă a partidului și prin urmare, în 
întreaga lor activitate organizațiile 
U.T.M. sînt datoare să sădească în ini
mile utemiștilor și ale celorlalți tineri 
dorința de a se pregăti și a se ridica din 
punct de vedere ideologic și profesional 
pentru a putea fi demni să intre în rîn
durile . ..........

Mai sînt cazuri cînd în adunările ge
nerale 
rului de a primi recomandarea din par
tea raionului U.T.M., în loc să se anali
zeze felul cum tînărul respectiv își înde
plinește sarcinile profesionale, să se vadă 
care este atitudinea față de tovarăși, 
față de familie, strădania lui de a în
văța continuu, tînărul respectiv este su
pus de către unii utemiști „pregătiți” la 
un examen dificil de marxism-’.eninism. 
Adunările în care se dezbat cererile ute
miștilor pentru a primi recomandarea 
comitetului raional sau orășenesc trebuie 
să constituie o înaltă școală de educație. 
Prin principialitatea și simțul de răspun
dere cu care se discută cererea fiecărui 
utemist, aceste adunări trebuie să consti
tuie un îndemn și pentru alți tineri dor
nici să poarte înaltul titlu de membru al 
partidului.

Sînt cazuri cînd unele comitete ale 
ganizațiilor U.T.M. amină cu lunile 
rerile utemiștilor de a fi discutați de 
tre adunarea generală pentru a primi 
comandarea comitetului raional U.T.M., 
iar după ce sînt discutați ei trebuie să 
mai aștepte alte luni pînă ce tovarășii 
din biroul raional U.T.M. se hotărăsc să 
se adune, să discute și să dea în sfîr- 
șit recomandarea. Acest stil de muncă 
greoi și greșit, lipsit de răspundere este 
cît se poate de dăunător. El nu stimu
lează cu nimic dorința firească a ute
miștilor de a se adresa organizației 
U.T.M. în vederea recomandării lor or
ganizațiilor de partid. In numeroasele 
scrisori sosite în legătură cu aceasta la 
redacție, tinerii respectivi cer, pe bună 
dreptate, ca organizațiile lor să dea do
vadă de mai multă inițiativă și operati
vitate, de mai mult simț de răspundere 
față de îndeplinirea acestei sarcini mari 
și nobile ce a fost încredințată Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Pregătirea de utemiști demni de a de
veni candidați și apoi membri de partid 
constituie o sarcină de mare răspundere, 
care cere muncă continuă, neobosită. Ni
mic nu este însă prea greu pentru orga
nizațiile U.T.M. atunci cînd este vorba 
de a sădi la tineri calitățile morale ale 
luptătorului înaintat, călit din punct de 
vedere politic, demn de a purta înaltul 
titlu de membru al partidului.
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Utemlstul Prlcop Vasile din secția 
difuzie a fabricii de tananțl „Argeșul". 
Pitești dă produse de calitate superi
oară folosind metode înaintate de 
muncă.

Iată-1 în fotografie supraveghind ex
tragerea taninului din tocătura de lemn 
de stejar. Foto: RADU COSTIN

Așezat mai întîl afară, la intrarea în 
oțelăria Siemens Martin din Combinatul 
metalurgic „Gh. Gheorghlu-Dej" din Hu
nedoara și mai tîrziu sus, pe platforma 
cuptoarelor, buletinul „Vorbește postul 
utemist de control" a ajuns să fie cuno
scut și prețuit de toți oțelarii combina
tului datorită activității sale continue și 
a combativității sale necruțătoare față de 
lipsuri. Postul utemist de control și-a 
cîștigat stima muncitorilor combătind la 
timp manifestările nesănătoase din cadrul 
secției, înțepindu-i cu acul satirei pe 
chiulangii, pe leneși, pe neglijenți, pe 
îngîmfați... Azi cu un raid, mîine cu o 
caricatură, postul utemist de control și-a 
adus contribuția sa la îmbunătățirea acti
vității organizației de bază U.T.M., la 
înviorarea muncii brigăzilor utemiste de 
producție, la întărirea disciplinei în rîn
durile tinerilor oțelari.

Se înțelege că interesul cel mai mare 
l-au stârnit caricaturile. întotdeauna cînd 
se publica în buletin o caricatură, se for
mau două tabere: una a celor care zi
deau cu hohote de „eroii" ei, iar a doua a 
„eroilor”, care erau țintuiți de atîția ochi 
și împunși de atîtea ironii.

S-au iscat de multe ori și „scandaluri”. 
Ele însă n-au speriat pe nimeni și n-au 
oprit în loc activitatea postului utemist de 
control. Așa s-a întîmplat cu Totoianu 
Gheorghe, care a lipsit nemotivat de la 
lucru din pricina unui chef ce-1 făcuse 
de cu seară. A doua zi, cînd a venit, 
și-a și văzut caricatura. Pe platformă 1 
se aruncau vorbe tăioase.

— Și zi așa Totoiene, o făcuși ?_
— Te-ai învîrtit de cal bălani I
— S-a învîrtit de o căciulă, și-a furat-o 

singur !
Atunci omului 1 s-a suit singele la cap, 

s-a făcut roșu de mînie și a pornit cu 
pumnii strînși spre macaraua lui Bogdan 
— caricaturistul postului. Ajuns față în 
față cu el și-a descleștat pumnii:

— îți bați joc de oameni, ai ? Nu ți-e 
rușine, mă ?

— Mie i"
lipsit de

— Nu,
— Da’

ieri?DIN
Tovarășul Panait Ion 

nu se prezintă uneori 
muncă în schimbul 
duminică noaptea.

să-mi fie rușine ? Da’ ce, eu am 
la lucru?
da'...
ce? Nu-1 adevărat că al lipsit

De atunci Totoianu n-a mai lipsit nemo
tivat și n-a mai venit cherchelit pe plat
formă.

întîmplări din acestea au fost multe. 
Peste două dintre ele însă nu se poate 
trece cu vederea.

S-a scris mereu prin gazete despre tî
nărul oțelar Lăbuneț Vaier. îl știe toată 
Hunedoara și probabil e cunoscut și prin 
alte colțuri de țară.

Muncitorii îi rostesc numele cu respect, 
iar comitetul raional U.T.M. îl trece la 
capitolul realizări în toate rapoartele. Și 
toate acestea pentru că brigada pe care o 
conduce el este cea mai bună brigadă ute
mistă de oțelari; ea deține de multă vreme 
titlul acesta, pe care l-a cîștigat și datorită 
priceperii și dragostei de muncă a lui Lă
buneț. Lăbuneț a învățat în Uniunea So
vietică să lucreze după metodele oțelari- 
lor de acolo și nu se poate spune că nu 
și-a cîștigat faima pe bună dreptate.

Firește, Lăbuneț Vaier are și el lipsu
rile lui. Totuși, cînd a fost pus în fața 
unui caz petrecut cu Lăbuneț pe care tre
buia să-1 „încondeieze" într-o caricatură, 
Bogdan Ion a stat puțin în cumpănă. Și 
chiar responsabilul postului, Herlea Au
rel, îl încuraja numai cu jumătate de 
gură :

— De fapt, ce-i dacă-i Lăbuneț ? Poate 
să fie un om cît de bun, extraordinar, dacă 
are lipsuri nu trebuie să te ferești să i le 
spui. Numai că., ai grijă tu cum faci ca
ricatura aia, să nu se supere omul!

Ce se întîmplase ?
Cu luni de zile în urmă i se dăduse lui 

Vaier în primire biblioteca secției. Cînd a 
terminat cu inventarul, el a pus la ușa 
dulapului un lacăt respectabil, modern, 
ca să nu pună nimeni mina pe cărți fără 
știrea bibliotecarului. Și lacătul a rămas 
acolo neturburat de nimeni, iar biblioteca 
s-a umplut de praf, devenind un bun al 
neamului șoricesc și servindu-le păianje
nilor drept teren strategic pentru întin
derea mrejelor lor.

în fața unei asemenea situații, cum 
putea să tacă postul utemist de control? 
La gazeta postului a apărut o caricatură 
în care era înfățișată brigada lui Lăbu- 

muncind cu sîrguință la cuptor ; ală

turi, o „brigadă” de șoareci distrugea cu 
același elan biblioteca.

Herlea și Bogdan așteptau să-1 vadă pe 
Lăbuneț supărat sau fără chef de lucru. 
Lucrurile s-au petrecut însă altfel. După 
ce și-a văzut caricatura, Lăbuneț a venit 
la ei. Desigur că în sine nu o fi fost el 
prea vesel. Dar nu lăsă să se vadă nimic. 
A zîmbit și le-a făcut semn cu degetul.

— Șmecheri mai sînteți! Dar aveți 
dreptate, să știți. Uitasem cu totul și de 
citit și de bibliotecă !

A doua zi biblioteca era curățată lună, 
și, firește, cărțile au început să fie Împru
mutate.

Aceiași faimă și-a cucerit-o cu mult îna
intea lui Lăbuneț un alt oțelar tot atît de 
priceput, despre care de asemenea vorbesc 
mult gazetele : Costache Vasile. Și numele 
lui este rostit cu dragoste și respect. Cos- 
tache Vasile a cîștigat in producție multe 
succese cu care se mîndrește nu numai el 
ci și întreaga secție, întregul combinat, în
tregul oraș.

Și cu toate acestea, raidul l-a găsit în- 
tr-una din zile pe Costache... asvîrlind cu 
bulgări de var prin secție. împreuna cu 

dispuși” făceau 
risipeau varul, 
cuvînt dădeau

partidului.

în care se discută cererea tînă-

or- 
ce- 
că- 
re-

L.

Comună fruntașă 
la colectări

BACĂU (de la corespondentul nostru). 
Tovarășul Iacob Dumitru, președintele 
sfatului popular al comunei Palanca vor
bea deputaților, secretarului organizației 
U.T.M. și directorului căminului cultural, 
despre importanța muncji Colective în 
orice acțiune întreprinsă. Ej a arătat prin
tre altele că fiecare țăran muncitor, fie
care deputat trebuie să participe la înde
plinirea planului de colectări.

în seara aceea, s-a împărțit comuna pe 
sectoare și s-au format echipe de femei și 
tineret pentru a sta de vorbă cu fiecare 
om care nu-și predase cotele. De ase
menea s-au pornit întreceri pe cir
cumscripții și sate. Astfel, satul Popoiu în 
fruntea căruia se află deputatul Pascu 
Nicolae a chemat la întrecere satul Ciu- 
gheș, iar circumscripția numărul 10 al că
rei deputat este Popovici Panait a che
mat la întrecere circumscripția 17.

în această perioadă la căminul cultural 
s-au ținut două conferințe cu problema 
predării cotelor. Vorbitorii au popularizat 
.fruntașii, criticînd în același timp pe cei 
codași la colectări. De asemenea, artico
lele la gazeta de perete au fost schimbate 
la timp.

Pe ziua 
Palanca a 
cu 100 la 
fîn, porumb etc. a reușit să-1 depășească.

Fruntașe s-au situat circumscripțiile 10, 
17 și circumscripția 31 din satul Ciugheș 
al cărui deputat este tovarășul Hăineală 
N.
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schimbului 
tn timpul 
întuneric...

Dionlste. jetul 
III, |,studiază“ 
producției pe 
adică doarme.

Vrtnd să-țl 
munca în dauna ___
maistrul Gheorghenoiu n-a 
aprobat transportul unei 
bare de otel cu macaraua.

ușureze 
celorlalți.

— „Treaba lor ce-or 
face cu cuptorul. Pînă 
mîine seară la schimbul 
următor mă tot odih
nesc".

— „Producția merge 
și fără mine. Principalul 
este să trasez sarcini 
subalternilor. Doar de 
asta sînt șet“.

Macara îți trebuie!
Stal că-țl dau acum...'1

250 câmâșuțe și alte produse 
din

de .24 noiembrie a. c. comuna 
reușit să îndeplinească planul 

sută, iar la unele produse ca :

BAIA MARE (de la co
respondentul nostru).—Bri
gada utemistă de croito- 
rese de la secția lingerie 
bărbătească a cooperativei 
„Gutinul" din Baia Mare a 
început să fie cunoscută' 
pentru succesele sale, nu 
numai de muncitorii de aici 
ci și de locuitorii întregu
lui oraș.

în. lupta pentru realiza
rea la timip și întocmai a 
sarcinilor de plan pe acest 
an, lucrătoarele din 
stă brigadă obțin 
semnate economii.

Pe luna

acea- 
și în

— de

materiale economisite 
pildă — tinerele din acea- 
stăj brigadă nu numai că 
și-au depășit sarcinile de 
plan cu 47,4 la sută, dar su 
economisit și însemnate 
cantități de materiale.

Din materialele econo
misite în luna noiembrie 
ș-a lucrat o săptămînă, 
realizîndu-se 250 de cămă- 
șuțe pentru copii. In ace
eași perioadă utemistele 
Balaș Maria și Pop Elisa- 
beta, au propus într-o con
sfătuire tovarășelor lor să 
lucreze cu firul de ață con
tinuu fără a-1 rupe. Acest 
sistem de lucru a făcut

posibilă realizarea econo
miei de 440.000 metri ață. 
Ața economisită poate fo
losi la confecționarea a 
peste 4000 de cămăși băr
bătești.

Pentru a nu rămîne cu 
nimic în urma celor din 
brigada utemistă, tînăra 
Hepca Viorica și-a, depă
șit zilnic sarcinile de plan 
cu 90 la sută. în felul 
acesta ea a contribuit la 
realizarea unei economii 
de 10 metri pătrați de 
pînză cauciucată, din care 
se pot lucra 
rucsacuri saunoiembrie

Au realizat economii Importante

peste 15
12 serviete.

loan.
S-au mai evidențiat țăranii muncitori 

Maxim V. Toader, Popovici V. Alexandru 
și Moraru loan.

Deși Ia început comuna era în urmă cu 
planul de colectări, astăzi, într-un timp 
scurt, datorită muncii colective, se numără 
printre primele comune din. raionul Moi- 
nești.

înainte 
schimb, 
tractoare 
„Ernst Thălmann" 
prit în fața unui panou pe 
care, apăruseră niște cifre 
noi. Ele sintetizau rezul
tatele muncii celor 18 bri
găzi complexe de economii 
in lupta pentru reducerea 
sistematică a prețului de 
cost. Prin aplicarea me
todei Lidiei Korabelnicova

de a intra în 
constructorii de 
de la uzina 

“ s-au o-

și a metodei inginerului 
Kuznețov de recondiționa- 
re a sculelor, cei 629 mun
citori, ingineri și tehni
cieni care compun cele 18 
brigăzi complexe au reali
zat de la începutul anului 
și pînă în prezent econo
mii în valoare de 300.000 
de lei.

Acțiunea de reducere a 
prețului de cost al produ
selor a antrenat și brigă-

de inovatori 
parte peste

zile complexe 
din care fac 
1000 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni. De la începu
tul anului și pînă acum 
aceste brigăzi au propus 
sute de inovații din care 
218 au și fost puse în apli
care. Prin aplicarea lor 
uzina de tractoare a reali
zat economii în valoare de 
2.500.000 lei.

(Agerpres)

Alegeri de asesori
în raioanele „Nicolae Bălcescu” și „Gri

vița Roșie" din Capitală s-au terminat 
zilele acestea alegerile de asesori populari. 
Oamenii muncii au ales din mijlocul 
300 de asesori, oameni cu experiență 
autoritate, stimați de 
muncă.

La uzinele „Tudor 
fost aleși lăcătușii Ion
Dumitru, Nicolae Drăgan, Grigore Moise, 
strungarul Mircea Constantinescu, norma- 
torul Dumitru Vîlcu și maistrul Ion lo-

populari în Capitală

tovarășii lor

lor
Și 

de

auVladimirescu" 
Pîrvulescu, Maria

nescu. Muncitorii de la întreprinderea 
textilă „Flamura Roșie” au reales-o pe 
țesătoarea Gheorghița Spînulescu, care 
este fruntașă în producție, iar ca asesoare 
populară și-a îndeplinit cu conștiincio
zitate sarcinile încredințate. La Com
plexul C.F.R. Grivița Roșie, muncitorii 
au ales din rîndurile lor 27 de asesori 
populari. La gospodăria agricolă de stat 
Popești Leordeni au fost aleși muncitorii 
Gheorghe Constantin și Zamfir Zamfir.

Alegerile de asesori populari continuă 
tn Capitală.

(Agerores)

alți cîțiva băieți „bine 
dezordine în materiale, 
pierdeau timp, într-un 
exemplu de indisciplină.

Și de data aceasta Bogdan și Herlea au 
trecut prin aceleași frămîntări. Să ia po
ziție sau nu ? E vorba doar despre Cos- 
tache Vasile, n.u-i jucărie!

— Ce facem, Bogdane ?
— Eu știu ?
— Zic să-i dăm drumul. Trîntește-t o 

caricatură. Fie ce-o fi!
A doua zi a apărut caricatura. Tot a 

doua zi a început furtuna. Cu o falcă în 
cer și una în pămînt, Costache s-a repezit 
la membrii postului utemist de control. 
Era aprins la față, cum s-ar spune, ca un 
cuptor încins.

— Vă țineți de prostii. De ce-o faceți 
voi, mă, pe deștepții ? Vă mănîncă pielea, 
nu mai aveți ce face și v-ați. apucat, să 
beșteliți oamenii ? Las-că vă cumințesc 
eu !■ Mai ales cu tine, Bogdane, am eu o 
socoteală, că tu m-si maimuțărit acolo !

Era grozav de înfuriat. Din prudență oa
menii l-au lăsat singur. Critica lucra...

★
Dar viața postului utemist de control a 

mers mai departe și se înțelege că și Cos- 
tache Vasile din ziua aceea nu s-a mai 
jucat cu varul, n-a mai pierdut timp și 
și-a cîștigat și mai mult încrederea tova
rășilor de muncă. A înțeles și el, deși mai 
greu, că postul utemist da control n-a fă
cut altceva decît să-l ajute, să-1 scuture 
puțin de îngimfare, de amețeala înălți
milor.

în felul acesta și-a cîștigat postul ute
mist de control încrederea și prețuirea 
oțelarilcr, in felul acesta a devenit el șl 
buletinul său de neinlocuit în viața secției.

...Numai că nu i-ar strica acum și ca
ricaturistului o caricatură la „Vorbește 
postul utemist de control" — una care sa-1 
spulbere teama de amenințările celor cri
ticați, care l-a cuprins în ultima vreme.

■ MIHAI CARANFIL
corespondentul „Sclnteii tineretului” 

pentru regiunea Hunedoara

Ei au intrat în noul an
TG. MUREȘ (de la corespondentul nos

tru). — Antrenați în întrecerea socialistă, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii din 77 
întreprinderi din Regiunea Autonomă Ma
ghiară și-au îndeplinit planul global de 
producție pe anul în curs.

Printre aceste întreprinderi se numără 
și I.F.E.T.-ul din Miercurea Ciuc care și-a 
îndeplinit de curînd planul global de pro
ducție în proporție de 111 la sută, precum 
și cooperativa meșteșugărească „23 Au
gust" care și-a îndeplinit prevederile pla
nului global de producție cu 124 la sută. 
Urmînd exemplul celor două întreprin
deri, muncitorii fabricii I.F.E.T.-Reghin 
și-au realizat cu mult înainte de termen 
sarcinile de plan pe acest an. Fabrica de 
conserve din Mureșeni din raionul Tg. 
Mureș, de pildă, a dat pînă la 1 decem
brie cu 29 la sută mai multe conserve 
peste prevederile planului de producție. 
Cu aceleași succese se pot mîndri pe bună 
dreptate și muncitorii de la U.S. antre
pozitul frigorifer din Tg. Mureș. Pe lingă 
faptul că și-au realizat planul anual de 
producție la toți indicii în proporție de 
102 la sută, ei au făcut ca productivitatea 
muncii să crească față de sarcina planifi
cată cu 15 la sută, și au obținut economii 
de peste 10.000 lei. In lupta pentru obține
rea acestor rezultate s-au evidențiat în 
mod deosebit tovarășii: Bahiș Francisc, 
Madarasz Adalbert și utemiștii Marton 
Iosif și Pop loan care și-au depășit în luna 
noiembrie prevederile de plan cu 95 la 
sută.

Răsfoind paginile ziarului „Comsomoiscaia Pravda" ---------------------------------------------------- -

Un nou purict pe harta Uniunii Sovietice
Milioane de hectare de pămînturi înțe- 

lenite și virgine au fost redate agricul
turii anul acesta de către oamenii sovie
tici.

Ziarul „Comșomolscaia Pravda1' ne po
vestește despre un aspect al lupței pentru 
valorificarea noilor pămînturi, despre 
unul din cele 124 sovhozuri create pe pă
mînturile înțelenite.

Să urmărim cum se desfășoară viața de 
zi cu zi și munca constructorilor acestui 
sovhoz.

Cîteva fapte...
în urmă 
părăsite, 
amintire

Corturile care cu cîteva luni 
serveau ca locuințe, sînt astăzi 
Ele au fost păstrate doar ca o 
din clocotitoarele zile ale primăverii anu
lui 1954, zilele nașterii noului sovhoz.

Tractoriștii au brăzdat pămîntul, tra- 
sînd liniile de demarcație ale străzilor. 
Constructorii au trecut la săpatul gropilor 
pentru clădiri, au jalonat terenul.

Viața sovhozului decurge normal, obiș
nuit, ca în oricare alt loc de muncă. Iată 
de pildă, familia Traidakalo: Ivan Da
vîdovici lucrează ca topitor, soția sa Li
dia e mașinistă, copiii lor — 
— în clasa III-a iar Taniușa 
I-a.
construit o casă nouă, cu două 
bucătărie, 
săpat o 
rat gîște, 
și cartofi.
țeles al cuvîntulul. Viața lor nu e lipsită

elevi: Pavel 
— în clasa 

Tatăl Lidiei e dulgher. Aici ei și-au 
camere, 

baie, hambar, pivniță, și-au 
fintînă în curte, au cumpă- 
găini, o vacă și au sădit chiar 
O gospodărie în adevăratul în-

chiar și de surprize. în august au venit la 
Ivan Davîdovici părinții săi, David Kiril- 
lovici și Feocla Savelievna, împreună cu 
fiica lor, comsomolista Tamara. Pentru 
noua familie au construit în timpul liber 
o locuință provizorie. Viața a devenit 
acum mai plăcută, mai veselă. Familia 
întreagă formează o adevărată brigadă.

Dimineața, cînd „brigada" pleacă la lu
cru, Taniușa și Pavel se îndreaptă gră
biți spre școală. Școala își desfășoară 
viața sa. S-a creat deja prima unitate de 
pionieri formată din două detașamente și 
trei grupe.

Cînd elevii părăsesc clasele, locul lor 
îl iau comsomoliștii — încep cursurile 
școlii serale a tineretului sătesc.

Comsomolista Lidia Ivanova dorea să 
devină învățătoare pe pămînturile înțe- 
lenite. Năzuința ei s-a împlinit. Luni. 6 
septembrie, ea a ținut prima lecție. Era, 
firește, emoționată. Acum însă s-a obiș
nuit cu elevii ei. în catalog au început să 
apară primele note de cinci.

în multe fapte mărunte se oglindește 
viața înfloritoare a sovhozului. Comsomo- 
listul Victor Molcianov, responsabilul 
serviciului poștal își amintește o zi de 
mai, cînd a împărțit sub cerul liber, pri
mele scrisori. Acum, in sovhoz exis'.â un 
oficiu poștal'și o casă de economii. De
punerile cresc pe zi ce trece. Victor are 
cu ce să se mîndrească.

aportul lor prețios în lupta pentru re
colte bogate, pentru înflorirea sovhozu
lui. Brigăzile comsomoliste s-au avîntat 
în întrecerea pentru cucerirea steagului 
de brigadă fruntașă, pentru lucrări de 
calitate superioară, pentru o productivi
tate mai mare la hectar. Patru brigăzi 
de tractoriști au valorificat anul acesta 
17.500 hectare pămînturi noi.

Nu lipsesc din istoria organizației com
somoliste nici faptele îndrăznețe. Tuturor 
le-a rămas in minte noaptea, de 5 spre 
6 iunie. 16 cai dintr-un colhoz vecin că
zuseră într-un lac sărat. Apa îi înghițea 
văzînd cu ochii. Comsomoliștii care lu
crau la clădirea centrală au luat imediat 
fringhii și s-au repezit să salveze caii. 
Pentru fapta lor curajoasă, comsomoliștii 
au fost distinși cu diploma de onoare a 
comitetului regional de Comsomol.

în cadrul sovhozului, comsomoliștii 
luptă pentru a face viața organizației mai 
atractivă, mai plină de conținut. în bri
găzi și în sectorul construcției clădirii 
centrale au fost organizate secții spor
tive în care s-au înscris 63 tineri. în fie
care brigadă s-a înființat cite o echipă 
de volei, de fotbal, s-a proiectat
truirea unui stadion. în cadrul întrecerilor 
de fotbal, echipa sovhozului a ocupat 
locul II pe raion.

în timpul liber mulți tineri se string 
în jurul aparatului de radio, al patefoa- 
nelor, citesc cărți din biblioteca cu peste 
1.000 volume pe care au primit-o în dar.

Acum, comsomoliștii luptă 
cerirea steagului de brigadă 
sectorul construcțiilor. Ei au 
iarna în case noi, moderne și

Așa va fi...

cons-

Comsomo/șfn s;n/ în frunte
Deși viața organizației de Comsomol din 

sovhoz a început de puțin timp, ea are 
totuși istoria ei. Comsomoliștii și-au adus

pentru cu- 
fruntașă in 
intimpinat 
călduroase.

Aplecat deasupra hărții, constructorul 
planificator Anatoli Mazoleev înseamnă 
locul noilor construcții. Din semnele aces
tea mărunte prinde contur înfățișarea 
viitoarei localități... Iată clădirea centrală 
a sovhozului, înconjurată de un gard viu 
de mesteceni. Străzi largi și drepte leagă 
centrul cu restul sovhozului. Ansamblul 
arhitectural al centrului noii localități e 
format din două clădiri, cantina și birou
rile, intre oare se va înălța clubul. Spre 
nord pornesc patru străzi pe care se vor 
construi locuințe individuale, iar spre sud 
se întinde o stradă largă, cu case for
mate din cîte patru apartamente. In spa
tele lor se zăresc ariile acoperite. La vest, 
dincolo de gardul verde de mesteceni, se 
ridică diguri, pentru stăvilirea apelor 
provenite din topirea zăpezilor. Alături e 
lacul. Centrul sovhozului se întinde pa 
o suprafață de 70 hectare.

Prin munca plină de abnegație a cons
tructorilor care lucrează din zori și 
pînă-n noapte, sovhozul își schimbă înfă
țișarea de la o zi la alta. El crește și se 
înfrumusețează necontenit. Anatoli e 
bucuros de rezultatele obținute. Nu va 
trece mult timp și lucrurile însemnate 
pe harta constructorului-planificator Ana
toli Mazoleev vor deveni realitate. în 
stepa eazahă se va înălța un nou oraș.



Moș Imre Meszăros 
și diplomația

r

Mare păcat că n-am fost tocmai la 5 
noiembrie la Cenei. Nu fiindcă am 
pierdut rața umplută a Iul Mari neni, 
despre care umblă legende prin partea 
locului, ci pentru că nu am putut vedea 
toată familia lui moș MSszâros.

în ziua de 5 noiembrie e onomastica lui 
moș Imre Meszăros. Toată familia moșu
lui, cu mic cu mare, se adună la el în fie
care an, in această zi. Moșul are 12 copii 
(2 băieți și 10 fete), 14 nepoți, gineri și 
alte neamuri, care sosesc cu toții la Cenei 
de ziua lui Imre 
baci.

Umblă zvonul prin 
Cenei, că Mari neni, 
nevasta moșului, slă
bește tare mult în 
ziua aceasta memo
rabilă. Se prea poa
te. Ea, săraca, se în- 
vîrtește ca o zvîrlu- 
gă prin casă. Și cite 
nu stau pe capul ei? 
Nici nu știe ce să 
facă mai tntîi. Fuga 
Bă jumulească găi
nile tăiate ; să nu 
ardă afurisitele de 
rațe umplute în cup
tor, deci altă fugă; 
repede-te pină în 
casă și vezi de nu se 
varsă aluatul de co
zonac din oale, care se 
umflă văzînd cu 
ochii.

însfîrșit, cînd masa este pusă, Man 
neni se dichisește și ea cu mare repezeala, 
neuitând să prindă în partea dreaptă ste
luța de „Mamă Eroină" primită anul tre
cut. Apoi iși ocupă locul lingă moșul ei.

Laszlo, e feciorul cel mare al moșului. 
De el este mindră toată familia, fiindcă 
de 3 ani de zile e brigadierul brigăzii a 
Il-a din colectivă. Și brigada a n-a e 
una din cele mai vestite alp colectivei 
„Drapelul Roșu" din Cenei. Mi a povestit 
atîtea moșul despre Laszlo, lăudindu-I în 
6us și-n jos, că știu pe dinafară toate 
succesele din ultimul timp ale brigăzii a 
Il-a. Succese obținute la recoltatul sfeclei 
de zahăr, la însămințări, arături adinei de 
toamnă etc.

Etel, fata cea mare e și ea colectivistă, 
ea și Ana, al cărei bărbat, Mihai Petro- 
vici e brigadierul de la a IV-a. Bărbatul 
Blisabetei, Urban Mihai, grăjdar, e — 
spune moșul — unul din oamenii de bază 
ai colectivei

Imre baci și Mart neni sînt comuniști. 
Ei țin tare mult ca toată familia lor să 
trăiască așa cum ne învață partidul. Pen
tru fiecare in parte moșul are sfaturi șl 
vorbe de duh. Insă cu Katalin și cu omul 
ei, Mihai Bozoki, care stau la Otelec, se 
dondănește de ani de zile.

— Bozoki e individual, tovarășe. Dacă 
ar putea, și-ar lua în gură bucata aia de 
ogor ce-o are. Nu-i chip să-l bagi In colec
tivă. Și la Otelec, știu eu, e o colectivă 
faină.

Intr-o vreme moșul nici n-a mai vrut 
să audă de el. Bozoki venea in fiecare 
an cu Katalin la bătrfni, spunind că n-au 
bucate și pleca apoi încărcat cu porumb, 
cu o jumătate de porc și altele. La ple
care Bozoki zicea totdeauna :

— Nene Imre, să vezi că la anu’ Iți 
aduc eu porumb.

Ei, venea și la anul. După mutra-i 
plouată, moșul ghicea care-i situația.

— No, zi, fiule, ce să-ți dea colectivis
tul. porumb, grăsime, ce dorești ? Iți dau 
de toate, dar oind o să capeți și tu un 
dram de minte ? Vezi, nătărăule, avansul 
nici nu l-am scos, că am bucate pentru 
toată iama. Și tu ce faci ?

Apoi ce să mai vorbim de nepoței. 
Ăștia toți sint ai moșului. Imre baci spune 
că vor ieși din ei oameni mari, muncitori, 
intelectuali cu vază, ingineri și medici 
— de pildă. Și atunci, cînd el va fi deja
i i r rt ir

Proiectul de Directive ale Congresului 
al II-lea al .partidului pune un deosebit 
accent pe dezvoltarea viticulturii și pe 
sporirea producției la hectar. In re?iunea 
Bîrlad, datorită condițiilor de climă și 
sol, cultura viței de vie se poate dezvolta 
pe o scară mult mal mare decît in ori
care parte a țării.

In trecut, sub regimul burghezo-moșie- 
resc, viile s-au dezvoltat haotic; în goană 
după cîștiguri, marii proprietari și chia
burii au supus viile unei exploatări rapa
ce, aducîndu-Ie într-o completă degra
dare. Micii cultivatori de vii, neprimind 
sprijin, nu aveau nici mijloace materiale, 
nici îndrumare tehnică ca să-și poată lu
cra viile la un nivel agrotehnic ridicat. 
Aceasta a dus la slăbirea butucilor, la 
scăderea producției și sporirea golurilor 
în plantații.

Ca urmare a scăderii producției, negus
torii au recurs la falsificarea de vinuri, 
dînd în consumație vinuri de proastă ca
litate. Comerțul de vin cu străinătatea a 
început să sdadă de la an la an. în 10 
ani, adică din anul 1930 și pînă în anul 
1939 inclusiv, din totalul de 904.612 va
goane vin, cît s-a produs în toți acești 
ani, s-au exportat abia 160 vagoane, ceea 
ce reprezintă numai 0,17 la sută din pro
ducția anuală. După cucerirea puterii de 
către clasa muncitoare, situația s-a schim
bat mult în regiunea noastră. A fost creat 
sectorul socialist viticol, reprezentat prin 
gospodăriile agricole de stat și gospodă
riile agricole colective.

în regiunea Bîrlad sînt trei gospodării 
de stat cu caracter viticol : Panciu, Odo- 
bești și Cotești și două gospodării de stat 
cu sectorul viticol dezvoltat: Florești și 
Țigănești. De asemenea sînt patru gos
podării colective viticole, iar gospodăriile 
colective „21 Decembrie" și „Steaua Ro
șie", din comuna Jariștea, raionul Focșani, 
cu suprafețe de 102 hectare și respectiv 
60 hectare, sînt primela pe țară, atît ca 
suprafață viticolă cît și ca venituri obți
nute. In aceste gospodării se fac lucrări 
la un nivel agrotehnic înaintat, ele con
stituind în felul acesta exemple vii pen
tru restul producătorilor.

Și țăranii muncitori Cu gospodărie indi
viduală, datorită sprijinului primit din 
partea statului prin credite acordate pe

„Scînteia tineretului"
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străbunic, la 5 noiembrie se va aduna fa
milia din toate colțurile țării, nu ca acum, 
numai din raion.

★
E tare plăcut să tăifăsuiești cu moș 

Meszăros. M-au uimit de-a dreptul cuno
ștințele lui vaste în domeniul istoriei. Asta 
e pasiunea moșului. Cunoaște aproape „la 
perfecție11 istoria universală, cu toate da
tele și eroii ei.

Cînd moșierul Szekeres a fost expro- 

Fotografia este din 1951. De atunci nctnărul nepoțeiior 
lui moș Meszăros s-a mărit la 14.

piat, în biblioteca lui s-a găsit o colecție 
de 32 de lexicoane. Ani de-a rîndul le-a
studiat Imre baci. Nu s-a lăsat pină n-a 
întors ultima foaie a volumului 32. Lexi
coanele n-au fost iasă unicele cărți sta- ! 
diate de eL De pildă moș Imre ar putea ! 
fi un bun profesor de istoria Banatului. I

Astă primăvară brigada legumicolă din • 
care face parte moșul a executat niște 
săpături pe un deal din capătul satului. 
Cu această ocazie, oamenii au găsit sche
letele unor matahale de oameni, cu cranii 
ciudate, și rămășițe de vase de lut, tare 
vechi.

Moș Meszăros îmi argumentează prin 
fel șî chip că pe deal a fost o așezare de 
avari, care in nu știu ce secol au trecut 
prin Banat. El cercetase craniile.

Politica externă e o altă pasiune a Iui ' 
moș Măszaros. La el, ziarul începe la pa- j 
gina a IV-a.

Imre baci discută cu aprindere despre 
evenimentele politice. Mai intii despre î 
interzicerea armelor atomice ș: cu hidro- I 
gen. apoi despre problema reînvierii mi
litarismului german și însfîrșit piedicile 
puse de reprezentanții S.U-A în proble
ma primirii Rominiei in O.N.U.

Moș Meszăros nu-: diplomat, e un 
șimplu colectivist din brigada legumicolă. 
Dar dacă l-ai auzi vorbind despre... tra
tate și despre faptele care dau dreptul 
Rominiei să intre in O.N.U. a- zice că i 
s-ar putea încredința cu multă siguranță 
moșului susținerea argumentelor sale lo
gice. nu numai în bucătăria din căsuța-i 
de țară, ci și In fața unor diplomat! de 
vază. Deloc nu s-ar face de rușine.

Stind așa de vorbă cu Imre baci, am 
descoperit o altă calitate a sa: un umor 
puternic, o ironie biciuitoare. La sfîrșitul 
discuției spune clipind șiret că îi pare 
tare rău de un singur lucru și anume: 
cînd nepoții lui vor avea nepoțel și ăștia 
la rîndul lor or avea și ei alți nepoțel, 
undeva peste ocean, lingă un mare oraș, 
făcîndu-se săpături — ca pe dealul din 
capătul Ceneiului — =e vor descoperi nis
caiva schelete de „barbari" din secolul 
XX. Dar el, moș Meszăros, n-o să mai Be 
din păcate pe lume atunci. Și tare mult 
ar dori să cerceteze vreo căpățină de ase
menea „barbar" să vadă cite măsele avea 
un maxilar și cam ce formă avea ciudatul 
craniu, care nu voia să fie primită In 
O.N.U. patria lui moș Imre Meszăros.

ȘTEFAN HALMOȘ

Pe marginea Proiectului de Directive ale celui de al ll-lea Congres al Partidului

Perspectivele dezvoltării viticulturii in regiunea Bîrlad
termen lung, prin aplicarea hotărîrilor 
care asigură vinzarea produselor Ia pre
țuri convenabile etc. au avut posibilități 
să-și lucreze viile la un nivel agrotehnic 
înaintat și să le refacă pe cele in declin.

Cointeresarea materială a producători
lor, punerea la dispoziție a uneltelor și 
materialelor necesare, precum și sprijinul 
tehnic acordat, au făcut ca producătorii 
să depună mult interes în lucrarea viilor.

Anul acesta, spre deosebire de anii tre- 
cuți, dezgropatul s-a făcut de timpuriu, 
tăiatul raționai și prașila a III-a s-au 
executat pe suprafețe mult mai mari, iar 
tratamentele centra dăunătorilor s-au apli
cat la timp și cu efect bun. Datorită aces
tor măsuri, producția medie obținută pe 
regiune a fost de peste 6500 kg. struguri 
la hectar, depășindu-se planul de produc
ție cu 54 la sută.

In combaterea manei la vița de vie, un 
rol mare l-au avut cele 5 stațiuni de 
avertizare, evidențiindu-se stațiunile ICAR 
Odobești și Nicorești. La aceasta a con
tribuit în bună măsură și colaborarea 
dintre tehnicienii pomi-viticoli și cei de 
la protecția plantelor de la raioane prin 
munca de îndrumare a țărănimii pentru 
stropitul viilor la timp. De asemenea, coo
perația a dat un sprijin efectiv punînd 
la dispoziția producătorilor din fiecare 
sat materialele necesare.

Unele unități socialiste și unii viticul
tori individuali fruntași au obținut pro
ducții de struguri neîntîlnite în tre
cut. De exemplu stațiunea I.C.A.R. Odo
bești a recoltat 11.700 kg. struguri la 
hectar pe o suprafață de 90 hectare, 
gospodăria de stat Odobești a obținut în 
medie 9000 kg. struguri la hectar pe o 
suprafață de 900 hectare.

Producții ridicate au obținut și viticul
torii individuali. Astfel, producătorii 
Nicolae Pungă din comuna Dălhăuți, raio
nul Focșani, a obținut de pe suprafața de 
0,50 hectare, cantitatea de 8200 kg. stru
guri, Mișcă Gheorghe, din comuna Mun- 
celul, raionul Zeletin, a obținut 8000 kg. 
struguri la hectar, Eftimie Meran din co
muna Nicorești, raionul Tecuci, ■ obținut 
12.000 kg. «truguri la hectar. De asemenea

Rfisfolnd scrisorile corespondenților

PENTRU ÎMBOGĂȚIREA 
CUNOȘTINȚELOR

La redacția ziarului nostru sosesc în 
fiecare zi un mare număr de scrisori. Ele 
vorbesc despre munca tineretului, despre 
visurile lui, ne sezisează anumite lipsuri.

O parte însemnată dintre corespondențe 
tratează despre activitatea ce se desfă
șoară în școlile medii. Din ele se poate 
vedea că în perioada ce s-a scurs de la 
deschiderea anului școlar și pînă acum, 
elevii au căpătat multe cunoștințe noi, 
au muncit intens pentru ca rezultatele să 
fie cit mai bogate.

Intr-o scrisoare a sa, elevul Marin Luțu 
de la Școala medie de băieți din Slatina, 
ne povestește că la ei în clasă mai toți 
elevii sint bine pregătiți. „Cu ocazia to- 
talizării primelor rezultate școlare s-a vă
zut că noi, clasa a X-a B, sîntem cea mai 
bună clasă din școală. La noi colectivul 
clasei muncește mult pentru ca elevii să 
învețe bine; tuturor elevilor li s-a ară
tat cum trebuie întocmit programul zil
nic al elevului, cum e bine să invețe. Cu 
toții lucrăm intens ; ne pregătim pentru 
viitoarea profesiune citind multă biblio
grafie suplimentară, construim pentru 
școală difente aparate de fizică. Noi să
teni bucuroș: de rezultatele dobînditeș 
intern minori de dtngmteie clasei șt de 
n-gan zjția noastră U.TM. care știu cum 
să ne îndrume".

Ș: asemenea scrisori care vorbesc 
despre strădania elevilo r cin școlile meoL. 
pentru a-fft însuși cit mai nalte cczoș- 
ânțe ne sosesc in fiecare zi.

Eleva Piraaehivi Pi triște te Școala 
pecMOC-câ c.t Focsan. ne încunaștin- 
țează că elevele <nulut IV f olosesc la ma
ximum orele de meditație iar la practica 
pedagogică pe care c fac la clasele mici 
din școala elementară, caută să se pre
zinte rit mai pregătite. Ea exemplifică 
strădania colegelor prin cazul eleve. Mă
ria Costache care, deși era slabă ja ma
tematici și gramatica limbii romine. in 
urma unei munc: sistematice, a reușit să 
ia S la matematică și 4 la gramatica 
limbii romine și continuă să-și invețe cu 
regularitate toate lecțiile.

In multe școli, organizația U.TM se 
ocupă permanent de îndrumarea elevilor, 
devenind astfel un sprijin de nădejde al 
conducerii școlii. Despre aceasta ne scriu 
și elevii Evdochia Lupciu de la școala 
medie tehnică medicală din București și 
Petru Nichita din Iași. Tovarășa Evdc- 
chia Lupoiu, elevă in anul II C asistență, 
ne spune : „De multe ori s-a discuta: pro
blema învățăturii in clasa noastră. Dar 
vonbindu-se deseori „in general~ cu fraze 
stereotipa ca; „tovarășelor, trebuie să 
înțelegeri că așa nu mai merge, trebuie să 
învățați" etc etc.-, situația intima să se 
îndrepte. Treaba mergea prost. Numărul 
.unsuftesenților' continua să crească- Ele
vele Emilia Brătuiescu, Georgeta Matacbe, 
Ortansa Larion. Margareta Buzarzrichi și 
altele nu reușeau de loc să iasă din im
pas și ne făceau clasa de ris. Am stat de 
vorbă in mod serios cu acesta eleve. 
Le-am chemat în fața biroului U.TM. al 
clasei. Am discutat cu rie pe îndelete, 
prietenește. Am aflat că uneîe nu reu
șeau să-și organizeze bine munca, nu știau 
să ia notițe bune, că evreu nevoie de un 
ajutor pentru a-și lămuri tm: bine dife
ritele probleme de la orele de curs. A- 
timci am luat unele măsuri. iar rezulta
tele au început să se vadă. Eleva Larion a 
luat un „bine" Ia limba remiză. iar Geor
geta Maiache un „bine" la anatomie. Aș
teptăm să mai fie ascultate și la alte 
obiecte".

Elevii Ion Căprucia si Ion F-ixoia de la 
Școala medie tehnică de centrale electrice 
din Craiova ne scriu că mulți dintre co
legii lor iși consacră timpul liber citirii 
literaturii. Maria Dumitrescu și Ștefan 
Ghițuică sint doar doi dintre aceștia. Ei 
citesc cu pasiune și au ajuns să posede 
o destul de bogată cultură generală, iar la 
lecții dau totdeauna răspunsuri dintre 
cele mai bune. Jana Chele, de la Școala 
medie de 10 ani din Bîrlad ne informează 
că elevele din școala lor obișnuiesc să 
vizioneze in fiecare săptămînă filme, apoi 
să le discute în colectiv.

In corespondența sa. elevul matroz Pa
vel Nicolae de ie Școala medie de marină 
din Galați, ne vorbește despre cercul li
terar ta care participă peste 40 de elevi. 

și alți producători viticoli, care au aplicat 
lucrări agrotehnice, au obținut producții 
însemnate.

Aceasta dovedește că în regiunea noas
tră sînt po6ib:k-.ăț: mari de sporire a pro. 
ducțîei viticole la hectar.

în ce privește dezvoltarea și refacerea 
viilor, anul acesta au fost realizări demne 
de luat în seamă. Dacă în anii 1952 și 
1953 se plantau doar 6-7 hectare vie pe 
regiune, anul acesta s-au plantat numai 
în sectorul individual 120 hectare, iar 
planul la completări de goluri cu vițe al
toite a fost depășit cu 51 la sută. Mate
rialul sădi tor trimis de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii a fost de bună ca
litate și apreciat de cumpărători.

Privitor la producerea materialului să- 
ditor viticol, în regiune au fost create pe 
lingă gospodăriile de stat Țigănești, raio
nul Tecuci și Florești, raionul Focșani, 
pepiniere viticole înzestrate cu construcții 
moderne și cu mașini perfecționate. Aceste 
pepiniere pot da aproximativ un milion 
vițe anual.

Statul acordă o grijă deosebită conser
vării producției de struguri șl vinificării 
raționale în scopul obținerii de vinuri de 
calitate superioară. In anii puterii popu
lare s-a construit uzina de vinificație de 
la Nicorești, raionul Tecuci, care este în
zestrată cu cele mai modeme aparate de 
vinificație, s-au înființat de asemenea 
centre de vinificație mecanizată, unde 
producătorii pot să-și valorifice strugurii, 
putindu-se obține în felul "acesta vinuri 
pe soiuri sau sortimente de calitate, care 
să satisfacă gustul consumatorilor. La 
Focșani s-a construit un combinat care 
prepară diferite compoziții din struguri, 
atît pentru consumul intern, cît și pentru 
schimburile cu străinătatea.

La aceste realizări, privind producția și 
dezvoltarea viticulturii, un deosebit aport 
a adus și stațiunea de viticultură ICAR 
Odobești, care a sprijinit mult introdu
cerea metodelor avansate în practica uni
tăților socialiste.

La executarea lucrărilor la timp și în 
condițluni bune o contribuție însemnată a 
adue-o tineretul. Astfel, ta timpul tăia

Aici — spune el — sînt prezentate și lu
crările originale ale membrilor cercului. 
Elevul M. Istrate de pildă, a prezentat cî- 
teva poezii originale a căror temă era in
spirată din viața ostașilor armatei noastre 
populare. Versurile lui au fost apreciate 
și date spre publicare.

Este bine știut că munca și rezultatele 
elevilor depind mult de profesor. Tova
rășii profesori ai școlilor noastre caută 
să-și ajute mult elevii pentru ca aceștia 
să stăpinească materia prevăzută in pro
grama analitică. Acest lucru reiese și din 
cele’ce ne scriu corespondenții. Elevul 
Viorel Bolchiș de la Școala medie tehnică 
de mecanică din Oradea, erată că tov. 
Mozeș, profesoara lor de istorie, se strădu
iește să le predea materia cit mai siste
matizat, la un nivel Înalt și totodată pe 
înțelesul elevilor. „Deseori tovarășa Mo
zeș ne duce la muzeul regional din Ora
dea și ne predă chiar acolo anumite lec
ții. Așa s-a intîmplat și cînd am avut lec
ția despre treptele orinduiru comunei 
primitive. Acolo, la muzeu, ne-am putut 
da mai bine seama de modul de viață al 
omului din diferitele timpuri, de uneltele 
de producție folosite și de evoluția lor, am 
reținut mult mai ușor toata cele expli
cate de tovarășa profesoară".

Cam la fel vorbește In scrisoarea sa și 
elevul Cehan Constanhn de le Școala me
die t*hnică de mecanizare a agriculturii 
din Oradea despre tovarășul profesor in- 
gujer Cupșa.

Unele scrisori ne arată însă că. deși au 
prim » ajutor, unii elev, dau îndărăt cînd 
e vorba de - -d se sustrag de la învă
țătură. Printre aceștia pot H enumersti 
și Marin Grrian. Matei Anghel, Ntccîae 
Chihlndir prezentați in scrisc-area tovară- 
suist. Marin Bălan de la Școala medie 
tehnică zootehnică dm Alexandria. care 
nu știu altceva deci: să tulbure orele de 
curs și să acumuleze calificative de Un- 
suficien", iar secretara! organizației 
U.TM. a cla iei. Zavera Alexandru nu ia 
a altora care încalcă d sc p na școlară.

Fapte asemănătoare ne aduce la cunoș
tință și tovarășul Cosiaehe Cristea secre
tarul organizației de bază U.TM. de la 
Școala redzg-g'ră mixtă din Bîrlad. unde 
ta anul IL majoritatee elevilor au pină 
acum numai note proaste. Acessta tocmai 
fiindcă tmfl elevi ca Biclea T.tu, Antoh; 
Chirac, Constantin Albu, au fost lăsat: 
să chiulească de la ore incit să ajungă 
la T0—80 absențe nemotivate fără să se 
.• -_O_r. er.-:.-j :e ;-.;.r.:.vs

Dictr-o altă scrisoare semnată da Mitică 
Pcpesre aflăm că la Școala medie tehnică 
de eensiraeții CFJL dm Craiova, datorită 
faptului că organizația U.TM. duce o 
foarte slabă activitare, umi elevi sint in- 
disc.plinați, lipsiți de respert față de to
varăși: profesori care se străduiesc să-i 
instruiască, să-t facă oameni culți. cu o 
inal‘â pregătire. Sî acest lucru nu e in- 
rimplător. Birourile U.T.M. nu se bucură 
în teste clasele de autoritatea cuvenită. 
In anul n B, elevul Alexandru Șerban 

în biroul clasei sau Paul Bpian- 
gtu din biroul U.TM. al anului m B nu 
pot interveni pentru a trage la răsp .n- 
dere pe ce: —wî aopî-nați, deoarece e: te
șiși sint printre cei certați cu învățătura 
și capătă calificative siaoe.

Aceste fapto nu trebuiesc trec, te 
cu vederea deoarece urmările chiu
lului «i ale lecțiilor nemvățate Ia timp nu 
se reduc numai Ia notele consemnate in 
catalog; ele se vor resimți și mai firziu, 
clnd elevi de astăzi vor munci în produc
ție, sau, poate vor ajunge pe băncile vre
unui institut superior, ur.de lacunele ră
mase din școala medie vor putea fi cu 
greu completate. De aceea vor trebui să 
se ia r.eîntirziat trăsuri concrete pen
tru îndreptarea rituației școlare șt a dis
ciplinei din școlile noastre.

Desigur că măsurile nu vor trebui să 
constea numai în kirnci. steguiețe și gra
fice pentru că cu acestea nu se realizează 
mai nimic. Pentru ca elevii să învețe mai 
bine, să fie discipknap, organizațiile U.T.M. 
trebuie să lucreze cu fiecare elev in 
parte, să-i trezească interesul pentru fie
care materie, să-1 încurajeze să perseve
reze in muncă.

C. MANCIUR

tului la vii și plantării de vițe, elevii din 
anii III șt IV de la școlile medii de viti
cultură din Odobești și Nicorești au dat 
îndrumări producătorilor in podgorii și 
au ajutat permanent gospodăriile colec
tive viticole: Jariștea, Pădureni și Ure- 
chești. în timpul culesului, tineretul a 
ajutat gospodăriile de stat la culesul și 
vinificarea strugurilor.

Deși realizările arătate sint importante 
pentru regiunea noastră și pentru econo
mia națională, în domeniul producției vi
ticole, trebuie să arătăm totuși că se pu
tea face mai mult, dacă toți tehnicienii de 
specialitate foloseau din plin sprijinul dat 
de stat și depuneau eforturi mai mari în 
îndrumarea producătorilor. Producția ar 
fi fost în medie mai mare, dacă toți pro
ducătorii ar fi aplicat regulile agrotehnice 
viticole ca : arătura adincă după ingropat 
în toamna anului 1953 cu incorporarea de 
îngrășăminte, dezgropatul timpuriu, tăia
tul rațional bazat pe procentul de ochi 
sănătoși, arătura de primăvară cu plu
gul fără cormană, 5-7 prașile în cursul 
verii, combaterea tuturor dăunătorilor, 
completarea golurilor și altele. Altă pro
ducție ar fi obținut viticultorii care au 
goluri în vii dacă completau golurile 
prin marcotaj nedespărțit de planta 
mumă, care dă producții în același an și 
dacă nu ar fi cultivat prin vie porumb, 
care a contribuit la rărirea și mai mult a 
butucilor existenți. După identificările fă
cute pentru extinderea cultivării de vie, 
se pot planta suprafețele dintre vii din 
zona viticolă a raioanelor Focșani, Adjud, 
Panciu și Tecuci, care în prezent sînt 
cultivate cu plante anuale ce dau produc
ții nerentabile. Aceste suprafețe cuprind 
53 la sută din suprafața actuală ocupată 
de vii. De asemenea, se pot planta terenu
rile nisipoase din sudul raionului Tecuci 
în suprafață de 2000 hectare. La înfiin
țarea unui hectar de vie pe aceste tere
nuri se reduce prețul de cost prin înlo
cuirea vițelor altoite cu butași indigeni pe 
rădăcini proprii. In raioanele Bîrlad, 
Zeletin și Murgeni, suprafața de vie se 
poate extinde cu aproximativ 4.000-5.000 
hectare în terenurile expuse eroziunii și 
care prin plantări cu vițo, pe lingă că M

BOLILE UNUI DISPENSAR
Un corespondent 

ne sezisează că la 
dispensarul fabricii
„Steaua Roșie" din 

, Bacău vin zilnic zeci 
fl de muncitori să-și 
U îngrijească dantura, 
, să-șl facă radios- 

copie pulmonară sau 
alte tratamente In 
ultimii ani dispen

sarul a fost înzestrat cu aparataj 
medical modern. Cu toate acestea, 
din cauza proastei organizări, ac
tivitatea dispensarului lasă în ul
tima vreme de dorit. Astfel, cabinetul 
dentar stă închis zile și chiar săptă- 
mini de-a rîndul. Care să fie cauza ?

La această Întrebare nu-1 greu de 
găsit răspunsul. Doctorul dentist Fal- 
cevici Carol, cu aprobarea directorului 
policlinicii Bacău, a plecat în conce
diu 3 luni de zile fără plată. Acest con
cediu e folosit însă de doctorul Fal- 
cevici pentru a putea lucra comod 
acasă. E mai rentabil așa. Cit privește 
dispensarul, aceasta nu-1 prea prive
ște. Apoi și doctorul Vasiliade Cons
tantin, care trebuia să-i țină locul, vine 
pe la dispensar numai în zilele cînd nu 
are pacienți acasă.

CU BARCĂ PRIN.
,—, In L
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inima deltei 
, la Tulcea, 

Întotdeauna 
de emoția 

vechilor 
dar mai ales 

a cunoașterii noilor 
realizări ale bătrînulul oraș dunărean.

Pe matei Dunării, acolo unde va fi 
gara flBv'ală. se ridică construcția unei 
moderne fabrici de conserve. In cu- 
rind Iși va deschide porțile Casa de 
cultura a orașalai. Cinematografele sint 
luate cu asalt de tineret

Acum citiva ani s-a deschis la Tul
cea și muzeul raional. Aci, poți cerce
ta de la ostn n ele unor animale preis. 
tori ce care au trăit pe meleagurile Do- 
brogei cu milioane de ani în urmă, pînă 
la prețioase mărturii istorice mai re
cente. cărți, hrisoave. Poți cerceta bo
gățiile ce re găsesc în subsolul dobro
gean ca și bogățiile faunei din deltă. 
Tulcenii tesâ nu se bucură de muzeul 
lor. din pricina b'rocrației celor de la 
Întreprinderea pentru gospodărirea lo
cuințelor din oraș. încă de acum doi

Ziarul — prietenul nostru apropiat
Cînd se intlmpiâ ca ziarele să nu vină 

la timp, nu am zi liniștită. Ori unde mă 
. duc prin fabrică, tinerii mă asaltează cu 

întrebări : Ce se aude cu ziarele noas.re ? 
: De ce nu ne-eu sosit ? Cînd le primim ? 

Acest interes vădit constituie dovada că 
, ziarul le-a devenit un prieten apropiat, 
I .in adevărat sfătuitor. Acum tinerilor din 

ini re prinderea noastră nu le mai este 
indiferent dacă acest prieten vine să stea 
de vorbă cu ei regulat sau întirzie.

Numărul celor care doresc să citească zil
nic ziarul să afle noile evenimente interne 

’ și ir.teroafiocale. crește mereu. Dar era un 
:.mp cînd numărul abonamentelor in loc 

‘ să crească, scădea. Care era cauza ? Ana- 
.izind aceste probleme intr-o ședință, am 
ajuns la coneliz-a că lipsa serioasă por- 

| nea de la noi. membrii ccmitetului U.T.M. 
I care manifestam dezinteres față de mun- 
I ea de difuzare a ziarelor. Cu toate că în 

tabr că ziarele soseau de cele mai multe 
ori la timp, difiizorii voluntari nu-și fă- 

I reau datoria. Ei stocau ziarele 2—3 zile 
; șî apoi le impărțeau. Pe bună dreptate 

tinerii erau nemulțumiți. Cînd puteau să 
le mai citească ? Aceste neajunsuri în- 

> greunau munca de abonare. Cînd expirau 
abonamentele și mergeai la un tînăr ce- 
rîndu-î să-și reînnoiască abonamentul, 
imediat iți reproșa: ,Xu mă abonez să 
primesc ziarul la timp și să-l citesc, nu să-1 
iau la kilogram pentru împachetat". Acea
stă situație nu mai putea fi tolerată. Comi
tetul organizației de bază U.T.M., semna- 
lînd aceste lipsuri, a luat măsuri de îmbu-

oprește fenomenul eroziunii, se mărește 
ți productivitatea acestor terenuri.

Faptul că vinurile produse din viile de 
la Priponești, Ciorăști și Liești, raionul 
Bîrlad și Muncelul, raionul Zeletin, sînt 
de bună calitate, iar producția trece de 
5000 kg. struguri la hectar, dovedește că 
în aceste raioane terenurile arătate sînt 
mai prielnice pentru vii.

Și in raionul Vrancea suprafața plan
tată cu vii se poate extinde pînă la 500 
hectare în scopul îmbunătățirii condițiilor 
de trai ale localnicilor. Aici se pot planta 
soiuri de struguri de masă și de vin cu 
coacere timpurie.

In legătură cu Proiectul de Directive, 
s-au luat în sectorul nostru viticol o serie 
de măsuri.

Astfel s-au identificat terenurile pen
tru extinderea actualelor pepiniere viti
cole din regiune. La gospodăriile agricole 
colective din cuprinsul regiunii, s-au iden
tificat terenurile care sînt bune pentru 
plantări cu vii, în așa fel ca fiecare gos
podărie colectivă să aibă o suprafață de 
10-20 hectare de vie altoită, pentru a 
mări venitul colectiviștilor și al gospodă
riei. Pină în prezent s-au desfundat 10 
hectare din cele 20 planificate a se planta 
ta primăvară.

S-a identificat suprafața de 130 hectare 
la gospodăriile agricole de stat, din care 
50 hectare se vor planta în primăvara 
anului 1955.

In urma cererilor producătorilor din 
sectorul individual, s-au identificat și în
scris în plan pentru plantări în primă
vara anului 1955, 205 hectare din care s-a,u 
desfundat pînă în prezent 93 hectare.

De asemenea, s-au identificat viile care 
fac obiectul defrișărilor, s-au stabilit soiu
rile de viță care trebuiesc raionate, făcîn- 
du-se propuneri Ia I.C.A.R. București. Din 
cele peste 100 de soiuri cîte sînt în pre
zent în viile din regiunea noastră, s-au 
raionat 21 soiuri.

Primind sprijin permanent din partea 
partidului și guvernului, cultivatorii viti
coli și tehnicienii din regiunea Bîrlad sînt 
hotărîți să ducă la bun sfîrșit sarcinile 
ce le revin din Proiectul de Directive ale 
celui de al II-lea Congres al Partidului, 
pentru a da mai mulți struguri și mai 
mult vin de bună calitate pentru consu
mul oamenilor muncii de la orașe și sate.

Ing. ARMENCEA MARIN 
șeful serviciului viticol din Direcția 

agricolă a regiunii Bîrlad

Nici la cabinetul radiologie activi
tatea nu se prezintă mai bine. Deși aici 
există întreaga aparatură necesară, or
ganele de resort n-au prevăzut în sche
mă și un doctor radiolog. Medicul Lef
ter Gheorghe consultă doar cîteva ore 
pe sâptăraină. Iată de ce găsești în ne
numărate zile cabinetul închis. Din 
această cauză se întîmplă ca adesea să 
fie angajați salarlați fără să li se facă 
radioscopla pulmonară. De asemenea, 
controlul periodic al muncitorilor care 
lucrează la munci grele nu se face la 
timp, așa cum este prevăzut

De proasta funcționare a dispensaru
lui se face vinovat în primul rînd di
rectorul policlinicii Bacău care nu cere 
forurilor în drept completarea schemei 
cu cadre corespunzătoare.

Nu mai puțină răspundere noartă în 
această privință și tovarășa Alexandri
na Stăplnolu, medicul șef al dispensa
rului care trebuie să organizeze mai 
bine munca.

Există toate posibilitățile ca dispen
sarul fabricii „Steaua Roșie" să deser
vească în bune condițluni muncitorii. 
Dar pentru aceasta e necesar un sp;-’ 
jin activ și un control mai eficace din 
partea secției sanitare a sfatului popu
lar orășenesc Bacău

MUZEUL RAIONAL
ani, muzeul a cerut întreprinderii să fie 
trimis cineva pentru a face unele re
parații la plafonul clădirii. Așa a fost 
tr.misă adresa nr. 85 din 8 august 
1952, nr. 104 din 2 noiembrie 1952 
etc. Abia după doi ani de zile, între
prinderea pentru gospodărirea locijin.e. 
lor din Tulcea a binevoit să răspundă 
muzeului raional, specificînd că a pri
mit adresele... și că pînă la anul (1955) 
nu se poate face nimic, deoarece repa
rația nu a fost planificată. In acest 
timp însă în secția de istorie a muzeu
lui — cu concursul întreprinderii pen
tru gospodărirea locuințelor — te poți 
plimba cu barca. Ploaia îșf face drum 
cu ușurință spre „lacUl“ din camera 
ce adăpostește prețioasele obiecte ex- 
puse aci.

Sfatul popular al orașului Tulcea. 
care a manifestat pasivitate față de 
lipsa de răspundere cu care a lucrat s’ 
aici I.G.L., trebuie să oblige pe cei 
răspunzători de deteriorarea imobilului 
în care se află muzeul raional să la 
grabnice măsuri.

M. Z.

nătățire a difuzării presei, de intensificare 
a muncii politice in vederea măririi numă
rului de abonamente. Astfel, în ședința în 
care noi am analizat munca noastră de 
abonare, difuzare și folosire a presei, fie
care membru din comitet a primit sar
cina să răspundă de aceste probleme în 
cîte o secție. Așa, de pildă, eu acum răs
pund de hala gaterelor. Fiind o secție cu 
mai mulți tineri sînt ajutată de doi di
fuzări voluntari. Atenția principz’ă 
ne-am îndreptat-o spre îmbunătățirea di
fuzării ziarelor. Acum ziarele nu se mai 
stochează, fiecare difuzor se îngrijește ca 
ziarul să ajungă la timp în mina tinerilor.

Pentru a mări numărul de abonamente, 
noi am vorbit tinerilor în adunarea gene
rală despre importanța ziarului și d'S- 
pre măsurile luate de comitetul U.T.M. 
în vederea îmbunătățirii difuzării. Faptul 
că tinerii au început să primească la 
timp ziarele a constituit premiza mă
ririi numărului de abonamente. De fiecare 
dată desfășurăm o largă muncă politică 
de lămurire de la om la om pentru abo
nare. Cînd un tînăr nu acceptă să se abo
neze, noi nu dezarmăm, ci continuăm 
să-1 convingem. Unii tineri care ur-. 
mau și cursul seral U.T.M. nu se abona
seră la ziar. Intr-una din pauzele de la 
prînz, propagandista Szabo Margareta a 
mers la locul de muncă și le-a citit un 
articol din ziar, apoi le-a arătat că astfel 
de articole interesante apar zilnic în pre
să și de aceea e bine' să se aboneze. La 
sfîrșitul discuției 4 tineri s-au abonat la 
ziar. Alții au promis că se vor abona a 
doua zi.

în ultima vreme noi am început să 
ducem o intensă muncă politică în rîndul 
tinerilor pentru creșterea numărului de 
abonamente. Roadele acestei preocupări 
n-au întîrziat să se arate. Așa de pildă, 
numai în luna noiembrie noi am mărit 
numărul de abonamente față de luna an
terioară cu peste 30. Acum mai bine de 
jumătate dintre tinerii din fabrică, sînt 
abonați la „Scînteia tineretului". Dar noi 
nu ne vom opri aici ci, intensificînd mun
ca politică în rîndul tinerilor, vom face 
ca marea majoritate a tinerilor din fabrica 
noastră să fie abonați la ziare pe anul 
1955.

IULIANA VEGEL
secretara organizației de bază U.T.M.

T.F.I.L. Mînăștiur, raionul Făget

Noi cărți apărute
în Editura tineretului:

„AVENTURĂ IN LUNCA DUNĂRII" 
de Mihail Sadoveanu.

„DRUM PRINTRE AȘTRI" roman 
științifico-fantastic de M. Ștefan și 
Radu Nor.

„MITRUȚ AL JOLDII" roman istoric, 
volumul II, de C. Ignătescu.

„PENTRU PUTEREA SOVIETELOR" 
roman de Valentin Kataev.

în Editura CARTEA RUSA:
„ARTICOLE ALESE DESPRE MUS- 

SORGSKI" de V. V. Stasov.
în E.S.P.L.A.:

„SPRE ȚĂRMUL DREPTĂȚII" de
D. Th. Neculuță.

„POVEȘTI ȘI POVESTIRI'» de Ion 
Creangă.

„PARTIDUL M-A ÎNVĂȚAT" - Cu
legere de poezii de. M Rai Beniuc.

„CLOPOTE" roman de A. G. Vaida.
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O dată memorabilă 
în istoria poporului nostru

„Vrem pîine, „Jos starea de asediu", 
„Trăiască revoluția rusă’’, „Pămînt țăra
nilor", „Ziua de lucru de 8 ore" acestea 
krau lozincile cu care manifesta munci
torimea Capitalei acum 36 de ani, în 
neuitata zi de 13 decembrie 1918.

Măreței demonstrații a maselor popu
lare pentru pace, pîine șl libertate, gu
vernul burghezo-moșieresc l-a răspuns cu 
gloanțe, schingiuiri și lovituri de bas
toane.

Puternicele lupte greviste din anii ce 
au urmat Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, lupte împotriva cărora, bur
ghezia și moșierimea cu sprijinul impe
rialiștilor străini a organizat groaznicul 
masacru din Piață Teatrului Național, se 
înscriu ca o pagină glorioasă în istoria 
mișcării muncitorești din țara noastră.

★
Războiul secătuise țara. Clasele stă- 

pînitoare scoseseră bogățiile țării la 
mezat. Petrolul, grînele, aurul, luau dru
mul Apusului. Viața muncitorilor și ță
ranilor muncitori devenea zi de zi tot mai 
grea. Pentru a asigura beneficiile mereu 
crescînde ale clasei stăpînitoare, munci
torii erau exploatați sîngeros.

Inflația adusese o aparentă mărire a sa
lariilor față de anul 1916. După datele 
■iciale (vădit micșorate) salariul unui 
Tnuncitor se mărise de 301 oji, iar pre
țul alimentelor se urcase de 824 ori.. 
Pentru a-și ascunde politica asupritoare 
de clasă dusă împotriva maselor de mun
citori și țărani, oligarhia de la putere 
ațîța vrajba împotriva minorităților na
ționale.

Victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, răspîndlrea în mase a lozin
cilor de luptă împotriva războiului impe
rialist, pentru pace, pentru a se da pă
mînt țăranilor, pentru puterea muncito- 
rească-țărănească, au dus la creșterea 

■ valului de lupte revoluționare din Ro- 
mînia.

încă înainte de încheierea armistițiului 
au început luptele muncitorimii din Mol
dova. în martie 1918 declară grevă mun
citorii ceferiști de la Iași, în aprilie cei 
de la Atelierele Militare. în iunie — ti
pografii.

Masele s-au ridicat la luptă împotriva 
împilării, pentru pace, pentru o viată mai 
bună. Grupurile comuniste care se for
mează în focul acestor lupte în cadrul 
Partidului Socialist, sînt în fruntea luptei 
r^hncitorilor.

„Pacea, dorința tuturor popoarelor nu 
ne este adusă nici de Papa de la Roma, 
nici de împărați și regi, nici de boieri și 
fabricanți. Pacea a fost cucerită pe ba
ricadele orașelor Rusiei cu sîngele revo
luționarilor... — scria un manifest semnat 
de un grup de revoluționari. ...Ațintiți-vă 
privirea și îndreptați-vă pașii numai în- 
tr-acolo unde flutură steagul roșu".

Oamenii muncii conduși de grupurile 
comuniste au început o luptă măreață 
pentru pace, libertate și pîine.

Deosebit de semnificativă a fost greva 
ceferiștilor de la începutul lunii august 
1918 la care au participat muncitorii de 
la Iași, Galați, Bîriad. Urmează un șir de 
lupte tot mai mari la care participă zeci 
de mii de muncitori. Are loc greva mun-

citorilor de la Regie care, pe lingă reven
dicările economice, manifestă revendicări 
politice (înființarea și recunoașterea Co
mitetelor muncitorești, libertatea de or
ganizare, apărarea Revoluției ruse).

Valul luptelor greviste a cuprins pe ti
pografii de la atelierele „Sfetea‘‘ și „Mi
nerva", pe muncitorii metalurgiști, func
ționarii P.T.T., petroliștii din 
Ochiuri, Țintea și Cîmpina, pe oamenii 
muncii din orașele Transilvaniei și Mol
dovei.

Guvernul burghezo-moșieresc își inten
sifică prigoana. Regimentul de gardă „9 
Vânători", în frunte cu agenți ai Sigu
ranței îmbrăcați în haine ofițerești este 
cantonat la Băneasa. Trupe comandate de 
generalii Mărgineanu și Ștefănescu sînt 
masate în Piața Teatrului Național și în 
jurul sediului sindicatelor din str. Sf. 
Ionică.

Solidarizîndu-se cu greva tipografilor, 
la 13 decembrie 1918, muncitorii din Ca
pitală s-au îndreptat spre sediul sindi
catelor. Cînd coloana din față care venea 
pe Calea Victoriei dinspre bulevard, in
tonând „Internaționala”, a ajuns în Piața 
Teatrului, muncitorii au fost întîmpinați 
de focul puștilor. Caldarâmul pieții s-a în
roșit de sângele muncitorilor căzuți. In 
același timp sediul sindicatelor din str. 
Sf. Ionică a fost devastat de soldați.

In odiosul măcel din 13 decembrie 1918. 
au fost uciși peste 100 de muncitori. Mal 
mult de 2.000 de muncitori au fost ares
tați și schingiuiți în beciurile Prefecturii. 
Sediile muncitorești au fost închise, ga
zetele muncitorești suspendate. Teroarea 
a fost și mai mult înăsprită.

In urma schingiuirilor, moare peste 
cîtva timp I. C. Frimu, luptător de frunte 
al mișcării muncitorești din țara noas
tră

Singeroasa represiune a guvernului li
beral, în frunte cu Brătianu, nu și-a a- 
tins însă scopul. Valul revoluționar con
tinuă să crească. Grevele se țin lanț. Au 
loc puternice lupte muncitorești care cul
minează cu greva generală din 1920, ce 
cuprinde aproape întregul proletariat din 
Romînia. In focul marilor lupte de clasă 
din Romînia anilor 1918-1920, în focul 
avântului revoluționar produs în țara 
noastră de victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, s-a plămădit Par
tidul Comunist, conducătorul 
porului nostru 
mai bună.

pentru pace,

★ 
de ani.

Moreni.

luptei po- 
și o viață

Au trecut 36
Amintirea luptelor clasei 

din țara noastră ce au urmat victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
a rămas nestinsă în memoria poporului.

Pe locul unde în urmă cu 36 de ani, 
zeci de muncitori și-au vărsat sîngele 
pentru o lume nouă, fără exploatatori, a 
fost ridicată o placă comemorativă.

Ca un prinos de recunoștință adus 
luptătorilor pentru libertatea poporului 
nostru, oamenii muncii au dăltuit pe 
placa comemorativă, cuvinte nemuritoare: 

„...Glorie eternă eroilor și martirilor 
care au căzut în lupta pentru libertatea 
și bunăstarea poporului muncitor!" 

IOSIF SAVA

muncitoare

ln amintirea eroilor clasei muncitoare 
uciși in Piața Teatrului Național

în memoria eroilor clasei muncitoare 
uciși mișelește la 13 decembrie 1918 în 
Piața Teatrului Național din București în 
masacrul organizat de guvernul burghezo- 
moșieresc în cîrdășie cu imperialiștii, nu
meroase delegații de oameni ai muncii au 
depus coroane de flori la placa comemo
rativă din Piața Teatrului Național.

Au fost depuse coroane de flori din 
partea Consiliului Central al Sindicatelor, 
a Federației Naționale a foștilor deținuți

și internați politici antifasciști, din partea 
Consiliului Sindical Regional, a C. C. al 
Sindicatului poligrafie, presă și instituții 
de cultură, 
Scinteii „I. 
treprinderi 
Capitală.

Oamenii
de reculegere în memoria 
muncitoare căzuți la 13 decembrie 1918 
în lupta pentru pace, libertate și o viață 
mai bună. (Agerpres).

a Combinatului poligrafic Casa 
V. Stalin'4, din partea unor în- 
poligrafice și a pionierilor din

muncii au păstrat un moment 
eroilor clasei

Poporul romîn este hotărit
A A A A Asă lupte pentru cauză păcii și securității în Europa

întărim capacitatea 
de apărare a patriei
Siderurgiștii din Hunedoara s-au pro

nunțat cu fermitate împotriva "
dusă de guvernele occidentale 
străduiesc să dea din nou viață 
lui militarism german.

„Sînt de naționalitate germană 
nea prim topitorul Ion Miculie de la oțe- 
lăria Siemens Martin — și cunosc foarte 
bine suferințele pe care Wehrmachtul le-a 
adus pcpoarelor Europei și poporului ger
man însuși.

Nu pot admite ca odioasa mașină de 
război a Wehrmachtului să dea din nou 
foc lumii.

Alături de alți muncitori de naționali
tate germană lucrez la combinatul side
rurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” și înfrățiți 
cu muncitorii romîni sau maghiari ne 
făurim prin muncă o viață fericită în pa
tria noastră liberă, Republica Populară 
Romînă.

Din oțelul ce-1 turnăm în cuptoarele 
noastre se fac mașini, se înalță construc
ții. Cu oțelul nostru noi întărim capaci
tatea de apărare a patriei. Vom da tot 
mai mult oțel pentru ca patria noastră să 
fie tot mai puternică. Vom ști să luptăm 
cu toată strășnicia și să nimicim pe acei 
ce atentează la fericirea noastră”.

Nu poate fi vorba de tratative 
după renașterea Wehrmachtului

politicii 
care se 
odiosu-

— spu

In satele regiunii Iași
Au trecut 10 ani de cînd din ură 

bestială față de oameni, hoardele hitle- 
riste in retragere au pîrjolit și distrus din 
temelii satele și comunele Vulturi, Vînă- 
tori, Popricani, Rediu,- Tătar Cîrpiți, 
Stînca, Roznovanu și altele din regiunea 
Iași.

întruniți în mitinguri, țăranii muncitori 
din regiunea Iași protestează cu hotărîre 
împotriva reînvierii militarismului ger
man și aprobă intru totul Declarația gu
vernelor statelor participante la Confe
rința de la Moscova.

La mitingul care a avut loc duminică în 
sala căminului cultural din comuna Vină- 
tori au participat 250 de țărani muncitori 
din satele Vinători și Vulturi.

Mitinguri asemănătoare au mai avut loc 
zilele acestea și în comunele Rediu, Tă
tar, Popricani și Cîrpiți. Țăranii muncitori 
au adoptat în unanimitate moțiuni prin 
care sprijină că căldură Declarația guver
nelor statelor participante la Conferința 
de la Moscova.

Desfășurarea eve
nimentelor interna
ționale nu ne poate 
lăsa indiferenți. Noi 
înțelegem că ceea 
ce se petrece astăzi _ .
adică intensificarea pregătirilor răz
boinice și, odată cu aceasta, reînarma- 
rea Germaniei occidentale, reprezintă o 
primejdie pentru pacea Europei. Ca să 
ajungi la o asemenea concluzie nu tre
buie să fi nici diplomat, nici specialist în 
probleme internaționale. Un singur lucru 
este necesar: 
realist

O asemenea 
internaționale 
conferinței de 
această r 
fiecărui i 
arată cu 
fi vorba < 
timp de 
vorba de 
lași timp 
den tale.

Europa
dia războiului. Declarația conferinței de îa 
Moscova arată în mod categoric că în 
acest moment tratativele sînt posibile și 
ele pot să ducă la rezolvarea în spirit 
pașnic a unor probleme internaționale li
tigioase ca de pildă problema germană. 
Dacă însă acordurile de la Paris vor fi

Dr. Const. Stanca
Cont. Univ.

în Occident,

să judeci lucrurile în mod

judecată realistă a situației 
am găsit-o în Declarația 
la Moscova. Consider că 

Declarație se adresează rațiunii 
om cinstit. Această declarație 
limpezime de cristal că nu poate 
de menținerea păcii și în același 
o .înarmare febrilă, nu poate fi 

! unificarea Germaniei șl în ace- 
i de remilitarizarea părții ei occi-

poate să tie salvată, de primej-

ratificate, atunci a- 
semenea tratative ar 
rămâne fără 
obiect. Trebuie 
fie limpede 

după ratificarea acordurilor de 
Paris, nu poate fi vorba de desfășurarea 
de tratative pentru rezolvarea unor pro
bleme ca cea germană, austriacă și altele, 
încercările pe care propaganda occiden
tală le face pentru a adormi vigilența 
opiniei publice, manevrele la care pu
terile occidentale se dedau pentru a crea 
impresia că tratativele ar fi posibile și 
după ratificarea acordurilor de la Paris, 
nu corespund oîtuși de puțin realității. Nu 
se poate trata despre organizarea păcii 
pe continentul nostru după ce pacea este 
primejduită prin apariția unui Wehrmacht 
setos de sînge.

Cred totodată că este bine de subliniat 
că dorința de tratative a țărilor din la
gărul păcii și socialismului nu provine din 
slăbiciune, ci din dorința de a feri ome
nirea de calamitățile unui nou război. în 
caz de nevoie popoarele noastre sînt însă 
hotărâte să dea o ripostă zdrobitoare ama
torilor de agresiune.

Iată de ce cred că este bine ca cei 
care-și închipuie că ne pot intimida prin 
amenințările lor, să devină mai realiști și

S_4.-< X J X -»_x ---------- - ... s- facă

de pace 
cuceriri.

să înțeleagă, dacă sînt capabili 
aceasta, că popoarele iubitoare 
vor ști să-și apere mărețele lor

Urzelile ațîțătorilor nu ne sperie

de 
să 

că, 
la

PENTRU ASIGURAREA PĂCII ȘI 
SECURITĂȚII COLECTIVE 

IN EUROPA
Asoc. științifică a inginerilor și tehni
cienilor din R.P.R. (A.S.I.T.) invită 
inginerii și tehnicienii din București la

ADUNAREA
ce va avea loc miercuri, 15 decembrie 
1954, ora 18,30 în sala AS.I.T. din str. 
Mihail Eminescu nr. 8. Adunarea va fi 
prezidată de acad. prof. ing. I. S. 
Gheorghiu, membru al Prezidiului Aca
demiei R.P.R.

Vor lua cuvintul:
Prof, univ, Costin Nenițescu.
Prof univ. ing. N. Vasilescu-Karpen. 
Prof. univ. Horia Hulubel.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof. univ. I. M. Gheorghiu.
Prof. univ. Dlmitrie Praporgescu.

univ. dr. ing. Remus Răduleț. 
univ. ing. Mateescu Cristea. 
univ. ing. Traian Negrescu. 
univ. ing. Lazăr Stoicescu.

Au dezbătut
Declarația conferinței 

de la Moscova

Să zădărnicim 
planurile războinice

Cînd înserarea s-a lăsat deasupra co
munei Ricnișu din raionul Mediaș, colec
tiviștii romîni, germani, maghiari și 
romi, care muncesc înfrățiți într-o viață 
nouă, s-au adunat la sediul gospodăriei 
unde a avut loc un miting.

In cuvintul său Emil Popa, președintele 
gospodăriei colective „Vasile Roaită” din 
comuna Richișu și-a manifestat indignarea 
față de planurile războinice 
rilor de moarte.

„Oare poți uita pe cei 40 
mîni, germani și maghiari 
noastră care au murit în război ? Aminti
rea lor ne îndeamnă astăzi mai mult ca 
oricind să lovim fără cruțare pe acei care 
ar îndrăzni să ne împiedice de la munca 
noastră rodnică”.

Diplaș Chirion, care a primit peste 9.000 
kg. de produse, pentru zilele muncă efec
tuate în gospodărie anul acesta, a spus : 
„Belșugul din anul acesta este rodul vieții 
noi, pe care o trăim cu toții și nu vom 
permite nimănui să ne-o întunece”.

Mulți dintre noi se 
gândesc la viața lor 
din ultimii ani. In saț 
la noi s-a născut 
o gospodărie agrico
lă colectivă. Cu toții 
am început să trăim 
cut. Nu sînt necesare 
traiul nostru căci, cine ne-a vizitat, a vă
zut ce avem noi bun, ce ne-a adus munca 
noastră înfrățită în ultimii ani. Și vreau 
să scriu <jîte ceva și despre tinerii însu
răței de care mi-e mai mare dragul. Du
mitru Lăudat a primit loc de casă după 
ce s-a căsătorit și cu ajutorul gospodăriei 
a reușit .în scurtă vreme să-și clădească 
locuința. Și-au construit case și tinerii co
lectiviști Romulus Nicolae și Constantin 
Rahailă. Ei au azi la puțin timp după că
sătorie, casa lor.

Iată la ce ne gîndim și de ce

Mihai Dumitru
președintele gospodăriei agricole 

colective „1907“ din comuna Scarada, 
raionul Gilort

altfel decât în tre- 
multe vorbe despre

ne este

colțișordrag fiecare 
al gospodăriei n’oas- 
stre. Și ce faci atunci 
cînd ții la ceva ? 
Desigur că-1 aperi din 
toate puterile tale.

Așa sîntem hotărîți să facem și noi dacă 
dușmanii patriei noastre vor îndrăzni să 
ne atace.

Noi ne simțim puternici căci știm că 
alături de noi se găsesc celelalte popoare 
iubitoare de pace și împreună sîntem de 
neînvins. Așa că urzelile ațîțătorilor la 
război nu ne sperie. La noi în sat e cu
noscută zicala „cine seamănă vînt, culege 
furtună" și aceste cuvinte înțelepte ar 
trebui să dea de gîndit celor care și-au 
pus semnătura pe acordurile de 
ris.

Declarația conferinței de la Moscova 
a fost dezbătută în cadrul a peste 1.200 
comitete de luptă pentru pace sătești, co
munale și orășenești. La mitingurile și la 
sfaturile păcii la care au luat cuvintul 
muncitori, intelectuali, reprezentanți ai 
cultelor, gospodine, țărani muncitori au 
luat parte peste 32.000 de participant!.

Zilele acestea a avut loc în sala „Victo
ria" din orașul Turnu Severin o adunare 
la care au luat parte peste 700 de oameni 
ai muncii de diferite vîrste și profesii din 
depoul și stația C.F.R.-Tr. Severin. Des
pre importanța istoricei Declarații a con
ferinței de la Moscova și despre hotărîrea 
fermă a oamenilor muncii din acest raion 
de a apăra pacea, a vorbit tov. Ion Be- 
zergheanu, secretar al comitetului de par
tid orășenesc. Numeroși muncitori care 
au avut de suferit de pe urma celui de al 
doilea măcel mondial, au înfierat acțiu
nile criminale ale forțelor agresive ale 
războiului care încearcă să reînvie milita
rismul german.

Mitinguri asemănătoare au avut loc la 
Șantierele de construcții navale, combi
natul „Prodaliment” din Tr. Severin șl 
Depoul C.F.R.-Craiova, precum și în ora
șele Tg. Jiu și Caracal.

la Pa- Pentru viitorul nostru

ale semănăto-

de tineri, ro
din comuna

împotriva scindării Europei!
Recenta Declarație 

a țărilor care au 
participat la confe
rința de la Moscova 
este o nouă do
vadă a năzuințelor 
reprezentanții acestor 
Uniunea Sovietică, au_______ ________
tăria. Momentul în care a avut loc această 
conferință este de însemnătate istorică. 
Declarația conferinței de la Moscova dă 
un răspuns prompt și hotărît încercărilor 
făcute de cercurile reacționare din occi
dent, care, uitînd lecția ultimelor două 
războaie mondiale, încearcă să dezlănțuie 
un nou măcel mondial prin reînvierea mi
litarismului german. In prezent puterile 
occidentale se grăbesc să ratifice acordu
rile de la Londra și Paris pentru a lega
liza creerea unui nou Wehrmacht. Aceasta 
nu poate duce decît la scindarea Europei 
în două tabere vrăjmașe, ceea ce va avea 
drept urmare agravarea primejdiei unui

directorul
N. Barcan

Teatrului de Stat din Sibiu

de pace pe care 
țări, în frunte cu 
afirmat-o cu toată

nou război 
dial în care 
șarzii de la Bonn 
vor avea un rol 
principal.

Oamenii de cultură șj știință din țara 
noastră, întregul nostru popor, au trăit și 
au văzut cu ochii lor drama invaziilor hit- 
leriste — cînd școli, biblioteci, teatre, 
muzee și laboratoare au fost prefăcute în 
ruini. Nu mai vrem ca toate acestea să 
se repete.

Conferința de la Moscova, prin dragos
tea față de om, pentru drepturile și viito
rul lui, vine să completeze șirul eforturi
lor făcute de lagărul păcii și socialismu
lui în frunte cu Uniunea Sovietică pentru 
preîniîmpinarea unui nou război mondial, 
pentru securitate în Europa. Sprijin din 
toată inima hotărîrile conferinței de la 
Moscova, fiind ferm convins că numai prin 
aplicarea acestor hotărîri — pacea și 
viitorul popoarelor europene pot fi asi
gurate.

mon- 
revan-

Cum a fost pregătit sezonul sportiv de iarnă
Este cunoscut fap

tul că în ultimii ani 
activitatea sportivă 
în orașul Piatra
Neamț. se află în 
plină dezvoltare. Fot
balul, atletismul, ci
clismul au început a 
fi practicate din ce 
în ce mai mult de 

tinerii locuitori ai 
acestui oraș. Acum, 

am luat din vreme unele măsuri pentru 
continuarea activității sportive în sezo
nul de iarnă.

Cum era și firesc, încă de la începutul 
lunii noiembrie Comitetul orășenesc pen
tru cultură fizică și sport a întocmit un 
plan de acțiune pentru perioada de iarnă. 
S-a trecut apoi la realizarea sarcinilor 

■prevăzute în acest plan. Reorganizarea 
Jeomisiilor orășenești pe ramuri de sport 
(bineînțeles ramurile sporturilor de iarnă) 
a fost problema principală. Activiștii 
acestor comisii au trecut apoi deîndată la 
instruirea secțiilor pe ramuri de sport 
din colectivele sportive.

Grija pentru asigurarea bazelor spor
tive necesare în acest sezon, a fost con
siderată de către noi ca una din cele mai 
Importante măsuri pentru obținerea suc
cesului dorit. Reamenajarea vechilor baze 
și amenajarea altora, a constituit pentru 
întregul activ al comitetului o preocu
pare importantă. Acum, după o lună și 
ceva de muncă intensă, putem spune că 
pîrtia de schi din parcul orașului — unde 
va fi un puternic centru de antrenament 
— este aproape gata. De asemenea în afară 
de patinoarul natural — pe care ni-1 oferă 
Bistrița cînd îngheață — în centrul ora
șului este in curs de amenajare un pati
noar care va sta la dispoziția tuturor 
sportivilor noștri.

în organizarea și desfășurarea pregăti
rilor pentru sezonul sportiv de iarnă spri
jinul acordat de comitetul orășenesc 
ăj.TM. a fost de cele mai multe ori 
Rotărîtor în realizarea celor propuse. 
Fără contribuția efectivă a sutelor de 
utemiști și tineri din școlile și în
treprinderile orașului, mobilizați de că
tre organizațiile U.T.M., ar fi fost aproape 
imposibilă amenajarea pîrtiei de schi și a 
patinoarului. Cu siguranță că și de acum 
înainte colaborarea dintre comitetul oră
șenesc U.T.M. și comitetul orășenesc 
C.F.S. va duce la obținerea de noi rezul
tate în atragerea tinerilor spre practica
rea sporturilor de iarnă. Organizațiile 
U.T.M. au un rol hotărîtor în mobilizarea

Zilele trecute, un redactor al ziaru
lui nostru a avut o convorbire cu to
varășul I. COVRIG, președintele Coml. 
tetului pentru cultură fizică șl sport al 
orașului Piatra Neamț.

Publicăm mal jos declarațiile făcute 
în legătură cu felul cum au fost orga
nizate In acest oraș pregătirile pentru 
sezonul sportiv de ’

tinerilor la compe
tițiile cu caracter de 
masă, la trecerea 
normelor G.M.A. de 
iarnă.

Mai deunăzi cerce
tam registrele de e- 
vidență a purtători
lor insignei G.M.A. 
Am constatat cu a- 
cest prilej că este 
foarte mic numărul 

celor care au trecut norma de schi și 
mai cu seamă cea de patinaj. Iată fără 
îndoială urmarea faptului că aceste spor
turi nu sînt încă destul de cunoscute 
și mai cu seamă practicate de masa 
largă a tineretului din orașul nostru. De 
aceea atît pîrtia de schi cît și patinoarul 
vor deveni două puternice centre de an
trenament. Aici, după un program bine 
stabilit și sub conducerea cîtorva an
trenori pricepuți, aspiranții complexului 
G.M.A. și F.G.M.A. vor putea învăța schiul 
și patinajul, ca mai apoi să cucerească 
aceste norme.

După calculele noastre — destul de 
aproximative, peste 500 de tineri vor trece 
norma de patinaj și peste 1000 pe cea de 
schi. Munca pentru antrenarea tinerilor 
la trecerea acestor norme ne va ajuta 
desigur ca un număr și mai mare de ti
neri să devină purtători ai insignei 
G.M.A. șj F.G.M.A. in anul 1955.

Vreau să vă vorbesc și de o altă pro
blemă a sezonului sportiv de iarnă. E 
vorba de continuarea activității sportive 
în timpul iernii la ramurile specifice se
zonului de vară. Ne-am preocupat și de 
această problemă. Reamenajarea sălilor 
de gimnastică sau înzestrarea' lor cu noi 
aparate este ceea ce am făcut în primul 
rînd în această direcție. Astfel, în curînd 
sălile de gimnastică de la Școala rrvdie 
de băieți și cea de la Școala medie de 
hîrtie și lemn vor găzdui antrenamentele 
gimnaștilor, atleților, baschetbaliștilor, vo
leibaliștilor etc.

Nu pot încheia însă fără a nu aminti 
despre dragostea cu care au muncit ute- 
miștii și tinerii la reamenajarea acestor 
săli de gimnastică.

O bună parte a sălii de gimnastică de la 
Școala medie de băieți trebuia rezidită. 
Elevii școlii, alături de profesorul de edu
cație fizică Iacoboaie Ștefan, eu zidit că
rămidă cu cărămidă. Ei turnau cimentul, 
cărau și săpau pămînt. Sala devenise un 
adevărat șantier de construcții. Elevii șco
lii, în afara ramurilor sportive de iarnă 
pe care le vor practica în aer liber, vor 
putea să-și continue activitatea sportivă 
în sală.

Știri sportive

iarnă.

* Luni seara s-au desfășurat în aula 
, Bibliotecii Centrale Universitare par

tidele din runda 16-a a finalei campio
natului de șah al R.P.R.

Troianescu a cîștigat la Soos la mu
tarea 42 și a trecut in fruntea clasa
mentului împreună cu Costea care a 
remizat partida cu G. Alexandrescu.

Fruntașul de pînă acum al clasamen
tului, Ion Bălănel, a intimpinat o dîrză 
rezistență în partida sa cu Mititelu. 
Acesta din urmă a jucat foarte bine 
și la întrerupere, intr-un final de pioni 
cu cal și nebun pe tablă are șanse de 
remiză.

Ciociltea are un pion in plus în par
tida întreruptă eu Radovici și Weiss
man o poziție mai bună la Ghițescu.

După 16 runde, pe primele locuri 
ale clasamentului se află Costea și 
Troianescu cu cite 12 puncte. Urmea
ză Bălănel ll'/s puncte și o partidă în
treruptă. Soos și Seimeanu — 9*/« 
puncte și o partidă întreruptă fiecare.

☆ Campionatul republican de lupte 
pe echipe a luat sfirșit duminică oda
tă cu desfășurarea întîlnirilor din ca
drul ultimei etape. Primul loc în cla
sament a fost ocupat de echipa Dina
mo București care ciștigă pentru a 
șasea oară consecutiv titlul de cam
pioană a țării.

Din echipa Dinamo București fac 
parte o serie de luptători cunoscuți, 
campioni ai țării care au fost selecțio
nați de mai multe ori în reprezenta
tiva țării. Printre aceștia se numără 
maeștrii sportului F. Horvațh, D. Cuc, 
N. Popovici, M. Belușica, Al Suit și 
alții.

☆ Sîmbătă și duminică s-a desfășu
rat la Cluj, în bazinul acoperit al co
lectivului sportiv „Locomotiva", un i 
concurs popular de natație la care au ] 
participat peste 200 de concurenți: ' 
muncitori, funcționari, elevi și studenți 
din diferitele colective sportive cluje
ne. Înotătorilor care s-au clasat în 
primele locuri li s-au acordat premii, 
constînd din echipament sportiv și 
cărți.

Succese 
ale tinerilor 

aeromodeliști

echipe 
au

regionale 
avut po- 
buna pre- 
prezentat 

nivelul

1 o».

Un eveniment sportiv 
de mare însemnătate pen
tru aeromodeliștii din țara 
noastră, l-a constituit fără 
îndoială Concursul repu
blican de modele de ca
meră (micromodele) des
fășurat între 7-12 decem
brie în București.

O luptă dîrză s-a dat 
pentru locurile fruntașe 
intre echipele din: Tg. 
Mureș, București, Cluj și 
Iași. Victoria a revenit 
sportivilor din Tîrgu Mu
reș.

Unele
— deși
sibilități pentru 
gătire — s-au 
la concurs sub

, așteptărilor. In această si-
’ tuație • 

(clasată
, (clasată pe locul 7) Ploești 

(clasată pe locul 11) și Ti
mișoara, care de fapt nici 
nu s-a clasat.

Modelele prezentate de 
echipele regiunilor Ploești 
și Timișoara nu au fost 
la nivelul unui concurs 
republican. Construite în 
grabă, necentrate bine, 
modelele au stabilit re
zultate slabe. Concursul 
republican din acest an, a 
vădit însă o creștere sim
țitoare a sportului aero- 
modelist. Nivelul tehnic al 
construcțiilor a fost anul 
acesta superior celui din 
anul trecut.

Astfel, modelele prezen
tate de Hints Otto (Regiu
nea Autonomă Maghiară) 
sau Kiss Ernest (Cluj) la 
categoria normale nu au 
depășit 2 grame. Iar mo
delul prezentat de Geor
gescu Ionel (București) a 
avut numai 0,6 gr., la o 
anvergură de 40 cm. Ast
fel de modele pot face față 
în bune condițiuni și unui 
concurs internațional.

Concursul din anul aces
ta în mod deosebit a scos 
la iveală progresele făcute - 
în domeniul aeromodelelor 
speciale. Astfel, pentru pri-

s-au aflat: Cluj 
pe locul 4) Arad

însorit
PITEȘTI (de la corespondentul nostru). 
La mitingul, care a avut loc zilele tre

cute, la întreprinderea de construcții me
talice C.F.R. din Pitești, au participat 
peste 400 de muncitori, tehnicieni, ingi
neri și funcționari.

„Noi care am scăpat de exploatare — 
a spus muncitorul Ion Constantin — și 
ne-am căpătat, sub conducerea partidului, 
adevărata libertate, nu vrem război. 
Vrem pace, pentru pace luptăm și pen
tru munca noastră pașnică; 
normă după normă, realizăm 
sarcinile de

Dacă însă 
ne spulbere 
structive, să
tăzi pentru înflorirea scumpei noastre pa
trii, vom lupta și pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare ale poporului nos
tru munoitor".

doborknd 
cu succes

plan.
imperialiștii vor 
rodul muncii noastre con- 

știe că, așa cum luptăm as-

încerca să

ț*

Aeromodelistul I. Georgescu (Progresul-Bucureștl) 
a dovedit încăodată—cu prilejul acestei competiții— 

pregătire.buna sa

ma dată în țara noastră 
s-a rezolvat teoretic și 
practic problema constru
irii autogirului. Aeromode- 
listui clujan Keki Z. ‘este 
primul clasat 
categorie și 
recordului R.P.R. Serioase 
progrese s-au făcut și în 
domeniul aripilor batante. 
Categorie destul de grea, 
a fost atacată cu curaj nu 
numai de aeromodeliștii 
cu experiență ci și de cei 
care de curînd au îmbră
țișat acest sport (tineri ca 
Geanaglu Mircea — (Con
stanța) sau Froim Frede
ric — (Iași). Modelul lui 
Gaba Victor — construit pe 
baza experienței aeromo- 
deliștilor sovietici — a ob
ținut timpul de 2’33” iar în 
tentativă 3’17”, timp ce con
stituie un nou record 
al R. P. R. Cu toate 
aceste rezultate întrece
rile . la această probă 
nu au antrenat totuși un 
număr prea mare de con
structori. Este necesar ca 
în viitor și aeromodeliștii 
din Tg. Mureș, Cluj, să 
abordeze și latura modele
lor speciale.

Realul progres făcut de 
tinerii noștri aeromodeliști 
se dovedește și prin faptul 
că în cadrul probelor 
campionatului R.P.R. de 
modele de cameră din a- 
cest an au fost realizate

la această 
deținătorul de seamă au 

concursul re- 
tinerele Fall 

Purice Elvira 
pe locul 
care au 
succese

8 noi recorduri ale R.P.R.
După mai mult de 20 

tentative de record Otto 
Hints (Tg. Mureș) a reali
zat cel mai bun timp: 
7’05”, nou record al R.P.R.

Succese 
obținut în 
publican și 
Ileana și
care s-au clasat 
III la probele la 
participat. Acesfe 
ale aeromodelistelor noa
stre trebuie să stimuleze 
promovarea cu curaj a fe
telor în competițiile repu
blicane 
— ceea 
decît în micg măsură pînă 
acum, mai cu seamă în 
regiunile Cluj, Ploești, 
Arad, Iași. In același mod 
trebuie privită și partici
parea pionierilor la între
cerile republicane. Dacă la 
concursul republican de 
aeromodeliști de la Orașul 
Stalin la unele categorii au 
participat și pionierii, la 
concursul de aeromodele de 
cameră n-a participat 
niclunul.

întrecerile republicane 
de micromodele a de
monstrat că aeromodelis- 
mul în țara noastră se află 
in plin progres.

ȘTEFAN LUPULESCU

de aeromodelism 
ce nu s-a făcut

ln Editura de Stat 
pentru literatură politică 

a apărut broșura : 
CONFERINȚA DE LA MOSCOVA A 
ȚĂRILOR EUROPENE PENTRU ASI
GURAREA PĂCII gl SECURITĂȚII 

ÎN EUROPA
Declarația guvernelor U.R.S.S., Repu

blicii Populare Polone, Republicii Ce
hoslovace, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Ungare. Re
publicii Populare Romine, Republici: 
Populare Bulgaria și Republicii Popu

lare Albania
32 pag.

SITUAȚIA ARATURILOR 
ADÎNCI DE TOAMNĂ

în cursul acestei luni timpul s-a men
ținut pînă acum prielnic executării ară
turilor adinei pentru însămînțările de pri
măvară și a lucrărilor de desțeleniri.

In multe regiuni, 
lucrare agrotehnică, 
prafețe întinse. In 
Arad, Oradea, Baia 
Autonomă Maghiară 
tru însămînțările de primăvară au fost 
făcute pe mai mult de 80 la sută din su
prafețele planificate, iar în regiunile Cra
iova, Stalin, Cluj și București au fost 
efectuate în proporție de peste 60 la sută.

Cu tot timpul favorabil însă, în perioa
da de la 1 la 12 decembrie nu s-au exe
cutat arături adînci decît pe o suprafață 
de 105.000 hectare, ceea ce denotă o in
suficientă mobilizare a țăranilor munci
tori pentru folosirea din plin a fiecărei 
zile bune de lucru. Sfaturile populare și 
organele din regiunile Galați, Bîriad, 
Constanța, Bacău, Ploești și Iași, nu au 
dat dovadă de preocupare pentru folosi
rea tuturor forțelor în vederea executării 
arăturilor adînci. In regiunile Constanța, 
Bacău, Ploești și Iași, planul arăturilor 
adînci pentru însămînțările de primăvară 
nu a fost îndeplinit decît în proporție de 
40 la sută, iar în regiunile Galați și Bîr
iad nu s-au arat nici 20 la sută din su
prafețele planificate.

Ținînd seama de marea însemnătate a 
arăturilor adînci de toamnă, pentru spo
rirea producției agricole în anul viitor, 
este necesar ca sfaturile populare, orga
nele agricole, gospodăriile agricole de 
stat, gospodăriile agricole colective să ia 
toate măsurile pentru folosirea integrală 
a fiecărei zile bune de lucru, pentru exe
cutarea arăturilor adînci de toamnă.

Totodată este necesar să se grăbească 
executarea lucrărilor de desțelenire.

(Agerpres)

această importantă 
s-a executat pe su- 

regiunile Hunedoara, 
Mare și Regiunea, 

arăturile adinei pen-
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Prin: eforturi comune 
popoarele vor apăra pacea și securitatea!

CONFERINȚA EUROPEANA 
DE LA PARIS ÎMPOTRIVA 
REINARMARII GERMANIEI 

OCCIDENTALE
PARIS 12 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 11 decembrie s-a deschis la Pa
ris conferința europeană pentru exami
narea problemelor care s-au ivit in le
gătură cu planurile de înarmare a Ger
maniei Occidentale și pentru examinarea 
perspectivelor dezarmării generale.

Cuvîntul introductiv a fost rostit de 
deputatul Edouard Daladier, fost șef al 
guvernului francez.

La lucrările conferinței au participat acti
viști pe tărîm social și politic din Franța 
și alte cîteva țări vest-europene. Repre
zentanții Uniunii Sovietice și țărilor de 
democrație populară, invitați la confe
rință, nu . au putut lua parte, deoarece 
nu au obținut vize de intrare în țară.

Conferința de la Paris a fost convo
cată pentru a contracara ratificarea în 
curs de pregătire a acordurilor de la 
Paris. Conferința își continuă lucrările.

PARIS 13 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 12 decembrie și-a .încheiat lu
crările conferința europeană împotriva 
înarmării Germaniei occidentale, pentru 
tratative în problema germană și pentru 
dezarmare,

Cuvîntările delegaților din diferite țări 
care au participat la conferință ilustrează 
neliniștea profundă a popoarelor din Eu
ropa occidentală în legătură cu pregăti
rea pentru ratificarea acordurilor de la 
Paris. Aceste cuvîntări arată de aseme
nea hotărîrea popoarelor de a preintim- 
pina reînvierea militarismului german.

Fostul ministru al Afacerilor Interne in 
guvernul de la Bonn, Heinemann, s-a ocu
pat de pericolul pe care -îl prezintă pen
tru poporul german încercările de a per
manentiza scindarea Germaniei.

Ricardo Lombardi, deputat socialist in

Ecouri Ia nota guvernului sovietic din 9 decembrie
PARIS 12 (Agerpres). — TASS irans- 

mîte : Ziarele burgheze pariziene se limi
tează să publice știri foarte scurte des
pre nota guvernului sovietic din 9 de
cembrie. Ziarele „Combat", „Pari‘ier. Li- 
bere“ și alte cîteva ziare au consacrat no
tei sovietice doar cîteva rinduri. Alte 
ziare ca, de exemplu, „Populaire de Pa
ris" nu au pomenit despre notă nici un 
cuvint. Majoritatea ccvîrsitoare a ziare
lor burgheze a întâmpinat nota sovietică 
cu neliniște și iritare.

★
BERLIN 13 (Agerpres). — în știrile sî 

comentariile ziarelor vest-germane din 12 
decembrie, consacrate notei guvernului 
sovietic din 9 decembrie, se subliniază in 
mod special declarația Uniunii Sovietice 
din care reiese că ratificarea acordurilor

Comentariile presei stră'ne la cuvîntarea rostită de V. M. Molotov 
cu prilejul celei de a 10-a aniversări a tratatului franco-sovietic

PARIS 12 (Agerpres). — TASS trans
mite : Presa pariziană de dreapta relatând 
despre cuvîntarea rostită de Molotov cu 
prilejul celei de a 10-a aniversări a tra
tatului de alianță și asistentă mutuală 
dintre U.R.S.S., și Republica Franceză, sa 
limitează numai la o scurtă expunere a 
cuvîntărli lui V. M. Molotov.

Arătând în titlu că „Molotov cheamă 
din nou la colaborare între Paris și Mos
cova", ziarul „Figaro" se referă la careu
rile londoneze care, potrivit celor relatate 
d® ziar, califică „cuvîntarea ca punctul 
culminant al campaniei de propagandă" 
avînd drept scop „să rupă acordurile de 
la Paris".

Ziarul „Franc-Tireur". încarcînd să in
ducă în eroare opinia publică, susține că 
guvernul sovietic lasă „întredeschisă" ușa 
pentru tratative cu puterile occidentale în 
problema germană și după ratificarea 
acordurilor de Ia Londra și Paris.

★
BELGRAD 12 (Agerpres). — TASS 

transmite: Ziarele „Borba" și „Politika"

Nota guvernului sovietic adresată guvernului S. U. A.
MOSCOVA 12 TASS transmite:
După cum s-a mai anunțat în presă, la 

7 noiembrie -a. c. Guvernul Sovietic a 
adresat guvernului S.U.A. o notă în care 
a protestat împotriva violării de către un 
avion militar american ds tip B-29 a 
frontierei de stat a Uniunii Sovietice în 
regiunea insulei Tanfiliev (insulele Cu- 
rile).

Ca răspuns la nota guvernului sovietic 
din 7 noiembrie, ambasada S.U.A. la Mos
cova a transmis nota guvernului S.U.A. 
din 17 noiembrie. în legătură cu nota gu
vernului S.U.A. din 17 noiembrie. Minis
terul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
adresat la 11 decembrie ambasadei S.U.A. 
următoarea notă a guvernului sovietic:

„In legătură cu nota guvernului State
lor Unite ale Americii nr. 390 din 17 no
iembrie, Guvernul Sovietic consideră ne
cesar să declare următoarele:

Nota guvernului sovietic din 7 noiem
brie cuprinde datele stabilite potrivit că
rora la 7 noiembrie a. c. la orele 13,20, 
ora locală (12,41 ora Vladivostokului) un 
avion militar american cvadrimotor de tip 
B-29 a violat frontiera de stat a U.R.S.S. 
in regiunea insulei Tanfiliev (insulele Cu- 
rile) și a continuat să pătrundă în spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice în direcția 
acestei insule. în timpul zborului deasu
pra insulei sus-menționate, avionul care 
a violat frontiera, a fost întâmpinai de 
două avioane de vînătoare sovietice pen
tru a-i atrage atenția că se află între 
frontierele U.R.S.S. și a-i propune să pă
răsească imediat spațiul aerian al Uniunii 
Sovietice. Totuși avionul american, de în
dată ce avioanele de vînătoare sovietice 
s-au apropiat de el a deschis focul asupra 
lor. Ca urmare a acestea acțiuni a avio
nului american, care nu a fost provocată, 
avioanele sovietice au fost nevoite să des
chidă și ele focul. Numai după aceasta 
avionul american, care a violat frontiera,
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parlamentul italian, a subliniat că sarcina 
luptei împotriva acordurilor de la Paris 
nu poate fi lăsată numai pe seama po
porului francez, deoarece răspunderea 
pentru urmările acestora revine și popoa
relor celorlalte țări membre ale viitoarei 
„Uniunii a Europe: occidentale”. Poporul 
german, a declarat Lombardi, trebuie să-și 
intensifice la rindul său lupta împotriva 
acordurilor de la Paris și el trebuie să 
facă acest lucru astăzi, deoarece miine 
va fi prea târziu. Intensificarea luptei po
porului german va constitui un nou ele
ment in acțiunile Îndreptate Împotriva 
acordurilor de la Paris.

Profesorul Felix Iversen (Finlanda) a 
caracterizat pe larg relațiile de bună ve
cinătate dintre Finlanda S- V.RSS

Cu mare atenție au urmărit delegații la 
conferință cuvintarea lui Laurent Casa
nova, deputat in Adunarea Națăreală 
Franceză.

Oricare ar E rezultatele apropiatelor 
dezbateri din adunarea Națireri.» Fran
ceză. a subliniat Casanova, ult-mul curtat 
aparține poporului francez care nu se va 
împăca niciodată cu înarmarea German c 
Toți cei cărora le sânt scumpe .nteresrie 
naționale ale tării trebuie să se mseaseă 
pentru înfăptuirea uncr ariuun. rtmune 
împotriva reînvierii m—țarismul ut ger
man.

Laburistul Parkin (Ang~ at secretar al 
„Uniunii controlului democrat*, a sub'u- 
niat caracterui lipsit de ser.rx.tate al 
trimbițaidoc -garantu* *—;’*—*

Conferința europeană a adoptat o re
zoluție in care se v-1-- a-s ci urnirile 
acordurilor de Ia Pans vor £ foarte grave 
acorduri vor constitui un obszaml !a calea 
tratativelor dintre est s: vest in problema 
germană. Ele vor imp.age lum-a pe calea 
cursei înarmărilor.

In rezoluția adoptată, parriripanții Ia 
conferință cheamă <-7 -1 pohl ră. rame • 
nii politici, guvernele și par’.zmentețe din 
țările respective să-și dea seama de pri

de la Paris va face nEpcsriiâ realizarea 
unui acord intre cele palm pateri asupra 
reunificării Germaniei

Ziarul social-democrat _D.e Fre.lie.t* 
care apare la Ma-nz. sril-.ază ci recfi- 
tattii acordurilor de Ia Paris ar £ sto
carea defriiuvă a r*—Europe.- 
„Eforturile d-plomaUlor oci.ientau de a 
ratifica cit mai grabn-c acordurile de la 
Paris, a’ căror rezultat va fi înarmarea 
Germaniei occidentale, provoacă temeri 
tot mai mari în rindunle multor deputat» 
ai partidelor guvernamentale de la Bean. 
Chiar si în aceste cercuri se ree-mcare 
că Adenauer creează Republicii Federale 
o situație periculoasă*.

*
LONDRA 13 (Agerpres'. — O serie da 

ziare burgheze britanice își exprimă in- 

publică comentarii ale corespondentului 
din Moscova al agenției Tanjug cu privire 
la cuvîntarea rostită de V. M. Molotov la 
adunarea consacrată împliniri; a 10 ani d» 
la semnarea acordului franco-sovietic de 
alianță și asistență mutuală.

In comentarii se subliniază declarația 
lui V. M. Molotov, că acordurile de '.a 
Paris sint incompatibile cu tratatul 
franco-sovietic și că U.R.S.S. și țările par
ticipante la conferința de la Moscova a ță
rilor europene trebuie să ss pregătească 
să apere cauza lor dreaptă în cazul cind 
acordurile de la Paris vor fi ratificate.

★
NEW YORK 13 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Observatorul ziarului „Washington Post 

and Times Herald", Roberts, scrie că nota 
de răspuns din 9 decembrie a guvernului 
sovietic adresată puterilor occidentale Ș> 
cuvîntarea rostită de V. M. Molotov în 
legătură cu cea de a 10-a aniversare a 
acordului franco-sovietic au stârnit neli
niște în cercurile oficiale americane.

a părăsit spațiul aerian al U.R.S.S. și s-a 
îndepărtat în direcția sud-vest.

Faptele mai sus citate, stabilite cu pre
cizie printr-o verificare corespunzătoare, 
dezmint afirmațiile cuprins® in nota sus
menționată a guvernului S.U.A. că avio
nul Statelor Unite ar fi fost doborit la 7 
noiembrie de un avion sovietic deasupra 
teritoriului japonez în regiunea insuic: 
Hokkaido și că atacul ar fi fost început 
de avioanele sovietice.

Din nota guvernului S.U.A. reiese că el 
nu contestă că avionul american de tip 
B-29 a zburat pe traseul indicat in nota 
guvernului sovietic din 7 noiembrie și că 
întâlnirea avionului american cu avioa
nele sovietice a avut loc deasupra insulei 
Tanfiliev (insulele Curile).

Guvernul S.U.A. declară însă că avio
nul american n-ar fi deschis fccul asupra 
avioanelor sovietice. Or, faptul că la apro
pierea avioanelor de vînătoare sovietice, 
avionul american a deschis focul a fost 
stabilit în mod sigur, printre altele și cu 
ajutorul aparatelor respective.

în această ordine de idei, este cazul să 
amintim că în nota guvernului S.U.A. din 
6 septembrie a. c. cu privire la avionul 
militar american de tip „Neptun", care 
la 4 septembrie a. c. a violat frontiera 
de stat a U.R.S.S. în regiunea capului 
Ostrovnoi, se afirmă de asemenea, că avio
nul militar american n-ar fi deschis deloc 
focul asupra avioanelor de vînătoare so
vietice. Totuși, mai tîrziu Ministerul Ma
rinei Militare a S.U.A., precum și repre
zentantul american în Organizația Națiu
nilor Unite în declarația făcută la 10 sep
tembrie 1954 în Consiliul de Securitate, 
au recunoscut că în realitate avionul ame
rican a deschis focul asupra avioanelor 
sovietice.

In ceea ce privește declarația guvernu
lui S.U.A. că unele insule din partea de 
sud a arhipelagului Curilelor, în regiunea 
cărora au avut loc incidentele cu avioa
nele americane, nu sint teritoriu sovietic, 
această declarație este lipsită de temei și 
este în vădită contradicție cu prevederile 
acordului de la Yalta cu privire la insu
lele Curile, acord la care participă și Sta
tele Unite ale Americii. După cum se știe, 
pe baza acordurilor între aliați cu pri

mejdia acordurilor de la Paris, să le res
pingă și să pășească ferm pe calea luptei 
pentru slăbirea încordării internaționale.

PLENARA 
CONSILIULUI CENTRAL 

A TINERETULUI LIBER GERMAN
BERLIN 13 (Agerpres). — TASS trans

mite :La Berlin s-a deschis cea de a 9-a 
plenară a Consiliului Central al Uniunii 
Tineretului Liber German (F.DJ ).

Pe ordinea de z: a plenarei figurează: 
raportul lui E. Honecker, președintele 
Consiliului Central al Uniun i, intitulat 
„Rezultatele conferinței țărilor europene 
pentru as.gurarea păcii și securității in 
Europa și sarmmle Uniuni: Tineretului 
Liber German; sarcinile tineretului in 
dezvoltarea econontei naționale a R. D. 
Germane*.

Hcoecksr a subliniat că lupta împotriva 
ratificării acordurilor de la Paris este 
sarcina principală a tineretului german. 
El a arătat că T*~ unea Tineretului Li
ber German este gata să a.ungă la o in- 
țeizgere eu toate organizau:’.* democrate 
de trierei dm Ger-nan7» occidentală în 
lupta Împotriva cncnpiotulu: de la Paris.

ZIUA LUPTEI 
ÎMPOTRIVA RATIFICĂRII 

ACORDURILOR DE LA PARIS 
LN ITALIA

ROMA 13 lAgerpces). — TASS tranș
ante :

La 12 dereeibrie s-a desfășurat ta Ita
lia 7-n» 'iree. Impuți.ra ra- f^-s—- acor- 
duml-cr de ia Parts jx a reinarmăr.i Ger- 
mamer* ergarizată de Comitetul italian 
al - vi— pa-r -r-- O- păci: in scopul de 
a imr. m număr cit -na- mare de ce- 
tățem zrupra pemctiulri pe care ii pre- 
zmtă rem. .erea militarismului german.

Au art.*, ioc m.t zguri șt adunări ia ca
drul cărora aa lua: cuvîntul fruntași ai 
r-.«_ p-tLce d* drier.te ceaeepți: pofi- 

gr;crarea fată de faptul că ratificarea 
ac-criur—cr de la Pari* cu privire la re- 
inarmarea German.e. occ.dentale este de 
satură să agraveze încordarea internat»-

Corner, tind intr-un ari: re redacțional 
nota swietâd du 9 decembrie, ziarul 
orrifiii New scrie : „Rezultatul final 
al acordurilor (de la Paris, poare fi de
clanșarea curse. înarmărilor ia Europa, 
tstrădt p ——' de plecare al curse: iaar- 
mărurr va fi ’narmarea German.*:, este 
m: "utertab. 1 că trebuie întreprinsă ultima 
Inrereare de a evita arest pas— Nsc «rum 
nu este Încă tîrziu de a pune întrebarea 
dată tr.eriă să ne expunem unui aseme
nea risc pentru a obține la schimb bunul 
tnit.rinic al reiaarmării Germaniei occu 

Din rele scrise de Roberts reiese că 
această . •>' -■■«*-** 2 fost provocată ds 
demascarea manevre: primului ministru al 
Franței. Meodes-Franre. care caută să ob
țină rat_fiearea acordurilor de la Paris 
afirmind totodată că ei nu ar închide ușile 
pentru noi tratative cu Un-unea Sovietică, . 
deși este evident că ratificarea acorduri
lor de la Pari* ar face ca tratativele din
tre cele pariu puteri in problemele ger
mană ș: austriacă să fie lipsite de obiect. 
Roberts califică ctrvimarea lui V. M. 
Molotov ca puternică.

După cum reies? din comentariul lui 
Roberts, persoealități oficiale americane 

e-CU ă* inriurirea pe care o • 
va avea aceasta asupra ratificării acordu- ' 
rilor de la Paris in Adunarea Națională 
Franceză și in Bundestagul de la Bonn. 
Roberts lasă să se înțeleagă că vizita pe 
care Dufies urmează s-o întreprindă săp- , 
tămina viitoare in Europa este in legă
tură cu această chestiune.

vire la capitularea Japoniei, Uniunea So
vietică a primit capitularea trupelor ja
poneze pe teritoriul tuturor insulelor Cu
rile, care, potrivit hoiărirfi conferinței de 
la Yalta au fost predate Uniunii Sovie
tice. în conformitate cu acordul amintit 
ma: sus și in directiva statului major al 
comandantului suprem ai puterilor aliate 
Mac Arthur, din 29 ianuarie 194S, se arată 
direct că aceste insule sint scoase de sub 
suveranitatea Japoniei împreună cu alte 
teritorii care au fost despărțite de Ja
ponia.

Avînd în vedere cele mai sus expuse. 
Guvernul Sovietic declară că nu există 
temei pentru protestul guvernului S.U.A.

In nota sa din 7 noiembrie Guvernul 
Sovietic și-a mai exprimat regretul in le
gătură cu faptul că cazurile de violare a 
frontiere: de stat a UJ1.S.S. de către avi
oane militare americane, inclusiv cazul 
care s-a intimplat la 7 noiembrie, atrag 
după sine, după cum s a arătat în notele 
respective ale guvernului S.U.A., victime 
și pierderi cu nimic justificate. Declarînd 
aceasta, Guvernul Sovietic a pornit de la 
faptul că în viitor S.U.A. vor lua măsuri 
care să excludă repetarea unor aseme
nea cazuri.

Luarea de măsuri pentru a împiedica 
pe viitor încălcarea frontierii de stat so
vietice, de către avioane americane, ar 
permite să se evite asemenea incidente 
și victimele cauzate de ele. Totuși nu pu
tem să nu subliniem că declarația guver
nului S. U. A. că pe viitor el va „asigura 
apărarea necesară" a avioanelor Statelor 
Unite, nu poate contribui la aceasta. 
Asemenea acțiuni ale comandamentului 
militar american ar putea doar mări ris
cul repetării unor asemenea incidente, 
fără a mai spune că aceste acțiuni ar fi 
în contradicție cu interesele slăbirii în
cordării internaționale.

Guvernul Sovietic confirmă nota sa din 
7 noiembrie a.c. și așteaptă ca guvernul 
Statelor Unite ale Americii să dea instruc
țiuni corespunzătoare comandamentului 
forțelor militare aeriene ale S. U. A. de 
a lua măsurile necesare pentru a nu 
admite în viitor încălcarea de către 
avioane americane a frontierii de stat a 
Uniunii Sovietice."

Intîlnirea internațională a tineretului sătesc

In numele unei vieți mai bune
CORESPONDENȚA DIN VIENA

In sala Mozart 
de la Konzert 

Haus fi-atx strîns 
pen:ru prima oard 
munite reprezen
tanții tineretului 
sătesc din toate 
coifurile lumii. Tv- 
nerii de aici vor
besc limbi dife
rite, sint din țări 
diferite. Acest lu

cru nu constituie totuși o piedici pen
tru a se ințelepe. Căci pe toți ti unește 
aceecși năzuință — de e trei in pace 
fi bunăstare. Am avut p-Uejul, nu nu
mai In timpul dezbaterilor dar și in 
alte ocazii să aud un limbaj comun: 
limbajul suferințelor din cimpiile Ita
liei on rețele Japoniei, limbajul 
hotirira ferme a milioanelor de tineri 
truditon ai ogoarelor din țănie capitu
late de a lupta pentru satisfacerea re- 
rendică rilor lor.

Acolo in îndepărtata Japonie, din 
satele de unde turista americani aduc 
fotoprufa cm pnzd:m de flori minunate, 
erxstă exila mizerie tsseit toate florile 
lumii n-o pot ascunde. Sute și sute de 
mii de tineri țărani hpsiți corr.ulet de 
pămint sint nevoiți să cerșească pen
tru a nu muri de foame. In numele 
acestor sute și sute de mii de tineri a 
vorbit la 11 decembrie de la tribuna 
bstUntrii intemaționale, in cadrul dez- 
baten^c* pe marginea raportului pre
zenta: de Franco Concur, reprezentan
tul f.ne*etului japonez, Iamada.

El a relatat pe larg despre pregăti
rile pe care le-a făcut tineretul japo
nez in intimp-.narta Intilnirii interna
ționale. la—^da a vorbit despre faptul 
că tineretul din țara sa este conștient 
că situația insuportabilă a țărănimii, 
sărăcia și mizeria de la sate au fost 
provocate în primul rind de politica de 

| pregătire a unui nou război, promova- 
[ :ă de guvernul american și slugile sale 

de l« Tokio. De aceea, tineretul de la 
orașe și sate luptă cu hotărîre îm
potriva pregătirilor de război, pentru 
pace.

Atunci cind a murit unul din pesca
rii japonezi ca victimă a experiențelor 
atomice pe care le-au făcut americanii, 
tinerii de la orașe și sate au desfășu
rat o mare campanie comună pentru 
interzicerea armei atomice.

Iamada a făcut apel la întărirea pe 
mai departe a unității și prieteniei din
tre tineretul din toate țările. Numai 
pe calea stabilirii de relații prietenești 
și prin solidaritatea tineretului din 
toate țările, a subliniat el in încheiere, 
se poate obține o viață liberă fi feri
cită.

A luat cuvîntul Loh-Baara, în numele 
tineretului din Senegal.

Discutarea condițiilor de viață ale 
tineretului in cadrul acestei întilniri, 
a declarat el, a arătat că dominația 
colonialiștilor străini constituie prin
cipala cauză a mizeriei și lipsei de 
drepturi care apasă asupra majorității 
covirșitoare a populației din țările co
loniale fi dependente.

In încheiere, Loh-Baara a dat citire 
mesajului tineretului țărănesc din Se
negal adresat participanților la Intilni- 
rea internațională.

A. Silva (Brazilia) a subliniat în cu- 
rîntarea sa că in ultimii doi ani în 
Brazilia s-a intensificat considerabil 
mișcarea pentru unitatea țăranilor fi 
muncitorilor agricoli

Comunicatul cu privire la tratativele 
dintre Ctu En-lai și U Nu

PEKIN 13 (Agerpres). — China Nouă 
transmite comunicatul cu privire la tra
tativele dintre premierul Consiliului de 
Stat al Chinei și primul ministru al Bir- 
maniei. în comunicat se arată că la in
vitația lu: Ciu En-lai. premierul Consi- 
liului de Stat al Republicii Populare Chi
neze. U Nu. primul ministru al Uniunii 
Birmane, a făcut o vizită de bunăvoință 
ia China. în cursul șederii sale la Pekin, 
primul ministru, U Nu, a avut, intr-o at
mosferă de mare cordialitate și pr.etenie, 
un schimb de păreri la problemele pre
zentând un interes comun pentru China 
și Birman;?, cu Mao Țze-dun, președin
tele Republicii Populare Chineze ; Ciu De, 
vicepreședintele R P. Chineze; L:u Șao-ți, 
președintele Comitetului permanent al 
Adunării reprezentanților populari din în
treaga Chtnâ ; Ciu En-lai. premierul 
Consiliului de Stat, precum și cu alți con
ducători.

Pe baza acestui schimb de vederi, pre
mierul Ciu En-lai și primul ministru U Nu 
au ajuns la următorul punct de ve
dere comun:

Cei doi premieri și-au exprimat satis
facția in legătură cu îmbunătățirea re
lațiilor de prietenie intre China și Bir- 
mania ca urmare a declarației lor comune 
dtn 29 iunie 1954. Cei doi premieri au 
reafirmat că cele cinci principii ale co
existenței pașn.ce sint principii perma
nente care determină relațiile dintre cele 
două țări. China și Birmania trebuie să 
mențină și de acum înainte relații re
ciproce strînse, in așa fel incit să se în
tărească colaborarea prietenească dintre 
cele două țări.

Date fiind legăturile largi dintre po
poarele chinez șl birman, cei doi pre
mieri au căzut de acord ca in capitalele 
respective să fie înființate consulate ge
nerale.

In scopul promovării relațiilor econo
mice și culturale intre cele două țări pe 
baza principiului egalității și avantajului 
reciproc, cei doi premieri consideră nece
sar să întreprindă măsuri pregătitoare 
pentru deschiderea comunicațiilor aeriene 
intre China și Birmania, pentru restabi
lirea comunicațiilor rutiere chino-birmane 
și pentru încheierea unui acord poștalo- 
telegrafic între cele două țări. în scopul 
dezvoltării comerțului între cele două

Scurte știri
ir La 13 decembrie, V. M. Molotov, mi

nistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., a 
primit pe A. Najjar, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Libanului în 
U.R.S.S., în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare președin- 
telelui Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

* La 12 decembrie primul ministru al 
Birmaniei, U Nu, care a vizitat China în 
urma invitației guvernului R. P. Chineze, 
a părăsit Pekinul plecind spre patrie. In

Silva a insistat în mod deosebit asu
pra necesității de a lupta împotriva 
monopolurilor americane din Brazilia, 
pentru eliberarea comerțului exterior 
cl B-aziliei de sub dominația ame
ricană.

Mizerie, foamete șomaj. Cuvintele 
acestea au răsunat de multe ori aici 
in sala Mozart din clipa cînd au în
ceput lucrările Intîlnirii internaționale 
a tineretului sătesc. Dar au răsunat și 
altfel de cuvinte de la tribuna acestei 
întilniri: cuvinte despre tinerii care 
trăiesc o viață nouă, despre viața și 
munca din satele Uniunii Sovietice și 
ale țărilor de democrație populară. 
V. E. Semiceastnîi, conducătorul dele
gației sovietice, după ce a transmis 
delegaților salutul fierbinte al ti
neretului de la sate din Uniunea So
vietică, a subliniat că pregătirea în ve
derea întilnirii, a demonstrat că tine
retul de la sate este ferm hotărît să 
lupte pentru drepturile lui, pentru pace 
fi independentă națională, pentru pre- 
înt'mpinarea unei noi catastrofe mon
diale. Tineretul de la sate din Uniunea 
Sovietică, a spus Semiceastnîi, vede în 
întilnire o importantă măsură care va 
contribui la unirea tineretului de la 
sate din întreaga lume în lupta pentru 
satisfacerea revendicărilor sale vitale 
ca obținerea de pămînt și de lucru, 
asigurarea condițiilor pentru învăță- ' 
mint, dezvoltarea culturală și fizică, 
sporirea alocărilor pentru nevoile agri
culturii fi acordarea de ajutor material 
tinerilor gospodari agricoli pe seama ' 
reducerii cheltuielilor militare. Semi- , 
ceastr.ii a vorbit în continuare despre 1 
condițiile de viață, despre munca și în- 
vățămîntul tineretului sovietic, despre 
participarea lui la dezvoltarea agricul
turii.

Conferința a primit apoi salutul căl
duros al tineretului țărănesc austriac, 
din partea unei delegații a tineretului 
de la sate din Austria.

A luat după aceea cuvîntul Vu Su- ; 
țzin (Republica Populară Chineză).

Numai datorită revoluției populare, 
datorită creării Republicii Populare 
Chineze fi efectuării reformei agrare, 
viața țărănimii s-a schimbat în mod 
radical a declarat printre altele Vu Su- i 
țzin. '

In satele chineze se construiesc clu
buri, palate de cultură, teatre. în pre
zent cooperativele agricole de produc
ție fi grupurile de ajutor reciproc 
grupează 54 milioane de tineri țărani.

Tineretul chinez, a declarat în con
tinuare Vu Su-țzin, este ocupat cu 
munca pașnică, constructivă, luptă cu 
hotărîre pentru pace, împotriva răz
boiului.

A luat apoi cuvîntul conducătorul 
delegației tineretului de la sate din Re
publica Populară Romînă, Ion Cîrcel, 
care a vorbit pe larg despre succesele 
tineretului de la sate în construirea 
statului democrat-popular. El a subli
niat că după eliberarea Romîniei de 
către Armata Sovietică, în satele Ro
mîniei au avut loc uriașe transformări, 
în numele delegației romîne, Ion Cîrcei 
a chemat la întărirea legăturilor de 
prietenie între tinerii țărani din în
treaga lume fi și-a exprimat speranța 
că Intîlnirea internațională va aduce o 
importantă contribuție la opera de în
tărire a unității tineretului de la sate 
din diferite țări în lupta lui pentru 
pace și un viitor fericit.

OCTAVIAN PALER

țări, cei doi premieri au căzut de acord 
ca incepind din 1955 pînă la sfîrșitul 
anului 1957, China sâ importe anual din 
Birmania 150.000—200.000 tone de orez, 
iar în cursul aceleiași perioade Birmania 
să importe din China utilaje industriale, 
precum și mărfuri de larg consum, pe 
care China le poate livra.

Cei doi premieri au căzut de acord ca 
fiecare țară să îndemne pe cetățenii săi 
stabiliți în cealaltă țară, adică respectiv 
pe cetățenii birmani stabiliți în China sau 
pe cetățenii chinezi stabiliți în Birmania, 
să respecte legile și obiceiurile sociale 
ale țării în care trăiesc și să nu ia parte 
la activitatea politică din acea țară. Fie
care guvern va fi gata să apere dreptu
rile și interesele cetățenilor celeilalte țări 
stabiliți în țara sa. In ce privește pro
blema naționalității acestor persoane, 
cele două guverne vor începe cu primul 
prilej tratative pe căi diplomatice nor
male.

Dat fiind că linia de frontieră între 
China și Birmania nu a fost încă pe de
plin fixată, cei doi premieri au conside
rat necesar ca această problemă să fie 
reglementată intr-un spirit de prietenie 
la momentul oportun pe căi diplomatice 
normale.

Cei doi premieri și-au exprimat spe
ranța ca in scopul asigurării păcii în 
Asia și în întreaga lume, cele cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice să fie a- 
doptate de toate țările din Asia și din în
treaga lume. Cei doi premieri ău decla
rat că chiar țările care în prezent au 
sentimente ostile una față de alta ar pu
tea să stabilească relații normale pașnice 
și prietenești, dacă ele ar tinde în mod 
sincer spre aceasta. In același timp cei 
doi premieri și-au exprimat profundul 
lor interes pentru întărirea și extinderea 
zonei păcii. Dacă zona păcii va fi întă
rită și extinsă, actuala tensiune interna
țională va fi slăbită treptat și în același 
timp va fi micșorată posibilitatea unui 
nou război și va fi consolidată pacea în 
întreaga lume. Pentru a se stabiliza si
tuația în Asia de sud-est, trebuie să se 
întărească pacea în Indochina. Cei doi 
premieri sint de părere că toate țării® 
au dreptul la independență națională și 
înflorire și dreptul de a fi la adăpost de 
amestec străin și agresiune.

drum spre Birmania, U Nu va vizita China 
de est și China Centrală de sud.

★ După cum anunță agențiile de presă, 
la 12 decembrie au luat sfîrșit la Cairo 
lucrările conferinței miniștrilor de ex
terne ai unor țări membre ale Ligii Arabe. 
In cadrul acestei conferințe — la care au 
participat miniștrii de Externe ai Egiptu
lui, Siriei, Libanului, Irakului, Iordaniei, 
și Arabiei Saudite — s-a discutat pro
blema unității Ligii Arabe precum și mă
suri de ordin economic și militar pentru 

(întărirea unității lumii arabe.

Componenta noului guvern 
al R. Cehoslovace

PRAGA 13 (Agerpres). — Ceteka 
transmite: în legătură cu alegerea noii 
Adunări Naționale, la 12 decembrie gu
vernul Republicii Cehoslovace și-a pre
zentat demisia președintelui republicii.

Președintele republicii a primit demisia^ 
guvernului și a numit pe Viliam Sirok^J 
prim-ministru al noului guvern. La pro
punerea lui Viliam Siroky, președintele 
republicii a aprobat noul guvern in urmă
toarea componență :

Jaromir Dolansky, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ; Alexej Cepicka, 
prim vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Apărării Naționale; 
Vaclav Kopecky, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; Ludmila Jankovcova 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri; 
Vaclav Skoda, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri ; Rudolf Barak, ministru 
al Afacerilor Interne ; Otakar Simunek, 
președintele Direcției de Stat a Planifi
cării ; Joscf Kjsely, ministru al Indus
triei Locale; Josef Plojhar, ministru al 
Ocrotirii Sănătății ; Emanuel Slechta, mi
nistru al Construcțiilor; Vaclav David, 
ministru al Afacerilor Externe ; Julius 
Duris, ministru de Finanfe; Frantisek 
Krajcir, ministru al Comerțului Interior ; 
Josef Krosnar, ministru al Silviculturii și 
al Industriei forestiere; Bojena Maha- 
cova, ministru al Colectărilor de stat ; 
academicianul Zdenek Nejedly, miniștri^ 
fără portofoliu ; Karel Polacek, miniștri 
al Construcției de mașini , Ladislau Stoll, 
ministru al Culturii ; Jndrich Uher, mini- 

| stru al Industriei Alimentare ; Oldrich Be
ran, ministru al Controlului de Stat; Jo
sef Jonas, ministru al Combustibilului și 
al Energiei Electrice; Josef Kejtmajer, 
ministru al Industriei metalurgice și al 
minelor; Marek Smida, ministru al 
A.griculturii; Jan Bartuska, ministru al 
Justiției, dr. Richard Dvorak, ministru al 
Comerțului Exterior ; Frantisek Kahuda, 
ministru al Școlilor: Alois Malek, mini
stru al Industriei Ușoare ; Julius Maurer, 
ministru fără porioliu: Alois Neuman,T 
ministru al Telecomunicațiilor; Vaclav 
Nosek, ministru al rezervelor de muncă ; 
Antonin Pospisil, ministru al Căilor de 
Comunicație ; Jbsef Pucik, ministru al 
Industriei Chimice.

La 12 decembrie, la Hradul din Praga, 
membrii guvernului au depus jurămintul 
în față președintelui republicii.

Președintele republicii a eliberat pe ge- 
neralul-colonel Frantisek Janda din 
funcția de președinte al Comitetului de 
Stat pentru cultură fizică și sport și a qj- 
mit pe Vaclav Ploskot, președinte al a<SB- 
tui comitet.

—ch

in Adunarea Generală 
a O. N. U.

NEW YORK 12 (Agerpres). — TASS 
transmite: In ședința plenară din 10 
decembrie, Adunarea Generală a O. N. U. 
a terminaț examinarea plîngerii ameri
cane împotriva condamnării unui grup 
de spioni americani de către Tribunalul 
militar de pe lîngă Tribunalul Popular 
Suprem al Republicii Populare Chineze, 

în cursul discuțiilor delegația S. U. A., 
încercînd să scoată basma curată pa 
spionii americani, a trecut cu grijă sub 
tăcere faptele care au fost scoase la iveală 
în timpul procesului public de la Pekin.

O serie de delegații, printre care re
prezentanții Siriei, Indiei, s-au pronunțat 
împotriva acuzațiilor americane la adresa 
Republicii Populare Chineze.

In cuvîntarea rostită în ședința plenară 
din 9 decembrie, reprezentantul U. R. S. S. 
I. A. Malik, a arătat că sentința pronun
țată împotriva spionilor americani se ba
zează pe documente, probe materiale, 
declarații făcute de martori și mărturiile 
acuzaților înșiși. EI a citat o serie de 
fapte suplimentare oare aruncă lumină 
asupra împrejurărilor în care au fost 
arestați spionii americani.

După încheierea discuției, rezoluția 
a fost pusă la vot.

Cu majoritatea voturilor delegațiilor 
docile S. U. A., Adunarea Generală a 
adoptat rezoluția propusă de delegația 
americană în numele celor 16 țări care 
au participat la intervenția armată în 
Coreea. Delegațiile U.R.S.S., R.S.S. Ucrai
nene, R.S.S. Bieloruse, Poloniei și Ceho
slovaciei au votat împotriva acestei rezo
luții. Șase delegații (Afganistan, Birmania, 
India, Indonezia, Yemen și Iugoslavia) s-au 
abținut de la vot.

—o—

Sesiunea Consiliului General 
al F. S. M.

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite: In ședința din seara zilei de 
10 decembrie a celei de a 7-a sesiuni a 
Consiliului General al Federației Sindicale 
Mondiale au continuat dezbaterile pe 
marginea raportului lui Louis Saillant, se
cretar general al F.S.M.

In ședință au luat cuvîntul Alfredo de 
Marcandal (reprezentantul sindicatelor 
din Uruguay), Liu Nin-i (vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Federației Sindi
catelor din întreaga Chină), J. Mekis (pre
ședintele Consiliului sindicatelor din Un
garia), W. Rogers (reprezentantul Organi
zației Internaționale a Muncii), S. Mo-' 
raru (Rorainia), F. Runturambl (Indone
zia) și alți delegați. Ei au vorbit despr^ 
hoțănrea crescîndă a oamenilor muncii cl 
a întări unitatea.de acțiune în lupta pen
tru pace și colaborare între popoare, pen
tru ridicarea nivelului de trai al maselor

SPECTACOLE
MARȚI 14 DECEMBRIE 1954 /

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. • 
Călărețul de aramă ; Teatrul de Stat de Operetă : 
Lăsati-mă să cînt; Național „I. L. Caragiale“ (Stu- 
dîo): Schimbul de onoare; Național „I. L. Cara- 
giale** (Comedia): Matei Millo sau Căruța cu pa
iațe; Municipal; Cum vă place; Tineretului: David 
Copperfield (ora 19); Studioul Actorului de Film 
„C. Nonara**: Mincinosul; Armatei (B-dul G-ral 
Magherli): Avarul; Armatei (Calea 13 Septembrie): 
Vlaicu Vodă; Muncitoresc C.F.R. (Ciulești): Titanic 
vals; Ansamblul de Estradă al R.P.R.; Concert de 
muzici ușoară romtnească (ora 20,15, în sala din 
Calea Victoriei), Magazin de stat (ora 19,30, in sala 
dm str. Alex. Popov nr,. 23); Circul de Stat: Primul 
spectacol.

CINEMATOGRAFE : Patjia, I. C. Frimu: Cei trei 
mușchetari; Republica, București: De doi bani spe
ranță; înfrățirea între popoare, .Elena Pavel, Mo
șilor: Epava din largul mării; Timpuri Noi: Oaspeți 
dragi în tara noastră. Pioniera nr. 7, Vulpoiul vop
sit, Nouă puișori; Lumina, 23 August: Can.t o ne- 
vastă; Victoria: Ogoare întelenite: Arta: Iulius Fu^ 
clk Vineri 13; Popular: Intr-un port îndepărtat® 
Maxim Gorki: Ludwig van Beethoven; Vasile Roaită^ 
Copilul Dunării; Gh. Doja, Libertății: Primăvara 
pe ghiată: M. Eminescu: Marile speranțe; Miorița, 
Unirea: Profesorul Fabre; Tineretului: Examen de 
maturitate; Alex, Popov: Circul; 8 Martie: Hamlet; 
Donca Simo: Descoperirea misterioasă; Constantin 
David: Poemul dragostei; Hie Pintllie: Volga-Volga* 
Munca: Agentul nr. 13; Aurel Vlaicu: Chibritul sue
dez, Turnul fecioarei; Flacăra: Școala curajului; 
Alexandru Sabia: Ordinul Anna; N. Bălcescu: Fan- 
fan la Tulipe: Cultural: Prieteni credincioși; Gh. 
Coșbuc, T. Vladimirescu : Scrisoarea cifrată; 8 Mai: 
Suflete sbuciumate; Olga Bancic: Nu-i pace sub 
măslini; Volga, Rahova: Zilele mîniei; 1 Mai: Scan- 
derbeg.
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