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Tineri și tinere de la orașe și sate!
Munciți cu tot elanul pentru a asigura un nou avînt 

al producției industriale și agricole, pentru intensificarea continua 
a schimbului de mărfuri între oraș și sat.

Depuneți toate eforturile în vederea întăririi și dezvoltării 
economiei noastre naționale, pentru satisfacerea crescîndă 
a nevoilor de consum ale populației, pentru întărirea 
și înflorirea patriei.

TINERI MECANIZATORI, 
RIDICAȚI-VA CALIFICAREA!

ÎN FAȚA AGRICULTURII țării noa- 
t | stre stau sarcini mari și însemnate, 
v Cantitatea de produse agricole care 
| trebuie obținută în următorii 2-3 ani, așa 
i cum arată Proiectul de Directive ale Con

gresului al II-lea al Partidului, cere lua
rea unor măsuri deosebit de eficace, în 
scopul dezvoltării neîncetate a agricul
turii.

Printre aceste măsuri, Proiectul de Di
rective ale Congresului al II-lea al Parti
dului prevede lărgirea mecanizării mun
cilor agricole. Mecanizarea este una din
tre condițiile de bază ale ridicării produc
ției agricole, deoarece asigură aplicarea 

B largă a metodelor înaintate de cultivare a 
t plantelor și de creștere a animalelor, per

mite executarea la timpul potrivit a tutu- 
I ror lucrărilor trebuincioase și aduce o 

uriașă economie de muncă omenească. 
Datorită mecanizării, producția agricolă 
se sustrage din ce în ce mai mult de sub 
influenta condițiilor naturale, putînd să 
se mențină necontenit la un nivel ridicat.

Avînd în vedere importanța ce o pre
zintă lărgirea mecanizării lucrărilor agri- 
TOle, Proiectul de Directive ale Congresu
lui al II-lea al Partidului trasează meca
nizatorilor sarcini de onoare. La punerea 
în valoare a unor noi terenuri pentru agri
cultură. la mărirea producției de cereale, 
plante tehnice, cartofi și legume etc. la 
dezvoltarea creșterii animalelor — peste 
tot. în toate sectoarele de producție agri
colă. mecanizatorii pot și trebuie să-și 
aducă aportul lor prețios. Pentru a-i ajuta 
pe mecanizatorii din agricultură în înde
plinirea sarcinilor lor. muncitorii din in
dustrie depun eforturi tot mai mari. De 
curînd a fost publicată știrea că tinerii 
muncitori de la Uzinele de tractoare 
„Ernst Thălmann" din Orașul .Stalin au 
făcut economii echivalente, cu prețul de 
cost a cinci tractoare. Aceasta arată stră
duința lor de a contribui la lărgirea bazei 
tehnice a agriculturii, pentru a ajuta dez
voltarea ei rapidă. Față de eforturile-mun
citorilor din fabricile și uzinele de uti
laj și mașini agricole, mecanizatorii au 
datoria să-și îmbunătățească tot mai mult 
munca, să folosească cu maximum de 
randament mașinile și, în același timp, 
să le îngrijească în așa fel. încît să le 
prelungească cît mal mult. Mecanizatorii 
pot obține acest lucru perîecționîndu-și 
zi de zi măiestria, însușindu-și noi cuno
ștințe, r:dicîndu-și calificarea. O califi
care mai înaltă, o cunoaștere mai amă
nunțită a meseriei înseamnă, pentru 
tînărul mecanizator, obținerea unor re
zultate mai bune în muncă, o contribuție 
mai mare la sporirea producției agricole, 
precum și, în același timp, creșterea veni
turilor personale. Tractoristul Matei Ma- 
teiaș de la S.M.T. Gottlob-Arad și-a rea
lizat planul în proporție de 363 la sută, 
datorită faptului că a învătat să aplice 
metoda graficului orar. Cunoscîndu-și 
bine mașinile și știind să le îngrijească 
perfect, tractoriștii din brigada a 13-a, 
condusă de Ilie Hanțu, de la S.M.T.-Sînt- 
ana, regiunea Arad, au obținut o depășire 
a planului de 38 la sută pe întreaga bri
gadă. Sute și mii de tractoriști din toate

Rezultatele concursului literar 
organizat de ziarul „Scînteia tineretului'4

La concursul literar organizat de redacția ziarului ,.Scînteia tineretului" au 
sosit numeroase lucrări : schițe, povestiri, evocări, lucrări cu caracter monografic 
și memorial etc. Cu acest prilej s-au remarcat o seamă de elemente talentate din 
rîndul tinerilor muncitori, intelectuali, ostași etc.

Selecționând materialele primite la concurs și apreciind calitățile lor, juriul 
a hotărît decernarea următoarelor premii:

PREMIUL II, (în veiloare de 3000 lei) — Aurel Cazaeu — funcționar, Galați 
— pentru lucrarea cu caracter monografic „Bătrînul Galați trăiește".

PREMIUL III, (în valoare de 2000 lei) — Mișu Măciucă — muncitor din re
giunea Hunedoara, pentru povestirea „Victor se reîntoarce la viață".

Nici o lucrare neîntrunind cerințele, premiul I n-a fost acordat. Juriul a 
hotărît decernarea a cinci mențiuni în valoare de 500 lei fiecare, următorilor:

1. Niculăeș Daniel — ostaș, pentru portretul „Un fiu al orașului uzină".
2. Mioara Pătrașcu — comuna Tîmpeni, regiunea Pitești — pentru schița 

„Arghira".
3. Emilian Iftinchl, — lăcătuș mecanic — Buhuși, pentru schița „In ajunul 

eliberării".
4. Mihai Morcov — ajutor contabil, cooperativa din comuna Bucecea, re

giunea Suceava, pentru schița „O amintire neuitată".
5. Elena Tănăsescu — pionieră — Galați, pentru povestirea „Vasia".

In sprijinul dezvoltării agriculturii
Numeroși ingineri și tehnicieni de la 

întreprinderile din regiunea Iași pleacă 
în S.M.T.-uri și gospodării agricole de 
stat pentru a da. așa cum prevede re
centa Hotărîre a Consiliului de Miniș
tri, ajutor pentru întărirea organizato
rică și tehnică a acestor unități socia
liste din agricultură.

Din 5 întreprinderi din orașul și re
giunea Iași pleacă un număr de 23 in
gineri și tehnicieni. Numai de la I.M.S. 
Roman pleacă în S.M.T.-uri și gospodării 
agricole de stat un număr de 7 ingineri 
și tehnicieni. Printre ei sînt inginerul 
Voicu Mircea, mecanicul Vasile Iasicov- 
Schl și alții.

S.M.T.-urile, datorită calificării lor, își 
îndeplinesc și depășesc planurile, reali
zează economii etc. In același timp și sa
lariile lor cresc primind premii în bani 
și în natură pentru realizările lor.

Perioada iernii, cînd tractoriștii nu mai 
au de lucru pe ogoare, ci vin în stațiuni 
ca să-și revizuiască și să-și repare mași
nile, trebuie să fie folosită din plin prin 
organizarea cursurilor pentru ridicarea 
calificării profesionale a mecanizatorilor. 
In fiecare S.M.T. sau gospodărie de stat 
cursurile profesionale să fie urmate de 
toți tinerii mecanizatori. Pentru însușirea 
complectă și justă a cunoștințelor predate, 
cursurile să fie urmate de seminarii și- 
aplicații practice. Un bun prilej pentru 
însușirea practică a cunoștințelor îl cons
tituie chiar campania de reparații care 
este în plină desfășurare. Acum, mecani
zatorii au ocazia să cunoască amănunțit 
mașinile, pînă la ultimul șurub, să știe 
din ce cauze pot să apară defecțiuni și 
cum pot fi înlăturate acestea.

Activitatea de ridicare a calificării me
canizatorilor nu trebuie să se reducă nu
mai la însușirea cunoștințelor de meca
nică, numai la cunoașterea tractorului și 
a altor mașini; dimpotrivă, mecanizatorii 
trebuie să-și însușească în amănunțime și 
cunoștințe agrotehnice, să știe rostul 
și importanța fiecărei lucrări pe care 
o pot executa, în primul rînd ca s-o 
execute cît mai bine, apoi pentru a putea 
explica și țăranilor muncitori utilitatea ei. 
In această privință un rol deosebit de im
portant revine agronomilor șefi și agrono
milor de sector din S.M.T., ca și ingineri
lor și tehnicienilor agronomi din gospo
dăriile de stat. Ei sînt aceia care trebuie 
să predea mecanizatorilor lecții de agro
tehnică și să asigure, prin diferite mij
loace, însușirea temeinică a cunoștințelor.

Organizațiile de bază U.T.M. din S.M.T. 
și gospodăriile de stat sînt datoare să dea 
un puternic sprijin cursurilor pentru ri
dicarea calificării mecanizatorilor, ajutînd 
la organizarea lor, mobilizînd pe toți ti
nerii și în primul rînd pe utemiști să par
ticipe la ele, îngrijindu-se de ținerea re
gulată a lecțiilor, seminariilor și de asi
gurarea condițiilor necesare pentru apli
cațiile practice. Organizarea și desfășu
rarea cursurilor de ridicare a calificării 
mecanizatorilor constituie pentru organi
zațiile de bază U.T.M. din S.M.T. și gos
podăriile de stat un bun prilej de inten
sificare a muncii de educație comunistă 
în rîndurile tinerilor tractoriști ; cu oca
zia cursurilor ei se pot deprinde să mun
cească mai bine, mai cu spor, să-și pe
treacă folositor timpul liber și prind dra
goste de învățătură.

Ridicarea calificării deschide orizon
turi noi, mai largi, fiecărui tînăr mecani
zator. Cu o calificare mai bună, fiecare 
va contribui mai mult la îndeplinirea celei 
mai de seamă sarcini a întregului popor 
muncitor — dezvoltarea rapidă a agricul
turii. Cu o calificare mai bună, fiecare va 
aduce un aport mai însemnat la ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor muncii. Ia 
întărirea patriei noastre dragi.

De la Atelierele C.F.R. Iași au și ple
cat 4 ingineri și tehnicieni. înainte de a 
pleca la S.M.T. din Holboca, maistrul 
Eugen Nicoleanu, de la Atelierele C.F.R. 
„Ilie Pintilie" Iași, a asigurat pe tovară
șii săi de muncă că va lucra cu toată 
abnegația și cu toată capacitatea sa ca 
tractoarele și mașinile agricole ale 
S.M.T.-ului să funcționeze în cele mai 
bune condiții. Același angajament și-a 
luat și inginerul Mihai Ovidenie, tot de 
la Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie" Iași, 
care a plecat să muncească la gospodă
ria agricolă de stat din comuna Buciu- 
znenl.

Oamenii muncii salută cu însuflețire 
trecerea la aprovizionarea fără cartele
Populația muncitoare de la orașe și sate a primit cu 

mult interes Hotărîrea partidului și guvernului cu 
privire la desființarea sistemului de aprovizionare pe bază 
de cartele șl rații. Pretutindeni, oamenii muncii din patria 
noastră își exprimă satisfacția față de Hotărîre șl văd în 
ea încă o dovadă a grijii partidului șl guvernului pentru 
ridicarea continuă a nivelului de trai al populației munci
toare.

Desființarea sistemului de aprovizionare pe bază de car
tele și rații este urmarea firească a succeselor înregistrate 
de economia noastră națională, fiind unul dintre obiectivele 
indicate de Plenara C.C. al P.M.R. din august 1953. Oamenii 
muncii din patria noastră răspunzind grijii partidului își ma
nifestă în aceste zile dorința și hotărîrea de a munci cu efor, 
turi sporite pentru continua dezvoltare a industriei șl agri
culturii, pentru dezvoltarea economiei naționale șl creșterea 
nivelului de trai al celor ce muncesc.

Pentru satisfacerea 
cerințelor consumatorilor

Apariția Hotărîrii C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire la des
ființarea sistemului de aprovizionare pe 
bază de cartele și rații, constituie pentru 
noi, lucrătorii din comerțul de stat, un 
imbold pentru continua îmbunătățire a 
aprovizionării consumatorilor cu produse 
de calitate și în cantități corespunzătoare.

Noi știm că din zi în zi, datorită con
tinuei ridicări a nivelului de trai al oa
menilor muncii, crește puterea de cum
părare și odată cu aceasta sporesc cerin
țele în ceea ce privește sortimentele pro
duselor.

Pentru a satisface aceste cerințe, con
ducerea magazinului nostru se preocupă 
de aprovizionarea neîntreruptă cu mărfuri 
cît mai felurite a tuturor raioanelor 
noastre. Așa de pildă. în raioanele de 
confecții și tricotaje pentru copii, jucării 
și încălțăminte pentru copii precum și în 
celelalte raioane unde se viind mărfuri că
rora li s-au redus prețurile au fost desfă
cute zilele acestea mult mai multe pro
duse. Țelul pentru care luptăm noi este ca 
și de acum înainte magazinul nostru să fie 
în permanență aprovizionat cu toate pro
dusele solicitate de către consumatori.

Trebuie să mai adaug însă faptul că 
aceasta nu este totuși singura noastră 
preocupare. De acum înainte vom căuta 
să îmbunătățim continuu metodele de de
servire, vom lupta împotriva fraudelor și 
frustrării intereselor cumpărătorilor, ră
mășițe ale mentalității burgheze care nu 
trebuie să existe la nici unul dintre sa- 
lariații noștri.

ARANCA SCHWARTZ
director comercial al I.C.S. „Victoria" 

București

Magazine bogat 
aprovizionate

• TG. MUREȘ — Unitățile de vinzare 
a produselor alimentare din Regiunea Au
tonomă Maghiară au fost aprovizionate 
cu peste 5 vagoane de făină albă, 10.000 kg 
de orez, 28.600 kg. de margarina și unt, 
1000 kg. de cacao, 12.700 kg_ de mandarine, 
500 kg. de scorțișoară, 32.000 kg. produse 
zaharoase, precum și cu mari cantități de 
vin vărsat și alte băuturi alcoolice

• BACĂU — In ultimul timp rețeaua 
comerțului de stat din oraș s-a lărgit 
mult. De curind au fost deschise 10 noi 
unități comerciale pentru desfacerea pro
duselor industriale și alimentare. Peste 
cîteva zile se va deschide un mare ma
gazin de confecții și articole de blănărie, 
un magazin de legume și fructe, precum 
și un magazin de produse alimentare.

• ORAȘUL STALIN. — In ziua de 27 
decembrie unitățile comerciale alimentare 
din Orașul Stalin au primit: 50.000 kg. de 
făină albă, 3.000 kg. de lămii, 2.000 kg de 
portocale, 6.000 kg. de margarina, 20.000 
kg. de orez, 3.000 borcane cu conserve de 
came, 3.400 kg. de biscuiți, 1.400 kg. de 
brânzeturi, 6.000 litri de vermut, 8.000 litri 
de băuturi spirtoase, 3.800 litri de spirt și 
mari cantități de zahăr, săpun, bere etc. 
In total magazinele alimentare au primit 
122.400 kg. de produse alimentare.

Magazinul universal din str. Bărățiel nr. 33 din Capitală 
cunoaște zilele acestea o mare afluență de cumpărători In 
special în raionul de încălțăminte pentru copil.

— 1(1 vin bine băiete — pare că spune vînzătorul din 
prima fotografie micului cumpărător.

Produsele pe care le expune spre vinzare Magazinul

„Tehnometal" din Calea Victoriei servesc uzului casnic. 
Gospodinele găsesc aici crătițl, oale șl tot felul de produse 
metalice. In a doua fotografie, Intr-unui din raioanele ma
gazinului, se vînd numeroase obiecte de uz casnic. ,

Foto : DUMITRU F. DUMITRU.

Vom îndeplini prevederile Hotărîrii
Am luat cunoștință de prevederile Hotă- 

rtrii C.C. al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. cu privire la desființa
rea sistemului de aprovizionare pe bază 
de cartele și rații încă din ziua publi
cării lor în presă. Vroiam parcă dintr-o 
privire pe pagina de ziar să cuprind totul. 
M-am bucurat nespus de mult citind ca
pitolul introductiv în care sînt arătate 
realizările economiei noastre atît din in
dustrie cît și din agricultură. Am văzut 
că prevederile plenarei C.C. al P.M.R. din 
august 1953 sînt în mare măsură îndepli
nite. In fiecare capitol, în fiecare rînd al 
prezentei hotărîri sa văd acei care zi și 
noapte luptă necontenit pentru bunăstarea 
celor ce muncasc. La capitolul 5 am 
întîrziat mai mult cu cititul. Aci se 
vede mai mult ca oriunde că se 
vorbește și de munca noastră, a ace
lora ce confecționăm îmbrăcăminte de 
bumbac și lină pentru copii. Partidul și 
guvernul ne-au trasat sarcina să mărim 
producția și productivitatea muncii, să 
îmbunătățim calitatea produselor și să 
reducem prețul de cost. Cu 10 la sută mai

Un puternic imbold în lupta pentru 
recolte îmbelșugate

Am citit cu multă atenție Hotărîrea 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniș
tri cu privire lă desființarea sistemului 
de aprovizionare pe bază de cartele și ra
ții.

După cum subliniază Hotărîrea, un rol 
de seamă în înfăptuirea acestui nou pas 
spre dezvoltarea economiei și ridicarea ni
velului de trai al poporului l-a avut creș
terea producției agricole. Hotărîrea subli
niază cu toată claritatea că de recoltele ce 
se vor obține în viitor va depinde în mare 
măsură belșugul de produse ce ne este 
necesar pentru a asigura în viitor o con
tinuă creștere a nivelului de trai.

Hc-tărîrea cu privire la desființarea sis
temului de aprovizionare pe bază de car
tele și rații, a apărut tocmai în momentul 
cînd eu părăsesc băncile institutului în 
care m-am pregătit timp de patru ani 
pentru a deveni inginer agronom. Cu acest 
prilej îmi exprim din nou dorința de a 
merge să lucrez tntr-o stațiune de mașini, 
agricole și tractoare.

In fața agriculturii noastre stau sarcini

Mari cantități de produse pe piață
în ultimele zile, organele comerțului de 

stat au luat măsuri pentru o aprovizio
nare mai abundentă a magazinelor din 
Capitală. Peste 300 de autocamioane 
circulă neîntrerupt pe străzile orașului, 
încărcate cu mărfuri pe care le transportă 
la unitățile de desfacere. Altele fac trans
porturi pe șosele spre diferite centre sau 
în direcția Capitalei.

In magazinele de desfacere a produselor 
alimentare s-au pus în vînzare în ziua de 
27 decembrie circa 1.000.00G de ouă, peste 
60.000 kg. de unt și margarina, peste 
20.000 kg. brânzeturi diferite, peste 20.000 
kg. mezeluri, peste 1.600.000 bucăți fructe 
citrice, în afară de cantitățile existente în 
momentul inventarierii mărfurilor. Cum
părătorii au putut găsi însemnate canti
tăți de conserve de carne, de legume, de 
pește, păsări, paste făinoase, făină, mălai, 

puțin plătesc acum același paltonaș sau 
aceeași rochiță, părinții celor mici. Mulțu
mirea lor este și a noastră, a muncitorilor 
din fabricile de confecții.

De curînd, în această lună, brigada pe 
care o conduc a dat cei de al 500-lea pal
tonaș de copil peste plan. Sânt bucuroasă 
că succesul nostru a contribuit la posibi
litatea luării unor asemenea hotărîri pri
vind bunăstarea noastră, a celor ce 
muncim. In desființarea sistemului de 
aprovizionare pe bază de cartele și rații 
eu văd un pas înainte, care creează con
diții viitoare pentru creșterea continuă a 
producției bunurilor de larg consum. 
Pentru ca fiecare tînără din brigada 
pe care o conduc să cunoască prevederile 
recentei hotărîri noi am și discutat 
împreună noul document. Fiecare dintre 
cele 34 de tinere din brigadă, sînt ho- 
tărîte să muncească în așa fel ca prevede
rile Hotărîrii partidului și guvernului să 
fie duse în întregime la îndeplinire.

JIANU ELISABETA 
sectorul tineretului fabrica de con

fecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ București

mari; numai în anul 1955 producția ce
realieră trebuie să crească la 10 milioane 
tone grîu și porumb. La realizarea acestei 
sarcini vreau să contribui și eu. Sînt ferm 
hotărît să muncesc astfel ca S.M.T.-ul în 
care voi lucra să fie intr-adevăr un cen
tru de îndrumare și organizare a pro
ducției agricole a gospodăriilor agricole 
colective, întovărășirilor și a gospodării
lor țăranilor muncitori individuali pe care 
le deservește.

Sînt hotărît să lupt din toate puterile 
pentru desfășurarea în condițiuni cît mai 
bune și în termen cptim a campaniei 
agricole din primăvara anului 1955 și a 
celorlalte lucrări agricole pentru obține
rea unei recolte tot mai îmbelșugate.

în felul acesta consider că îmi voi face 
datoria de tînăr inginer agronom.

ION TOMA 
absolvent al Facultății de eco

nomia și organizarea agriculturii 
socialiste de la Institutul agro
nomic ,,N. Bălcescu“-București

biscuiți, dulcețuri și compoturi, cafea, 
cacao, condimente etc.

Magazinele de produse industriale au 
fost aprovizionate cu cantități mari de 
încălțăminte de piele, țesături de bumbac, 
lină și mătase, tricotaje, ciorapi, articole 
de uz casnic, metalice, de sticlă și porțe
lan.

Reducerile de prețuri la articolele in
dustriale stabilite prin Hotărîrea partidu
lui și guvernului au dat cetățenilor posi
bilitatea unor cumpărături mai largi. 
Cumpărătorii pot găsi în magazine canti
tăți importante de mărfuri provenite din 
import ca : încălțăminte din R. P. Bulga
ria și Austria, ceasuri de mină din U.R.S.S. 
și Elveția, articole de porțelan din R. P. 
Polonă și R. P. Bulgaria, acordeoane și 
jucării mecanice din Germania, lame de 
ras austriace etc

Vom apăra cuceririle 
noastre

• In orașele și comunele patriei 
noastre pot fi văzute noi construcții 
de locuințe pe care oamenii muncii 
și le ridică cu ajutorul creditelor acor
date de stat. In acest scop, statul nos
tru democrat-popular a alocat din bu
get 151 milioane de lei. Din această 
sumă, pînă la 30 noiembrie 1954 au 
fost acordate oamenilor muncii din in
dustrie și agricultură împrumuturi in 
valoare de peste 139.400.000 lei în ve
derea construirii a 7620 apartamente.

Cu ajutorul acestor sume au fost 
terminate construcțiile a 2410 locuințe 
individuale, iar alte 5210 se află în 
construcție. In regiunea Ploești, de 
pildă, 451 de petroliști au pornit să-și 
construiască locuințe individuale pe 
baza împrumuturilor acordate de stat. 
Numai în anul 1954, în 11 luni, în în
treaga țară s-au cheltuit mai mult de 
64.500.000 lei pentru ridicarea a peste 
2.600 locuințe individuale care vor fi 
terminate în cursul anului 1955.

• Șl în regiunea Hunedoara nu
meroși oameni ai muncii au intrat de 
curînd în noile lor locuințe. Iată, de 
pildă, fumalistul Victor Pali, lamino- 
ristul Grigore Lescenco, oțelarul Al. 
Radu, inginerul Er. Rulan, ca și alți 
muncitori de la Combinatul „Gh. 
Gheorghiu Dej" din Hunedoara s-au 
mutat în case noi. Locuințele sînt ri
dicate de constructorii întreprinderii 
nr. 401. Constructorii muncesc cu 
avînt pentru a da în folosință mun
citorilor cît mai multe apartamente. 
in fruntea întrecerii socialiste s-a si
tuat brigada complexă condusă de Ion 
Olteanu care a construit din cărămidă 
un bloc cu 27 apartamente în numai 
27 de zile in loc de 35 cît era plani
ficat. Pentru munca lor însuflețită, 
membrii brigăzii au fost premiați cu 
4880 lei.

o In raionul Criș, din regiunea Arad 
au luat ființă numeroase asociații sim
ple de producție agricolă. 42 familii ae 
țărani muncitori din comuna Vărșand 
au format o asociație de producție a- 
gricolă, iar în comuna Sepreuș au luat 
ființă 4 asociații de acest fel. In a- 
ceste asociații au intrat 120 familii de 
țărani muncitori cu o suprafață totală 
de 56,40 hectare. Convinși de avanta
jele cultivării plantelor tehnice sau a 
legumelor în asociații, numeroși ță
rani muncitori din comunele Șimand, 
Simartin, Slntana și Mișca și-au ex
primat dorința de a se uni în asocia
ții de producție agricolă.

•La Tg. Jiu. lingă cartierul harnici
lor muncitori de la fabrica de țigarete 
se înalță semeț spre înălțimi noua fa
brică de pîine. începută cu un an în 
urmă, această frumoasă realizare es.e 
aproape gata. Utilată cu tot materia
lul tehnic necesar, procesul de produc
ție fiind intru totul automatizat, noua 
fabrici de pline Va satisface din plin 
nevoile de consumație ale muncitorilor 
din oraș. în fiecare cuptor vor putea 
intra cite 20 de tivi cu pîine, iar în 
timp de 30 de minute, dintr-o singură 
rotire vîinea este gata coaptă. Cu a- 
jutorul unei benzi, ea este dusă în de
pozit, iar de aci ia drumul unităților 
de desfacere.

• La stingă șoselei asfaltate ce duce 
de la gara Săvîrșin spre comuna cu 
același nume, în vecinătatea castelului, 
pe vremuri domeniu al clicii regale — 
o clădire nouă. în curs de construc
ție, atrage atenția călătorului venit pe 
aceste meleaguri.

Localnicii sînt mîndri de această 
construcție: este doar noul cămin cul
tural pe care ei înșiși l-au ridicat vrin 
autoimpunere și muncă voluntară.

In clădirea castelului funcționează 
azi un sanatoriu. In comună s-au înăl
țat numeroase case noi din cărămidă 
și piatră. Cele 900 hectare de teren a- 
rabil și întinsele păduri sînt bunuri 
ale întregului popor. In comună func
ționează o casă de naștere, un dis
pensar, în casele locuitorilor a pătruns 
'umina electrică. De asemenea în co
mună funcționează o școală elemen
tară de ciclul II cu un internat în care 1 
sînt găzduiți 15 dintre cei mai meri- I 
tuoși elevi, fii ai țăranilor muncitori I 
din împrejurimi.
• In anii puterii populare, a fost 

creată o industrie proprie construc
toare de mașini și utilaj agricol. Au 
fost organizate întreprinderi producă
toare de mașini și utilaj agricol; uzina 
de tractoare din Orașul Stalin, uzinele 
de batoze „Tudor Vladimirescu" și 
„Semănătoarea" din Capitală, uzina „7 
Noiembrie" din Craiova și întreprin
deri producătoare de piese de schimb 
și unelte mici ca „I. C. Frimu" din Si
naia, I.M.S. Roman, întreprinderea me
talurgică de reparat utilaj din Medgi
dia, „Magheru" Topleț, Bocșa Romînă 
și altele. Aceste înfăptuiri au răstur
nat părerile imperialiștilor care, îm
preună cu trădătorii de țară, profețeau 
eșecul organizării producției naționale 
de tractoare și în general a producției 
de mașini și unelte agricole,

• In prezent în țară sînt 220 S.M.T.-
uri înzestrate cu circa 15.000 tractoare, 
socotite în tractoare convenționale de 
15 C.P. Intr-o mare măsură a crescut 
numărul celorlalte mașini agricole ca 
pluguri, semănători, cultivatoare, sece- 
rători-legătorl, batoze, dezmiriștitoare 
et°' li. '■' » fțM'* * HkUd x.;
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Pofi fi sau nu cu Ehrenburg de-acord,
Cu Ehrenburg, cel care-a scris „Desghețul" 
Spunînd că prea se-ncruntă sub efort.
Că prea scumpește zîmbetului prețul, 
II poți urma sau nu pe-a lui poteci 
Cînd trec sub bolta clipei creatoare, 
11 crezi sau nu, te-opreștl sau îl petreci, 
Aplauzi lung sau stai cu ochii reci. 
Părerea lui îți arde-n piept — sau moare...

Dar cind ingenunchlezl, tăcut șl frlnt, 
La poala Himalayei de psmint
Cu 50 milioane de-osemlnte — 
In veci nu vel găsi un alt cuvînt
Mai greu, mai plin de înțelesuri sfinte, 
Decit e monumentul:
„ȚINE MINTE" I

I
— Să ținem minte ? Groaznic e de simplu! 
Să nu-mi pui întrebări. Să nu te miri. 
Aproape n-am avut pe lume timpul
De a mai avea șl alte amintiri.
Cînd ne-am născut, plutea pe cerul lumii 
Un nor imens, amar prevestitor.
Creșteam — șl noi, șl semnele furtunii, 
Toți arborii se clătinau — iar unii 
Oftau, gemeau cu glas sfîșietor.

Cîți n-au avut frunziș bogat sub care 
Șopteau părinții noștri jurămințl, 
Șl-acelaș lemn, ajuns spânzurătoare. 
Cînd legăna pe unul din părinți 
Păstra în fibre, imprimate, clare. 
Cuvintele de dragoste, fierbinți...

Noi apărusem, generații nouă.
In zori părea mereu că iarba plînge 
De bucurie că se scaldă-n rouă, 
Iar nu în baltă proaspătă de singe. 
Dar de pe-atunci se hotăra, la rece, 
Să fie tocul cizmelor înalt,
Să nu mal crească iarbă pe-unde-o trece 
Cadența batalioanelor de-asalt.
Și cel din urmă fir de romaniță 
Se dezvelea sub soare, intr-un fel... 
Dar de pe-atuncea se proba matrița 
Pentru germana cască de oțel.
De-atunci deasupra leagănului nostru 
Europa se jelea cu mîinl slăbite 
Strîngîndu-ne la piept, ferind de monstru 
Privirile-i mioape, rătăcite.

Tuna-n văzduh, dar nu, nu era tunet
— Figurile de stil nimic nu spun — 
Brăzda eterul, vîjîind, un sunet
Un glas turbat, un glas de om nebun, 
Un glas pe care nu-1 avu Atilla 
Dar n-ai nimic pentru-a-1 asemui, 
Și-acelașl glas, în fiecare zi. 
Din balele-i stîrnind disprețul, sila. 
Din colții zilnic ascuțițl cu pila, 
Avertiza că nu cunoaște mila. 
Că el va pune punctele pe 1!

Cînd urletul se invîrtea prin spații 
La mese verzi întrerupeau magnații 
Partidele rentabile de bridge, 
Unde se nasc afacerile grase 
Și-n contul viitoarelor foloase 
Te lasă partenerul să ciștlgL 
Subțiri șl cenușii ca niște molii 
Sau groși și roșii — ploșnițe în lege — 
Se răsturnau alene in fotolii 
Șl numai ca să poată înțelege 
Dădeau glas radioului la minim,
— Căci geamurile zuruiau în za, 
Iar bucuria le creștea în inimi 
Cu fiece cuvînt ce se-auzea.
Cădeau de-acord că bădăranu-acesta 
Zugravul, caporalul în sfîrștt, 
E omul ce le trebuie, e Vesteai 
„Prosperity" — ce urcă la zenit! 
Cu ramolitul Hindenburg, ajunge 1 
Avem nevoie de măsele tari.
...Șl carul de război fascist se unge 
Cu franci francezi, cu lire, cu dolari. 
Participare largă la consorțll 1 
Ha, tigrul va juca dresat de noi!.-

Pîndea zadarnic Europa sorții 
Șl miinile-șl fringea, stind lingă noi. 
Știa și iarba că va fi război...

Doar noi stăteam jucindu-ne, cuminți, 
Mirați — de-a mamei cintece prea triste. 
De oamenii nervoși, teșiți din minți, 
De tot ce se petrece cu cel mari 
Căci singuri noi, doar noi n-aveam habar 
Că pîntecele lumii-lmperiallste 
L-a slobozit pe Hitler, Cancelar,

II
Partidele de bridge, mai ațițate 
Urmau acum, mai vesele, mal dese.
— Cu Hess nu s-ar putea vorbi? — Se poate.
— Să-nvețe bine tigrul pe-unde lese. 
Arena îl așteaptă... — Vine, vine!„ 
Cu bolșevicii n-o să se codească !
Se pune unui neamț de rind o cască 
Se-ncalță — cizma-1 vine foarte bine, 
înaintează, bate pasul gîștel, 
(Au disciplina-n singe, vezi ? Sehr gut 1) 
Nu ca anglo-saxonli noștri... niște... 
Aștia-s energici, de la început.
Ne-or scoate ei din comunism șl crize 1 
Hai, Adolf! Haide, tigrule, grăbește!

...Sentimentala domnișoară lise 
Brodează seara — șl se plictisește. 
Erodează chipul fiihrer-ului; acul 
Cu grijă migălește la mustață. 
E fcarte-ndemînateeă. Ce dracu ! 
I-a spus-o Koch, logodnicul, pe față! 
Lumina însă cade prost. De vină 
E abajurul ăsta fără gust.
Pfui, pergament! De-ar fi o piele fină... 
Șl lise se muncește să rețină 
Un gînd obscur, alunecos, Îngust...

E-un interior burghez german, ca multe, 
Cu biblie, fotografii și perne, 
Și totuși, cine are-urechi, s-asculte, 
Puind aici pe omul din caverne.

III
— De ce-1 evoci? De ce, în gura mare?
— Pentru că-1 știu. Strig — pentru că mă doare! 
El are azi urmași. Trăiesc. Auzl-i:
Pun cizme. Fruntea și-o ascund sub căști. 
Al, nu cumva să-și facă ei Iluzii 
Că noi nu știm ce-nseamnă să-i urăști 1 
Să nu dea evidențelor ocolul 
Crezînd naiv că dacă-am fost doar prunci 
Noi nu le știm în întregime rolul.
Dar încă de la primul gong, de-atunci! 
Nu, am avut destul de lungă vreme 
In douăzeci de ani, să tot aflăm.
Cînd somnul brusc ni se smulgea din gene 

Sub urletul a sute de sirene 
In nesfîrșite-alarme aăriene. 
Ce alta-aveam — decit să ascultăm ? 
„Zi-m . mamă" Ca o hrubă e-adăocstuL 
Greșise tare lumea ? — Toți greșim. 
Și dumnezeu s-a supărat ca prostul 
Și l-a trimis pe Hitler, mamă, zi-m’? 
Mama ofta, ae mingiia lin părul, 
Pornea să povestească adevărul. 
Mama ofta și se gindea la casă: 
De-am mai găsi-o, cînd ne-ntoarcem sus! 
Feștila făcea bezna și mai groasă. 
Acolo-n hruba, neagră ce te-apasâ, 
O, cită gingășie ni s-a dus—

IV
Să nu ne creadă orbi! Acum știm totuL 
Ne-am informat mal mnit decit cred eL 
Și cum Înșfacă Adenauer votul 
Și-o mie nouă sute treize ș-treL 
Știm. La-nceput veneau ambasadorii 
Celui de-al treilea Belch, „care va ține
— In urma viitoarelor victorii — 
O mie ani, ba poate și mal bine". 
Și se-ntimp’.a-n mărunte țărișoare 
Ca un trțmis de-acesta — protocolul! 
Odată cu scrisori de-acreditare
Să scoată, din greșală, șț pistoluL 
De nu, avea ambasadorul umeri 
Atit de lăți — șl spatele la fel — 
Incit sa nu mai vezi, necum să numeri 
Coloana înșirată după el

Și-n mijlocul oceanului de ură 
A lumii capitalului, stătea 
O insulă imensă, aspră, dură. 
In care nici o tainică spărtură 
In fața unui val nu se afla. 
Corabia umanității, insă. 
Spre farul el se îndrepta, spre ea. 
Sovietele clădeau — voios și pașnic 
Țintind spre lume ochiul pururi vajnic. 
Uzina de tractoare-n vremea-aceea 
La Stalingrad prindea un greu temei. 
Ea îșl trâlse-odată epopeea. 
Stătea-nalntea altei epopeL

La Essen, in Germania lui Krupp, 
Se stlvuiau — moderne piramide — 
Obuzele — cu țelu-nscris in trup: 
A sfîrteca, a sparge, a ucide. 
Obuzele din Essen — și uzina 
Din Stalingrad — aveau a se-ntîlnl: 
Sărutul lor mortal — ce-avea să vină — 
A curentat istoria-ntr-o zi—

V
In’43, noi doi, colegi de bancă, 
Citeam comunicatul oficial 
Și ne făceam cu ochiul. Pricepeam că 
Sînt găuri în nemțescul cașcaval. 
„Retrageri pe poziții stabilite 
Mal dinainte ?“ — Fugă pe rulmenți! 
...In’43, în vremuri urgisite, 
Cînd începeam să fim adolescenți—

Dar la-nceput, în primal act al piesei.
— Venea un fum îneeăcios și des — 
Eram copil — și n-am fi Înțeles
Că-n lume-i frig, că Reichstagul arsese. 
Că-n Leipzig stă să-nceapă un proces. 
Cei care-n piețe se zbateau, nebunii 
Din jurul unor ruguri medievale 
Unde zvirleau înțelepciunea lumii, 
Ei, tocmai ei găsiseră cu cale. 
Sporind răpăiturile de tobă, 
Să ia un crucifix, să-mbrace robă, 
Șl să maimuțărească tribunale.

Dimitrov sta la bară. Norii fricii 
In procuror creșteau. Azi, pe de rost 
Știu, în Bulgaria, și septembricU 
Procesul de la Leipzig cum a fost.

O mie de păianjeni, stînd la pîndă, 
Țeseau mărunt. O mie de cumetri. 
Gata de mult, formula de osîndă 
Se clătina, la cîțlva milimetri 
De omul liniștit ce, fără zarvă. 
Tăia in jur minciuna, fir cu fir, 
Și desvelea pestilențiala marfă 
Sub al lui Hitler jalnic coviltir.

— Cum șl soprana face zilnic game 
Pînă să dea concertul ei de soi. 
Nici fiihrerul nu uită să proclame 
„Război, război, de mii de ori război" — 
Dar totuși nu-i în stare să se-nhame 
Mai înainte de-a sfîrși cu noi...
...Ei incendiază Reichstagul, aruncă 
Bidonul lîngă-un oarecare ins, 
Și fără a clipi odată, spun că 
Sînt comuniștii cei ce l-au aprins. 
Și, bineînțeles, dacă se poate 
Să piară, cu prilejul ăstui foc, 
Ce pulbere mai e din libertate 
Cu-ailît mal bine, Mîinile-s curate; 
Se pot felicita chiar, reciproc !._

Trecut-au 20 de ani. Dar nu e 
Atît de mult, nici 20 de ani. 
Un procuror citește la Karlsruhe : 
„Acuz Partidul Comunist German"— 
Cu ce-1 acuză ? Nu cumva citește 
Fragmente lungi din documentul vechi? 
Dar Însuși glasul celui ce citește 
Istoriei îi sună în urechi!
Să sufli doar — și pudra o împrăștil 
De pe cartonul măștii vechi. Nu riști. 
Dar dacă rupi și mucavaua măștii 
Atunci — stai față-n față cu fasciști. 
Tot ei. Acuză! Au scăpat cu viață 
Șl vor acum să-noade, nevăzut, 
Așa, ca două capete de ață, 
Cel 20 de ani care-au trecut!
Sînt optimiști: „Revanșă! De-astă dată"— 
La al lui Goering parastas — nu merg.

Noi ne-amintim afișul ce-I arată 
La un proces. Nu cel din Niirenberg 
De unde l-a primit doar țintirimui, 
Cl cel din Leipzig, unde, după-un punch, 
Venise — martor — Herman Gociing, primul 
Ministru al Germaniei de-atunci...
Prlvlți-1: ce mai furie-1 îneacă!
Stă țeapăn, gros, cu pumnii strînși la șold. 
„De ce țipați ?“ Dimitrov se apleacă. 
„Normal ar fi ca eu să mă revolt.
Ori de-ale mele întrebări vi-e teamă 
Domnule prim ministru? Nu cumva?"

In Pantheon, așa, de bună seamă, 
Dimitrov, luminosul, va intra. 
...Prin ce cumplită luptă birul, 
Ca noi să nu dăm vamă bătrîneții 
Prea timpurii — și morțli timpurii — 
Și pentru ca, mai iute cu o zi, 
Corabia umanității, vieții.
Să poat-atinge țărmul ei cel dalb, 
Țărmul iubirii, muncii, frumuseții.

...La Sofia, mauzoleu-i alb...

Yl
Despre război — stau scrise mii de pagini. 
Pătrunzi în lumea lor ca-ntr-un cavou.
Și uite că descrisele imagini 
Sînt gata a ieși din cărți. Din nou! 
Opt sen-n'turi pe-un petec de hlrtie 
Au condamnat popoarele la moarte. 
Popoarele — ..mal bine să nu știe", 
..Să vina lovitura pe la spate..." 
Febril, se trece imediat la fapte. 
Executor — va fi un nou Wehrmacht 
Zwel— drei... grăbit se numără în noapte, 
Vier— funf... mai repede!... sechs, sleben, acht...

La cit va izbucni împușcătura? 
La zece? La o sută? Un miliard?
Din noi zbucnește — peste cifre — ura 
Și ochii noștri fără seamăn ard.
Am smuls catifelata draperie. 
Am spart pereții gros capitonați 
Șl iată-l._ ucigași de meserie 
întind stiloul unor dlplomați. 
Semnează, pun. peceți, au grele taine. 
Și-n pivniță — se numără surd, laș, 
In limba ce-au vorbit-o Schiller, Heine. 
Cit a rămas pînă la ora „H“.
Sus. impresarii morțli au stilouL 
Același — care-n mal '45 
Semn» capitularea. N>ei ecoul 
Catiușelor nu este chip să-1 stingi. 
Ei nu-1 aud? — Sînt surzi, aud: Revanșă! 
El. slutii știrbii, girbovil. pleșuvii, 
Se-nchipuie . se văd trăgind o manșă 
Și rid. se-mbată. tint! Avalanșă! 
Cazi, lavă dlntr-o mie de Vezuvil! 
Prosperity, de astă dată tu vii!"

—An mal îmbătrânit Nu mai țin minte 
Ediția-ntBa a aeeaM vis.
Nici cum coper-a-i groasă s-a închis, 
Strivind pe tigrul lor de mai-nainte.

Dar noi? Noi. sigur, ne-amintim sfirșltul, 
Și-acel suspin universal O. gata...
Dar am fi monștri de-am uita cuțitul 
Ce s-a rotit pr n lume. otrâvituL 
Pînă să-și ia In veci de vet: hulitul 
In beciul de la Reiehskanzlel, răsplata.

Sau țipă ul de țări înjunghiate 
Venind spre vechil parteneri de bridge 
Se-Etrerupea o clipă jocul. „Strig ? 
Ne pare rău. dar altfel na se poate: 
Se exersează tigru-n libertate. 
Sărmani vaieți și dame, ași șl rigi".

Sau stat-majorul neuițlter tind fac 
Săgeți pe hartă, mizei: vd hirtîa: 
Ungaria? fleac! Dar asin? Rominia. 
De -aserveni fleac ! Po toata ? Toc fleac !— 
In gest scirbit cu mina. Șl trufia 
„E prea comod — ca să-1 numești atac'"

Sau Goering desfărindn-șl pumnii zdraveni 
Din care cad. peste Europa, bombe.
Moțez și praf țișaind spre nori in trombe! 
P3oțl fasciști treclad ca greu examen 
Pe cind pavau șoselele cu oameni. 
Și palizi, not, cresc iad la catacombe—

Să-cceaoâ Iar? Istoria se mișcă 
In cerc’inchis? Mincicnă! Ne-am trezit! 
Război sau pace — nu le joci la rișcă 
Să cadă oarecum, la nesfirșit.
Cei care-au des războaiele, de veacuri.
Minați în miliarde de atacuri.
Reflectă în priviri — sori noi in lacuri — 
Pămintul care trebuie clădit.

VII
Precum din școală află omul cult.
Precum știința stabili de mult 
Luptind din greu cu mistica, nâtinga. 
Chiar osia planetei — astea-a noastre, 
Stă încllnata-n drumu-i printre astre. 
Dar de-astâdată s-a-ndinat spre stingă! 
Spre stingă, da, — și chiar dacă rotirea 
N-a-nregistrat-o nici un aparat, 
O simte din adincuri omenirea 
Din tot ce-a fost, din tot ce-a indurat

Ții minte harta Europei? Rană!
— Și rănile pămintului greu trec — 
Din zdrențuita coastă norvegiană
Și pînă la amarnicul țărm grec. 
Pescarii și docherii ăstor țărmuri 
Au fața greu brăzdată; nu de vint. 
De amintirea ce-a săpat in cărnuri. 
De indîrjirea lor de nelnfrint 
Prin grija lor, tot fundul viu al mării
— Raci, stridii, cai de apă sau moluște — 
Primiră prăzi, ofrande acătării.
Din care însă n-au putut să muște. 
Oțelul multor puști a prins rugină 
Sub ape negre, cenușii, verzui, 
De cind pescarul, seara, sub lumină. 
Pe gînduri stă. privind către ai lui. 
De cind docherul ișl observă pumnii 
Butucănoșl, imenși — doi bolovani — 
Și-apoi ingînă cintecul furtunii 
Scăzut cum se cinta la partizani—

Nu. dragul meu, de loc, de loc ferice 
Părea-va soarta unul ofițer
Cînd va vroi în turmă să-i ridice 
Cu-n ordin scurt, cu pleznete de bice 
Cum Morgan șl Dupont șl Krupp l-o cer. 
El va lovi în răni... în cicatrice...
Va sta să cerceteze cineva 
Peste cadavrul lui, ca să arate 
Dacă s-a tras din față sau din spate? 
De înviat, el tot nu va-nvia!

Dar și prin minți grozav de-nțelenlte 
Străbate un fior, știut de noi.
Frau Emma, de la Bonn, Ișl va trimite 
In liniște bărbatul la război?
Nu. ea cunoaște gustul văduviei. 
La Stalingrad intiiul soț căzu. 
In casa lor, memoria sa vle-1. 
Dar poți trăi c-o umbră doar? Nu, nu. 
Frau Emma s-a remăritat — nu lesne, 
Bărbatul nu-i ca celălalt — oh, știi 
Din Kiev el nu l-a trimis mtrezme 
Și nici din Rostov — blănuri argintii, 
In schimb, e viu, trăiește, stă cu dînsa. 
Ea-și amintește cum, în ani gol, pllns-a. 
Și astfel nu cu inima ușoară 
O să se resemneze a-1 trimite 
Ca, fără pic de glorie, să moară.
...Să tragă? Și apoi — să se retragă? 
Frau Emma știe că a treia oară 
O tînără nu-și află soț, dar mi-te... 
A treia oară n-o să se mărite.

Și astfel pacea-i este Emmei dragă.

Nu rîdem. Nouă nu ne e străin 
Nimic, nimic din tot ce-i omenesc. 
De-aceea către noi așa mulțl vin. 
De-aceea-eșa puțini ne ocolesc. 
Privim atent, sub steagurile păcii, 
Germania lui Pieck. Pricepem bine

Pe cei care-n ungherele barăcii 
Improvizlnd o școală-ntre ruine, 
Au învățat, încet și cu sfială, 
La treisprezece, cinsprezeoe ani, 
Cuvintele din bunul grai german: 
Surîs... Om... Pace... Internațională.

Dăm strigăt de primejdiile noi 
Spre cei de-o generație cu noi 
Care-au avut, cîndva-n cepllărie, 
Mici copii după un real război: 
Un tun, un tanc, o pușcă-jucărie 
Și se visau, in bătălii, eroi.

Azi insă ne răspunde — nu copilul 
Ce nici n-avea habar un tanc ce e. 
Ci tînărul ce-a îndrăgit aprilul, 
Constructorul de pe Stalin-Alee, 
In care-n filigran, zărim profilul 
Germaniei, mai viu din ce în ce. 
Mai tare-n el va fi — nu jucăria 
Care țintea să-1 crească ucigaș, 
Ci dalta Și ciocanul și mistria...

Vai celor ce așteaptă ora „H“!

VIII
Iar tu, coleg de bancă, zi-mi, te sperii 
De tot ce azi tresare din trecut? 
Gîndește-te la ziua cald-a verii 
Cînd pentru-a doua oară te-al născut. 
Gîndește-te cum, vară după vară, 
Fără cocoș sau ceas deșteptător, 
Dlnd lene, somn șl vis pe ușă-afară 
Era o zi cînd te trezeai ușor. 
Gîndește-te ce strașnic de devreme 
Și soarele atunci se prezenta 
Și cum, în corul multelor sirene 
Curînd, recunoscînd-o și pe-a ta, 
Te bucurai că are voce plină 
Șl alergai mai grabnic spre uzină, 
Pe cînd cămașa albă-ți flutura...

Tu erai numai unul din coloană. 
Dar respirai — și se urnea pămîntul.
— Să nu vil, nor! — Norul pleca în goană.
— Oprește-te, tu vînt! — Stătea șl vîntuL 
Atit de mare îți era cuvlntul.
Treceai masiv, pe propria ta cale, 
Tot ce vedeai în jurul tău fiind 
De pe acum cu totul ale tale. 
Dar către viitor priveai, cu jind. 
Te-al fi dorit un pionier, mai bine, 
Să porți cravată roșie la gît. 
Pe cînd bătrinl! te-nvidlau pe tine. 
Iubindu-ți soarta — atît de mult, îneît 
Te luau de braț în mers, a mîngîiere, 
Doar, doar, vei trece-n brațul lor putere.

Coloana sta — se încingeau iuți hore. 
Deodată, cineva țipa: Ce-1 asta ? 
Acum se vine, după-atîtea ore?
— Băieți, azi noapte mi-a născut nevasta! 
Zburlitul tată-ncununa serbarea.
Era săltat pe brațe. —Asta gust!
Ce ți-este azi și cu planificarea: 
Fix, naște fix la 23 August!"

Zlmbea orașu-ntreg. Dar cîteodată 
Șiragul alb al dinților lăsa 
Să se zărească locul știrb. O pată. 
„In acest loc — inscripția arau — 
Fusese Teatrul Național cindva”. 
Fusese!... Zboruri mari, simțiri alese. 
Ai scenei rominești bătrini actori 
Care-n trăirea fiecărei piese 
Ați renăscut de mii și mii de ori, 
Ecoul vocii voastre a tăcut 
Zburind din zidul bombardat șl mut. 
„Fusese Teajul Național". Fusese! 
Comori de suflet — care v-ațl pierdut!

încetineai în mers, privind asfaltul 
Și, fără șovăire, te legal 
Să nu respiri pin-nu ridici un altul 
Mai-nalt, mai cald, mai strălucit in strai.

Romantice — aceste legămlnte? 
De loc! (atita doar: „să nu le calc"!) 
Și arhitectul este gata — țin’te — 
S-aștearnă-un plan pe foaia iul de calc. 
Și-abia se odihnește arhitectul 
Că zece ingineri — fără-ntîrzlerl 
Toarnă.n tiparul cifrelor proiectul. 
Iar tehnicienii sin la ingineri, 
O sută tehnicieni sosesc cu rîndul 
Iar cind se-ntorc duc din proiect un colț. 
Un colț pe care-apoi, fărămițindu-1 
La mii de muncitori — ia aripi gindul 
Și se preface — aevea jurămîntul 
In loji, vitralii, candelabre, bolți—

„Așa puteai trăi; așa — să scaperi. 
Așa te intîlneal cu visu-n drum. 
Așa va fi — dacă vel ști să aperi 
Și visele-mpllnite pină-acum.
Ele-au intrat în trupul tău, in singe. 
Și tu, întreg, cu ele ai crescut. 
CIn-le-o zdrobi, pe tine te va fringe. 
Păzindu-le, tu ție iți faci scut 1

IX
Noi ochii ni l-am limpezit — șl-acumai 
Putem privi oceanul lor năuc 
Deasupra căruia se-agită spuma 
Murdară ca politica ce-o duc. 
Războinicii! Au nervii slabi — șl țipă. 
Cînd sînt octogenari, într-un elan 
Direct șl sincer, varsă intr-o clipă 
Tot ce-au ascuns cu grijă-n zece ani—

In zglrie-nori de nu știu cite caturi 
Se-adună regil-ndustrlel. Țin sfaturi 
La ei fac anticameră toți negii 
Foști autentic regi, din tronuri scoși. 
Unul pe altul se invită regii: 
„Pe secretari încearcă să-1 descoșl". 
„începe?" „Cînd?" „Și-n care loc anume?" 
Dar secretarii tac, nu le răspund.

O voi, lături zvîrlite de prin lume, 
Voi, cel culeși din drojdie, din fund, 
Peste-ale voastre întrebări trec tancuri 
In ziua libertății-aicl la noi. 
Le-mpresură, din față și din flancuri, 
Blindate repezi, arme tari și noi. 
Nu-ntîmplăior merg ele înaintea 
Poporului — însă în pas cu el.
Pe voi nici nu vă poate duce mintea 
Ce-nseamnă scut din inimi și oțel!

Dar dintre generalii ce vă fac 
Mari planuri ofensive, de atac, 
Aș vrea să-1 văd pe cel care, a scîrbă 
Lung scuturîndu-și mîna ca pe-o cîrpă 
Ar spune: „Romînia, azi, e fleac!" 
Vai, nu mai e comodă trambulina 
Spre est. Cu ea de mult s-a mîntult! 
In șase țări a inundat lumina, 
Departe-n vatra Asiei stă China, 
Cad stele pe pămlnt, ca-n vechiul mit. 
Nici soarele, în mers, nu poate-apune 
Pe-al libertății noastre continent. 
Pămîntul nostru, blind în zile bune, 
Va fl, pentru dușmani, incandescent.

Mal e ceva — deși nu principalul — 
Ori cel puțin în ochii noștri nu-i.
(uar cînd vorbești, mă rog, cu generalul, 
E bine să vorbești pe limba lui).
Femeia din Urali, cind stă de pază 
La patul unui prunc, tresare-abla 
Simțind pămîntu-ncet cum trepidează. 
Vibrația ajunge stins la ea: 
S-au încercat soviet'cele arme 
In stare iaduri și genuni să durate. 
Explozia atomcă-l dep.tr e, 
Dar mn—a, cnergla-i cln’ăr.nd, 
Ișl ș ie puiul apărat de moarte 
Și jalea nu-i presară-n păr argint.

Rămlne calmă, tinără, frumoasă. 
Acum, Alioșa a teșit din sch mb. 
A dat oțel, cum cere acest timp. 
Peste puțină vreme vine-acasă...

X
Prietene, tu taci? In clipa asta? 
Orice, numai tăcerea n-o-nțeleg.
Numai să nu-ți tragi, între umeri, țeasta: 
Azi n-o să-ți sufle nimeni, fost coleg! 
Am stat plecați pe-aceleași foi de carte. 
Deci strigătul spre tine ml-1 îndrept: 
Tot una e — și toiul ne desparte — 
De ești activ semănător de moarte 
Sau stal — la noi — cu brațele pe piept!

Să nu-țl închipui că spre pace năzul 
In timp ce capul într-un colț ți-1 bagi 
Precum un cal, ce ronțăie ovăzu-1, 
E-atent doar la ovăzul din dăsagi.
Tu vii cu noi? Răspunde: DA sau NU! 
Nu poți fl teoretic pentru pace! 
Gîndește-te: fugind din front, eu, tu. 
Fascismul cutcza-va să atace.

Ori poate crezi că e, oricum, tot una? 
Atunci în lațul el te-a prins minciuna. 
Ești dintre cei cu firea prea săraci, 
Și nici măcar de va zbucni furtuna 
Tu nici un pas eroic n-ai să faci... 
Te-a amorțit neliniștea? S-o scuturi! 
Din larve de-astea fluturi ies ușor.
Cînd inimile ni le facem scuturi 
Noi nu Îngăduim asemeni fluturi. 
Nu te-om lăsa s-ajungl un dezertor!

Să fl uitat ce e fascismul? Cînd? 
Cutremură-te-n fața ăstui gînd! 
Dar poate este-ntr-adevăr nevoie 
Să dezgropăm severul jurămînt. 
Căci peste racla lui, care în noi e, 
Cuvintele sînt bulgări de pămînt...

XI
De vom uita eă fata-nchisă-n lagăr 
Era cu un prieten — îl iubea — 
Că spaima o rodea cu dinți de joagăr 
De grija Iul, mai mult decît de ea, 
De vom uita de dorul el năpraznlc 
Șl cum șl-a dat perechea de cercel 
Ca un bilet să-i fie dus de-un paznic, 
— Iar paznicul l-a rupt în fața ei — 
De vom uita de pasul ei prea sprinten 
Cînd 1 s-a spus: „Hai vino, ai să-1 vezi", 
Șl că-1 zări într-adevăr-nalnte-n 
Sinistrul ștreang — corb negru pe zăpezi 
De vom uita și rîsul — „bună farsă"! — 
Al foarte inventivului S.S., 
Șl fața tetei, către mort întoarsă, 
Pierzînd pe veci al lumii înțeles,

De vom uita de toate-acestea, oameni, 
Atunci vom înceta de-a mal fl oameni.

De vom uita c-au fost vîrîte iesle 
In camera unde-a ereeat Tolstoi, 
Că „fii ai scriitoriceștii bresle" 
Era poreclă pentru cai și boi. 
De vom uita că-n unghiuri calm umbrite 
Unde-a visat titanul, dus de gînd, 
Zvirleau fasciștii balegă de vite 
Șl murdăria lor adăoglnd. 
De vom uita bidonul cu benzină 
Aprins de un bețiv cuprins de frig, 
Unde și-o flară-ar fi știut să vină 
Cu pașii mol, nevătămînd nimic, 
De vom uita de Iasnala Poliana 
Scrumîndu-se în foc ucigător, 
De-acel fascist care-a primit dojana 
Pentru c-a ars „un grajd încăpător",

De vom uita de toate-acestea, oameni, 
Atunci vom Înceta de-a mai fi oameni.

De vom uita de pruncii strînși din lume 
Păziți de-o doamnă șțearsă ca un vis, 
De bucuria lor fără de nume 
Cînd „Azi veți face baie" li s-a zis, 
De vom uita de bietele-amintirl 
Ale acelor țînci — ce-nseamnă-o bale? 
Te gîdilă, cu degete subțiri. 
Ceva plăcut — de sus — un fel de ploaie... 
De vom uita de țipătul lor vesel. 
De îmbulzeala lor la dezbrăcat, 
„pe el“, „ba nu, pe el întîiul lese-I‘‘ 
„el e mal mare, a mal fost curat". 
De vom uita de marșul lor desculț 
Pe coridor, cîntînd în gura mare, 
De lipăitul lor sonor — sînt mulțl 
In drum spre încăperea de gazare. 
De vom uita...

XII
— Ajunge !
Noi știm rostul
Memoriei la om — șl vieții sale. 
Acum, în scoarța creerulul nostru 
Acestea sînt celulele vitale !
Nici o pălăvrăgeală iscusită
In veci să ni le zmulgă — n-o putea. 
Doar moartea-ar fi în stare să înghită 
Aceste amintiri. Dar nu, nici ea.

Nu toți vedem cu-aceeașl adîncime. 
Poți doar județ al crimei să rămîi. 
Insă în pragul fiecărei crime 
A fost un zîmbet cinic mal întîi. 
Ah, sîngerosul zîmbet de sub cască 
Avem să-1 judecăm, în primul rînd. 
Azi, Adenauer prinde să zîmbească... 
Ca pe-un ecran vezi titlul: „In curînd..."
Nu! Mare-1 forța amintirii noastre. 
...Aceleași vechi cadențe. Același pași... 
Cu brațe de oțel, cu inimi aspre. 
Să dezarmăm pe vechii ucigași!

— Acum încearcă-ți inima. Rezistă? 
Lovește-o cu-n ciocan. Se va sfărma?
— Nu! Toată zarea noastră comunista 
S-a strîns acum, fulgerător, în ea.
Și de va fi din ea să sară stropii 
Fierbinți șl roșii, roșii și mărunți, 
Va fl ca zarea-n veci să vi-o apropii, 
Și-America să-ntindă Europll 
Curate mlini — asemeni unor punțt...



LA CAPĂTUL UNUI AN DE MUNCĂ RODNICĂ
A intrat în obișnuința noastră ca la anu

mite perioade de timp să ne analizăm ac
tivitatea. Aceasta dă posibilitatea să se ge
neralizeze ceea ce este nou și folositor și 
să se ia măsuri pentru înlăturarea tuturor 
lipsurilor ce mai există în munca noastră.

Nu de mult, în întreprinderea noas
tră a fost mare sărbătoare. Planul de pro
ducție anual a fost îndeplinit înainte de 
termen. Acest important eveniment este 
rezultatul eforturilor depuse de întreg 
colectivul de muncă, pentru traducerea 
în viață a măsurilor prevăzute de plenara 
lărgită a C.C. ăl P.M.R. din 19—20 august
1953, este aportul adus de colectivul nos
tru pentru întărirea continuă a patriei.

Plenara din august 1953 a subliniat ne
cesitatea creșterii producției bunurilor de 
larg consum — deci punerea la dispoziția 
oamenilor muncii, a unei cantități mai 
mari de produse, trainice și mai cu seamă 
ieftine.

Aceste sarcini au constituit punctul de 
plecare al întocmirii planului de produc
ție al întreprinderii noastre pentru anul
1954.

Experiența anilor trecuți — cînd planul 
anual de producție nu era îndeplinit în 
întregime sau' era îndeplinit cu mari sa
crificii — ne-a învățat că munca trebuie 
temeinic organizată, că ea trebuie să în
ceapă de fapt cu pregătirile de la sfîrșitul 
anului de producție anterior. Astfel în 
ultima lună a anului 1953 a fost elaborat 
un plan concret, cuprinzînd măsurile teh- 
nlco-organizatorice ce trebuiau luate pen
tru creșterea producției și productivității 
muncii pe anul ce urma. Printre aceste 
măsuri — care au fost aplicate — cităm: 
introducerea de bobine gigant la secția 
depănat din sectorul rundsthul, transfor
marea unul număr de 150 mailleuse pen
tru a se lucra cu viteză sporită, introdu
cerea de bobine conice de depănat în 
cruce la sectorul raschel, mecanizarea 
completă a operației de încheiat bascuri 
d n sectorul strickuri și altele.

De asemenea, conducerea întreprinderii 
noastre și-a îndreptat mai mult atenția în 
direcția aprovizionării locurilor de muncă 
cu materie primă și materiale. Cu toate că 
nu putem spune că această problemă a 
fost complet rezolvată, s-au obținut totuși 
succese mari in comparație cu anul 1953.

Tot în ceea ce privește asigurarea con
dițiilor de muncă, planul de producție a 
fost din timp defalcat pe sectoare, secții, 
brigăzi și mașini, dîndu-se posibilitatea 
muncitorilor să cunoască concret sarcinile 
care le revin.

Paralel ou acestea, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. a luat măsurile cores
punzătoare în vederea consolidării brigă
zilor și posturilor utemiste de control, în
tăririi disciplinei socialiste a muncii în 
rîndurile tineretului, ridicarea calificării 
tinerilor etc., care au avut un mare rol 
în asigurarea îndeplinirii planului.

Odată terminate pregătirile, lupta pen
tru .îndeplinirea sarcinilor a început chiar 
din prima zi a noului an de -muncă. Con
ducerea întreprinderii și întreg colectivul 
de muncă și-au unit eforturile în vederea 
creșterii producției și productivității mun
cii. pentru reducerea prețului- de cost al 
produselor, factori care influențează di
rect creșterea nivelului, de trai material 
și cultural al oamenilor muncii. Nu a fost 
lună în care planul de producție să nu fie 
realizat, fapt ce a făcut ca pină la 22 
decembria s.c,, să îndeplinim planul anual 
de producție la toți indicii. Acesta este un 
ma e succes, dacă ne gîndim la faptul că 
mult timp întreprinderea nc aștrii nu a 
realizat planul, iar astăzi se situează prin
tre întreprinderile fruntașe din ramura 
respectivă.

Cum am reușit să obținem acest succes ?
După repartizarea sarcinilor, s-a început 

o largă acțiune de calificare a muncitorilor 
la locul de muncă. Este știut faptul că nu 
este suficiant numai să-ți iubești meseria, 
ci trebuie s-o cunoști bine. Acest lucru îl 
p-oți face numai ștud'ind cu perseverență, 
învătînd necontenit din experiența mun
citorilor înaintați. Dacă stăpînești bine 
meseria, atunci poți cere mai mult de la 
mașina pe care o conduci, poți da o con
tribuție mai mare la îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan. Ințelagînd acest 
lucru noi am desfășurat o mare bătălie 
în direcția calificării muncitorilor. Numai 
în acest an au fost calificați la locul de 
muncă 33 de muncitori, dintre care majo
ritatea sînt tineri. Tot în această direcție 
a fost înființată o școală pentru sortatori 
și verificatori, care a îmbogățit mult cu
noștințele celor ce muncesc în aceste com
partimente de activitate.

Principala preocupare a noastră a con
stituit-o și o constituie creșterea produc
ției și productivității muncii. Orice suc-

CRAIOVA. — încă din cursul anului 
trecut, între feroviarii stației Vidin (R.P. 
Bulgaria) șj . ceferiștii stației Calafat 
(R.P.R.) a fost organizată o însuflețită în
trecere. Anul trecut. întrecerea a fost cîș- 
tigată de feroviarii bulgari

Nu de mult a avut lec în orașul Vidin 
festivitatea decernării Steagului roșu de 
producție stației Calafat, cîștigătoare a în
trecerii în acest an. Feroviarii bulgari și 
populația orașului Vidin au primit cu 
multă căldură pe oaspeții romîni, Pe chei,

Deutsch Tiberiu
Directorul întreprinderii de tricotaje 

„Bela Brainer" — București

ces în această direcție este deosebit de im
portant. Și iată de ce. Dacă la noi produc
tivitatea muncii crește numai cu 1 la 
sută, se pot realiza intr-o singură lună 
3900 bucăți tricotaje peste sarcinile de 
plan.

Măsurile tehnico-organizatorice luate 
din timp ne-au asigurat o creștere per
manentă a productivității muncii. Dato
rită introducerii bobinelor gigant la de
pănat, s-a mărit viteza de depanare a fire
lor de la 110 la 175 metri pe minut și s-a 
redus numărul de schimbări de bobine la 
mașinile de tricotat-circulare, de la 7—8 
schimbări în 8 ore, la 1,5—2 schimbări. 
Concret, am putea spune că introducerea 
bobinelor gigant a micșorat durata opriri
lor la mașinile de tricotat — circulare adu
când astfel creșterea indicilor da utilizare. 
Mărirea vitezei periferice de tricotaje la 
mașinile circulare, la un număr de 80 
mailleuse, a dus la creșterea capacității de 
producție a sectorului cu 5 la sută.

Mergînd mai departe, mecanizarea ope
rațiunii de încheiat bascuri, a făcut ca 
productivitatea muncii la această fază, să 
crească cu 300 la sută. Măsurile luate în 
ansamblul lor, au făcut ca planul anual 
de producție să fie îndeplinit la toți in
dicii, iar productivitatea muncii pe cap de 
om să crească cu 4,6 la sută

In anul 1954 valoarea producției globale 
a planului a atins 105,8 la sută, iar planul 
fizic 103,5 la sută. Au fost create pentru 
oamenii muncii 28 noi modele și sorti
mente de tricotaje, iar din resursele in
terne s-au produs 118.365 articole pentru 
copii în valoare de 276.606 lei.

Sub directa îndrumare a organizației de 
partid, organizația de bază U.T.M. și co
mitetul de întreprindere, s-au ocupat în
deaproape de antrenarea muncitorilor in 
Întrecerea socialistă. Astfel s-a reușit ca 
peste 91 la sută din totalul muncitorilor 
să fie antrenați în întrecerea socialistă. 
Cu fiecare lună a sporit numărul celor ce 
aplică metodele avansate de lucru, ajun- 
gîndu-se la un număr de 765 muncitori, 
îndeosebi se aplică cu succes metodele, 
Voroșin, Ciutkih, Cotlear, marșrut etc. 
Este demn de remarcat faptul că tîr.ăra 
Ițicovici Angela din secția rundsthul, 
aplicînd mai multe metode sovietice și-a 
depășit cu regularitate sarcinile de plan, 
fapt ce a făcut ca în momentul de față 
să lucreze în contul lunei aprilie a anu
lui 1955. Tot datorită aplicării metodelor 
înaintate de lucru, Laza Lidia din secția 
raschel și-a depășit sarcinile anuale de plan 
CUf 24,4 la sută.

In secția confecții, brigada din care fac 
parte utemistele Bucă Ioana și Iordă- 
chescu — care aplică metodele Voroșin, 
Ciutkih și Valentina Hrisanova — planul 
pe luna noiembrie a fost depășit cu 13 la 
sută.

Un alt mijloc prin care am reușit să ne 
îndeplinim sarcinile de plan la toți indi
cii, a fost aplicarea inovațiilor propuse de 
muncitorii noștri. In 11 luni ale acestui an 
au fost aplicate 27 de inovații. Aplicarea 
inovației tovarășului Sobdevschi Dumitru 
— șeful sectorului rundsthul — „mutarea 
țevilor colectoare de tricotat la mașinile 
rundsthul pe rulmenți" a contribuit la re
ducerea eforturilor muncitorilor la descăr
catul tricoturilor de pe mașini, a făcut să 
crească productivitatea muncii și să se 
realizeze anual economii în valoare de 
2297 lei.

Inovația — „metodă pentru îmbunătăți
rea controlului semifabricatelor .în secto
rul rundsthul" — propusă de inginera ute- 
mistă Văduva Valeria a dus la îmbunătă
țirea calității tricoturilor cu 5 la sută, iar 
inovația utemistului Pescaru Ilie și a mai
strului Beker Iosif — „modificarea siste
mului de depănare a firelor pentru la
vele”, a făcut să crească productivitatea 
muncii cu 6,5 la sută și să se realizeze o 
economie anuală de 6525 lei.

Tot în acest an au fost luate măsuri 
pentru înlocuirea a 2 mașini de scămoțat 
uzate și utilarea secției de scămoșat cu o 
mașină de ascuțit garniturile de carde, ca 
și revizuirea proceselor tehnologice pen
tru 9 articole noi, din sectorul confecții.

Măsurile luate, eforturile muncitorilor, 
aplicarea inovațiilor, intensificarea între
cerii socialiste, au dus — cum de altfel 
era și normal — la o creștere a 
calității produselor. In acest an, în 
comparație cu anul 1953, calitatea produ
selor de bumbac a crescut cu 2,9 la sută, 
iar a produselor de lînă cu 2,5 la sută.

însemnate succese au fost obținute în 

întrecere frățească
la sosirea remorcherului cu delegația ro
mână se aflau sute de localnici.

In sala Teatrului popular din Vidin a 
avut loc analiza întrecerii socialiste des
fășurată intre cele două stații în cursul 
anului 1954. Pe baza rezultatelor obținute 
s-a constatat că ceferiștii stației Calafat, 
totalizând un număr mai mare de puncte, 
au cîștigat întrecerea.

Președintele comitetului sindical regio
nal al serviciului de exploatare feroviară 

urma folosirii rezervelor interne și a apli
cării unui regim sever de economii. Aci ti
neretul și-a adus o mare contribuție, eco
nomisind ace de tricotat, materie primă și 
auxiliară etc.

Nu putem trece cu vederea în acest sens 
peste succesele tinerilor care fac cinste 
colectivului și sînt mîndria întreprinderii. 
In sectorul de mașini de tricotat circulare 
au fost introduse conturi individuale de 
economii. Tînăra Filip Atena a înscris în 
contul său personal o economie de 11.136 
lei, iar Nadler Tida, economii în valoare 
de 12.564 lei.

Ițicovici Angela, cea mai bună tricoteură 
rundsthulistă pe întreprindere a economi
sit 10.669 lei. Alături de virstnici, acești 
tineri au făcut ca secția rundsthul să dea 
peste plan 16.000 kg., stofe tricotate, și să 
obțină cele mai mari economii. Ca urmare 
a acestui fapt, secția a primit din partea 
conducerii întreprinderii, drapelul de pro
ducție.

Economii importante au mai fost reali
zate și la coloranți. Acest lucru a fost po
sibil prin introducerea rețetelor noi de cu
lori pastel pentru articolele de lenjerie, 
care. au redus la jumătate consumul de 
coloranți, iar pe de altă parte a îmbunătă
țit mult aspectul culorilor din punct de 
vedere estetic.

In 11 luni ale anului, economiile între
prinderii se ridică la 423.000 lei.

Economiile realizate au făcut ca prețul 
de cost să fie redus față de sarcina plani
ficată, cu 2,3 la sută crescând în felul 
acesta și câștigul muncitorilor.

Succesele obținute ne-au arătat posibili
tățile pe care le avem pentru a face să 
se dezvolte și mai mult întreprinderea 
noastră, să crească tot mai mult producția 
pentru satisfacerea cerințelor mereu cres- 
cînde ale oamenilor muncii. Ele âși au iz
vorul în conștiința muncitorilor că lu
crează pentru ei și nu pentru exploata
tori, în dragostea înflăcărată de a face 
patria noastră tot mai bogată, tot mai pu
ternică.

Ar fi însă greșit să spunem că toate lu
crurile au mers ca pe roate, că în munca 
noastră nu s-au manifestat lipsuri, nu s-au 
ivit greutăți.

Cea mai mare greutate pe care am în- 
tîmpinat-o a fost datorită calității necores
punzătoare a unor partide de fire, livrate 
de filaturile „Uzinele textile Moldova" „11 
Iunie" și „Olga Bancic". Ele ne-au livrat 
partide de fire cu neregularități, atît în 
finețe, cit și in rezistență.

In vederea înlăturării acestor deficiențe 
a fost intensificat controlul calitativ la re
cepție în întreprinderea noastră, prin uti
larea laboratorului cu apara.ta.iul necesar, 
iar pe de altă parte am invitat reprezen
tanți ai acestor filaturi care să analizeze 
situația la fața locului. In urma acestor 
consfătuiri, filatura „11 Iunie” din Cisnă- 
die a reușii să îmbunătățească calitatea 
firelor livrate.

Bilanțul pe care noi l-am făcut cu pri
lejul încheierii unui an de muncă, a scos 
în evidență și alte deficiențe în munca 
noastră. Astfel, nu s-a reușit în perma
nență să se asigure locurile de muncă cu 
materie primă și materiale din cauza unor 
deficiențe de ordin organizatoric De ase
menea nu toate inovațiile acceptate au 
fost extinse.

Deși s-a muncit în această direcție nu 
am reușit să lichidăm complet lipsurile și 
absențele nemotivate, care produc daune 
întreprinderii, economiei naționala. In 
această direcție organizația de bază U.T.M 
ar fi trebuit să ne sprijine mai mult, luând 
măsuri concrete cînd unii tineri au încăl
cat disciplina socialistă a muncii, antre- 
nînd în această direcție posturile utemiste 
de control.

Realizările noastre au contribuit și ele ca 
să se obțină unul din marile succese ale 
economiei noastre naționale: trecerea la 
comerțul fără cartele așa cum a fost in
dicat în Hotărîrea plenarei lărgite a C.C. 
al P.M.R. din august 1953.

Pentru anul viitor am început încă din 
timp pregătirile. Planul pe primul trimes
tru a fost defalcat și dat sectoarelor, iar 
pentru intrarea normală în procesul de 
producție pe anul 1955 au fost luate și ur
mătoarele măsuri : pregătirea stocurilor 
de produse neterminate dintre sectoare, 
extinderea bobinelor gigant în întreg sec
torul rundsthul, intensificarea muncii de 
ridicare și stimulare a inovatorilor

O atenție deosebită o vom acorda și Sn 
viitor creării celor mai bune condiții de 
muncă și de trai pentru muncitorii noștri. 
Astfel, vom clădi o boiangerie nouă, vom 
instala un hidrofor și vom reface clădirea 
atelierelor auxiliare, dînd astfel munci
torilor posibilitatea ca planul de produc
ție pe anul 1955 să-l îndeplinească la toți 
indicii, cu mult mai de vreme decît în 
acest an.

din Vidin a înmînat Steagul roșu de pro
ducție șefului stației C.F.R. Calafat. Gh. 
Rădulescu.

Apoi, o delegație de muncitori de la fa
brica de produse ceramice și porțelanuri 
„I. V. Stalin" din Vidin a înmlnat daruri 
ceferiștilor.

In incheierea festivității, corul și echipa 
artistică a ferqviarilor din Vidin a prezen
tat un bogat program artistic.

Oaspeții români au vizitat apoi orașul 
Vidin

Raportul lui Ciu Eu-lai
la sesiunea Comitetului pe întreaga Chină al C.C.P.P.

PEKIN 27 (Agerpres). — CHINA NOUA 
transmite: La 21 decembrie, Ciu En-lai, 
vicepreședinte al Comitetului pe întreaga 
Chină al Consiliului Consultativ Politic 
Popular (al primei legislaturi) a prezen
tat un raport politic la sesiunea Comite
tului pe întreaga Chină al Consiliului 
Consultativ Politic Popular (al celei de 
a il-a legislaturi).

„în ultimele șas’e luni, a declarat Ciu 
En-lai, datorită armistițiului din Coreea 
și restabilirii păcii în Indochina, precum 
și în urma respingerii de către Adunarea 
Națională franceză a tratatului cu privire 
la „comunitatea defensivă european?" a 
avut lec o oarecare slăbire a încordării 
în situația internațională atît în Orient 
cit și in Occident.

Dar blocul american agresiv și adepții 
Iu; nu vor să se împace cu eșecul politi
cii lor de război. Ei continuă să agraveze 
încordarea internațională în Orient și în 
Occident. Ei depun toate eforturile pen
tru a lărgi și adinei antagonismul șl îm
părțirea lumii, pentru a înrobi popoarele 
din diferite regiuni și a pregăti un nou 
război mondial".

In opoziție cu cercurile agresive ameri
cane, a subliniat Ciu En-lai, țările Iubi
toare de pace au depus atît în Orient cît 
și în Occident toate eforturile pentru slă
birea încordării internaționale și pentru 
apărarea păcii în lumea întreagă. în 
cursul ultimilor nouă ani, Uniunea So
vietică și țările de democrație populară 
au dus o luptă neobosită pentru crearea 
unei Germanii unite, iubitoare de pace și 
democratice, împotriva politicii agresive 
americane îndreptată spre scindarea Eu
ropei și crearea de blocuri militare, pen
tru un sistem de securitate colectivă în 
Europa. Recenta conferință de la Moscova 
a țărilor europene a constituit o nouă 
dovadă a hotărîrii fenme și a uriașelor 
eforturi depuse de țările iubitoare de pace 
tn lupta împotriva agresiunii, pentru apă
rarea păcii și securității proprii.

Republica Populară Chineză s-a pro
nunțat cu hotărîre împotriva acordurilor 
de la Paris și a sprijinit întru totul De
clarația celor opt state, adoptată de că
tre Conferința de la Moscova a țărilor 
europene pentru asigurarea păcii și secu
rității în Europa. Declarația comună chi- 
no-sovietică din 12 octombrie a exprimat 
hotărîrea fermă a celor două țări de a 
colabora strîns în opera de întărire a pă
cii. Cele cinci principii ale coexistenței 
pașnice, sprijinite de China și India, pre
cum și de China și Birmania, se bucură 
de sprijin unanim din partea oamenilor 
iubitori de pace din lumea întreagă. 
Schimbul de vizite între primii miniștri 
chinez și indian, precum și primii miniș
tri chinez și birman au întărit prietenia și 
colaborarea chino-indiană și chino-bir- 
mană. Recentul comunicat comun chino- 
birman a constituit o nouă dovadă a fap
tului că principiul coexistenței pașnice are 
o mare viabilitate. Nu există nici o în
doială că aceste acțiuni ale țărilor iubi

Riposta dată unui grup de soldați ciankaișiști
FRONTUL DE LA FUȚZIEN 28 (Ager

pres). — China Nouă transmite: La 23 
decembrie, unitățile armatei populare de 
eliberare de pe frontul de la Fuțzien au 
pus pe fugă un grup de soldați ciankai
șiști.

La 23 decembrie ora 2,20, un număr de 
24 de soldați ciankaișiști, venind din

Recepție la Pekin cu prilejul închiderii expoziției U.R S.S.
PEKIN 28 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : La 27 decembrie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
în Republica Populară Chineză, P. F. Iu- 
din, reprezentantul comercial al U.R.S.S. 
în R. P. Chineză, V. P. Migunov și Di
recția Expoziției realizărilor economice 
și culturale în U.R.S.S. — organizată la 
Pekin — au oferit o recepție cu prilejul 
închiderii Expoziției realizărilor economi
ce și culturale în U.R.S.S. și în cinstea 
ansamblului Teatrului muzical de stat 
„Stanislavski și Nemirovici-Dancenko" 
care vizitează Republica Populară Chi
neză.

La recepție au participat Sun Țin-lin, 
vicepreședinte al Comitetului permanent

O nouă inițiativă a tineretului sovietic

Hotărîrea C C. al Comsomoluluî
cu privire la participarea organizațiilor comsomoliste 

la construirea de uzine de construcții 
și piese prefabricate din beton armat

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite : Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist-Leninist al U.R.S.S. 
(U.T.C.L.) a adoptat o hotărîre referi
toare la participarea organizațiilor com
somoliste la realizarea programului tra
sat de C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. cu privire la construirea 
de uzine de construcții și piese prefabri
cate din beton armat.

Comitetul Central al U.T.C.L. consideră 
participarea activă a comsomoliștilor și ti
nerilor la construirea acestor întreprin
deri drept o cauză patriotică de cea mai 
mare importanță a organizațiilor com
somoliste.

C.C. ai U.T.C.L. a aprobat inițiativa ti
nerilor constructori de la uzina de con
strucții din beton armat din Sverdlovsk 
de a termina înainte de termen, pînă în

„Tineretul este purtătorul ideii păcii 
în întreaga lume"

Salutul președintelui Consiliului municipal al Parisului adresat delegației 
tineretului sovietic care vizitează Franța

PARIS 28 (Agerpres). — TASS trans
mite : Răspunzînd invitației organizațiilor 
de tineret franceze, o delegație a tinere
tului sovietic vizitează Franța. Membrii 
delegației sovietice au vizitat o serie de 
orașe din această țară, unde s-au inte
resat de viața tineretului francez, de felul 
în care este organizată munca în institu
țiile de învățământ și de activitatea or
ganizațiilor de tineret francez.

La 27 decembrie, delegația sovietică a 
fost primită de președintele Consiliului 
municipal al Parisului, Bernard Lafay.

în cuvîntarea sa de salut, Bernard La
fay a subliniat că tineretul este purtătorul 
ideii păcii în întreaga lume și și-a expri
mat speranța că va sosi ziua oînd ome
nirea va putea, însfîrșit, pe cale pașnică, 

toare de pace din Asia au contribuit în 
mare măsură la crearea șl lărgirea zone
lor de pace și la asigurarea colectivă a 
păcii.

„Taivanul, a declarat în continuare Ciu 
En-lai, este un teritoriu al Chinei și po
porul chinez nu se va opri pină cînd Tai
vanul nu va fi eliberat. Poporul chinez 
se ridică cu hotărîre împotriva tratatului 
dintre S.U.A. și Cian Kai-și. Nici un fel 
de amenințări de război nu pot să inti
mideze poporal chinez și să-l silească să 
renunțe la lupta hotărâtă pentru apărarea 
suveranității sale naționale și a teritoriu
lui său. Toate propunerile absurde de 
transformare a Taivanului „intr-un stat 
independent", de „neutralizare" sau pu
nerea sa sub „tutelă" urmăresc în reali
tate împărțirea teritoriului Chinei, încăl
carea drepturilor suverane ale Chinei și 
aiiiestecul în afacerile interne ale Chinei. 
Poporul chinez nu va tolera niciodată a- 
cest lucru. Poporul chinez cere cu hotă
rîre ca Statele Unite să-și retragă toate 
forțele armate din Taivan, Insulele Pen- 
huledao și strâmtoarea Taivanului și să 
înceteze de a mai încălca drepturile su
verane naționale și integritatea teritoria
lă a Chinei. Poporul chinez se opune cu 
hotărîre organizării blocului agresiv al 
Asiei de sud-est și subminării păcii în In
dochina de către Statele Unite. El ia ati
tudine activă pentru înfăptuirea celor 
cinci principii ale coexistenței pașnice și 
lărgirea zonelor de pace. Poporul chinez 
se pronunță ca și pînă acum în favoarea 
convocării unei noi conferințe a țărilor 
interesate, cu participarea statelor neu
tre din Asia, în vederea unificării pașni
ce a Coreei ; el obiectează cu hotărîre îm
potriva planurilor criminale ale Statelor 
Unite, îndreptate spre subminarea acor
durilor de armistițiu și agravarea situa
ției în Coreea. Poporul chinez ia atitudi
ne activă .pentru stabilirea unor relații 
pașnice, bazate pe colaborare cu toate ță
rile oare manifestă aceeași dorință și care 
au o atitudine tot atât de sinceră față de 
această problemă".

Ciu En-lai a subliniat că sprijină întru 
totul declarația ministrului Afacerilor Ex
terne al Uniunii Sovietice, V. M. Molotov, 
în problema relațiilor cu Japonia. El a 
arătat că această declarație contribuie la 
cauza păcii în Extremul Orient și la slă- 
birea încordării internaționale. Ciu En-lai 
a declarat: „Guvernul Republicii Popu
lare Chineze este singurul guvern legal al 
Chinei, care reprezintă poporul chinez de 
600.000.000 oameni. Guvernul chinez se 
pronunță în permanență pentru stabilirea 
unor relații normale cu toate țările, pe 
baza principiilor egalității, avantajelor re
ciproce și respectării reciproce a integrită
ții teritoriale și suveranității. China este 
gata să stabilească relații normale cu Ja
ponia. Dacă guvernul japonez are aceeași 
dorință și va lua măsurile corespunzătoare 
guvernul chinez va fi gata să întreprindă 
acțiuni pentru normalizarea relațiilor din

insula Quemoy, au încercat să atace fa
rul de pe peninsula Veitou, județul Cin- 
kian și localitatea Uclentou. Ei au fost 
imediat respinși de către o unitate de 
apărare a coastelor și de miliția locală. 
Unul dintre soldații ciankaișiști a fost 
prins, iar ceilalți au fugit în dezordine.

al Adunării reprezentanților populari din 
întreaga Chină ; Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat și ministru al Aface
rilor Externe ; Go Mo-jo, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat; Pîn Cen, primarul 
orașului Pekin ; activiști cu munci de 
răspundere din aparatul de stat și nu
meroși reprezentanți ai vieții publice.

La recepție au participat de asemenea 
șefii și colaboratorii ambasadelor și le
gațiilor acreditați la Pekin.

în cadrul acestei recepții artiștii tea
trului „Stanislavski și Nemirovici-Dan
cenko" au dat un concert.

Recepția s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie.

luna decembrie 1955, principalele lucrări 
de construcție ale uzinei,

Conștient de marea importanță a ter
minării cu succes a construcției uzinelor 
și ținînd seamă de propunerile comsomo
liștilor și tinerilor, Comitetul Central al 
U.T.C.L. a declarat șantierele uzinelor de 
construcții și piese din beton armat șan
tiere comsomoliste de șoc. S-a hotărit ca 
pe șantierele uzinelor de construcții și 
piese din beton armat să fie trimiși 100.900 
comsomoliști și tineri care și-au exprimat 
dorința de a lucra pe șantiere.

C.C. al U.T.C.L. a chemat organizațiile 
comsomoliste să desfășoare munca pentru 
participarea tinerilor la construirea uzine
lor de construcții și piese din beton ar
mat cu aceeași amploare și inițiativă cu 
care au desfășurat munca la valorificarea 
pământurilor virgine și înțelenite.

într-o mișcare unită și frățească să pă
șească pe calea progresului.

Vă mulțumim dumneavoastră și tova
rășilor dumneavoastră din Uniunea So
vietică pentru faptul că contribuiți la 
aceasta, a spus Bernard Lafay

In cuvîntarea sa de răspuns, șeful dele
gației sovietice, S. K. Romanovski, pre
ședintele Comitetului antifascist al tine
retului sovietic, a mulțumit Consiliului 
municipal al Parisului pentru primirea 
călduroasă și in numele delegației tinere
tului sovietic și-a exprimat satisfacția 
pentru roadele acestei vizite în Franța și 
în special pentru stabilirea legăturilor în
tre tineretul francez și tineretul Uniunii 
Sovietice. 

tre China și Japonia. Guvernul chinez se 
pronunță pentru dezvoltarea unor largi 
relații comerciale cu Japonia, bazate pe 
principiile egalității și avantajelor reci
proce, precum și pentru stabilirea unor 
strînse legături culturale. Ca urmare a 
eforturilor continue ale popoarelor chinez 
și japonez, în aceste domenii au și fost ob
ținute anumite succese și în viitor acestea 
vor căpăta o dezvoltare și mai mare".

Ciu En-lai a subliniat: „Poporul chinez 
a acționat întotdeauna în interesul cola
borării internaționale, slăbirii încordării 
internaționale și apărării păcii în Extre
mul Orient și în lumea întreagă. Noi nu 
vom tolera însă niciodată agresiunea. 
Pacea poate fi apărată numai împotrivin- 
du-te agresiunii. Lupta pentru apărarea 
păcii este lupta comună a tuturor țărilor 
și popoarelor iubitoare de pace din lume. 
Cauza noastră de împotrivire agresiunii 
și de apărare a păcii este o cauză dreaptă. 
O cauză dreaptă este invincibilă și victo
ria aparține fără îndoială poporului care 
luptă pentru această cauză

Ciu En-lai a declarat în continuare: „în 
această măreață luptă întreg poporul tării 
va trebui mobilizat pe o bază și mai largă 
și unit și mai strîns. Ca organizație a 
Frontului Unic Popular Democrat, Consi
liul Consultativ Politic Popular al Chinei 
va avea ca și pînă acum un rol important 
în această luptă, așa după cum a avut în 
mișcarea de rezistență împotriva agresiu
nii americane și de ajutorarea Coreei".

Acum, cînd a avut loc prima sesiune a 
Adunării reprezentanților populari din în
treaga Chină. Consiliul Consultativ Poli
tic Popular al Chinei a încetat să mal aibă 
rolul de organ al puterii de stat pentru 
exercitarea funcțiilor și împuternicirilor 
Adunării reprezentanților populari din în
treaga Chină ; totuși, Consiliul Consultativ 
Politic Popular al Chinei își va menține ca 
șl pînă acum rolul de Front Unic. „In ul
timii ani, a spus Ciu En-lai, Frontul Unic 
Popular Democrat din țara noastră s-a 
lărgit și dezvoltat și pe această bază a fost 
convocată actuala sesiune. De acum îna
inte, Consiliul Consultativ Politic Popu
lar al Chinei, condus de Partidul Comu
nist Chinez, trebuie să-și îndeplinească ca 
și pînă acum rolul de organizație a Fron
tului Unic Democrat Popular care cu
prinde diferitele naționalități, clase demo
cratice, partide și grupuri democratice și 
organizații populare din întreaga țară, pe 
chinezii care trăiesc în străinătate și alte 
elemente patriotice democrate”.

In încheiere Ciu En-lai a declarat că 
Consiliul Consultativ Politic Popular al 
Chinei „va continua să-și aibă rolul său și 
să-și .îndeplinească misiunea glorioasă în 
lupta pentru înfăptuirea sarcinii comune 
a perioadei de trecere în China și în lupta 
împotriva dușmanilor dinlăuntru și dina
fară, sau, mai concret, în îndeplinirea sar
cinii transformării socialiste și în lupta 
pentru eliberarea Taivanului și apărarea 
păcii 1”.

A apărut
„TÎNĂRUL LENINIST"

nr 12 — 1954
Cu următorul cuprins:

EDITORIAL: — I. V. Stalin — disci
pol credincios al marelui Lenin.

VITU AUREL: — 7 ani de la procla
marea Republicii Populare Romine.

LECȚII ȘI CONSULTAȚII 
OCTAVIAN GHEORGHIU : — Impor

tanta lucrărilor de iarnă pentru mă
rirea producției agricole.

E. DASCĂLU : — în legătură eu stu
dierea lecțiilor despre organizația 
unică marxlst-leninistă de tineret.

VIATA U.T.M.
D. RASCANEANU: — Preocuparea

organizațiilor de bază U.T.M. pentru 
nevoile și cerințele tineretului.

GH. GAVRUS : — Să întărim legă
tura organizațiilor de bază U.T.M. 
cu masele tineretului sătesc.
PROBLEME INTERNATIONALE

P. MITROJORGJI: — Zece ani de 
putere populară în Albania.

EDGARD OBERST : — Securitatea co
lectivă — calea menținerii păcii In 
Europa.

înștiințare
Casa de Economii și Consemnațiuni 

C.E.C. aduce la cunoștință că joi 30 de
cembrie 1954, ora 17, în sala Institutului 
Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea din Bd. G-ral Magheru nr. 21, va 
avea loc festivitatea celei de a doua tra
geri la sorți a obligațiunilor C.E.C. 4% cu 
cîștiguri.

Festivitatea tragerii la sorți va fi ur
mată de prezentarea filmului „Stele ve
sele".

Vânzarea și cumpărarea obligațiunilor 
C.E.C. 4% cu cîștiguri continuă pînă în 
ziua de 29 decembrie inclusiv.

După această dată, operațiunile de vin- 
zare șî cumpărare a obligațiunilor se sus
pendă pînă la difuzarea listei oficiale de 
cîștiguri la unitățile C.E.C.

SPECTACOLE
MIERCURI 29 DECEMBRIE 1954

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet a! R.P.R • 
Călărețul de aramă (ora 10,30), Fidelio (ora 19.30); 
Teatrul de Stat de Operetă: Aculina; National ,1. L. 
Caragiale“ (Studio): Viata nouă; National ,1. L. 
Caragiale“ (Comedia): Matei Miile sau Căruța cu 
paiațe; Municipal: Arcul de Triumf; Tineretului: 
David Copperfield (ora 19); Studioul Actorului de 
film ,,C. Nottara**:  Cei ce caută fericirea; Armatei 
(B-dul G-ral Magheru): De partea cealaltă; Arma
tei (Calea 13 Septembrie): Jucătorii de cărți și Că
sătoria: Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Titanic vals; 
Ansamblul de Estradă al R.P.R.- Să etnie mu
zica (ora 20, în sala din Calea Victoriei), Me - zin 
de stat (ora 19,30, în sala din str. Alex. Po-iov 

Circul de Stat: Primul spectacol; Teatrul 
.Țăndărică": Gîscănelul (ora 16 în sala Baruch 
Berea).

CINEMATOGRAFE j Patria, I. C. Frimu, 23 Au
gust: Stele vesele; Republica, Tineretului: Fu < :nă 
pe Nipru; București, înfrățirea între popoare: 
Misterul lacului din munți; Maxim Gorki, Victoria: 
Antilopa de aur, Valsul pe gheată, Smeul ce! mu; 
Elena Pavel: Poveste de iubire; Lumina, Lihirtă- 
țli: De doi bani speranță; Ilie Pintilie: Caut a 
nevastă; Constantin David: Intr-un port îndepăr
tat; Gh. Doja: Cei trei mușchetari Alex, Popov: 
Campionatul mondial de fotbal; 8 Martie: (Jn pi
chet în munți; Vasile Roaită: Scanderbeg; Unirea: 
Aștoaptă-mă ; Cultural : Descoperire misterioasă ; 
Alex. Sabia, Moșilor: Chibritul suedez, Tumul fe
cioarei; Flacăra, N. Bălcescu: Cucul Slavia; T. Via- 
ddmirescu: Suspin© pe st-adă; Aurel Vlnicu; Școala 
curajului; Munca: Zilele mîniei; Arta: Scrisoarea 
cifrată; Porular: Prieteni credlnc’aș' M. Emineseu: 
Epava di largul mării; Primăvara pe
gheață: . ^ca Simo: Circul; 8 ’?i’; Preludiul glo
riei; Volga: Răzbunarea: 1 Mai: Ordinul Anna; 
Gh. Coșbuc, Olga Banele: Locotenentul lui Ra- 
koezi ; Rahova : Copilul Dunării.

„Scinteia tineretului"
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Dezbaterile din Adunarea Națională franceză
PARIS 28 (Agerpres). — TASS trans

mite : Ședința din seara zilei de 27 de
cembrie a Adunării Naționale franceze a 
fost reluată după o pauză, la ora 21.45 (ora 
locală).

Au luat cuvîntul Gaston Palewski șl 
Loustaunau-Laeau, autorii amendamen
telor la proiectul de lege cu privire la ra
tificarea acordurilor de la Paris. Palewski 
a subliniat că discursul lui Mendes-France 
nu l-a convins, în special referirea la 
amenințarea anglo-americană că Germa
nia occidentală va fi înarmată fără con- 
simțămîntul Franței.

După discursurile lui Palewski și Lou- 
staunau-Lacau, deputății au trecut la vot 
în problema încrederii în legătură cu ar
ticolele 2 și 3 ale proiectului de lege cu 
privire la ratificarea acordurilor de la 
Paris. Aceste articole prevăd admiterea 
Germaniei occidentale în blocul nord- 
atlantic și așa-numita „încetare a regi
mului de ocupație" în Germania occiden
tală.

Potrivit informațiilor oficiale transmise 
de agenția France Presse, pentru încre
derea în guvern în legătură cu aceste ar
ticole au votat 289 de deputați contra 251.

★
PARIS 28 (Agerpres). — După miezul 

nopții, imediat după ce s-a dat citire re
zultatelor votului în chestiunea de încre
dere ridicată în legătură cu articolele 2 și 
3 ale proiectului de lege cu privire la ra
tificarea acordurilor de la Paris, președin
tele Adunării Naționale a anunțat că pe 
ordinea de zi figurează votul în cea de a 
doua chestiune de încredere ridicată în 
flegătură cu cele două amendamente ale 
lui Palewski și amendamentul lui Lou- 
staunau-Lacau. Două din aceste amenda
mente, respinse de guvern, prevăd amî- 
narea intrării în vigoare a acordurilor de 
la Paris în cazul cînd ele vor fi ratificate.

Luând cuvîntul, președintele Consiliului 
de Miniștri, Mendăs-France s-a adresat 
autorilor amendamentelor mai sus amin
tite, cerîndu-le să-și retragă propunerile. 
Vorbitorul a susținut că poziția sa în fa
voarea ratificării și aplicării imediate a 
acordurilor de la Paris se explică prin 
dorința sa „de a întări coeziunea țărilor 
occidentale".

Ca răspuns la declarația lui Mendes- 
France, Palewski și apoi Loustaunau- 
Laeau. au declarat că ei își retrag amen
damentele. astfel că cea de a doua che
stiune de încredere a fost scoasă de pe 
ordinea de zi. •

Mendes-France a cerut apoi discutarea 
în a doua citire a primului articol al pro
iectului de lege cu privire la ratificarea 
acordurilor de Ia Paris. După cum se știe, 
acest articol fundamental care prevede 
înarmarea Germaniei occidentale și inclu
derea ei in așa-numita „Uniune a Euro
pei occidentale" a fost respins cu majori

Presa occidentală recunoaște șubrezenia votului de încredere
BERLIN 28 (Agerpres). — Presa guver

namentală din Germania occidentală nu 
este prea satisfăcută de rezultatul votu
lui din Adunarea Națională franceză. Zia
rul „General Anzeiger" este de părere că 
„forța vitală a acordurilor, chiar dacă ar 
fi ratificate, este acum mediocră. Sertarele 
cancelarului sînt pline de acorduri ratifi
cate dar niciodată aplicate: după votul 
care a avut loc vineri, acordurile de la 
Paris, asemenea unor cadavre aflate In
tr-un dulap, au și început să Împrăștie 
un miros de descompunere".

„O majoritate relativă, obținută la li
mită sub presiunea britanică și ameri
cană" așa a calificat vicepreședintele par
tidului social-democrat din Germania oc
cidentală, Wilhelm Mellies, primele rezul
tate ale votului de încredere din Adunarea 
Națională franceză. „Orice politică euro

Voința poporului francez 
nu poate fi răstălmăcită !

In palatul Bourbon, parlamentarii fran
cezi continuă dramatica dezbatere a acor
durilor de la Paris.

Evoluția de pînă acum a scrutinelor in
dică, fără posibilitate de contestare, opo
ziția vie, violenta, a Franței față de re- 
înarmarea Germaniei occidentale. Osti
litatea aceasta aparține unei națiuni în
tregi, conștientă de primejdiile pe care le 
implică actul ratificării acordurilor de la 
Paris. Amploarea împotrivirii poporului 
francez s-a oglindit dealtfel în respinge
rea articolului 1 al acordurilor de la Paris.

Votul acesta, care i-a lipsit pe politi
cienii occidentali de plăcerea sărbătoririi 
în tihnă a crăciunului, a dat naștere unei 
agitații colosale atît la Paris cît și din
colo de ocean și de Canalul Mînecii. între
ruperea de trei zile a dezbaterilor parla
mentare a creat posibilitatea ieșirii la 
iveală a întregii game de procedee de 
presiune de care sînt capabili guvernanții 
(râncezi șl inspiratorii lor pentru a smulge 
un vot favorabil.

Loviturile de pumn în masă și șanta
jele fățișe fac parte integrantă din tra
diția diplomației americane. Nici de acea
stă dată tradiția nu a fost desmințită. Nu
mai că loviturile pumnului american au 
(ost sincronizate cu cele ale partenerului 
britanic pentru a obține un efect mai pu
ternic (...și pentru a fi mai puțin șocante 
pentru demnitatea franceză). Pe această 
linie trebuie menționat că a început să se 
vînture ideea unor tratative bilaterale an- 
’lo-americane „la cel mai înalt nivel” care 
ar urma să hotărască soarta Germaniei 
occidentale fără Franța. Reprezentanții 
cercurilor conducătoare americane — 
după relatarea agenției „Associated Press" 
— au mers atît de departe îneît au ajuns 
■ă amenințe că vor lipsi Franța „de rolul 
le răspundere în chestiunile internațio
nale" ca și cum de ele și nu de poporul 
Erancez depinde dacă Franța își va juca ro
lul ei de mare putere sau nu. Tonul gro
solan, lipsit de cel mai elementar tact 
liplomatic, al presiunilor anglo-americane 
i determinat pînă și pe comentatorul zia
rului „Sunday Times" să le caracterizeze 
oe acestea drept „o procedură neobiș
nuită".

Dealtfel, politicienii occidentali nu prea 
ie împotmolesc în probleme de procedură 
dunei cînd vor să-și atingă țelurile. Pro
cedura parlamentară sau diplomatică ei o 
respectă atîta vreme cît aceasta le este 
necesară și folositoare ; în momentul în 
rare încetează de a le mai fi necesară și 
'olositoare, o calcă în picioare cu cea mai 
nare seninătate. Așa s-a întîmplat cu 
Mendes-France. Prevederile Constituției 
Tanceze în vigoare stabilesc că între pu
nerea chestiunii de încredere și votare tre- 
nuie să treacă 24 de ore. Cu toate acestea 
rotul de încredere cerut de Mendes-France 
la 24 decembrie a avut loc la 27 decem
brie, adică după trei zile. De ce a fost 
>-----------------------------------------------------  

tate de voturi de către Adunarea Națio
nală In noaptea de 24 decembrie.

In urma acestui eșec, Mendds-France 
intenționa ca la cea de a doua citire a pri
mului articol să ridice chestiunea de în
credere pentru ca, intensificînd presiu
nile asupra deputaților, să-i oblige pe 
aceștia, sub amenințarea demisiei guver
nului, să-și schimbe hotărirea adoptată 
anterior și care corespunde intereselor na
ționale sile Franței. Potrivit procedurei 
parlamentare, ședința a fost întreruptă 
pentru o oră pentru a da Comisiei pentru 
afacerile externe posibilitatea să-și ex
pună părerea în problema primului arti
col al proiectului de lege, după reexami
narea acestuia. După cum s-a anunțat, 
Comisia pentru afacerile externe s-a pro
nunțat cu 20 voturi contra 19 și 4 abțineri 
împotriva reexaminării primului articol al 
proiectului de lege cu privire la înarmarea 
Germaniei occidentale.

în urma hotărârii comisiei, atit de ne
favorabilă pentru el, Mendes-France a 
declarat la reluarea ședinței că pune 
chestiunea de încredere asupra întregu
lui proiect de lege cu privire la ratifica
rea acordurilor de la Paris, cu excepția 
primului articol întrucît acest articol a 
fost respins de Adunarea Națională, și ul
terior și de Comisia pentru afacerile ex
terne.

In ceea ce privește primul articol care 
a stîrnit o complicată discuție procedu
rală, Mendes-France a recurs la o nouă 
manevră pentru a obține aprobarea lui de 
către Adunarea Națională. Ocolind regu
lamentul parlamentului el a cerut să se 
întrerupă ședința Adunării Naționale pen
tru a pregăti un nou proiect de lege cu 
privire la ratificarea acordurilor de la 
Paris sub forma unui „articol unic".

Acest proiect de lege este următorul:
„Articol unic : 1) Se permite Președin

telui Republicii să ratifice protocolurile cu 
privire la modificarea și completarea tra
tatului de la Bruxelles, semnat la Paris 
la 23 octombrie 1954, și protocolurile ane
xate la acesta cu privire la forțele ar
mate ale țărilor Uniunii Europei occiden
tale, cu privire la controlul asupra arma
mentelor și la controlul asupra agenției 
de armament.

2) Pentru supravegherea îndeplinirii 
acordurilor prevăzute de actuala lege, se 
vor înființa în Adunarea Națională și în 
Consiliul republicii subcomisii cu ur
mătoarea componență pentru fiecare ca
meră : 3 membri din partea Comisiei pen
tru apărarea națională, 3 membri din 
partea comisiei pentru Afacerile Externe, 
2 membri din partea comisiei financiare 
și un membru din partea comisiei pen
tru chestiunile teritoriilor de peste mare.

Guvernul nu va putea să aprobe în timp 
de pace nici o mărire a efectivului forțe

peană care nu-și pune ca primă și prin
cipală sarcină unificarea Germaniei în 
pace și libertate, este sortită eșecului", a 
adăugat el.

★
PARIS 28 (Agerpres). — In legătură cu 

primele rezultate ale dezbaterilor desfă
șurate luni noaptea în Adunarea Națio
nală franceză pe marginea votului de în
credere privind articolele 2 și 3 ale acor
durilor de la Paris, agenția France Presse 
relatează că mulți dintre deputății care 
au acordat votul de încredere cerut de 
Mendes-France nici nu au fost prezenți 
în incintă, ci au însărcinat pe colegii lor 
să voteze pentru ei.

Numeroase ziare burgheze din Franța, 
cunoscute pentru sprijinul dat politicii de 
remilitarizare a Germaniei occidentale, 

fixat acest termen ? Pentru ca Mendăs- 
France, cu ajutorul imperialiștilor ame
ricani și englezi, să poată determina un 
număr de deputați să-și schimbe atitu
dinea. Direcția către care s-au îndreptat 
eforturile premierului au fost în special 
deputății M.R.P., și cei „independenți". 
Mendes-France a urmărit să sperie depu
tății acestor partide cu consecințele unui 
vot negativ care, după spusele lui, ar 
zdruncina „alianța" occidentală și ar de
clanșa o criză de guvern greu de rezolvat. 
Parlamentarii francezi au fost însă supuși 
în cele trei zile pe de o parte unei presiuni 
exercitate de Mendes-France și acompa
niată de S.U.A. și Anglia, iar de pe altă 
parte unei presiuni uriașe variat expri
mată, a maselor de alegători hotărîți să 
împiedice o reînarmare a Germaniei oc
cidentale.

Intervenția S.U.A. șl Angliei precum și 
manevrele premierului francez au deter
minat cîteva zeci de deputați, ca luni 
noaptea, să înlocuiască culoarea buletine
lor lor de vot; buletine verzi care în
seamnă „contra" au fost schimbate cu bu
letine albe care înseamnă „pentru". Și 
astfel Mendes-France a reușit să obțină 
o anemică majoritate în problema încre
derii în legătură cu articolele 2 și 3 ale 
proiectului de lege cu privire la ratificarea 
acordurilor de la Paris. Potrivit relatărilor 
agenției „France Press", s-au înregistrat 
289 voturi pentru și 251 voturi contra. Cele 
două articole aprobate prevăd admiterea 
Germaniei occidentale în blocul nord-at- 
lantic și stabilesc o așa numită „încetare a 
regimului de ocupație” în Germania occi
dentală. Desigur, rezultatul acestui scrutin 
precum și faptul că doi deputați și-au re
tras amendamentele lor, care prevedeau 
amînarea intrării în vigoare a acordurilor 
de Ia Paris în cazul ratificării lor, nu au 
constituit o surpriză. Ele sînt efectul ma
nevrelor din culisele parlamentare, care 
n-au încetat nici după despuierea urnei 
de vot. Desigur aceste manevre reprezintă 
o trăsătură caracteristică a dezbaterilor.

Ceea ce însă trebuie subliniat cu o deo
sebită tărie este faptul că adepții reînar- 
mării Germaniei occidentale se lovesc în 
Adunarea Națională franceză de o rezis
tență puternică. Procesul de clarificare 
politică a opiniei publice franceze acțio
nează asupra deputaților cu o uriașă forță, 
încercarea lui Mendes-France de a obține 
reexaminarea articolului 1, respins joi, s-a 
terminat printr-un nou eșec. în ciuda ame
nințărilor și în ciuda manevrelor de culise, 
comisia pentru afacerile externe cu 20 
voturi pentru, 19 contra și 4 abțineri, s-a 
pronunțat împotriva unei noi dezbateri 
a primului articol.

Acționînd în continuare pe linia poli
ticii sale antinaționale, Mendes-France a 
recurs la o manevră de procedură : adică 
a prezentat articolul 1 într-o nouă ver

lor armate, prevăzut de articolele primu
lui și celui de al doilea protocol, semnate 
la 23 octombrie 1954, fără avizul prealabil 
el celor două subcomisii arătate.

3) Schimbul instrumentelor de ratificare 
a protocolurilor amintite în prima parte 
trebuie să aibă loc simultan pentru toate 
acordurile semnate la Paris la 23 octom
brie 1954, care constituie un tot unic.

4) Un exemplar din protocolurile sus 
amintite va fi anexat la actuala lege".

In fond, noul proiect de lege reprodu
ce fără nici un fel de modificări primul 
articol, respins la 24 decembrie, al proiec
tului de lege inițial. Completările la 
acest articol au drept scop numai justi
ficarea formală a noului vot în legătu
ră cu articolul într-o formă pretins mo
dificată. Deoarece, în conformitate cu ar
ticolul 58 d:n regulamentul parlamentu
lui, articolul respins poate fi examinat 
pentru a doua oară numai la cererea sau 
cu consimțământul comisiei pentru Afa
cerile Externe Mendes-France a predat 
la ora 3 dimineața, ora locală, acest pro
iect de lege spre examinare comisiei pen
tru Afacerile Externe care l-a aprobat 
cu o majoritate de numai un vot (18 vo
turi pentru, 17 contra și 4 abțineri).

Apoi. Adunarea Națională a trecut la 
discuții în legătură cu proiectul de lege 
prezentat din nou, caracteristic fiind că 
pentru discutarea lui s-a fixat numai ju
mătate de oră. Practic însă discuțiile nu 
s-au putut desfășura deoarece, imediat 
după prezentarea articolului unic. Men
des-France, luptind pentru salvarea arti
colului de Ia un nou eșec, a recurs din 
nou la punerea chestiunii de încredere 
cerind adoptarea articolului. Votul în a- 
ceastă problemă va avea loc la 29 decem
brie. El va preceda votul de încredere cu 
privire la toate articolele proiectului de 
lege inițial cu excepția primului articol, 
precum și eu privire la amendamentul iui 
Palewsky, care au și fost aprobate se
parat.

în dimineața zilei de 28 decembrie, de
putatul Loustaunau-Laeau, care retrăsese 
in cursul dezbaterilor din noaptea de 27 
decembrie amendamentul său in legătu
ră cu amânarea discuțiilor cu privire la 
acordurile de la Paris, a prezentat un nou 
amendament. Acest amendament sună 
astfel: „Instrumentele ratificării acordu
rilor cu privire la înarmarea Germaniei 
occidentale să nu fie depuse înainte ca 
șeful guvernului să fie în măsură, in 
urma unor tratative duse cu Guvernul 
U.R.S.S., să informeze amănunțit Aduna
rea Națională franceză și Consiliul Repu
blicii cu privire la posibilitățile reale ce 
se oferă pentru realizarea unei apropiate 
destinderi în Europa, premiza unei păci 
durabile".

recunosc de asemenea lipsa de consistență 
a majorității care a votat pentru intrarea 
Germaniei in NAT.O.

Ziarul „L'Aurore” o numește .majori
tate redusă". .Desigur, precizează „Le 
Figaro" nu se poate vorbi de o adeziune 
călduroasă a parlamentului". Aceste ziare 
sînt satisfăcute de admiterea integrării 
Germaniei occidentale în pactul militar al 
Atlanticului, dar își exprimă îngrijorarea 
față de puternica opoziție a poporului 
francez privind orice formă de reînar- 
mare germană.

Referindu-se la presiunile exercitate 
asupra deputaților, „Liberation" relevă 
„eforturile disperate" depuse în acest sens 
de Mendes-France. „L’Humanite" averti
zează cercurile conducătoare că în ceea ce 
privește poporul francez, „bătălia con
tinuă împotriva militarismului german".

siune, versiune care în esență nu se deo
sebește cu nimic de cea anterioară. în 
acest fel, el a obținut ca articolul 1 să fie 
reexaminat în comisie și în Adunare. La 
o distanță de numai cîteva ore, raportul 
de forțe s-a schimbat în sinul comisiei : 
cu o majoritate de un vot noua versiune 
a articolului 1 a fost aprobată și va fi 
supusă astăzi Adunării. Schimbarea repar
tiției voturilor în comisie arată cît de 
mari sînt sforțările pe care Mendes- 
Franoe le depune pentru a influența vo
tul deputaților șovăelnici și arată de ase
menea că unii deputați consimt să dea 
mai multă ascultare glasului lui Dulles 
și Eden, decît celui al poporului francez.

Premierul francez, folosind tactica atît 
de des uzitată, a pus chestiunea de încre
dere în legătură cu acordurile de la Paris 
în totalitatea lor minus articolul 1 pre
cum și separat în legătură cu noua formu
lare a primului articol. Utilizarea atît de 
deasă a chestiunii de încredere reprezintă 
un șantaj pe care guvernul îl face la 
adresa deputaților. Amenințarea cu demi- 
sia cabinetului pe care Mendes-France o 
flutură în fața deputaților, este menită să 
cheme la ordine pe deputății șovăelnici. 
Votul de astăzi se pare că va clarifica de
finitiv problema ratificării acordurilor de 
la Paris. De aceea adepții reînarmăril 
Germaniei intensifică presiunile lor asu
pra Adunării Naționale franceze pe mă
sură ce reluarea dezbaterilor se apropie.

Ce-au dovedit dezbaterile de pînă 
acum ale parlamentului francez ?

Dezbaterile au dovedit, fără posibilitate 
de răstălmăcire, că poporul francez se 
opune categoric reinarmării Germaniei și 
că politica guvernului Mendes-France se 
bucură numai de sprijinul unei minorități 
care, uneori, prin manevre suspecte reu
șește cu greu să înjghebeze o jalnică și 
lipsită de glorie majoritate parlamentară. 
Pînă și corespondentul ziarului ultra-reac- 
țional „New-York Times" a constatat că 
în problema reînarmării Germaniei occi
dentale starea de spirit a alegătorilor 
francezi „este în vădită contradicție cu 
părerea cercurilor oficiale". Contradicția 
este atît de profundă îneît pune sub sem
nul întrebării orice angajament cu pri
vire la reînarmarea Germaniei pe care gu
vernul Mendes-France și-1 asumă în nu
mele Franței.

Oamenii simpli din Franța sînt ferm 
convinși de justețea cauzei lor — lupta 
împotriva reînarmării Germaniei occiden
tale. De aceea, ei cer cu vigoare deputa
ților din Adunarea Națională franceză să 
adopte o hotărîre conformă aspirațiilor 
maselor populare franceze și să nu se lase 
intimidați de loviturile de pumn în masă 
ale tutorilor renașterii militarismului 
prusac.

EDGARD OBERST

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov 
la Conferința unională a constructorilor

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 7 de
cembrie, în cadrul lucrărilor Conferinței 
unionale a constructorilor, N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S„ a rostit 
o amplă cuvîntare „Cu privire la introdu
cerea metodelor industriale în construcții, 
la îmbunătățirea calității și reducerea 
costului lucrărilor de construcție".

Sub conducerea Partidului Comunist, a 
declarat N. S. Hrușciov, poporul sovietic 
a dobîndlt uriașe succese în industrializa
rea țării noastre. Cu aceste succese se 
mindresc clasa muncitoare, țărănimea col
hoznică și intelectualitatea Uniunii Sovie
tice, de aceste succese se bucură prietenii 
de peste hotare ai Uniunii Sovietice.

Industrializarea țării sovietice a fost 
înfăptuită datorită faptului că partidul 
nostru a tradus necontenit in viață indi
cațiile lui Lenin și Stalin. Aceasta a fost 
principala noastră sarcină, ea cămine sar
cina principală și pe viitor. Și de aici îna
inte trebuie să dezvoltăm pe toate căile 
industria grea. Industria grea constituie 
baza economiei naționale, sursa puterii 
economice a statului socialist, a capacității 
lui de apărare, sursa vieții înstărite si 
civilizate a oamenilor muncit Numai cu 
condiția dezvoltării continue a industriei 
grele vom putea duce înainte cu succes 
toate ramurile economiei naționale, ridica 
necontenit buna stare a poporului și asi
gura inviolabilitatea frontierelor Uniunii 
Sovietice.

Sprijinindu-se pe realizările în dezvol
tarea industriei grele, partidul și guvernul 
acordă o atenție considerabilă lărgirii 
producției de mărfuri de consum popular. 
Anul acesta a fost depusă o muncă in
tensă in vederea înfăptuirii hotărârilor 
plenarelor Comitetului Central al P.C.U.S. 
cu privire la dezvoltarea continuă a agri
culturii.

în cuvîntarea sa N. S. Hrușciov a sub
liniat că măsurile pentru dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, înfăptuite de par
tid și guvern, au drept scop continua în
tărire a puterii Statului Sovietic, ridica
rea sistematică a bunăstării poporului 
sovietic. Un rol important în această pro
blemă revine lucrătorilor industriei de 
construcții, care se dezvoltă an de an — 
constructorilor, lucrătorilor din industria 
materialelor de construcții, constructorilor 
de mașini care asigură șantierele cu uti
laj, arhitecților și constructorilor și în
tregii armate a constructorilor.

Referindu-se la problemele arzătoare 
ale industrializării construcțiilor, N. S. 
Hrușciov a arătat, că în anii de după 
război au fost construite pentru munci
tori și funcționari la orașe și în cartiere 
muncitorești case de locuit cu o supra
față totală de peste 200 milioane m2, iar 
în raioanele sătești — aproape 4,5 mili
oane case pentru colhoznici și intelectua
lii de Ia sate.

In comparație cu 1946, anul acesta vo
lumul lucrărilor de construcții și montaj 
din țară a crescut de peste 2,5 ori. Nu
mai în 1954 cheltuielile pentru lucrări ca
pitale sînt egale cu totalul cheltuielilor 
efectuate pentru aceste scopuri în întrea
ga perioadă a celui de al doilea cincinal.

Pentru a îndeplini cu succes sarcinile 
care stau în fața noastră, în domeniul 
construcțiilor este necesară dezvoltarea 
și perfecționarea pe toate căile a indus
triei de construcții din Uniunea Sovie
tică. In prezent există în U.R.S.S. condi
țiile necesare pentru o largă industriali
zare a construcțiilor. Care sînt aceste 
condiții 7 In primul rind la noi au cres
cut numeroase cadre de muncitori califi
cați și specialiști. In organizațiile de con
strucții ale țării și în industria materia
lelor de construcții lucrează mii de emi- 
nențî maiștri și inovatori în producție. 
La noi există uzine care vor putea să a- 
sigure constructorilor tehnica modernă, 
care să le înlesnească munca și să ridice 
productivitatea ei. Este creată și se lăr
gește o bază de producție, care permite 
asigurarea sectorului de construcții cu 
elemente de construcție prefabricate din 
beton armat, cu piese și cu materiale de 
construcții.

După cum a arătat actuala conferință, 
în domeniul construcțiilor există încă, a- 
lături de succesele realizate, numeroase 
lipsuri. Trebuie să se dezvăluie cu hotă-

Congresul Partidului Comunist din Germania
BERLIN 28 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : Le 28 decembrie s-a deschis la 
Hamburg congresul ordinar al Partidului 
Comunist din Germania, la care participă 
850 delegați. Ca oaspeți au sosit la con
gres reprezentanți ai Partidului Socialist 
Unit din Germania și ai partidelor comu
niste frățești dintr-o serie de țări.

Congresul a fost deschis de Willi Mohn, 
membru în secretariatul conducerii P. C. 
din Germania, care în cuvîntul său intro
ductiv, a salutat călduros pe delegații la 
congres, pe Hermann Matern și August 
Frohlich, reprezentanți ai Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania, pe Rosa Thălmann, văduva 
eminentului activist al mișcării muncito
rești germane Ernst Thălmann, precum și

Plenara conducerii Uniunii scriitorilor a U.R.S.S.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 28 decembrie a avut loc prima ple

nară a conducerii Uniunii scriitorilor a 
U.R.S.S., aleasă la cel de al 2-lea Congres 
unional al scriitorilor sovietici.

Plenara a examinat probleme organiza
torice. Au fost alese prezidiul și secreta
riatul conducerii Uniunii scriitorilor a
U. R.S.S.

Din prezidiu fac parte : I. Abașidze,
V. Ajaev, S. Antonov, M. Auezov, M. Ba- 
jan, P. Brovka, A. Vențlova, S. Vurgun, 
F. Gladkov, O. Gonciar, V. Ermilov, N. Za- 
rian, A. Kahhar, V. Kataev, A. Kornei- 
ciuk, B. Lavreniov, A. Karavaeva, V. 
Lațis, L. Leonov, Ș. Marșak, G. Markov, 
V. Panova, N. Pogodin, A. Prokofiev, B. 
Polevoi, D. Polikarpov, B. Riurikov, K. 
Simonov, V. Smirnov, I. Smuul, L. Sobo-

Tineretul olandez luptă 
împotriva remilitarizării Germaniei occidentale

HAGA 28 (Agerpres). — După cum 
anunță ziarul „De Waarheid", la Amster
dam a avut loc Congresul național al Uni
unii Generale a tineretului olandez, la care 
au participat 200 persoane din toate regiu
nile țării. Participanții la congres au dis
cutat problema înarmării Germaniei oc
cidentale și au hotărît să desfășoare pe 
larg lupta împotriva acordurilor de la 
Paris. Congresul a făcut de asemenea bi- 

rire lipsurile și să se mobilizeze toate for
țele noastre pentru înlăturarea lor. Lip
surile trebuie arătate cu curaj, hotărit, 
trebuie arăta;; vinovății concret, deoare
ce lipsurile nu se produc de la sine, ele 
sint create de diferiți lucrători. Critica 
trebuie să fie concretă. Trebuie criticați 
acei lucrători care comit greșeli și care 
sint vinovați de lipsuri concrete, precum 
și acei care văd aceste lipsuri, dar care 
se împacă cu ele, nu luptă pentru înlătu
rarea lor.

Condiția hotăritoare pentru îmbunătăți
rea radicală a executării construcțiilor 
este industrializarea continuă a acestora.

Comitetul Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au trasat în 
hotărirea „Cu privire la dezvoltarea pro
ducției elementelor de construcție prefa
bricate din beton armat și a pieselor de 
construcție" un program larg de mărire 
a producției pieselor de beton armat. A- 
ceasta va asigura trecerea la construirea 
prin metode industriale.

O largă dezvoltare a producției de ele
mente de construcție prefabricate de be
ton armat și a pieselor va da un uriaș 
rezultat economic.

Trebuie să acordăm o deosebită aten
ție introducerii elementelor de construc
ție prefabricate cu pereți subțiri. Aseme
nea construcții au mari avantaje față de 
construcțiile masive din beton. Greutatea 
scade aproximativ cu 33 Ia sută, consu
mul de ciment se reduce cu 20 la sută, 
costul re reduce cu 15 la sută.

Folosirea pe scară largă a pieselor pre
fabricate din beton armat în construcții 
va da posibilitatea să se reducă conside
rabil consumul de material lemnos și de 
metal.

Trebuie să se pună capăt cu hotărîre ri
sipei de metal. Din metal trebuie construit 
numai ceea ce este strict necesar. Tot ce 
poate fi înlocuit în construcții prin beton 
sau beton armat, trebuie înlocuit.

Discutînd problemele industrializării 
construcțiilor nu se poate trece sub tăcere 
problema dezvoltării producției de mate
riale de construcții care vor fi necesare în 
cantități mari.

Accentul — a subliniat vorbitorul — 
trebuie pus pe dezvoltarea pe toate căile 
a industriei de ciment, fără a neglija însă 
sporirea producției de cărămidă, folosin- 
du-se rezervele existente la fabricile de 
cărămidă în funcțiune.

Aplicarea proiectelor tip în construcții 
va avea o mare influență atît asupra eco
nomisirii mijloacelor, cît și asupra acce
lerării execuției și îmbunătățirii calității 
construcțiilor. I

In continuare, vorbitorul s-a ocupat pe 
larg de activitatea arhitecților arătînd că 
lipsurile din acest domeniu trebuie lichi
date fără întîrziere.

Organizațiile de partid și organele so
vietice — a spus N. S. Hrușciov — trebuie 
să se ocupe zi de zi de această problemă 
importantă. Una din cauzele lipsurilor în 
activitatea arhitecților este faptul că în 
multe cazuri ei nu au fost controlați și 
ajutați de organizațiile locale de partid și 
sovietice. Trebuie să se ridice răspunderea 
organelor locale pentru executarea cons
trucțiilor și amenajarea orașelor și așeză
rilor muncitorești.

In ultimii ani — a continuat N. S. Hruș
ciov — tehnica construcțiilor, mecaniza
rea lucrărilor, organizarea muncii, mate
rialele șl elementele de construcție s-au 
schimbat considerabil, în timp ce sistemul 
de finanțare, normele de producție, dife
ritele regulamente și instrucțiuni privind 
activitatea de antreprenor a organizațiilor 
da construcție au rămas aceleași ca în 
1936 și în 1938. Toate acestea — a spus el 
— se resfring în mod negativ asupra dez
voltării sectorului de construcții.

Problemele planificării și economiei în 
sectorul construcțiilor trebuie studiate 
permanent și temeinic. Este necesar ca 
înșiși constructorii să analizeze zi de zi 
situația economică a lucrărilor de con
strucție, să facă propuneri concrete în 
vederea îmbunătățirii planificării.

O importanță excepțional de mare — 
a spus N. S. Hrușciov — o are problema 
creșterii continue a productivității mun
cii în construcție.

Una din principalele condiții pentru 
creșterea productivității muncii o consti- 

pe reprezentanții partidelor comuniste 
frățești. Mohn a anunțat că în urma mă
surilor antidemocratice ale autorităților 
de la Bonn, mulți delegați nu eu putut 
sosi la congres. El a avut în vedere pe 
Max Reimann, președintele P. C. din Ger
mania, Walter Fisch și Josef Ledwohn, 
membri în conducerea P. C. din Germa
nia.

Congresul a ales un prezidiu, din care 
fac parte fruntași de seamă ai Partidului 
Comunist din Germania, reprezentanți ai 
Partidului Socialist Unit din Germania și 
ai partidelor comuniste frățești.

Din însărcinarea conducerii P. C. din 
Germania, Willi Mohn, membru în secre
tariatul conducerii P. C. din Germania, a 
prezentat la congres un raport de activi
tate.

lev, A. Surkov, A. Tvardovski, M. Țursun- 
Zade, N. Tihonov, P. Țîcina, A. Fadeev, 
K. Fedin, N. Ciukovski, M. Șolohov, S. 
Scipaciov și I. Ehrenburg.

Din secretariatul conducerii Uniunii 
scriitorilor a U.R.S.S. fac parte: V. Ajaev, 
Ml Bajan, L. Leonov, B. Polevoi, D. Poli
karpov, K. Simonov, V. Smirnov, A. Sur
kov, N. Tihonov, A. Fadeev, K. Fedin.

La ședința prezidiului, care a avut loc 
apoi sub președinția lui F. Gladkov, s-au 
discutat pe larg probleme legate de for
mele și conținutul activității prezidiului 
Uniunii scriitorilor a U.R.S.S. și planul ac
tivității sale pe următoarele luni.

La ședința din 28 decembrie a secre
tariatului a fost ales prim-secretar al con
ducerii Uniunii scriitorilor a U.R.S.S. 
A. Surkov.

lanțul activității uniunii pe ultimii doi 
ani.

Delegații la congres au salutat cu căl
dură cuvîntarea rostită de Pauț de Groot, 
secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Olanda, care a 
chemat tineretul să intensifice lupta îm
potriva reînarmării Germaniei occidentale 
și a urat succes în lupta pentru unitatea 
întregului tineret olandez. 

tuie specializarea muncitorilor șl ridica
rea calificării lor. Această problemă este 
indisolubil legată de sarcina creării unor 
cadre permanente de muncitori. In legă
tură cu aceasta, N. S. Hrușciov a arătat 
efectele negative pe care le are marea 
fluctuație a brațelor de muncă pe șan
tiere.

Trebuie să ne ocupăm serios de îm
bunătățirea pregătirii cadrelor de spe
cialiști fără a-i scoate din producție. 
Trebuie acordată o mai mare atenție lăr
girii și îmbunătățirii activității instituții
lor de învățămînt prin corespondență șl 
serale, nu numai a acelor medii tehnice 
ci și a acelor superioare. Acest lucru va 
fi de mare folos pentru întreaga econo
mie națională.

Sarcinile îmbunătățirii continue a exe
cutării construcțiilor și industrializării 
lor — a spus N. S. Hrușciov — ridică în 
fața organizațiilor de partid, economice, 
sindicale și comsomoliste necesitatea îm
bunătățirii fundamentale a întregii mun
ci cu cadrele de constructori. Construc
torii înfăptuiesc o operă mare, de im
portanță vitală pentru țară. Datoria tu
turor este de a-i înconjura cu grijă și 
atenție, de a organiza mai bine munca 
politică în mase și munca cultural-edu- 
cativă, de a desfășura pe larg întrecerea 
socialistă în rîndurile constructorilor, 
avînd ca obiectiv îndeplinirea și depăși
rea planurilor și creșterea productivită
ții muncii.

în continuarea cuvîntării sale, N. S. 
Hrușciov s-a referit apoi la necesitatea 
dezvoltării industriei locale de materialo 
de construcții.

In încheierea cuvîntării sale N. S. Hruș
ciov a spus : An de an crește puterea sta
tului sovietic. Se dezvoltă în ritm rapid 
economia națională a Uniunii Sovietice. 
Se ridică în mod necontenit bunăstarea 
și cultura poporului. Acesta este rezulta
tul politicii juste leniniste a Partidului 
Comunist. Toate succesele noastre consti
tuie o mărturie grăitoare a coeziunii po
porului sovietic, a devotamentului lui 
față de măreața cauză a comunismului

In cei 37 de ani care au trecut de la 
victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, țara noastră s-a transformat 
dintr-o țară înapoiată, așa cum a fost in 
timpul țarismului, într-o țară socialistă 
puternică șl înaintată. Victoriile istorice 
ale poporului nostru, literalmente au zgu
duit lumea. Acesta este rezultatul marii 
superiorități a orîndulrli sovietice.

Marele Lenin a creat Partidul nostru 
comunist, l-a călit în lupte revoluționare 
și l-a condus spre măreața operă a con
strucției comuniste, iar partidul a fost 
urmat de întregul popor. Acum întreaga 
lume recunoaște puterea Uniunii Sovie
tice ca mare putere mondială și imperia
liștii sânt nevoiți să țină seama de acea
sta. Poporul sovietic a realizat aceasta 
sub conducerea încercată a Partidului 
Comunist. Acesta este rezultatul traduce
rii în viață a ideilor lui Marx-Engels- 
Lenin-Stalin.

La conferința noastră care s-a desfă
șurat cu succes au fost prezentate multe 
propuneri juste. Toate acestea prezintă 
un mare interes și o mare importanță. 
Mii de constructori din toate regiunile 
Uniunii Sovietice vor lua cunoștință de 
aceste propuneri și de experiența poziti
vă cîștigată. Conferința a dovedit că 
constructorii noștri își da,u bine seama 
de sarcinile care le stau în față, că ei 
doresc fierbinte să îmbunătățească lucră
rile de construcție ale întreprinderilor 
industriale, pentru a întări neîncetat pu
terea industrială a statului sovietic, a da 
țării mai multe locuințe și alte construc
ții de bună calitate.

N. S. Hrușciov și-a exprimat convinge
rea că arhitecții. constructorii, lucrătorii 
din industria materialelor de construc
ții, din industria de construcții de mașini 
de construcții și mașini rutiere, din or
ganizațiile de proiectări și cercetări știin
țifice își vor îndeplini cu cinste sarcinile 
care le-au fost trasate de partid și gu
vern, vor ridica și mai mult nivelul, rit
mul și calitatea construcțiilor, vor da mai 
repede în exploatare uzine, mine, hidro
centrale și fabrici, vor construi mai ief
tin, mai bine și mai frumos locuințe, școli 
și spitale.

Convorbire telefonică 
între Eisenhower și Dulles
NEW YORK 28 (Agerpres). — Secreta

rul de presă al Casei Albe, Haggerty, a 
declarat în fața corespondenților de pre
să că în cursul dimineții de 28 decembrie 
a avut loc o nouă convorbire telefonică 
între președintele Eisenhower, care se 
află la reședința sa din Augusta, și se
cretarul departamentului de stat al S.U.A. 
Dulles. Haggerty a precizat că convorbi
rea a avut drept obiect dezbaterile din 
Adunarea Națională franceză asupra ra
tificării acordurilor de la Paris.

—— •----

SCURTE ȘTIRI
★ La 28 decembrie a părăsit Moscova 

plecând spre India delegația Academiei de 
Științe a U.R.S.S. care va participa la lu
crările celei de a 42-a sesiuni a Congre
sului științific indian.

★ Premierul Ciu En-lal a primit pe 
Nguyen Van Tran, șeful delegației gu
vernamentale a R. D. Vietnam venită în 
China pentru a discuta problema ajuto
rului pe care China urmează să-l acorde 
R. D. Vietnam în vederea refacerii trans
portului și comunicațiilor, precum și în 
legătură cu extinderea relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

★ La 27 decembrie s-a ținut prima șe
dință lărgită a Biroului Comitetului pa 
întreaga Chină ai Consiliului Consultativ 
Politic Popular. In cadrul ședinței a avui 
loc un schimb de păreri asupra proiectu- 
lui de regulament privind serviciul mili
tar in China.

★ Zilele trecute a avut loc într-un ca
dru festiv deschiderea traficului pe două 
dintre cele mai mari șosele din China: 
Sikan-Tibet și Ținhai-Tibet.

★ La 28 decembrie s-a deschis în orașul 
Bogor din Indonezia o conferință a primi
lor miniștri a cinci țări din Asia de sud 
est: India, Birmania, Indonezia, Pakistan 
și Ceylon.

★ La ședința din 13 decembrie a Con
gresului Partidului Socialist Belgian, s-a 
adoptat o rezoluție cu 694 voturi contra 9, 
în care se cere guvernului belgian să re
cunoască R. P. Chineză.

★ Ziarul „Morgen Tidntagen" publică o 
scrisoare a muncitorilor feroviari din por
tul Stockholm care protestează împotriva 
înarmării Germaniei occidentale și cer să 
fie duse tratative între cele patru puteri.
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