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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

IN
EM. RUCAR: Cuvîntul hotărîtor 

al maselor.
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NUMĂRUL DE AZI:

înfrățiți în muncă și în viată
IN AMINTIREA poporului nostru 

muncitor sînt încă vii vremurile 
cînd regimul burghezo-moșieresc 

ridicase asuprirea națională și discrimi
narea rasială la rangul de politică de stat. 
Zbuciumata istorie a patriei noastre ne 
arată că totdeauna clasele stăpînitoare au 
împletit exploatarea sîngeroasă a celor ce 
muncesc cu politica de ațîțare a urii între 
oamenii muncii de diferite naționalități. 
Politica de prigonire a maselor muncitoare 
aparținînd minorităților naționale, politică 
ce a culminat de multe ori cu pogromuri 
în masă, a servit numai moșierilor și ca
pitaliștilor, fie că ei erau romîni, maghiari, 
evrei, germani etc. precum și imperiali
știlor străini în scopul menținerii și con
solidării putredei orînduiri burgheze.

Istoria patriei noastre ne oferă însă 
nenumărate exemple cînd oamenii muncii 
de diferite naționalități s-au ridicat la 
luptă, împotriva jugului stăpînitorilor.

Au trecut decenii și spre cumpăna a- 
cestui veac, partidul comuniștilor, con- 
ducînd lupta maselor muncitoare, a pus 
în patria noastră temeliile unei vieți noi, 
unei vieți de înfrățire și fericire.

Inspirîndu-se în permanență din atotbi- 
ruitoarea ideologie a clasei muncitoare 
— marxism-leninismul — și aplicînd crea
tor experiența Uniunii Sovietice, partidul 
clasei muncitoare a fost singura forță po
litică din țara noastră care a mers con
secvent pe linia rezolvării marxist-leni- 
niste a problemei naționale, care a pro
movat din totdeauna o politică de înfră
țire a oamenilor muncii de diferite națio
nalități, de demascare a naționalismului 
burghez.

Desființarea moșierimii ca clasă, pre
cum și naționalizarea principalelor mij
loace de producție, făurirea unui puternic 
sector socialist în industrie și agricultură, 
consolidarea alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare — sub 
conducerea clasei muncitoare — sînt fac
tori hotărîtori care au dus la statornicirea 
deplinei egalități în drepturi între toți cei 
ce muncesc indiferent de naționalitate. 
Deplina libertate și egalitate în drepturi 
a minorităților naționale cu poporul ro- 
mîn este consfințită și apărată de Consti
tuția R.P.R.

In anii puterii populare s-au întărit le
găturile frățești între oamenii muncii ro
mîni, maghiari, sîrbi, germani, evrei etc. 
Ei luptă cot la cot pentru construirea so
cialismului, pentru înflorirea patriei lor 
comune — Republica Populară Romînă. 
In țara noastră, fruntași ai luptei pentru 
construirea socialismului din rîndul mi
norităților naționale ca minerul Kopetin 
Gheza, metalurgistul Taran Radivoi, țăra
nul colectivist Asan Memet, mecanicul 
Haimovici Isac, scriitorii Kovacs Gyorgy 
sau Nagy Istvan se bucură de prețuirea 
întregului popor.

Numeroși oameni ai muncii aparținînd 
minorităților naționale participă la condu
cerea treburilor obștești. Astfel, din in
durile minorităților naționale au fost aleși 
77 de deputați în Marea Adunare Națio
nală, peste 13.000 deputați în sfaturile 
populare, aproape 6.500 de asesori popu
lari. In țara noastră nu există nici o res
tricție cu caracter național, orice mani
festare de șovinism, ură de rasă sau pro
pagandă naționalistă, orice fel de îngră-

dire directă sau indirectă a drepturilor 
după criteriul naționalității, orice propo- 
văduire a disprețului național sau rasial 
fiind aspru pedepsită.

Prin grija partidului și guvernului — 
care aplică cu principialitate politica na
țională marxist-leninistă — o largă dez
voltare a luat în anii puterii populare cul
tura minorităților naționale. In țara noas
tră funcționează în limbile minorităților 
naționale peste 3.500 școli elementare și 
medii, institute de învățămînt superior, 
12 diferite teatre de stat, o operă de stat; 
se tipăresc în limbile minorităților națio
nale ziare, reviste, mii de volume de li
teratură.

O expresie a aplicării de către partidul 
nostru a principiilor marxist-leniniste în 
problema națională este crearea Regiunii 
Autonome Maghiare, care reunește raioa
nele secuiești în care populația maghiară 
formează o masă compactă într-o singură 
unitate regională oe se bucură de o auto
nomie administrativă 'în cadrul prevede
rilor Constituției și al legalității populare 
a R.R.R.

Justa politică națională, promovată de 
partidul nostru a contribuit mult la dez
voltarea pe un drum sănătos a tineretu
lui patriei noastre. Tinerii romîni, ma
ghiari, sîrbi, germani, evrei etc.,au legat 
între ei o strînsă prietenie- Tot mai puter
nic se manifestă în rindurile tineretului 
nostru -nobilul sentiment al patriotismului 
socialist. In uzine, p-e ogoare, în labora
toare, p-e băncile școlilor, zeci de mii de 
tineri romîni sau aparținînd minorităților 
naționale sînt strîns uniți în jurul partidu
lui și organizației noastre și își dăruiesc 
toate forțele luptei pentru construirea vie
ții noastre noi, pentru întărirea patriei 
noastre. ’

Marile realizări -pe care sub conducerea 
partidului le-am obținut în rezolvarea 
marxist-leninistă a problemei naționale, nu 
trebuie șă ducă însă la tocirea vigilenței și 
la autolinlștire. Dușmanii statului nostru 
democrat-popular în ura lor împotriva po
porului muncitor caută să aț'țe naționa
lismul și șovinismul pentru a submina uni
tatea și frăția poporului romîn cu minori
tățile -naționale și a împiedica astfel con
struirea socialismului.

Ținînd seama de faptul că tocmai ti
neretul este de cele mai multe ori 
spre care își îndreaptă elementele 
ționare încercările lor de învrăjbire, 
nizațiile U.T.M. trebuie să acorde o 
ție deosebită educării tineretului 
tru în spiritul internaționalismului prole
tar, al frăției dintre poporul romîn și mi
noritățile naționale. Organizațiile U-T.M. 
trebuie să acorde o atenție deosebită edu
cării patriotice și internaționaliste a tine
retului, să cultive cu răbdare și străduință 
diferitele forme de colaborare a tinerilor 
de diferite naționalități în toate dome
niile construcției economice, să lupte fjn" 
potriva influențelor ideologiei burgheze, 
a cosmopolitismului, a șovinfernului sau 
a tendințelor de izolare națională.

In zilele acestea, mai unit ca oricînd în 
jurul partidului și guvernului, întîmpinînd 
cu noi și noi su-ocese în muncă oel de al 
doilea Congres aii Partidului Muncitoresc 
Romîn, tineretul nostru muncitor este ho
tărî! să lupte pentru întărirea continuă a 
unității și frăției dintre poporul romîn și 
minoritățile naționale, izvor de forță și 
tărie în lu-pta pentru construcția unei vieți 
tot mai fericite.

NICI UN REBUT!
PITEȘTI (de la cores

pondentul nostru). — Cu 
cîtva timp în urmă, ute- 
mistele Ecaterina Eftimie, 
Geta Bozdoc și Letiția Pet- 
ca, din secția croit piele a 
Fabricii de pielărie și încăl
țăminte „11 Iunie" din 
Rîmnicu Vîlcea erau cu
noscute ca „producătoare 
de rebuturi". Acest ..nume" 
l-au purtat pînă cînd, pri
vind mai atente sistemul 
de lucru al muncitorului 
vîrstnic Gheorghe Bălă- 
nescu. muncitor cu o bo
gată experiență în produc
ție, au învățat de la aces
ta multe lucruri folositoare

De fapt, aceasta a fost 
o hotărîre a întregului 
tineret din secție. Pe cele 
trei producătoare de rebu
turi s-au angajat să le 
ajute utemiștii Dumitru 
Grădinaru, Constantin Ma
tei și Paraschiva Dumi
trescu. Curînd au început 
să se arate roadele. La sfîr ■ 
șitul lunii octombrie, în 
fișele de pontai ale ute- 
mistelor Letiția Petca, Ge
ta Bozdoc și Ecaterina Ef
timie, în locul unde alta 
dată era trecut numărul 
mare de rebuturi șeful sec
ției și revizorul controlor 
au scris : „Nici un rebut, 
planul depășit cu 5 la sută 
și față de planificare cali
tatea produselor au imbu- 
nătățit-o cu 1.3 la sută".

ținta 
reac- 
orga- 
aten- 
nos-

COMUNICAT
propunerea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Con- 
de Miniștri, Pirezi-diul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Ro- 
decretat:

1. — Reducerea dur-atei serviciului militar activ de la 3 ani la 2 ani pentru 
militarii în termen din forțele armate, Trupele M. A. I. și unitățile de-construcții.

Se exceptează militarii din Forțele aeriene militare, Trupele apărării antiae
riene a țării și Trupele de grăniceri, pentru care durata serviciului militar rămîne 
de 3 ani-

2. — Reducerea duratei serviciului militar activ de ta 4 la 3 ani pentru mi
litarii în termen din Forțele maritime militare.

Trecerea ta noua durată a serviciului militar activ începe la 1 decembrie' 1955 
și se termină la 1 noiembrie 1956.

La 
siliuluii 
mine a

r
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ECATERINA REDEI : Pe lotul mi
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LEVOI — „Povestea unui om ade
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de al II-Iea Congres al P.M.R. Echipa i 
condusă de Ștefan Fogoroși s-a anga- t 
jat, nu de mult, să sporească cu 20 la t 
sută volumul producției planificate. I

Așa cum se poate vedea în fotogra- ’ 
fia de mai sus, elaborarea unei șarje î 
este o muncă destul de complicată dar i 
echipa Iui Fogoroși o face cu destulă r 
pricepere. Foto: AGERPRES |

r
f

( uuuiui. mea uc smiuaia imeni vinvu mai- 
[ gărit, Frățiloiu Alexandru și Frunză Ana

Două șarje în cinstea Congresului partidului
Duminică seara portarul de la Comple

xul C.F.R. „Grivlța Roșie” din București 
a rămas surprins văzînd intr’nd pe poartă 
un grup de tineri gălăgioși și foarte gră
biți.

— Ce-i cu voi, măi tinerilor, la ora 
asta ? Nu-i nici o reuniune aici. Duceți-vă 
la club.
— Știam noi că nu-i reuniune. Avem 
treabă în noaptea asta. Nu vedeți că sîn- 
tem îmbrăcati pentru lucru ?

Și trecură mai departe intrînd cu toții 
la otelărie. Unul care a venit mai tîrziu 
l-a lămurit pe portar despre ce-i vorba.

— Brigada de tineret de la otelărie dă 
în noaptea asta voluntar două șarje. S-a 
angajat pentru Congresul partidului...

In noaptea aceea tinerii din brigada de 
tineret de la oțelărie au muncit cu o în
suflețire deosebită. Incepînd de la ora 
19,30 și pînă la ora 7,30 dimineața tinerii 
din brigadă n-au stat nici o clipă. Res
ponsabilul brigăzii, tovarășul Dobrescu 
Gheorghe a organizat în așa fel munca 
încît în aceste 12 ore să se poată elabora 
cele două șarje pe care brigada se anga
jase să le dea în cinstea Congresului par
tidului. încă de sîmbătă tinerii Chivu Măr-

au avut grijă să pregătească materialele 
pentru ca munca brigăzii să se desfășoare 
in cele mai bune condițiuni.

Lui Dobrescu Gheorghe îi e greu să 
spună acum care dintre tinerii brigăzii 
sale a muncit cel mai bine în această 
noapte. In orice caz, trebuie să-i pună 
neapărat în frunte pe turnătorii Negară 
Constantin, Ioniță Grigore și Nicola Ni
colae, pe prim topitorii Cotoarcă Romu
lui și Bălan Ion. Desigur că și munca 
depusă de maistrul șef al brigăzii, Rădoi 
Dumitru a fost prețioasă pentru succesul 
șarjelor — și de asemenea electricianul 
cuptorului, Lipurean Teodor și manipu- 
lantul de macara Foia Petre au făcut tot 
ce le-a stat în putință pentru ca munca 
să se desfășoare cît mai rapid.

Pentru această victorie merită să fie 
felicitați toți tinerii brigăzii. Luni dimi
neață, la ora 7,30 ei au terminat cele două 
șarje. Dobrescu Gheorghe a mers atunci 
la comitetul U.T.M. și a raportat secreta
rului îndeplinirea angajamentului. Do
brescu a pus pe masa secretarului o hîr- 
tie.

— Am scris aici pe cei mai buni tineri 
din brigadă. Dar de fapt, to{i au fost la 
fel de buni.

Arături de toamnă 
pe întreaga suprafață planificată

GALAȚI (de la corespondentul nostru).— Cea mai mare gos
podărie de stat din raionul Călmățui, cu întinse suprafețe de 
teren arabil este G.A.S. „Iustin Georgescu". In atenția între
gului colectiv de muncă din gospodărie în acest an a stat preo
cuparea de a se obține cît mai mari recolte la hectar. Aplicînd 
regulile agrotehnice la porumb, ca însămînțatul în cuiburi așe
zate în pătrat, prășitul și recoltatul mecanic, mecanizatorii au 
obținut peste 3.000 kg. boabe, medie la hectar, iar pe o supra
față de 20 hectare, clte 11.000 kg. porumb știuleți la hectar. 
Astfel de recolte record n-au mai fost realizate în regiunea 
Galați. In acest an gospodăria a putut da statului peste 3.000 
tone de cereale. O contribuție de seamă la obținerea acestor 
recolte sporite au adus-o și mecanizatorii din brigada I, din 
care fruntași pe gospodărie sînt și tractoriștii Simion Belinski, 
Turtoi Decu, Nicolae Negoiță și Ion Olaru.

Pentru ca și în anul viitor gospodăria să obțină recolte 
bogate, mecanizatorii de la G.A.S. „Iustin Georgescu" desfă
șoară de pe acum o muncă însuflețită l-a executarea arăturilor 
adinei de toamnă. Pînă de curînd au și fost arate peste 400 
de hectare. Mecanizatorii luptă ca în cinstea Congresului parti
dului să efectueze arături de toamnă pe întreaga suprafață.

★

Sport
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PAOLO PESCETTI: In Italia sînt 
la ordinea zilei: — 
nou curs în politica 
blema primirii de 
O.N.U.

lupta pentru un 
externă — pro- 
noi membri în

(pag. 4-a)

și-a dat contribuția

c,. printre sportivi
fotografic

De data aceasta 
aparatul fotografic a 
Înregistrat cîteva as
pecte din întîlnirile 
sportivilor noștri frun
tași.

...In cadrul intîlnirli 
de box Dinamo Bucu
rești—Gwardia (R. P. 
Polonă) în limitele 
categoriei muscă s-au 
întîlnit Puiu Nicolae și 
Zbigniew Justka.

Prima noastră fo
tografie a înregistrat 
o fază din întîlnirea 
celor doi tineri bo
xeri întîlnire termina
tă după cum se știe cu 
victoria boxerului di- 
namovist.

...Iată în 
fia a doua, 
din întîlnirea 
chet 
mint 
Cluj, 
nată 
pei 
scorul de 45-41 (16-25).

fotogra- 
o fază 

de bas- 
Invăță-Știința

București-Știința 
întîlnire termi- 

cu victoria echi- 
bucureștene cu

Angajamentele tinerilor
Tinerii muncitori zootehniști și mecanizatori de la G.A.S. <Sn 

Ciocîrlia de Jos, raionul Medgidia, în dorința lor fierbinte de a 
întîmpina Congresul partidului cu noi realizări în muncă și-au 
luat o serie de angajamente menite să contribuie la îndeplinirea 
planului de producție cu mult înainte de termen, la respectarea 
și aplicarea întocmai a regulilor agrotehnice în vederea recoltei 

viitoare precum și la ridicarea calificării lor 
profesionale.

Astfel tînărul Cramba Vasile și-a luat an
gajamentul ca cele șapte vagoane de lapte 
pe care trebuie să le realizeze de la vacile 
îngrijite de el, pînă la 30 decembrie, să le 
îndeplinească cu o lună de ziie mai de
vreme. Inginerii utemiști Ionescu Ramon și 
Clopotaru Adrian vor veghea ca să se trans
porte la cîmp și la platforme. 25 vagoane 
gunoi de grajd, iar brigadierul utemist Stoi
ca Dumitru, împreună cu brigada sa, va lua 
sub patronaj creșterea tineretului bovin din 
secția „Ciocîrlia“. Tinerii muncitori s-au 
mai angajat ca să se formeze două echipe 
compuse din utemiști pentru efectuarea re
parațiilor mașinilor agricole pe ansamble, 
după metoda Bugacev. De asemenea, tinerii 
din sectorul zootehnic și-au luat angajamen
tul ca să frecventeze cu regularitate cursul 
anume înființat pentru ridicarea calificării 
lor profesionale, care va activa sub condu
cerea inginerului zootehnist Dobre Ion. 
Multe din angajamentele luate de tinerii 
mecanizatori de la G.A.S. din Ciocîrlia de 
Jos prind deja viață, datorită eforturilor lor 
pentru a ’cinsti cu noi succese în muncă 
Congresul partidului. .

Corespondent 
ALEXANDRU MIRȘU

■) 
?

I

>

X 2 septembrie 1949. Astăzi am în- 
X ceput să lucrez pe șantierul Casei 
X Scînteii. Am fost încadrat ca mai- 
X stru și mi s-a repartizat un lot. 
X Trebuie să-mi cunosc bine tovarășii. 
X Septembrie 1950. A trecut un an 
X de cînd mă aflu aici. Acum oamenii 
X îmi. sînt apropiați. Luna trecută au 
X sosit însă muncitori noi. La condu- 
X cere s-a discutat înființarea unui 
X curs de calificare pentru zidari ro- 
a șari. Mi s-au repartizat vreo 50 de 
X tineri dintre noii veniți și mi s-a 
X spus ■ ocupă-te de calificarea lor. 
0 Pentru munca aceasta am fost scos
V din producție o anumită perioadă.
V Cred că și aici voi reuși să fac ceva 
v folositor.
v 8 octombrie 1950. A fost greu, dar 
0 am izbutit. Astăzi băieții cu care am 
0 lucrat o lună de zile știu să zideas- 
v că. întli i-am învățat să facă legă- 
v turile așezînd cărămidă peste cărămi-
V dă la ziduri de 12, de 25, de 37,5 
\ centimetri etc. Am avut la dispoziție 
<? 40.000 de cărămizi. După ce au în- 
<? vățat legătura au trecut la zidăria 
\ verticală cu sfoară și cumpănă. In 
x loc de mortar au utilizat pămînt ni- 
X sipos. Astfel după ce un zid era 
" terminat, îl puteau desface ușor spre

a folosi din nou cărămizile.
De mîine încep lucrul cu o nouă 

serie.
Noiembrie 1950. Nu știu ce să fac 

cu Vișan. Pe băiatul ăsta nu-l atrage 
meseria de constructor. Am impresia 
că a venit aici fiindcă i-a fost mai 
ușor. Mai zilele trecute îl văd su
părat și-l întreb de ce. îmi răspunde: 
„îmi bat capul și ce ies eu de aici? 
Un simplu zidar".

Decembrie 1950. Am intrat în pro
ducție cu ultima serie de noi califi
cați. Am început întli cu zidăria de 
sprijin dar trebuie să 
la aripa B. Este mult

4 iunie 1952. Astăzi 
să-mi spună că este 
meștere — îmi zice 
mite la șantierul Teatrului muzical. 
Nu zîmbi, n-o să-i fac de rîs pe 
constructorii Casei Scînteii".

Constructorii Casei Scînteii... și 
îmi aduc aminte cînd zicea că el 
n-o să fie declt un „simplu zidar".

trecem curînd 
de lucru.
Vișan a venit 
mutat. „Știi, 

el — mă tri-

Manifestări cultural-ariistice, 
închinate tinerilor fruntași
PLOEȘTI (de la trimisul nostru). — Co

mitetul regional U.T.M. Ploești, a organizat 
sîmbătă la Ploești și duminică la Cîmpina, 
Filipeștii de Pădure și în comuna Pucheni; 
întîlniri ale utemiștilor și tinerilor care, în 
cinstea Congresului partidului sînt fruntași 
în, producție și la învățătură. Cu acest 
prilej, reprezentanți ai organizațiilor orășe
nești și raionale ale P.M.R. și U.T.M. au 
vorbit despre succesele pe care le obțin ute- 
miștii și tinerii — urmfind pilda comuniști
lor — în lupta lor hotărîtă de a întîmpina 
Congresul partidului cu noi realizări.

La aceste întîlniri
Ansamblul artistic al Uniunii Tineretului 
Muncitor din București care a prezentat cu 
acest prilej 4 spectacole alcătuite din cîn- 
tece, dansuri populare și recitări. Specta
colele prezentate, dovedind o remarcabilă 
ținută artistică, au cucerit chiar de la 
început inimile celor peste 5000 de specta
tori, ale căror aplauze au răsplătit eforturile 
depuse de întregul ansamblu. în deosebi 
cîntecele „Sub steagul partidului" de Matei 
Socor, „Ciocîrlia“ de George Enescu, „Hora 
cu strigături“ și dansurile „Mușamaua" și 
„Joc de iarnă din Năsăud" s-au bucurat de 
un mare succes. In încheierea acestor întîl
niri ale tineretului, la Ploești și Cîmpina 
s-au organizat reuniuni urmate de dans.

In contul anului 1956
După ce au îndeplinit sarcinile primului 

plan cincinal, muncitorii pescari de la între
prinderea piscicolă Tulcea desfășoară cu 
avînt sporit întrecerea socialistă în cinstea 
Congresului partidului. Numai în 9 zile în- 
cercații pescari au pescuit peste prevederile 
planului anual aproape 360.000 kg. de pește. 
Numeroși pescari, printre care Perfil Cozlov 
șl Zenovei Marcov, din secția Mda 
pescuiesc acum în contul ultimelor luni 
anului 1956.

Au primit steagul roșu 
de producție

Pentru realizările deosebite obținute

23 
ale

Pentru realizările deosebite obținute în 
campania agricolă de vară, mecanizatorii de 
la stațiunea de mașini și tractoare Topraisar, 
regiunea Constanța, au primit duminică stea
gul roșu de producție de S.M.T. fruntaș pe 
țară, decernat de Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și C.C. al Sindicatului muncito
rilor agricoli. Deservind 9 gospodării agri
cole colective, 6 întovărășiri agricole și pe 
numeroși țărani muncitori cu gospodării in
dividuale, stațiunea a depășit cu 3988 han- 
tri volumul lucrărilor planificate pentru cam
pania de vară. Productivitatea munci) a 
crescut în această perioadă cu 16,5 Ia sută, 
Iar prețul de cost pe hantru a fost redus cu 
28 la sută. Mecanizatorii au economisit piese 
de schimb în valoare de 453.410 lei, precum 
și 43.000 kg. motorină, 9.706 kg. benzină și 
2690 kg. petrol.

Faptele l-au făcut să se simtă bine 
în salopetă. Și ce nu poate face omul 
cînd cunoaște bine meseria I...

6 decembrie 1954. 
șantierul de locuințe 
Vatra Luminoasă. Mi 
țat lucrările de finisaj la blocul H-2. 
Aici sînt oameni cam puțini (ce vrei, 
șantiere multei). Trebuie îmbogă
țită calificarea lor. Este necesar să 
se deschidă cursuri...

Ianuarie 1955. S-a deschis cursul 
de calificare gradul I. De la lotul 
meu s-au înscris băieții din brigada

Am venit pe 
muncitorești 

s-au încredin-

File
de

carnet
de tencuitori a lui 
dru. Am încredere 
bine.

Tot 
punct 
e atît 
am tras o țeava cu aburi și am făcut 
legătura la cîțiva elemenți de calo
rifer. Acum pe caloriferul fierbinte 
este uscat nisipul pentru tencuială.

Sînt secretar al organizației de 
partid. Partidul ne învață să fim 
adevărați părinți ai tinerilor. Mă 
doare inima cînd văd ce fac unii ti
neri. N-au destulă calificare și cred 
că pot să lucreze orice. Dacă le 
arăți cum trebuie să lucreze, se su
pără.

Iunie 1955. Ah, tinerii.... S-a tn- 
tîmplat ceva cu brigada lui Ciupea. 
Nu lucrează la mine, dar am fost 
de față cînd maistrul Dincă i-a spus 
lui Ciupea: „Noi trebuie să dăm 
oamenilor muncii locuințe trainice și 
frumoase. Voi ce faceți aici? A- 
cesta e zid? Trebuie dărîmat". Ciu
pea și băieții lui n-au vrut. Era să

Prodan Alexan- 
că vor învăța

mi-am pus lazilele astea
inovația. Ce inovației..'. Totul 
de simplu : de la locomobilă

se petreacă un adevărat scandal, X 
„Ce, ne înveți pe noi ?" Pînă la urmă 6 
l-au dărîmat. X

18 octombrie 1955. Și totuși ti- h 
nerii.......Mă cheamă Victor Pintilie /)
și-mi spune : „meștere, nu merge ! q 
Ori desenul este greșit, ori eu sînt 0 
un prost". Am cercetat: desenul erai’ 
greșit. Q

A început să se descurce mai bine i) 
Pintilie al nostru. Am băgat de ) 
seamă că-i place meseria și, chiar b 
dacă îl controlez mai tîrziu, am în- 0 
ceput să-l las să citească întli sin- '() 
gur desenele și apoi să traseze zidul. (> 
Azi așa, mîine la fel, și uite-l acum: Q 
a băgat de seamă că un desen era X 
greșit.. A

Și Ciupea și-a mai lăsat din ae- X 
rele din trecut. E și el printre frun- X 
tași. La fel ca Victor, a început să X 
citească singur desenele. X

29 octombrie 1955. Am început să X 
lucrez la tencuiala blocului din pre- X 
fabricate. Constructorii acestui bloc X 
s-au angajat să-l dea în folosință £ 
pînă la Congresul partidului. Și 
fiindcă pe lingă asta mai sînt și ele
mente de tehnică nouă ale construc
ției cu prefabricate, nu numai tinerii 
dar și noi. cei mai în vîrstă, trebuie 
să mai învățăm. Acum e mai ușor. 
Oamenii pe care fiecare i-a crescut 
ti simțim mai aproape. Tinerii ne 
sînt ajutoare dragi.

’k
De fapt maistrul comunist Stan 

Marin de la șantierul < 
muncitorești Vatra Luminoasă, n-are 
aceste însemnări într-un carnet anu
me. Sînt însă vii în mintea lui ca și 
cum le-a scris undeva, așa de vii în
cît poate să spună și ziua cînd s-a 
petrecut cutare sau cutare fapt.

Oricînd el poate să-ți povestească 
fapte și întîmplări din activitatea sa 
de constructor, din care reiese cum 
se ocupă comuniștii de munca tine
rilor.

Oricine de pe șantier poate să-ți 
vorbească de maistrul Stan Marin, 
ca despre un om care știe bine că ti
nerii sînt mlădițe care, pentru a creș
te trebuiesc îndrumate.

<2
0
(2 
o 

lunist Stan j) 
de locuințe Q

V. CONSTANTINESCU



Intr-o zi de primire
președintele comitetului executiv al sfatului

23 August din București, are astăzi zi de
Cristea Constantin, 

popular al raionului 
primire.

In sală se află un 
tor lăcătuș la uzinele „23 August".

— Am dori să avem în cartierul nostru și un centru de distri
buire a laptelui...

— Unde se află cel mai apropiat centru ?
— La vreo două-trei stații de tramvai depărtare.
Președintele își notează cu grijă. Trebuie făcut totul pentru ușu

rarea muncii gospodinelor. A doua zi dimineața un membru a! 
secției comerciale a sfatului popular se va ocupa de înființarea 
unui centru de distribuire a laptelui în cartierul Bariera Vergului...

— Tovarășe președinte, i se adresă un om înalt, uscățiv, întrînd 
în sala de primire, am ceva foarte important.

De fapt, toată lumea care vine la președintele sfatului popular 
are numai treburi urgente, importante, care nu suferă amînări. 
Oamenii muncii vin la sfatul popular cu problemele lor pentru a 
căpăta lămuriri și sprijin.

Astăzi, oe adresa președintelui sfatului popular a sosit o scri
soare. A fost trimisă de Constantin F. Marin din str. Eliade Rădu- 
lescu nr. 20.

„Dorim să luați cunoștință de necazul nostru și să ne ajutati..." 
se spune în scrisoare.

Ce se întîmplase ?
Locatarii imobilului din strada Eliade Rădulescu nr. 20 (cartie

rul Obor) au făcut în urmă cu mai mult timp, o cerere pentru a 
primi carton și bitum necesar reparării imobilului. Cererea li s-a 
aprobat. Au fost Insă repartizați să primească materialele de la 
un depozit care in perioada aceea nu avea asemenea materiale.

A sosit toamna, ploile, și cetățenii nu-și puteau repara imobilul.
Președintele a citit cu atenție scrisoarea. Apoi a dat un telefon 

la depozitul principal.
— Aveți tn magazie carton și bitum?
— Se pot elibera orice cantități, — i s-a răspuns.
Au fost anunțați apoi locatarii imobilului.
— Mîine dimineață puteți ridica materialele.
Tovarășul Cristea Constantin, președintele sfatului popular, se 

ocupă operativ de rezolvarea cererilor oamenilor muncii.
In cabinet au început să se adune tot mai mulți oameni. Sînt 

deputați și responsabili ai diferitelor secții ale sfatului popular. 
Președintele i-a chemat să se sfătuiască cu ei. Se discută problema 
înfrumusețării și curățeniei raionului. Unii deputați aduc la cunoș
tință dorințele cetățenilor din diferite circumscripții și propun mă- 
suri eficace pentru desfășurarea acestei acțiuni.

Roadele unor astfel de consfătuiri au fost bogate. Au fost astfel 
reparate și asfaltate numeroase străzi (străzile Cloșca, Crișan, 
H ria, Darabani, Vișan, șoseaua Fundeni etc.), au fost electrificate 
și radioficate alte străzi din cartierele mărginașe ale orașului (car
tierul 23 August, Pantelimon etc.), au fost înființate noi piețe, 
magazine, biblioteci, noi parcuri, au fost plantați mii de pomi.

...In ziua aceea, ultimul vizitator a fost o tînără.
— Vreau să mă sfătuiesc cu dumneata, spunea ea. Sînt trans

ferată la un alt magazin și doar am lucrat timp de trei ani în ace
lași loc fără să primesc vreo observație. M-am deprins aici. Nu cre
deți că ar fi bine să rămln pe loc ?

— De ce să rămli ? Ești transferată la un alt magazin ca o 
vînzătoare cu experiență pentru ca să organizezi bine deservirea 
cumpărătorilor la noul dumitale loc de muncă.

..In fiecare zi. la sfatul popular al raionului 23 August vin zeci 
și zeci de oameni de diferite profesii și cu diferite treburi. Ei vin 
cu încredere la sfatul popular deoarece știu că aici necazurile, 
sezisările, cererile și dorințele lor sînt ascultate și rezolvate cu 
grijă.

om mai tn vîrstă. E Dumitru Marin, munci

AL. P.

Pe colectivistul Nicolae Brădescu l-am cu
noscut la sediul colectivei.

— Este unul dintre cei mai vechi colecti
viști — mi l-a recomandat tovarășul Ion 
Bartesch, președintele colectivei. Anul acesta 
și-a construit casă nouă.

Brădescu zîmbea stingherit.
— Da, e adevărat... Chiar vă rog să tre

ceți pe la mine, să-mi vedeți casa — îmi 
spuse el. Nimeni din neamul meu nu a lo-spuse el. Nimeni din neamul meu 
cuit într-o astfel de casă.

N-am mai stat mult. Am pornit 
amîndoi prin comună, în direcția 
umbrite de vii, care se întind pe 
comunei. Brădescu mergea tăcut 
mine, vrînd parcă să-și păstreze 
P b'

de grabă 
dealurilor 
marginea 
pe lînpă 
cuvintele 

lentru mai tîrziu, cînd va trebui să vor- 
jească despre casă. Pe uliță întîlneam 
aproape la tot pasul grămezi de cărămidă, 
de nisip, piatră și gropi de var, proaspăt 
săpate. Toate acestea îti vesteau că aici se 
ridică construcții noi. Mai încolo — o casă 
nouă, ridicată la 
țiglă. Lîngă casă un grajd — construit de 
curînd.

— Sînt ale lui Grigore Irimia, din bri
gada a Il-a de cîmp — mă lămuri Brădescu.

Am mai mers puțin și am ajuns și la casa 
lui Brădescu — o casă de toată frumusețea.

roșu și cu acoperiș din
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Muncă perseverentă, nu planuri birocratic.

8

Recent a avut loc pe scena Teatrului Național din Cluj pre
miera piesei „Fîntîna turmelor" de Lope de Vega. In rolurile 
principale au apărut: Nicolae Luchian, Silvia Ghelan, Marin 
D. Aurelian, Dorel Urlăfeanu, Ileana Ploscaru-Mihuț, Ștefan 
Negreanu, Maria Ungur, Octavian Teuca, Petre Dragomir și 
alții. Spectacolul s-a bucurat de un deosebit succes.

In fotografia noastră: o scenă din tabloul IV.
Foto: I. MICLEA
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NoMtăfi tehnice <Se peste hotare
n nou echipament de sca- 

î va fi utilizat în lu
crările de salvare în mi- 

sovietice. Noul echipament
Un nou e 

tandru
tei artificiale asigură o producție 
de 300 tone de gheață în 24 ore.

nele
care a fost pus la punct de cu- 
rînd, permite să se lucreze timp 
de două ore într-un mediu în
cărcat cu gaze toxice și a cărui 
temperatură poate atinge 125° C. 
Salvatorul care folosește acest 
echipament rămîne în legătură 
telefonică permanentă cu exte
riorul.

Cea mai mare mașină frigo
rifera cu amoniac a fost 
confecționată de uzina 

„Compresorul* * din Moscova . 
Mașina aceasta are o mare ca
pacitate de frig, produsă prin 
evaporarea amoniacului la tem
peratura de — 10° C. Folosirea 
acestei mașini la fabricarea ghe-

și consolidarea păcii, au un imens răsunet 
în rîndurile oamenilor simpli de pretutin
deni. Masele populare din întreaga lume spri
jină politica externă a țărilor lagărului so
cialist, politică profund democratică, pătrun
să de spiritul internaționalismului proletar 
și de grija pentru interesele vitale ale tutu
ror popoarelor. Lupta consecventă pentru 
pace a țărilor lagărului socialist a stimulat 
și stimulează creșterea rolului maselor popu
lare de pretutindeni în relațiile internațio
nale, a contribuit și contribuie la descătu
șarea inițiativei, la mobilizarea și unirea 
acestor mase în lupta pentru o politică ex
ternă iubitoare de pace.

★
Un avînt mereu crescînd a luat lupta 

pentru pace a maselor populare din țările 
capitaliste și coloniale, luptă care a jucat 
un mare rol în nașterea „spiritului Gene
vei“, în începutul de destindere care s-a 
conturat. Experiența ultimelor decenii, ex
periența amară a celor două războaie mon
diale i-a învățat multe pe oamenii simpli 
din țările capitaliste.

Masele populare din țările capitaliste nu 
vor să se mai sacrifice de dragul interese
lor unui pumn de régi ai tunurilor. 
Istoria ne arată că masele populare s-au 
pronunțat întotdeauna împotriva războaielor 
de cotropire, nejuste, avantajoase pentru 
clasele exploatatoare și care apasă ca o 
grea povară pe umerii oamenilor muncii — 
majoritatea covîrșitoare a societății. Nicio
dată însă în istorie războaiele și pregătirile 
de război n-au adus asemenea nenorociri 
maselor populare — milioane de victime, 
distrugeri uriașe, intensificarea jugului im
pozitelor și exploatării, lichidarea drepturi
lor și libertăților democratice — ca în zilele 
noastre. Nu e de mirare că în aceste con
diții masele populare din țările capitaliste 
manifestă un interes deosebit pentru pro
blema vitală a menținerii și consolidării 
păcii. în zilele noastre masele populare din 
țările capitaliste se ridică la o activitate 
politică tot mai intensă. A crescut conștiința 
acestor mase, încrederea în forțele lor, în 
posibilitatea de a-și impune voința lor de 
pace. Forțele progresiste și mișcarea mun 
citorească din țările capitaliste au crescut 
și s-au întărit. Partidele comuniste și mun
citorești — luptătoare pentru pace și intere
sele vitale ale popoarelor — și-au întărit 
continuu influența lor în mase. Mari trans
formări s-au petrecut și în rîndurile unei părți 
a burgheziei, a acelor elemente care sînt in
teresate în dezvoltarea relațiilor economice 
mondiale și cer să se treacă la o politică 
mai rațională

Desigur, în condițiile societății capitaliste 
politica internă și extertiă este determinată

Doi ingineri unguri au in
ventat un beton de silice 
buretos, extrem de rezis

tent, care cîntărește 700 kg. pe 
metru cub, în loc de 2400 cît cîn
tărește betonul obișnuit. Această 
mare diferență de greutate spe
cifică permite unei echipe de trei 
muncitori, care dispun de un dis
pozitiv de transportat, să ridice 
un etaj pe zi.

Fapte gospodărești
ARAD (de la corespondentul nostru). — 

Anul acesta, în comuna Zerind din raionul 
Criș, prin grija comitetului executiv al sfa
tului popular comunal s-au ridicat o serie 
de construcții noi din fondul realizat prin 
autoimpunere.

Cu aprobarea adunării obștești, o sumă 
importantă din fondul comunal al autoim- 
punerii a fost repartizată pentru repararea a 
15 fîntîni, lucru care a și fost realizat. O 
altă realizare este construcția unui pod plu
titor peste Crișul Negru în satul Iermata 
Neagră. înainte vreme, ca să treacă în sa
tul vecin, sat situat pe celălalt mal al Cri- 
șului Negru, țăranii muncitori din Iermata 
Neagră trebuiau să ocolească 3—4 km.

Tot din fondul realizat prin autoimpu
nere, în satul Crișana s-au construit și re
parat grajdurile comunale.

In aceste zile, cînd 
se pun bazele recol
tei anului viitor, or
ganizațiile de bază 
U.T.M. din S.M.T.-uri 
trebuie să desfășoa
re în rîndurile tineri
lor mecanizatori o ast
fel de muncă politică, încît fiecare să con- I
sidere drept principala sa sarcină îndepli- '
nirea și depășirea planului campaniei de ■ 
toamnă.

Ca rezultat al muncii desfășurate în a- 1 
cest scop de organizația de bază U.T.M. 
de la S.M.T. Drăgășani, unele brigăzi de 
tractoare și mai mulți tractoriști utemiști și ' 
tineri au justificat prin fapte încrederea pe 
care le-au acordat-o țăranii muncitori co
lectiviști, întovărășiți și cu gospodării indivi
duale din raionul Drăgășani și celelalte ra
ioane deservite de S.M.T. Drăgășani.

Griul răsărit frumos, în rînduri dese și 
drepte, pe ogoarele gospodăriilor agricole 
colective din Voicești și Ștefănești, dove
dește că tractoriștii din brigăzile conduse 
de utemiștii Nicolae Efrim și Ion Negrea au 
dat toată atenția executării lucrărilor la 
timp și de bună calitate.

Totuși, faptele arată că tovarășii Neaga 
Ion, secretarul organizației de bază U.T.M., 
Gărea Gogu, responsabil cu producția și 
calificarea în comitetul organizației și cei
lalți membri ai comitetului n-au pus în cen
trul activității lor, în această perioadă, mo
bilizarea tuturor tractoriștilor pentru efectua
rea arăturilor de toamnă într-un ritm cît 
mai rapid și în bune condițiuni. Iată cîteva 
din aceste fapte :

întrecerea socialistă — una din principa
lele forme de mobilizare a tractoriștilor la 
îndeplinirea sarcinilor de plan — a fost ne
glijată. Conștienți de importanța întrecerii, 
cu ocazia începerii muncilor agricole de 
toamnă, tractoriștii din brigada a IlI-a, con
dusă de utemistul Enache Constantin, au che
mat la întrecere socialistă, cu obiective con
crete, toate brigăzile de tractoare. Din păca
te, însă, această inițiativă a fost îngropată *

Activitatea organizației de bază 
U.T.M. de la S.M.T. Drăgășani 

în campania

Citește această cartel

CASE NOI
Geamurile mari, fațada modernă, acoperișul 
din țiglă nouă... Ba are și fîntînă nouă în 
curte...

— Poftiți înăuntru — mă invită, cu bucu
rie, colectivistul.

— Cum ai reușit să-ți faci așa casă, to
varășe Brădescu ?

— Pentru noi, colectiviștii, acest lucru nu e 
tocmai greu. Anul trecut, într-una din adu
nările generale, la propunerea președintelui, 
s-a hotărît ca gospodăria să ne ajute să ne 
construim case. Ni s-au dat căruțe pentru 
transportul materialelor și apoi dulgherii, 
tîmplarii și zidarii gospodăriei ne 
ei. Le plăteam, bineînțeles...

Mi-a povestit apoi că, în anii de 
în colectivă, a lucrat ca grăjdar, 
grijitor de porci și, în prezent, după ce a 
terminat școala de brigadieri legumicultori, 
a ocupat o nouă muncă: conduce brigada 
legumicolă.

— Grădina a dat roade bogate în anul 
acesta — a continuat el să povestească. 
Varza de toamnă a crescut frumos. Multe 
căpățîni au atins greutatea de 10 kg. Veni
turile din grădină, Cele planificate, au fost

ajutau și

cînd este 
apoi în-

de cusut indus- 
construită în Re- 

Democrată Ger- 
executa pînă la

O mașină
trială 
publica 

mană poate 
1200 împunsături pe minut în țe
sături groase, pînă la 13 mm. 
Introducerea în industrie a noii 
mașini va face posibilă o creș
tere apreciabilă a productivității 
muncii în numeroase fabrici de 
confecții.

depășite pînă în prezent. Eu munceam la 
grădină, soția mea, Maria, îngrijea porcii. 
Pînă acum am realizat amîndoi 540 zile 
muncă. Am vîndut o parte din bucatele care 
ne-au rămas din anul trecut și din avansul 
ce l-am primit în anul acesta și am cumpărat 
materialele necesare pentru construcție. Iată, 
așa mi-am construit casa...

La despărțire mi-a arătat pivnița aprovi
zionată pentru iarnă cu varză, cartofi, mor
covi. Are și nutrețul necesar pentru animale. 
Am aflat de la el că în casa nouă se va 
muta și un... nou „colectivist“. Soția lui 
este la maternitate. Naște al patrulea copil.

în anul viitor, Brădescu vrea să constru
iască și un grajd. în afară de Brădescu 
și alți colectiviști își construiesc case. Za- 
haria Pîșu, din brigada a Il-a de cîmp, s-a 
și mutat nu de mult în casă nouă. Dar 
nu numai el. Nicolae Gergica, Ilie Haiduc 
și Zaharia Haiduc ■— ca și alți colectiviști— 
au început să-și construiască case noi... Da, 
de la un an la altul crește numărul colec
tiviștilor din Cristian, raionul Sibiu, care 
își înalță case noi.

CAROL SZABO 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Stalin

BORIS POLEVOI —„Povestea unui om adevărat“^
Abnegația, dîrzenia în luptă de care oa

menii sovietici au dat dovadă în timpul Ma
relui Război pentru Apărarea Patriei, faptele 
de eroism anonim izvorîte din conștiința 
omului liber, care știe să prețuiască viața, li
bertatea și să le apere cu prețul celor mai 
mari sacrificii, au fost elemente hotărîtoare 
ale izbînzii asupra fascismului. Despre aceste 
înălțătoare pilde eroice, mulți scriitori so
vietici au scris opere nemuritoare, care 
educă în spiritul patriotismului socialist ti
nerele generații.

O filă din această epopee trăită de po
porul sovietic, o constituie romanul lui 
Boris Polevoi „Povestea unui om adevă
rat“. Eroul romanului, Alexei Meresiev, nu 
este un erou închipuit, ci el există în rea
litate, fiind cunoscut azi în lumea întreagă 
prin activitatea sa de militant pentru pace.

Vorbind despre fap
tul că scriitorii sovie
tici găsesc în însăși 
realitatea sovietică e- 
roii înaintați care 
întruchipează cele mai 
nobile trăsături ale 
omului nou, comunist,
care constituie .exemplu demn de urmat 
pentru tineretul sovietic, Boris Polevoi spu
nea la cel de al doilea congres al scriitori
lor sovietici : „viața societății noastre este 
atît de luminoasă, conflictele ei sînt atît 
de expresive, oamenii în zilele noastre 
cresc atît de repede și, slujind poporul, 
ating asemenea culmi, încît artistul, dacă 
are noroc poate găsi printre contemporanii 
săi un astfel de om, sau chiar astfel de 
oameni, în a căror soartă viața însăși parcă 
a întruchipat ideea lui“.

*) Roman — Editura Tineretului 1955 (ed. 
a IV-a).
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Locotenentul Meresiev 
prin curajul său, prin 
izvorîte din patriotismul său fierbinte, prin 
ura pătimașă împotriva cotropitorilor pa
triei sale, prin faptele sale pline de eroism. 
Meresiev iubește viața tocmai pentru că 
își iubește cU ardoare patria. Forța acestor 
sentimente îi însutește puterile în clipele
deosebit de grele, cînd, rănit la ambele 
picioare, face eforturi supraomenești, tî-
rîndu-se timp de unsprezece zile în spatele 
frontului dușman pe un ger cumplit, sau 
cînd zace în spital aproape fără speranță 
că va mai putea zbura, sau cînd, după 
lungi și chinuitoare exerciții, reîncepe să 
piloteze. Meresiev e mereu însuflețit de o 
dorință arzătoare : să intre din nou în rîn
durile zburătorilor, să fie și el printre cei 
care participă la nimicirea dușmanului, care 

pregătesc victoria Pa 
triei Sovietice. Gîndul 
acesta îl însoțește pre
tutindeni și izbînda 
lui e izbînda dîrzeniei, 
voinței și energiei o- 
mului sovietic liber, 
stăpîn 
iubindu-și 

sus de orice patria socialistă.
Meritul deosebit al autorului _____

felul cum a știut să îmbine într-un mod ar
monios în figura lui Meresiev patriotismul 
fierbinte al omului sovietic, ura neîmpăcată 
față de dușman, dragostea de viață, voința 
de neclintit, bărbăția. Chipul lui Meresiev a 
devenit apropiat milioanelor de tineri citi
tori, fiind un erou care trăiește din plin în 
roman, a cărui bogăție sufletească o vezi 
pulsînd în fiecare filă a cărții. El a devenit 
un prieten drag și al tineretului din patria 
noastră.

o

a devenit vestit 
setea sa de viață,

pe viața sa, 
mai pre-

constă în

în dosarul cu procese 
verbale al comitetului 
sindical și darorită ne
păsării comitetului or. 
ganizației de bază 
U.T.M. Comitetul sin
dical, conducerea sta
țiunii și comitetul or

ganizației de bază U.T.M. au considerat că, 
din moment ce au încurajat prin puternice 
aplauze inițiativa tractoriștilor din brigada a 
IlI-a, nu mai este nevoie să-și mai bată 
capul cu găsirea unor metode care să ducă 
Ia intensificarea și dezvoltarea din zi în zi 
a întrecerii. Ei nu s-au străduit de la în
ceperea campaniei și pînă acum să anali
zeze rezultatele întrecerii

Urmările formalismului și birocratismu
lui n-au întîrziat să se vadă. în zilele care 
au trecut de la începerea lucrărilor agricole 
de toamnă, nici un tractorist n-a reușit 
să-și îndeplinească sarcinile de plan. Chiar 
tractoriștii utemiști Tanislav Gheorghe, 
Grigore Mihai, Dobrin Gheorghe și alții, 
care au rezultate mai bune nu și-au în
deplinit planul în întregime. Sînt însă 
tractoriști ca Dobriceanu Gheorghe, Pre
da Virgil, Alexandru Constantin, Diaco- 
nu Gheorghe și alții, care în cinci decade 
n-au executat mai mult de 26,17 pînă la 
32,17 hantri, Mulți tractoriști au încă mari 
lipsuri în respectarea îngrijirilor teh
nice ale tractoarelor și mașinilor a- 
gricole. Din această cauză zilnic cîte 
4—5 tractoare nu lucrează.

De aci se poate vedea de ce viteza zil
nică planificată nu a fost realizată, de ce 
S.M.T.-ul este în urmă cu planul.

Datorită lipsurilor care există în organi
zarea muncii, tractoarele fac multe depla
sări în gol. Acest lucru duce la mărirea 
consumului de combustibil și piese de 
schimb față de normativ, la creșterea pre
țului de cost al lucrărilor executate de 
S.M.T.

Din dorința de a contribui la îmbunătă
țirea muncii organizației U.T.M. și la creș
terea aportului tinerilor mecanizatori la 
executarea lucrărilor agricole de toamnă, to
varășul Matei Alexandru, directorul stațiu

nii, a sezisat de mai multe ori pe tovară
șii Florea Nicolae și Lăcătușu Mihai, secre
tari ai comitetului raional U.T.M., despre 
lipsurile mari ce există în activitatea or
ganizației de bază U.T.M. din stațiune.

Dacă în locul deselor făgăduieli tovară
șul prim-secretar Florea Nicolae s-ar fi de
plasat cel puțin o singură dată la S.M.T.- 
Drăgășani și la brigăzile care lucrează în 
raion, ar fi constatat că pentru educația co
munistă a tinerilor mecanizatori există o 
slabă preocupare. De asemenea, s-ar fi con
vins că grupele U.T.M. nu duc o activitate, 
satisfăcătoare.

Comitetul raional U.T.M. nu cunoaște oare 
că sarcinile pe care și le-a propus în planul 
său de muncă cu privire la organizarea în
trecerii pentru cîștigarea titlului de „cel 
mai bun tractorist“ și extinderea aplicării 
inițiativei Eroului Muncii Socialiste, Vasile 
Voichiță, de a executa anual cu fiecare trac
tor K.D.-35 cîte 1.000 hantri, au rămas doar 
scrise în planurile de muncă, care sînt în
cuiate cu grijă și neatinse, în birouri ?!

în fața comitetului raional U.T.M. se pune 
acum sarcina de a trece fără întîrziere la 
înlăturarea lipsurilor și la desfășurarea lar
gă a muncii politice pentru a imprima în 
rîndul tinerilor tractoriști simțul răspunde
rii față de îndeplinirea planului, față de ca
litatea lucrărilor executate.

Centrul întregii munci politice a organiza
ției de bază U.T.M.- de la S.M.T. Drăgășani 
trebuie mutat în această perioadă pe 
cîmp, la brigăzile de tractoare, la grupele 
U.T.M., acolo unde sub conducerea organi
zației de partid, se duce o luptă încordată 
pentru succesul arăturilor de toamnă. 
Organizația de bază U.T.M. va putea rea
liza acest lucru numai cu ajutorul perma
nent și calificat al comitetului raional U.T.M. 
Drăgășani.

GHEORGHE SOCOTEANU 
corespondentul „Scînteii tineretului" pentru 

regiunea Pitești

te toamnă

Cuv intui hotdritor al maselor
Apariția „spiritului Genevei“, spiritul re

glementării pașnice a problemelor litigioase 
nu constituie o întîmplare, ci a J 1 
sibilă numai în împrejurările 
create drept rezultat al întregii 
cedente a statelor iubitoare de 
luptei pline de abnegație pentru

devenit po- 
favorabile 

politici pre- 
pace și al 
pace a ma

selor populare din toate țările și continen
tele. Factorul cel mai hotărîtor al actualei 
situații internaționale îl constituie hotărîrea 
popoarelor de a lupta pentru menținerea pă
cii, năzuința lor de a trăi în liniște și pace, 
consacrîndu-se muncii pașnice constructive 
și îmbunătățirii vieții lor. Masele populare 
au un rol imens și mereu crescînd în desfă
șurarea evenimentelor internaționale. In
fluența mereu mai puternică a maselor asu
pra politicii externe a statelor este una din 
manifestările concrete ale rolului crescînd 
al maselor populare în istorie.

Masele populare — creatoarele tuturor bu
nurilor materiale și spirituale — au consti
tuit întotdeauna un factor hotărîtor al dez
voltării istorice. Niciodată însă, rolul lor 
n-a fost atît de mare ca în zilele noastre, 
zilele făuririi socialismului pe o parte în
semnată a globului pămîntesc. Trezirea po
poarelor la o luptă politică tot mai activă, 
atragerea în această luptă a unor mase mereu 
mai largi de oameni ai muncii, înarmați pen
tru primr J-‘” -• -
științifică

irima dată în istorie cu o înțelegere 
.... a scopurilor lor și a căilor de rea

lizare a acestor scopuri duce inevitabil la 
schimbări profunde în toate domeniile vieții 
societății, inclusiv în domeniul vieții inter
naționale.

Masele populare din țările lagărului socia
list _ constructoare conștiente ale unej 
vieți noi, exercită o uriașă influență directă 
asupra mersului evenimentelor internaționale. 
Politica externă a țărilor lagărului socia
list exprimă în totul interesele și năzuin
țele maselor populare în ale căror mîini se 
află puterea de stat. Țările lagărului socia
list în frunte cu Uniunea Sovietică duc o po
litică neabătută de apărare a păcii, politică 
bazată pe principiul leninist al coexistenței 
și întrecerii pașnice între sistemul socialist 
și cel capitalist. Țările lagărului socialist fac 
totul pentru cauza păcii, nu din slăbiciune, 
ci fiindcă sînt conștiente că numai asigura
rea unei păci trainice poate duce omenirea 
spre bunăstare și progres. U.RJS.S., R.P. Chi
neză și celelalte țări ale lagărului socialist 
au luat și iau mereu inițiative îndreptate 
spre destinderea încordării pe arena interna-
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în ultimele zile, după ce conferința de j 
Ia Geneva a miniștrilor afacerilor externe | 
ai celor patru puterT s-a terminat fără a 1 
adopta vreo hotărîre esențială, presa oc- ț 
cidentală încearcă să creeze impresia căț 

v „spiritul Genevei“, spiritul tratativelor 1 
I pe bază de egalitate, ar fi „murit”. Duș- ]
ț manii slăbirii încordării internaționale se i 
[străduiesc să întoarcă înapoi popoarele)

(

i
I.

ț la „războiul rece“. Ei ar dori să distrugă ț 
‘ noul spirit în viața internațională apărut) 

odată cu succesul conferinței din iulie a 1 
șefilor guvernelor celor patru puteri, j 
Aceste planuri și calcule sînt sortite însă) 

f eșecului pentru că nu țin seama de rea-) 
l litățile vieții. | 

țională. împreună cu lupta perseverentă a 
maselor populare de pretutindeni, politica de 
pace a U.R.S.S. și a întregului lagăr socia
list a creat condițiile care au făcut posibile 
convocarea și succesul conferinței de la Ge
neva a șefilor guvernelor celor patru puteri. 
Și după conferința șefilor de guverne de la 
Geneva centrul acțiunilor desfășurate în 
scopul dezvoltării „spiritului Genevei“ și a 
începutului de destindere a fost și a rămas 
Moscova. Tratativele care au avut loc in ca
pitala Uniunii Sovietice cu reprezentanții gu
vernelor Republicii Federale Germane, Repu
blicii Democrate Germane, Finlandei, Ca
nadei, Birmaniei și Norvegiei au contri
buit la îmbunătățirea situației interna
ționale. Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară din Europa au tre
cut la o reducere a efectivului forțelor lor 
armate. De asemenea, Uniunea Sovietică a 
luat în ultima perioadă noi și importante ini
țiative menite să contribuie la rezolvarea pro
blemei dezarmării pe plan mondial și la asi
gurarea securității europene. La conferința 
de la Geneva a miniștrilor de externe, de
legația sovietică a prezentat un proiect de 
tratat 
propunerea de a se crea o zonă 
de 
în
R. D. Germane și R. F. Germane.
cu
neri menite să asigure încetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la o dezarmare 
treptată, precum și salvarea popoare
lor de teama unui atac atomic. In 
toate problemele examinate la conferința 
miniștrilor de externe, delegația sovietică a 
căutat cu perseverență să se obțină o apro
piere, să se facă pași concreți către continua 
slăbire a încordării internaționale.

Acțiunile U.R.S.S și ale tuturor țărilor la 
gărului socialist, îndreptate spre menținerea 

de securitate în Europa, precum și 
specială 

limitare și controlare a armamentelor 
Europa care să cuprindă teritoriul

■ - - - Odată
propu-aceasta U.R.S.S. a prezentat 

menite să ----- —1—
Și 

precum 
teama

șl îndrumată nu de masele populare ci de 
cercurile conducătoare capitaliste care de
țin puterea și care sînt alcătuite din vîrfu- 
rile capitalului monopolist sau din agenții 
lui. Tocmai aceste cercuri monopoliste au 
influențat și continuă să influențeze 
și în prezent într-o măsură sau alta 
politica puterilor occidentale. Dar și 
în aceste condiții masele populare au o 
serie întreagă de posibilități de influență 
indirectă asupra politicii externe a statelor 
respective, impunîndu-și tot mai puternic 
voința. Chiar și cele mai agresive grupări 
ale burgheziei monopoliste sînt silite să 
țină seama de atitudinea maselor față de 
război. Războaiele moderne nu pot fi duse 
fără armate uriașe, fără participarea ma
selor populare. Dezvoltarea tehnicii militare 
duce la mărirea dependenței cercurilor con
ducătoare monopoliste de masele populare 
fiindcă pe măsura ce cresc posibilitățile de 
distrugere, masele devin mai vigilente față 
de acțiunile guvernelor și față de uneltirile 
cercurilor agresive. Este tot mai greu și 
mai periculos pentru politicienii reacționari 
să ignoreze părerea maselor, atitudinea lor 
față de o linie politică sau alta. „Epoca 
noastră se distinge de cele anterioare prin 
uriașa influență exercitată de mase asupra 
vieții sociale — scrie în cartea „Diploma
ția populară și războiul“ cunoscutul obser
vator diplomatic american Huddleston.

Este rău de acela care acționează în po
fida maselor“.

Numeroase fapte arată puterea cu care 
masele populare din țările capitaliste inter
vin în problemele apărării păcii. Marea 
mișcare din Franța, pentru încetarea războ
iului din Vietnam, puternica mișcare din 
țările vest-europene care a dus la eșecul 
„comunității defensive europene“, mișcarea 
uriașă pentru interzicerea armelor de ex
terminare în masă — toate acestea consti
tuie exemple de intervenție activă a mase
lor în problemele politicii externe în pro
blemele păcii și războiului. Presiunea mase
lor populare din țările capitaliste a jucat 
un rol uriaș în determinarea cercurilor con
ducătoare ale puterilor occidentale de a 
păși pe calea tratativelor. Simțind că poli
tica imperialistă agresivă provoacă o împo
trivire crescîndă în rîndul popoarelor, 
partea cea mai rezonabilă a burgheziei a 
consimțit la o anumită slăbire a încordării 
internaționale.

Un rol de mare importanță în destinderea 
încordării internaționale l-au jucat masele 
populare de sute de milioane din țările de
pendente și coloniale. Conferința de la 
Bandung a țărilor Asiei și Africii, care a 
afirmat principiile coexistenței pașnice, re
zistența țărilor arabe față de planurile ame
ricane țintind făurirea de blocuri militare, 
rezultatele recentelor alegeri din Indonezia 
și Brazilia unde cercurile reacțiunii și 
războiului aii fost înfrînte — toate acestea 
vădesc creșterea influenței și acțiunii ma

selor din țările coloniale și dependente în 
problemele păcii și războiului, în viața in
ternațională.

★
Mișcarea mondială pentru pace care 

unește într-un singur tot forțele ce se opun 
rezolvării problemelor litigioase pe calea 
armelor a devenit cea mai mare, cea mai 
largă, mai puternică mișcare a zilelor noa
stre. S-a dezvoltat mereu mișcarea parti
zanilor păcii — îndrumată de un for central 
Consiliul Mondial al Păcii — care grupează 
împreună cu mase de sute de milioane din 
toate țările, personalități cu renume de 
toate convingerile politice, filozofice, reli
gioase.

Creșterea și întărirea continuă a mișcării 
mondiale pentru pace s-a vădit cu deose
bită vigoare în acțiunile inițiate de Consi
liul Mondial al Păcii. Dacă în 1950 au fost 
strìnse pe Apelul de la Stockholm pentru 
interzicerea armei atomice 482 milioane 
semnături, mai tîrziu pe Anelul pentru un 
Pact al Păcii s-au strîns 612 milioane de 
semnături, iar anul acesta au fost strìnse 
pînă acum pe Apelul de la Viena împotriva 
pregătirii războiului atomic 655 milioane 
semnături, campania de strìngere a semnă
turilor fiind încă în desfășurare. Dovedin- 
du-și și verifieîndu-și forța în practică, îm- 
piedicînd folosirea aTmei atomice în Coreea, 
acționînd cu succes în încetarea războaielor 
din Coreea și Vietnam și în obținerea unei 
oarecari slăbiri a încordării internaționale, 
mișcarea mondială pentru pace s-a lărgit 
mereu cuprinzînd noi și noi oameni și 
cercuri care în trecut stăteau departe de 
lupta pentru pace și care astăzi s-au con
vins de eficacitatea și necesitatea acțiunilor 
organizate pentru împiedicarea unui nou 
măcel mondial.

Creșterea conștiinței maselor populare 
din toate țările, unirea forțelor iubitoare de 
pace într-o mișcare' organizată au o im 
portanță istorică deosebită și exercită o in
fluență puternică asupra vieții internațio
nale.

Popoarele au salutat cu bucurie ca un suc
ces al lor „spiritul Genevei“, începutul de 
slăbire a încordării în relațiile internațio
nale. Politica „de pe poziții de forță“, poli
tica „războiului rece“ a suferit un eșec ru
șinos. Această politică n-a avut și nu va 
avea sorți de succes deoarece nu ține seama 
de realitățile vieții contemporane, se ba
zează pe iluzii care n-au nimic comun cu 
raportul real de forțe pe arena mondială, 
este contrară voinței de pace a maselor și 
e urîtă de mase. „Spiritul Genevei“, dim
potrivă, e izvorît din realitățile vieții con
temporane, din necesitatea coexistenței 
pașnice, din năzuințele maselor și e spri
jinit de masele largi. Milioanele de oameni 
simpli din toate țările și continentele cer 
ca „spiritul Genevei“, spiritul colaborăririi și 
reglementării pașnice a problemelor liti
gioase să fie menținut și dezvoltat.

Factorii care acționează în favoarea des
tinderii internaționale sînt azi mai puternici 

externe a 
spre mic- 
e însoțit 
rezistența

ca înainte. Nu trebuie însă să uităm nici 
un moment că și elementele care au inspirat 
politica „de pe poziții de forță“ și politica 
„războiului rece“ au continuat să rămînă un 
factor de care trebuie să se țină seama. Pen
tru monopoluri continuarea politicii „răz
boiului rece“ și a cursei înarmărilor în
seamnă apărarea propriilor lor profituri. In
fluența acestor cercuri se manifestă în Sta
tele Unite și în alte țări occidentale.

De altfel aceasta se reflectă în faptul 
că puterile occidentale nu numai că nu au 
făcut pași înainte dar au dat chiar înapoi de 
la „spiritul Genevei“. La conferința miniș
trilor de externe, miniștrii occidentali s-au 
cramponat cu încăpățînare de planurile ce 
țintesc renașterea militarismului german. Ei 
au respins propunerile constructive sovietice 
privind reducerea considerabilă a tuturor 
înarmărilor, precum și înlăturarea barierelor 
care împiedică dezvoltarea comerțului inter
național.

Conferința miniștrilor afacerilor 
confirmat că fiecare pas înainte 
șorarea încordării internaționale 
de mari greutăți, se lovește de 
cercurilor agresive din occident.

Toate acestea obligă masele populare de 
pretutindeni la o vigilență deosebită și la 
luptă perseverentă pentru apărarea „spiritu
lui Genevei“ și continua destindere a at
mosferei internaționale.

Destinele războiului și păcii sînt hotărîte 
azi în măsură covîrșitoare de atitudinea ma. 
selor, de vigilența lor, de lupta lor.

Tendința firească a maselor populare spre 
pace, securitate și colaborare internațională 
prietenească nu poate fi înăbușită. Difi
cultăți în calea înțelegerii între marile pu
teri au făcut nu odată unele cercuri occi
dentale, dar ele au fost zădărnicite de pre
siunea mereu mai puternică a maselor popu
lare. E limpede că popoarele nu vor admite 
ca adepții „războiului rece“ și ai politicii 
„de pe poziții de forță“ să-și facă jocul.

Voința de pace a popoarelor care a ac
ționat în iulie la Geneva ca o puternică forță 
motrică în favoarea destinderii e capabilă 
să determine noi pași înainte pe drumul 
întăririi păcii și colaborării internaționale.

★
Poporul nostru, luptător activ, consecvent 

pentru menținerea și consolidarea păcii, face 
totul pentru a contribui la continua destin
dere a situației internaționale. Politica gu
vernului Republicii Populare Romîne, ex
presie a voinței poporului nostru, este o po
litică de coexistență pașnică, de întărire a 
păcii și colaborării între toate țările. Strîns 
unit în jurul partidului și guvernului, avîn- 
tat în muncă pașnică, creatoare pentru con
struirea socialismului, sporindu-și vigilența 
față de dușmanii păcii, poporul nostru este 
hotărît să-și aducă în continuare contri
buția la consolidarea „spiritului Genevei“.

EM. RUCĂR



O dorință scumpă
împlinisem' de-abia 14 ani cînd, atras de 

entuziasmul, de frumusețea muncii în orga
nizația U.T.M., am cerut și eu să fiu pri
mit în rîndurile ei. Au trecut de atunci 7 
ani; aceștia au fost anii în care, cu ajuto
rul organizației, mi-am format o concepție 
despre viață, am căutat să-mi însușesc trăsă
turile morale ale unui tînăr înaintat. Acțiunile 
întreprinse de organizație, la care am par
ticipat, au lăsat urme adînci în viața mea. 
Cu grijă părintească, atentă și plină de dra
goste, comuniștii ne-au îndrumat întotdeauna 
pașii noștri, ai utemiștilor, pe cafea cea bună.

...Mașina trebuia reparată într-un timp re
cord. Am primit eu această sarcină. Cu con
știința că trebuie să-mi fac datoria la timp, 
am pus mașina pe butuci și am început re
parația. Lucram de zor cînd, deodată, aud 
o voce dojenitoare și în același timp îngrijo
rată:

— Tinere, ieși numaidecît de sub mașină... 
Cum, tu ești Mircea? Nu mă așteptam din 
partea ta să faci o asemenea imprudență.

Și comunistul Ion Lovin, căci el era cel 
ce mă strigase, îmi arătă greșeala pe care o 
făcusem. Grăbindu-mă, nu suspendasem ma
șina așa cum trebuia. Lucrînd sub ea s-ar fi 
putut întîmpla să alunec« de pe puținii bu

tuci pe care o sprijinisem șl aceasta mî-ar 
fi cauzat moartea. Un simplu fapt dar foarte 
grăitor.

Doream de mult să fiu alături de comu
niști, alături de acești oameni care au știut 
să dea vieții cel mai înălțător sens. Cinstea 
aceasta mi-a fost acordată cu cîtva timp în 
urmă, cînd adunarea generală a organiza
ției de partid a hotărît primirea mea în rîh- 
dul candidaților de partid. Și printre cei care 
m-au recomandat se numără și comunistul 
Ion Lovin. In adunare au luat cuvîntul mulți 
comuniști. N-a fost însă niciunul care să 
nu-mi amintească despre faptul că trebuie să 
învăț neîncetat. Multe am învățat din acea 
adunare generală de partid, prima din viață 
la care am participat.

Anul acesta voi urma un studiu sistema
tic într-o formă de învățămînt de partid — 
cercul pentru studierea istoriei P.C.U.S., 
anul I. îmi dau seama că nu va fi de loc 
ușor, dar sînt sigur că voi putea să înving 
greutățile. Această siguranță mi-o dau cei 
care au votat primirea mea în rîndul can
didaților de partid — comuniștii.

MIRCEA ACATRINEI
mecanic-auto la Oficiul Transporturi 

Producție — Moinești

Sînt candidat de partid
Cu toate că au trecut aproape două luni 

de zile de cînd comuniștii din organizația de 
bază de la Atelierele centrale din orașul 
Moinești au hotărît primirea mea în rîndul 
candidaților de partid, cuvintele lor îmi sînt 
și acum adînc întipărite în minte.

— Nu știu ca utemistul Lupașcu Mircea 
de cînd lucrează în atelierele noastre să fi 
dat vreodată vreun rebut. E disciplinat, lu
crează conștiincios; dar asta încă nu-i 
suficient —- a spus comunistul Nicolae Lău. 
In atelierul unde lucrezi — mi s-a adresat 
el apoi — mai sînt unii muncitori care mai 
întîrzie de la lucru, iar alții nu au o califi
care corespunzătoare. Te-ai gîndit vreodată 
că acești muncitori, mulți dintre ei încă ti
neri, pot fi ajutați să se îndrepte? Personal 
ce ai făcut în această privință?

Tovarășul Nicolae Lău avea dreptate. In 
numeroase rînduri Constantin Lungu lipsise 
de ia lucru, Pascu Găborici se descurca greu 
în executarea unor piese la strung, iar Ni
colae Velichi nu cunoștea încă meseria. Și 
toți aceștia lucrau în atelier cu mine.

Părintește, tovarășul Lău m-a criticat și în 
același timp mi-a arătat ce trebuie să fac pe 
viitor.

Și rînd pe rînd au luat cuvîntul și alți co
muniști.

— Muncitorii te-au ales în comitetul sin
dical ; apoi organizația te-a trimis să ur
mezi o școală sindicală. Ne miră faptul că 
nu aplici în viață ceea ce ai învățat. Siste
mul de strîngerea cotizațiilor pe care îl fo
losești tu nu e cel indicat. Munca politică 
trebuie să stea la baza îndeplinirii acestei

sarcini — mi-a arătat comunistul Floricel 
Gîrtan.

Am plecat de la adunarea de partid puțin 
supărat pe mine însumi pentru că nu făcu
sem pînă atunci tot ceea ce puteam face în 
întîmpinarea zilei în care am fost primit can
didat de partid. Comuniștii însă mi-au acor
dat încredere, primindu-mă în familia lor. 
Criticile lor părintești mi-au insuflat hotă- 
rîrea de a lupta pentru înlăturarea lipsurilor 
semnalate.

Astăzi, cînd gîndurile noastre se îndreantă 
spre cel de al Il-lea Congres al partidului, 
cînd eforturile se înzecesc în întîmpinarea 
acestui eveniment, pot afirma că am aplicat 
în practică multe dintre sfaturile comuniști
lor. Strungarul Nicolae Velichi a fost califi
cat la locul de producție, Pascu poate acum 
lucra independent orice piesă ce i se dă, 
disciplina a început să se statornicească din 
ce în ce mai mult în cadrul atelierului nos
tru. Munca politică stă acum mai mult în 
centrul atenției comitetului sindical al cărui 
membru sînt. Și în toată această perioadă 
am simțit tot mai mult sprijinul comuniști
lor. O sugestie din partea comunistului Ga- 
vrilă Gamboș în învingerea unor greutăți în 
realizarea planului, o discuție a comunistului 
Ion Prisăcaru cu tinerii care nu-și plătesc 
cotizația la sindicat, o îndrumare în ceea 
ce privește studiul pentru cercul politic de 
partid pe care-I urmez sau pentru lectura 
unei cărți, toate mă pregătesc pentru ziua 
cînd voi avea fericirea să spun: sînt membru 
de partid.

MIRCEA LUPAȘCU 
strungar

Cooperativele sătești din raionul Filimon 
Sîrbu, cunosc o mare afluență din partea 
producătorilor dornici să valorifice produsele 
ce le prisosesc. Numeroase cooperative și-au 
îndeplinit de pe acum planul anual de a- 
chiziții. Cooperativa din comuna Mircea 
Vodă a devenit fruntașă pe regiune înde
plinind planul anual de achiziții în propor
ție de 112 la sută.

Pe întreg raionul planul anual a fost în
deplinit în proporție de 451 la sută la le
gume uscate. 260 la sută la grîu, 167 la

JWU, DE AWIII
sută la fructe și miere de albine. în ulti
mele trei luni și jumătate țăranii muncitori 
din raion au valorificat prin cooperative 
peste 1650 tone grîu, porumb, floarea-soarfi- 
lui, fasole și varză, realizînd cîștiguri în va
loare totală de peste 2.900.000 lei.

In raion au mai luat ființă două unități 
cooperatiste, un magazin alimentar, 5 pră
vălii sătești și două magazine de alimenta
ție publică.

INFOR
în zilele de 18 și 19 noiembrie a avut loc 

la Orașul Stalin, cea de a doua consfătuire 
privind calitatea articolelor tehnice din cau
ciuc produse în țară organizată de Ministe
rul Industriei Ușoare și Consiliul Central 
A.S.I.T. — secția industrie ușoară.

La lucrările consfătuirii au participat tov. 
Ștefan Simion,. locțiitor al ministrului In
dustriei Ușoare, reprezentanți ai Ministeru
lui Industriei Chimice, Ministerului Indus
triei Metalurgice și Construcțiilor de Mașini, 
Ministerului Industriei Petrolului, Ministeru. 
lui Agriculturii și Silviculturii și ai altor de
partamente, ingineri, tehnicieni și muncitori 
fruntași din întreprinderile de cauciuc din 
țară.

*

In cursul zilei de luni, în sala Studio a 
Teatrului Națonal „I. L. Caragiale“ și în 
sala Casei de Cultură a Sindicatelor a con
tinuat să se desfășoare etapa finală a con
cursului pe țara al echipelor de teatru și 
brigăzilor artistice de agitație ale cămine
lor culturale, caselor de cultură, și colțuri
lor roșii din gospodăriile agricole colective.

MÂȚII
Programele prezentate au cuprins cîntece și 
jocuri populare, ghicitori și scenete care în
fățișează aspecte din viața nouă a țărăni
mii și critica unele lipsuri din viața satului. 
S au bucurat de un frumos succes brigăzile 
artistice ale Căminelor culturale din comu
nele' Peretu, regiunea București, Vașcău, 
regiunea Oradea, Giarmata, regiunea Timi
șoara.

Concursul continuă în ziua de 28 noiem
brie. r

★
La invitația Comitetului Femeilor Demo

crate din R. P. Romînă, luni la amiază a so 
sit în Capitală Odette Roux, secretară a Fe
derației Democrate Internaționale a Femei
lor, care va participa la manifestările prile
juite de sărbătorirea celei de a 10-a ani
versări F.D.I.F

La sosire, pe aeroportul Băneasa, repre
zentanta F.D.I.F. a fost salutată de Stela 
Enescu, președinta Comitetului Femeilor De 
mocrate din R.P.R., Dida Mihalcea. secre
tară a Comitetului precum și de activiste 
ale C.F.D.R. (Agerpres)

Pe margineaunei consfătuiri cu cititorii
Calificarea la nivelul 

tehnicii înaintate
Timpul trece încet cînd aștepți. Dar iată, 

consfătuirea mult așteptată la„Oțelul Roșu“ 
a început.

Referatul amplu, viu stîrnește interesul 
ascultătorilor. Subiectul lui este: „Deplina 
folosire a tehnicii — temă pentru activita
tea unui corespondent voluntar“. In sală e 
liniște; referatul ține trează atenția ascultă
torilor.

Cea mai interesantă parte a consfătuirii 
au constituit-o, bine înțeles, „discuțiile“.

Primul s-a ridicat inginerul Cocîrlă Tran
dafir, membru în comitetul uzinal U.T.M., 
responsabil cu problemele de producție și 
calificare.

■••„Am să vă spun ce a făcut pînă acum 
comitetul U.T.M. pentru a sprijini califi
carea _ tinerilor la nivelul tehnicii existente 
în uzina noastră. Vorbesc de calificare de
oarece aceasta e una din problemele care 
preocupă tineretul uzinei noastre în mod 
deosebit“.

El a arătat că s-a făcut un curs volun
tar de minim tehnic cu macaragiii, cursuri 
de calificare cu macaragiii și fochiștii de 
la oțelărie, precum și alte cursuri de ridi
care a calificării la locul de muncă. Lec
țiile la aceste cursuri sînt predate de in
gineri utemiști ca Ardeț, Roșea, Stoica și 
alții.

Tovarășul Cocîrlă a mai arătat că în mo
mentul de față se lucrează la reorganizarea 
brigăzilor de tineret. Pentru ca acest lu
cru să fie temeinic făcut, s-a organizat o 
comisie formată dintr-un membru al comi
tetului U.T.M. pe uzină, un membru al co
mitetului sindical și un tovarăș din partea 
serviciului organizării muncii pe uzină. In 
brigăzi sînt organizați numeroși tineri, bri
găzilor li se asigură sprijin din partea con
ducerii secțiilor.

Printre alți tineri a luat cuvîntul și co
respondentul ziarului nostru Epuran Mi- 
hai. El este elev al Școlii profesionale „Ote
lul Roșu“.

— Unii dintre colegii mei — a spus el — 
nu au posibilitatea să-și însușească temeinic 
tehnică înaintată, deoarece în orele de prac
tică o parte dintre maiștri nu se ocupă de ei 
și nu-i repartizează la locurile de muncă co
respunzătoare meseriei pe care elevul do
rește să și-o însușească. De exemplu, la 
secția laminoare de profile, elevii veriiți la 
practică în loc să fie dați pe lîngă lamina- 
tori să învețe meseria au fost trimiși la 
zidărie. Desigur că în condițiile acestea ele
vii nu vor putea să-și însușească experiența 
practică în producție.

Tovarășul Tarla Virgil a dat exemnle de 
tineri din secția sa — laminoare de pla
tine — care au reușit să-și însușească teh
nica înaintată. Aceștia sînt tovarășii Lorenț 
Martin și Locher Martin. Concluzia sa insă 
a fost că tinerii ingineri din această secție 
n-au făcut totul pentru a arăta tinerilor 
muncitori care sînt căile care duc la ridi
carea calificării la nivelul tehnicii existente 
aici.

Din cele ce a povestit tînărul Vieru de la 
oțelărie, participanților le-a rămas în minte 
o întîmplare care ilustrează concenția unor 
maiștri vîrstnici în ceea ce privește împăr
tășirea experienței lor cadrelor tinere.

Tocmai cînd el era mai interesat să vadă 
cum se pregătește o șarjă, ce face maistrul, 
cum „citește“ el probele etc., .maistrul Vogt 
l-a trimis să.. vopsească căldarea de tur
nat. La obiecțiile lui i-a răspuns calm : 
„Mai ai de stat în oțelărie — ai cînd să 
înveți — ești tînăr 1“.

Mai toți tinerii care au luat cuvîntul au 
arătat în același timp că din această consfă
tuire ei au învățat să ceară sprijin ziaru
lui în rezolvarea problemelor care-i fră- 
mîntă Mulți s-au angajat să trimită cores
pondențe în care să înfățișeze succesele tine
rilor, sa popularizeze pe fruntași, să com
bată lipsurile. Bine înțeles că nu au lipsit 
meritatele critici aduse ziarului atît în ceea 
ce privește îndrumarea corespondenților cît 
și felul cum s-a preocupat pînă acum 
în coloanele sale de tinerii de la „Oțelul 
Roșu“.

După ce a vorbit inginerul-șef al uzinei, 
a luat duDă aceea cuvîntul în înche
iere, secretarul comitetului uzinal U.T.M., 
Modor Rusalin, care a arătat ce trebuie să 
facă utemiștii și. în special, tinerii cores
pondenți de la „Oțelul Roșu“ pentru a asi
gura o informare bogată a tineretului, prin 
coloanele ziarului nostru asupra muncii, 
vieții și preocupărilor tineretului din această 
uzină.

Timpul s-a scurs pe neobservate. Nimeni 
n-a dat semne de nerăbdare. Participanții 
au aplaudat furtunos pe corespondenții pre- 
miafi cu acest prilej. Cînd s-a anunțat sfîr- 
șitul consfătuirii, tinerii s-au răspfndit pe la 
casele lor, comentînd mult cele discutate.

FOTINA TUDOR

In sala Floreasca a 
luat sfîrșit duminică 
întîlnirea internațio
nală de gimnastică

Victoria boxerilor 
dinamoviști

Boxerii dinamoviști au obținut sîmbătă 
seara o neașteptată însă meritată victorie în 
compania boxerilor echipei poloneze Gwardia. 
Scorul de 7—3 cu care a luat sfîrșit întîlni
rea reflectă fidel situația de pe ring.

Tocttiai de aceea victoria dinamoviștilor 
rămîne o „surpriză“ plăcută. Boxerii polonezi 
bine cunoscuți și în țara noastră pentru ră
sunătoarele lor victorii — au fost nevoiți să 
părăsească ringul de cele mai multe ori în
vinși categoric.

Deși bine pregătiți din punct de vedere fi- 
tic, ei au primit o ripostă deosebit de aprigă 
din partea dinamoviștilor noștri. Eustațiu 
Mărgărit, Nicolae Linca au cucerit victorii 
clare, demonstrînd o bună pregătire tehnică 
și tactică. Situînd întîlnirile lor printre cele 
mai bune, mai spectaculoase ale reuniunii ei 
au dovedit mai cu seamă o bună pregătire 
fizică întrecînd doi dintre cei mai buni bo
xeri Ponanta și Macek.

Se cuvine a remarca fără îndoială compor
tarea celor trei boxeri polonezi învingă
tori : T. Kowalschi, Z. Piorkowschi și I. Ko- 
volewicz.

Deși învingătoare echipa Dinamo a lăsat să 
se întrevadă încă o serie de lipsuri care um
bresc posibilitățile acestor talentați boxeri.

Dumitru Ciobotaru a deziluzionat profund 
prin comportarea sa Ca în repetate rînduri. 
și de data aceasta maestrul sportului a cău
tat „lovitura decisivă“ în dauna unui box 
de calitate — așa cum ne așteptam din par 
tea unui campion al țării. Departe de o for
mă cît de cît bună, 
Ciobotaru a boxat gre
oi, dezorganizat. Vic
toria sa se pune desi
gur în primul rînd 

pe seama lipsei de ex
periență a tînăruiui 
său adversar, căruia 
nu-i trebuia prea 
mult pentru obținerea 
victoriei. împreună cu 
antrenorii săi e bine 
ca Dumitru Ciobotaru 
să treacă de îndată la 
îmbunătățirea stilului 
său de joc, la o 
pregătire fizică cît mai 
bună.

Boxerii polonezi vor 
mai susține astăzi o 
nouă 
pania 
te de

dintre echipele reprezentative ale R. P. R. 
și R. P. Ungare.

Intîlnirea dintre echipele feminine a dat 
loc la o dispută foarte strînsă și s-a încheiat 
cu victoria prețioasă și pe deplin me
ritată, a gimnastelor romîne, care au rea
lizat 220,06 puncte față de 218,00 puncte cîte

au totalizat sportivele maghiare. Dovedind 
o înaltă măiestrie, în deosebi la exercițiile la 
sol și sărituri peste cal, gimnastele noastre 
au reușit astfel pentru prima oară să în
treacă renumita echipă a R. P. Ungare, cla
sată pe locul doi la campionatele mondiale 
de la Roma. Cel mai bun rezultat individual 
l-a obținut campioana țării noastre Elena 
Leuștean — care s-a impus prin precizia și 
grația cu care a lucrat la toate aparatele și 
la sol. Ea a obținut 37,54 puncte, fiind ur
mată de Elena Mărgărit, de asemenea în 
formă excelentă, cu 36,97 puncte și gim
nasta maghiară Nagy Marta cu 36,73 
puncte.

Intîlnirea dintre echipele masculine a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 334,45—330,20 puncte 
în favoarea reprezentativei R. P. Ungare. In 
clasamentul individual compus, primul loc a 
revenit gimnastului maghiar Kemeny Fe- 
renc cu 56,60 puncte, urmat de reprezentanții 
țării noastre Andrei Kerekes și Frederic 
Orendi, ambii cu cîte 56,55 puncte.

La
Paris

întîlnire în com
unei selecționa- 

tineret.
V. RANGA

. La Reșița
La 10 noiembrie 

1955 în orașul Reșița 
au început optimile de 
finală ale Campionatu
lui republican de șah 
pe anul 1956. S-au 
format 3 grupe de ju
cători de categoria î-a 
și a Il-a. După Ipri- 
mele 3 runde de joc 
în clasament conduc . 
în prima grupă ingi
nerul Rutnaru Con
stantin cu 3 puncte, 
în grupa a 2-a lana 
Gheorghe cu 3 puncte, 
iar în grupa a 3-a 
tînărul Far caș Ște
fan cu 2 
2 posibile. 
Reșița este 
tă și etapa 
sferturile 
lupta se arată foarte 
încordată.

Corespondent
SANDU NICOLAE

puncte din 
întrucît la 
programa
tic măto are, 
de finală,

...Toate privirele s-au îndreptat spre tî
năra gimnastă din echipa țării noastre. 
Un exercițiu, greu, dificil, executat însă 
cu măiestrie !

Voleibaliștii romîni — 
învingători

La 19 noiembrie, în sala Pierre de Coubertin din Paris echipa 
reprezentativă de volei a R.P.R. a susținut primul meci internațio
nal din sezonul sportiv de toamnă, jucind în compania echipei re
prezentative a Franței. Cele două echipe au făcut un joc de un 
excelent nivel tehnic, care după o luptă spectaculoasă s-a terminat 
prin victoria sportivilor romîni cu scorul de 3—2 (11—15, 15—8, 
12—15, 15—5, 15—10). Echipa R.P.R. a demonstrat un joc de 
înaltă factură, reușind să-și revină atunci cînd a fost condusă cu 
2—1 și apoi să cîștige două seturi consecutive. Publicul francez a 
aplaudat călduros frumoasa performanță realizată de voleibaliștii 
romîni.

Despre acest meci, care a stîrnit un viu interes la Paris, cores
pondentul agenției France Presse scrie următoarele:

„Cu prilejul meciului dintre echipele Franței și Romtniei, volei- 
balul a cucerit pe amatorii de sport din Paris. Aproape 5.000 de 
spectatori au urmărit cu mult interes peripețiile une/ întîlniri care 
a fost pasionantă de la început pînă la sfîrșit. Romînii, mai atle
tici, cu o condiție fizică splendidă, au concretizat cu măiestrie 
superioritatea lor, cîștigind de o manieră categorică ultimele două 
seturi.

De la învingători, întreaga echipă merită felicitări și în mod 
special Ștefan Roman și Dumitru Medianu".

Noi recorduri RP.R. 
la natatie

LaRostoek
Duminică seara a început la bazinul acoperit din localitatea 

Rostock întîlnirea internațională de natație dintre echipele repre
zentative ale R.P.R. și R.D. Germane.

Probele desfășurate în prima zi a întîlnirii au confirmat forma 
bună pe care o dețin înotătorii romîni. La caoătul unor întreceri 
spectaculoase ei au stabilit trei noi recorduri R.P.R. de valoare.valoare.

Pe iotul micilor grădinari
De la Medgidia pînă în comuna Cuza-Vodă 

sînt vreo șase kilometri. Un drum prăfuit și 
plin de hîrtoape te poartă pînă într-acolo, 
dar merită să-l străbați chiar și pe jos. In 
inima satului e Școala elementară de 7 ani. 
Țin neapărat să vizitez această școală, fiind 
că am auzit vorbindu-se prin multe locuri 
din regiune despre realizările frumoase ob
ținute de elevi și profesori pe tărîmul învă- 
țămîntului, despre viața interesantă, preocu
pările extrașcolare ale acestor copii și pasiu
nea cu care lucrează ei în grădina școlii. Da, 
e demn de remarcat acest fapt, dragostea, 
grija cu care sădesc puieții, însămînțează și 
se ocupă de diferite culturi de pe terenul de 
lîngă școală Nu e vorba aci de o simplă pa
siune a cîtorva elevi, ci de o muncă orga
nizată, de o vie și bogată activitate a Cer
cului tinerilor miciuriniști din această școală.

...Era pe la sfîrșitul pătrarului I al anului 
trecut Pionierii și elevii clasei a Vl-a citi
seră, învățaseră despre marele transformator 
al naturii, I. V. Miciurin.

— Ce-ar fi să ne lucrăm și noi grădina 
după această învățătură minunată ? — se a- 
dresă clasei unul dintre băieți.

— Da, să facem încrucișări de plante, să 
obținem grîu hibrid, soiuri și sortimente noi, 
— se auzeau din toate colțurile clasei excla
mațiile entuziaste ale copiilor.

— Stați, nu vorbiți toți deodată — inter
veni tovarășa Georgeta Hăpăianu, tînăra 
profesoară de științe naturale Vă propun eu 
ceva foarte frumos și serios : să alcătuim un 
cerc al tinerilor miciuriniști. Vreți, copii ?

— Da 1 Uraa 1 Minunat 1 — Și copiii înce
pură să bată din palme. De nu știu unde a 
și apărut într-o clipă un caiet mare cu scoarța 
groasă și file albe, fine, iar o pionieră 
mărunțică și vorbăreață a scris cu litere de o 
șchioapă cum ca în acea zi s-a înființat 
„cercul tinerilor miciuriniști“ din dorința co
mună a pionierilor și elevilor clasei a șasea. 
In continuare scria despre ceea ce au de fă
cut în calitate de urmași ai marelui Miciu
rin — angajamentul că vor citi mult despre 
el și opera sa și că vor aplica în practică 
cele învățate. Și tinerii miciuriniști au pornit 
de îndată, cu elan, la munca practică pentru

care simțeau atîta atracție. La început erau 
în cerc 30 de membri. Copiii din alte clase au 
auzit de existența cercului și au cerut să fie 
primiți și ei. Cei care erau buni la învăță
tură și dovedeau aptitudini, au fost primiți.

într-o zi, după cursuri, tovarășa profe
soară Georgeta Hăpăianu a venit cu o veste 
îmbucurătoare:

— Copii, au sosit puieții. 87 la număr 1 
Fiecare din voi va planta cîte trei. Și a- 
cum, la muncă 1

Sapele, stropitoarele, gălețile au fost aduse 
îndată de copii de pe acasă și treaba a 
început. Glumeau, strigau și se luau la între
cere. Care a fost rodul muncii însuflețite? 
Toți puieții s-au prins și acum au început 
să-și desfacă coroana. Era însă o greutate: 
aratul grădinii (180 m2) și al lotului expe
rimental, lucru destul de greu pentru copii și 
profesoara lor. S-a găsit însă și aci soluția. 
Intr-o zi cu „soare cu dinți“ tovarășa profe
soară Hăpăianu împreună cu o delegație de 
pionieri a mers la gospodăria agricolă co
lectivă din comună să ceară ajutorul to
varășilor mai pricepuți în muncile agricole. 
Rezultatul acestei Vizite a fost așa de bun 
cum nici nu se așteptau. Au primit nume
roase sfaturi, dar nu numai atît: colectiviștii 
i-au ajutat să are terenul, le-au dat îngră
șăminte chimice șl semințe. în primăvară co
lectiviștii au adus gunoiul necesar pentru 
răsadniță. Terenul a fost împărțit în 8 par
cele.

— Pe parcela noastră vom pune varză, cas
traveți și dovleceise Vedeți ce culegem noi 
de aici 1 — se lăuda Horneț Elena.

— Ce te lauzi ? Să vezi parcela noastră 
ce frumoasă va fi cu roșii, vinete, ardei...

— Nu vă certați, copii — se auzi vocea 
calmă a profesoarei. Fiecare parcelă va da 
roade bogate dacă o vom îngriji bine.

Aceasta nici, nu fusese de fapt ceartă, ci., 
de, așa-s copiii 1 Fiecare vrea ca partea lui să 
fie cea mai frumoasă. Profesoara, care e veș
nic cu ei, le coordonează fiece mișcare, fiece 
cuvînt, a știut să-i îndemne în așa fel, îneît 
să muncească perseverent pentru obținerea 
recoltelor bogate pe toate parcelele. Cu fie
care zi ce trecea, pionierii își îndrăgeau tot

mai mult grădina. Cu îndrăzneală au semă
nat pentru obținerea de hibrid, porumb de 
soiul I.C.A.R. 54 încrucișat cu porumb dobro
gean. Au făcut polenizarea artificială supli
mentară la floarea-soarelui și la grîu. Cînd 
muncile erau în toi, s-a întîmplat ceva inte
resant. Intr-o dimineață, Manole Gheorghe 
din clasa a Vl-a s-a sculat, s-a îmbrăcat, a 
luat găleata pe braț și a pornit spre școală. 
Voi face o surpriză, s-a gîndit el. Pînă vin 
ceilalți, grădina va fi udată. Abia intră însă 
în grădină, că rămase uimit : Horneț Elena, 
Bălan Doina și alte cîteva udau de-acum 
grădina de zor. Manole n-a fost necăjit pen
tru asta. S-a apucat și el de treabă și pînă 
să răsune clinchetul clopoțelului, grădina era 
udată. Grija cu care s-au ocupat de godină 
în tot timpul verii, atunci cînd se termina
seră de-acum cursurile, le-a fost răsplătită. 
Roșii, castraveți, vinete, sfecle mari, fru
moase —- coșuri pline.

Anul acesta, vor realiza și mai multe lu
cruri. De-acum au experiența anului trecut, 
s-au făcut mai mari și învață mai mult, ci
tesc ziarele, fac cunoștință cu cele mai îna
intate metode agrotehnice. Anul acesta vor 
face un colț viu, o colecție de plante. Tinerii 
miciuriniști și-au propus ceva foarte îndrăz
neț : să altoiască roșii cu cartofi. Această 
experiență s-a făcut în comuna Poarta Albă 
și a reușit; s-au obținut roșii mai mari, 
mai dulci și cărnoase. Atunci de ce să 
nu încerce și ei ? Iar dacă experiența le va 
reuși, vor trimite o corespondență unui cerc 
al tinerilor miciuriniști din Uniunea Sovie
tică, în care vor aminti despre succesele lor 
și vor cere sfaturi pentru munca de viitor. 
De asemenea îi vor ruga pe prietenii sovietici 
să le transmită metodele lor de învățătură •și 
felul cum își folosesc timpul liber. Această 
scrisoare vor de mult s-o trimită, dar pentru 
aceasta trebuie să aibă despre ce scrie. Toc
mai de aceea membrii cercului „tinerii mi
ciuriniști“ de la Școala elementară din co
muna Cuza Vodă, raionul Medgidia, regiunea 
Constanța, se străduiesc să obțină cît mai în
semnate succese atît la învățătură cît și în 
munca depusă în grădina școlii.

ECATERINA REDEI

în cursa de 100 m. liber reprezentanul nostru, Iosif 
Novac, s-a clasat primul cu timpul de 58“3 10 (nou 
record R.P.R.) Alexandru Popescu, a cîștigat proba 
de 200 m. fluture, iar performanta realizată —- 2’28’’ 
9/10 este un nou record R.P.R. și totodată un rezultat 
de valoare mondială. în proba de 100 m. spate femei, 
cîștigată de înotătoarea germană Schneider cu timpul 
de ri5”9/10, înotătoarea romînă Maria Both s-a cla
sat pe locul doi. Rezultatul ei, 1’17"4 10 este de ase
menea superior vechiului record al țării noastre.

întîlnirea de polo pe apă dintre echipele de juniori 
ale R.P.R. și R. D. Germane a fost cîștigată de spor
tivii romîni cu scorul de 7—3 (3—1).

Cine va câștiga campionatul?

înaintea etapei 
amatori de fotbal 
București — la trei puncte diferență 
de Flacăra-Ploești — își va consolida 
și mai mult poziția în clasament. După 
această etapă însă, lupta pentru titlu 
continuă să rămînă deschisă.

Mai mult ca oricînd, Flacăra — care 
a învins Știința-Cluj cu 4—1 (2—1) 
se află la un pas de victorie și bine
înțeles Dinamo nu a renunțat încă la 
luptă.

Aceeași luptă — mai îndîrjită chiar 
— continuă și în „coada“ clasamentu
lui între Locomotiva-Timișoara și Lo- 
comotiva-Tg. Mureș.

In ceea ce privește meciul dintre 
Dinamo și Progresul-București. care 
s-a desfășurat pe Stadionul „23 Au
gust" se poate spune că a fost un joc 
viu, cu faze rapide, spectaculoase atît 
la o poartă cît și la cealaltă.

încă din primele minute dinamo- 
viștii atacă și Ene se află la un pas 
de a marca. Intîrzierea sau mai bine

de duminică, mulți 
sperau că Dinamo-

zis, bîlbîiala în fața porții apărată cu 
mult succes de Cosma se mai repetă 
încă de cîteva ori în prima repriză. 
Apărătorii dinamoviști sînt hotărîți să 
nu lase pe atacanții Progresului și în 
special pe Ozon și Blujdea să se apro
pie de poarta lui Birtașu. Pentru a- 
cest scop fac orice și în special multe 
faulturi. Aproape de sfîrșitul primei re. 
prize Szoko care avusese multe inter
venții neregulamentare îl faultează pe 
Ozon — destul de vizibil. Arbitrul a- 
cordă lovitură de pedeapsă. De la a- 
proximativ 18 m. Ozpn trage puternic. 
Mingea întîlnește capul unui dinamo- 
vist și intră în plasă.

Fără îndoială că apărarea echipei 
Dinamo merită aprecieri pentru prom
ptitudinea cu care a intervenit, în a- 
ceeași măsură în care merită și cri
tici pentru jocul — uneori — neco
rect. Ne referim la Băcuț II și în spe
cial la Szoko.

Poate că 
ar fi putut 
Ene nu ar

înaintarea dinamoviștilor 
obține alt rezultat 
fi ' '

...Un șut puternic și., gol !

dacă 
fost scos de pe teren 
(împreună cu Iorda- 

che) pentru atitudinea 
nesportivă pe care a 
avut-o. Credem tot
odată că asociațiile 
Progresul și Dinamo 
vor mal lua și 
măsuri împotriva 
lor doi

După etapa de 
minlcă, amatorii 
balului i . 
încă răspunsul 'la în
trebarea : Cine va cîș
tiga campionatul? Ră- 
mîne ca ultimele două

.etape să desemneze în 
sfîrșit echipa campi
oană a țării.

★lată acum clasamentul

jucători

alte 
ce-

du- 
fot-amatorii 

nu-și pot da

Finala

1. Dinamo București (1) 23 14 7 2 40:18 35
2. Flacăra Ploești (2) 22 14 6 2 44:15 34
3. Progresul București (3) 22 12 fi 4 35:20 30
4. Flamura roșie Arad (6) 23 9 6 8 33:28 24
5. Știința Timișoara (5) 22 8 7 7 35:30 23
6. Știința Cluj (4) 22 8 7 7 25:28 23
7. C.C.A. (8) 22 8 6 8 37:23 22
8. Minerul Petroșani (7) 22 8 5 9 25:28 21
9. Dinamo Orașul Stalin (9) 22 7 B 9 25:30 20

10. Locomotiva Timișoara (10) 22 6 7 9 27:34 19
11. Locomotiva Tg. Mureș (11) 22 4 8 10 21:33 16
12. Locomotiva Constanța (12) 22 4 4 14 17:44 12
13. Avîntul Reghin (13) 22 3 3 16 19:52 9

In cinstea Congresului 
duiui
Zilele trecute, 

aerodromul din 
aeromodelistul 
fan Benedek a 
ținut în cadrul 
antrenament oficial o 

performanță de valoare mondială. Lansînd 
un aeromodel de categoria planor A 2, a 
realizat la toate cele cinci lansări maxi
mum de timp : 900 de secunde din 900 po
sibile.

Trebuie spus — pentru a scoate în evi
dență valoarea acestei performanțe — că 
la campionatele mondiale din acest an 
unde au participat cei măi buni aeromo- 
deliști din lume, titlul de campion mon
dial la proba respectivă a revenit con
curentului german W. Linder cu 886 se
cunde din 900 posibile.

— închin performanța mea sportivă ce
lui de al II-lea Congres al partidului, a 
spus aeromodelistul Ștefan Benedek a- 
tunci cînd a aflat rezultatul obținut.

Performantă 
de valoare 
mondială

pe 
Cluj, 
Ște- 
ob- 

unui

O nouă 
competiție 
sportivă

în cinstea celui de al 
fl-Iea Congres al par
tidului colectivul spor
tiv Recolta M. A. S.- 
București, organizează 
o competiție sportivă

la handbal masculin de sală (redus) și 
popice fete.

Duminică s-a desfășurat etapa a doua 
a competiției, la care s-au înregistrat ur

mătoarele rezultate :
HANDBAL: Voința P.I.—Flamura Ro

șie 16—2 ; Voința metalo-chimic—Știința 
Politehnica 12—9 ; Metalul 23 August— 
Dinamo I 21 —10; Recolta M.A.S.—Pro
gresul I.T.B. 17-13.

POPICE FETE : Locomotiva P.T.T.— 
Voința metalo-chimic 1412—1331 ; Metalul 
23 August—Recolta M.A.S. 1236—1168.

întrecerile desfășurate pînă acum au 
prilejuit vii dispute. Sportivii tuturor echi
pelor participante la această competiție se 
străduiesc să obțină rezultate cît mai 
bune.

Corespondent
I. DÄNCIULESCU

a VH-a
în aula Bibliotecii Centrale 
runda a VlI-a a finalei Cam- 
Aceasta a fost caracterizată

Campionatului R.P.R. la șah

Runda
Duminică după amiază 

Universitare s-a desfășurat 
pionatului R.P.R. de șah.
prin partide combinative, dîrz disputate, fapt care a fă
cut ca la ora 22, numai trei difltre acestea să aibă un 
rezultat final.

Un joc foarte interesant s-a desfășurat în partida 
Ghițescu-Halic. Halic, cu negrele, a ales un sistem de 
joc pasiv ieșind din deschidere cu o poziție egală. In 
jocul de mijloc Ghițescu atacă insistent poziția negrului 
și reușește pentru moment să ia inițiativa. In continuare, 
Halic se apără însă cu multă precizie și la jocul inexact 
al albului reușește să obțină avantaj hotărîtor și să de
cidă partida în favoarea sa la mutarea 43.

In partida Ciocîltea — Voiculescu albul a ales varian
tele Pelikan din apărarea franceză pe care a tratat-o în 
mod original și combinativ ceea ce a făcut ca partenerul 
său, Voiculescu, să intre în mare criză de timp. In jocul 
de mijloc, Ciocîltea sacrifică material și obține o poziție 
superioară. Voiculescu cu toate eforturile depuse, nepu- 
tînd echilibra jocul s-a recunoscut învins la mutarea 37.

A treia partidă terminată între dr. Romulus Alexan- 
drescu și tînărul Griinsberger a avut un rezultat de egali
tate, numai după 13 mutări, rezultat care însă nu a sa
tisfăcut exigențele publicului fiind departe de o partidă 
combativă.

Luni au continuat să se joace partidele întrerupte din . 
rundele a V-a, a Vl-a și a VlI-a. Fără să se mai reia 
jocurile s-au înregistrat următoarele rezultate : Bălănel— 
Samarian 1-0, Drimer—Breazu Vî-'A, Crețulescu—Ră-
dulescu 0-1, Rusănescu—Costea ‘A-1/» și Breazu—Rusă, 
nescu Vi-’A-

Tînărul Griinsberger, care avea un avantaj și pozițio
nal în partida cu Crețulescu a jucat excelent în jocul 
final ceea ce a făcut ca să-și adjudece partida la mu
tarea 49. Ciocîltea în partida sa cu Szabo a profitat de 
jocul slab și imprecis al partenerului său și a reușit la 
mutarea 69 să cîștige.

De asemenea Costea și-a valorificat avantajul material 
și pozițional în partida sa cu M. Rădulescu care s-a re
cunoscut învins la mutarea 43.

După cîteva mutări partida 
mină remiză. Tot remiză s-au 
tre Reicher—G. Alexandres.cu, 
Halic—Bălănel.

Urseanu și Ghițescu jucînd 
cîștigat la mutarea 53 și respectiv 65.

Partida G. Alexandrescu—Troianescu s-a întrerupt 
pentru a doua oară cu avantajul de partea lui Alexan
drescu.

După 7 runde, în clasament conduct Ciocîltea și Griin- 
sberger cu cîte 5 puncte fiecare. Urmează I. Szabo 4‘A 
puncte, Troianescu 4 puncte și o partidă întreruptă, Ha
lic, Urseanu, Bălănel, Reicher, M. Rădulescu și Ghițescu 
cu 4 puncte.

Crețulescu—Szabo se ter- 
terminat și partidele din- 
Dr. Troianescu și Drimer, 

partidele cu Seimeanu au

N. FOTINO 
arbitru principal al Campionatului

J- • Duminică s-a încheiat campionatul masculin de j 
(handbal al R.P.R. Pe linia comportărilor bune din ulti- ) 
I mul timp, handbaliștii echipei C.G.A. au întrecut cu l 
|7—5 Metalul-Reșița, cucerind în felul acesta pentru -j 
( a cincea oară consecutiv titlul de campioană a țării. ) 
I Echipele Știința I.C.F. și Flamura roșie-Jimbolia, cla- i

f ® Ultima etapă a campionatului republican de atle- 1 
j- tism s-a desfășurat sîmbătă și duminică pe stadionul i 
l Republicii din Capitală. In ciuda temperaturii scăzute ) 
l și a timpului nefavorabil atleții și-au disputat cu dir- ) 
1 zenie întiietatea. în cursa de 10 km. marș Nicolae I

Liga a realizat cu timpul de 45’54’’6/10 cea mai’bună | 
performanță a anului. La 100 m. plat femei Alexandra 3 
Sicoe a obținut 12”9/10, N. Ivanov a aruncat greuta- I 
tea la 14,80 m., iar Iolanda Balaș a trecut ștacheta ) 
înălțată la 1,60 m. Titlul de campioană republicană de ) 
atletism pe anul 1955 a fost cîștigat de reprezentativa j 
asociației Dinamo. j

! sate pe ultimele două locuri, au retrogradat în cate- •! 
(goria B. -j
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TELEGRAMĂ
Tovarășului HARRY POLLITT

Secretar general al Partidului Comunist
din Marea Britanle

Londra
Dragă tovarășe Pollitt.
Cu ocazia celei de a 65-a aniversări a zilei dvs. de naștere Comitetul Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn vă transmite un salut frățesc de luptă.
Vă urăm mulți ani de sănătate și noi succese în activitatea dv. pentru binele po

porului britanic, pentru pace și socialism.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC 
ROMÎN

„Unificarea Germaniei — o chestiune
a germanilor înșiși“

BONN 21 (Agerpres). — După cum rela
tează ziarul „Frankfurter Allgemeine“, Deh
ler, președintele „partidului liber democrat“, 
a declarat la 19 noiembrie la Mühlheim, în 
cadrul adunării organizației locale a parti
dului său, că delegația observatorilor Repu
blicii Federale Germane la conferința de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe nu 
a dat dovadă de inițiativă și nu a stabilit 
nici un fel de contact cu delegația sovieti
că.

Unificarea Germaniei, a spus el, este în 
primul rînd o chestiune a germanilor înșiși. 
De aceea Occidentul nu trebuie să se declare 
nemulțumit dacă germanii vor duce ei înșiși 
tratative cu rușii în această problemă care 
are cea mai mare însemnătate pentru soar
ta lor. Dehler a declarat că tratativele cu 
Uniunea Sovietică pot fi încununate de suc
ces numai în cazul cînd se va manifesta do
rința de a accepta „anumite variații“ în 
ceea ce privește a<j>rdurile de la Paris.

Adepțiî blocurilor militare la lucru2V. A. Bulganin și N. S. Hrușciov 
au vorbit

în fața parlamentarilor indieni
DELHI 21 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 21 noiembrie, N. A. Bulganin, președin

tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
N. S. Hrușciov, membru în Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., au vizitat Parla
mentul Republicii India.

S. Radhakrishnan a rostit o scurtă cuvîn
tare în care a salutat în 
parlamentului pe oaspeții 
apoi cuvîntul lui N. A. 
rostit o amplă cuvîntare.

După cuvintarea lui 
S. Radhakrishnan a 
Hrușciov.

Cuvîntările lui N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov au fost traduse simultan în limba 
hindu și au fost ascultate cu deosebită aten
ție de membrii parlamentului.In mijlocul copiilor din Delhi

DELHI 21 (Agerpres). TASS transmite: 
N. A. Bulganin, președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S. și N. S. Hrușciov 
membru al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și-au consacrat dimineața zilei 
de 21 noiembrie înttlnirii cu copiii indieni 
din Delhi.

Programul a început cu parada membri
lor organizației de copii „Disciplina națio
nală". La ora 9 în Parcul copiilor au sosit 
N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov, precum șl 
primul ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, 
vicepreședintele Indiei Sarvapalli, Radha
krishnan și alte personalități oficiale. In 
aplauzele furtunoase ale copiilor N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov au urcat la tribună 
pe o cărare acoperită cu petale de tranda
firi Apoi a început parada, la care au par
ticipat 2.500 de copii.

După paradă N. A. Bulganin și N. 
Hrușciov, însoțiți de primul ministru 
Nehru, au vizitat tabăra organizației 
cercetași. Copiii au fost entuziasmați 
atenția manifestată de oaspeții sovietici 
față de odihna și distracțiile lor.

numele membrilor 
sovietici. El a dat 
Bulganin, care a

dat
N. A. Bulganin, 

cuvîntul lui N. S.

S.
1. 

de 
de

„Indienii și rușii sînt frati“
DELHI 21 (Agerpres).— TASS transmite: 

La 20 noiembrie, N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov au vizitat orașul Agra, situat la 
200 km. sud-est de Delhi, unde se află mo
numentele arhitectonice ridicate în perioada 
înfloririi imperiului marilor Mogoli.

Avioanele, pe bondul cărora se aflau N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușctov și persoanele 
care îi însoțeau, au aterizat pe aeroportul 
situat la o distanță de 12 km. de orașul 
Agra.

Aproape pe tot parcursul de la aerodrom 
pînă în oraș mașinile în care se aflau oas
peții au trecut printre două rînduri dese de 
țărani și de alți locuitori ai acestei regiuni, 
care sosiseră cu mult timp înainte pentru 
a-i saluta pe N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov. La sosirea oaspeților au răsunat 
aclamațiile: „Indienii și rușii sînt frați I", 
„Trăiască Bulganin și Hrușciov !". Pe alocuri 
erau instalate megafoane prin care 
transmis saluturile.

Cuvintarea

s-au

lui

Mașinile au trecut de zidurile îndărătul 
cărora se află Taj-Mahal, măreful monument 
arhitectonic al imperiului marilor Mogoli, ri
dicat pe la mijlocul sec. al XVII-tea din or
dinul împăratului Sahjahan. Taj-Mahal este 
un magnific mausoleu construit din mar
mură de un alb strălucitor cu ornamentații 
din pietre scumpe:

Apoi, N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov, 
însoțiți de guvernatorul statului, au plecat 
la Fortul mogol, situat în apropiere, care 
a fost construit în a doua jumătate a se- 
colu'ui al XVI-lea.

Intr-una din sălile palatului Fortului, se 
aflau cîteva sute de reprezentanți ai popu
lației orașului Agra, în frunte cu membrii 
comitetului obștesc local pentru primirea lui 
N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov.

Singhal, reprezentantul comitetului, a a- 
dresat oaspeților un salut.

N. S. Hrușciov, întîmpinat cu aplauze 
furtunoase, a rostit cu acest prilej o scurtă 
cuvîntare.

pactului de la Bagdad. Nasser a declarat că 
prezenta observatorilor americani la această 
conferință „echivalează cu aderarea S.U.A. 
la pactul de la Bagdad care se știe că urmă
rește să submineze unitatea popoarelor 
arabe“

Intr-un comentariu
de la Bagdad, ziarul egiptean „Al Akhbar' 
afirmă că „pactul de la Bagdad este finan
țat de americani“.

BAGDAD 21 (Agerpres). — La 21 noiem
brie a început la Bagdad — Capitala Iraku
lui — conferința țărilor semnatare ale pac
tului de la Bagdad.

CAIRO 21 (Agerpres). — După cum rela
tează agenția France Presse, primul ministru 
al Egiptului, Nasser, a acordat coresponden
tului din Cairo al agenției italiene „Ansa“ 
un interviu în legătură cu conferința țărilor

Apoi, intr-una din grădinile din apropie
rea orajșului Agra, guvernatorul statului, K.
M. Munshi, a oferit un dejun în cinstea lui
N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov și a persoa
nelor care îi însoțesc.

Din partea guvernatorului, lui N. A. 
Bulganin și N. S. Hrușciov le-au fost ofe
rite daruri, printre care o machetă a mauso
leului Taj-Mahal, executată artistic.

N. A. Bulganin a mulțumit călduros gu
vernatorului și soției sale pentru daruri și 
in numele său și al lui N. S. Hrușciov le-a 
cîerit daruri. In încheiere, N. A. Bulganin a 
rostit cuvinte de salut în cinstea prieteniei 
veșnice și de nezdruncinat dintre popoarele 
sovietic și indian.

Adresîndu-se gazdelor, N. S. Hrușciov a 
spus.

Nikolai Alexandrovici Bulganin a expri
mat aici, în numele său personal și în nu
mele meu, mulțumiri pentru prietenia mani
festată față de noi în acest minunat oraș. 
Aș vrea să mă alătur cuvintelor sale și să 
vă exprim încă odată cele mai calde senti
mente și recunoștință.

Arătlnd macheta mausoleului Taj-Mahal. 
N. S. Hrușciov a continuat:

Acesta este un dar minunat, care dove
dește măreția tării și măiestria poporului in
dian. Acest dar este de neprețuit. La darurile 
pe care vi le-am oferit noi, alăturăm senti
mentele noastre cele mai prietenești față de 
India. Noi sîntem prietenii dvs. nu numai 
pe timp senin, cînd soarele strălucește mîn- 
gîietor. Noi sîntem prietenii dvs. pe orice 
vreme și dacă va bate vreun vînt sau vreun 
curent dăunător sănătății poporului indian, 
amintiți-vă de noi, iar noi nu vă vom uita 
niciodată.

Trăiască prietenia veșnică între popoarele 
Uniunii Sovietice și Indiei! Vă mulțumesc 1

La amiază, oaspeții sovietici au plecat din

consacrat conferinței

Sărbătorirea în Franța a „Zilelor prieteniei franco-romîne“
PARIS 20 (Agerpres). — Corespondentul 

„Agerpres“ transmite: La 18 noiembrie a 
sosit la Paris, pentru a participa la mani
festațiile organizate cu prilejul „Zilelor prie
teniei franco-romîne“ mai multe personali
tăți reprezentînd cercurile . artistice, științi
fice și culturale din Republica Populară Ro- 
mînă. Printre aceștia se află: acad, profe- 
sof Stoilov, membru al Academiei Republi-

cii Populare Romîne; pianistul Gheorghe 
Halmoș, artist emerit al Republicii Populare 
Romîne și Alexandra Roșianu, director la 
Institutul Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea. Oaspeții au fost primiți cu multă 
căldură la sosirea lor la Paris de către re
prezentanți ai cercurilor culturale și artis
tice franceze, precum și de membri ai Aso
ciației „Franța. Romînia“.

Noi incidente grave în MarocN. S. Hrușciov
fost animat de două sentimente : primul, a 
fost sentimentul de admirație față de mă
reția ooporului, de arta sa, de cultura sa, 
de măiestria sa, care au înflorit încă cu 
multe secole în urmă. Acest monument este 
o mîndrie a poporului vostru.

In mine s-a trezit însă și un alt senti
ment. Fără să vreau m-am gîndit cum regii 
și împărații n-au cruțat munca omului, cum 
au risipit o. Inălțînd astfel de monumente 
cu mîinile oamenilor peste care stăpîneau, ei 
au secătuit forțele și mijloacele poporului cu 
unicul scop — de a se glorifica pe ei în
șiși. Iar în acest timn, se pare, milioane de 
oameni au murit de foame. Iată, de o parte, 
bogăția și de cealaltă — mizeria.

Scuzați-mă dacă m-am îndepărtat de la 
subiect, dar am vrut să vorbesc de senti
mentele, pe care le-am încercat vizitînd acest Agra, înapoindu-se la Delhi.

nu-numele meu, în
Nikolai Alexandrovici 

Bulganin. și în numele prietenilor care ne 
însoțesc, să vă salut, și să vă exprim cal
dele noastre sentimente și bunele noastre 
urări. (Aplauze).

Nu există cuvinte prin care se pot ex
prima sentimentele care în momentul de 
față umplu inimile noastre Apreciem extrem 
de mult dovezile de prietenie pe care po
porul indian le manifestă pretutindeni în 
timpul vizitei noastre aici care a început de 
puțin timp.

Vă pot încredința că poporul nostru nu
trește, la rîndul său, cele mai sincere senti
mente de prietenie față de poporul Indiei. 
(Aplauze furtunoase).

Voi trăiți primăvara minunată a eli
berării naționale și a conducerii’ 'indepen
dente a țării dvs. Aș vrea însă să vă atrag 
atenția că libertatea și independența pot fi 
consolidate numai cu condiția ca să puteți 
dezvolta industria voastră și îndeosebi con 
strucția de mașini (Aplauze).

N-aș vrea să vă dru sfaturi. Cred că dum
neavoastră înșivă înțelegeți totul perfect de 
bine.

Am vizitat adineauri remarcabila creație 
a unor mîini omenești — minunatul mauso
leu. Cînd am privit această construcție, amPrînz

Permiteti-mi ca în 
mele prietenului meu it

PARIS 20 (Agerpres). — Potrivit relată- 
19 noiembrie au 
orașe din Maroc 
sultanului Siddi 

înapoiat din exil

rilor presei franceze, 
avut loc într-o serie

la 
de 

ciocniri între partizanii 
Mahommed Ben Yusef, 
(care, după cum se știe, a cerut revizuirea 
tratatului de protectorat al Franței asupra

Marocului, încheiat în anul 1912) și parti
zanii fostului sultan Ben Arafa.

La Rabat a avut loc o ciocnire în sala 
de primire a palatului 
apărut un grup 
Arafa. Ciocnirea 
și răniți.

sultanului, unde a 
de partizani ai lui Ben 

s-a soldat cu cîțiva morți

Agențiile de presa comunică din

oferit de J. Nehru

monument.
Vă mulțumesc încă odată pentru ospitali

tate, pentru minunatele daruri pe care ni 
le-ați oferit. Mulțumesc domnului guverna
tor nersonal, soției sale, care ne-a însoțit, 
și reprezentanților autorităților orășenești. 
Mulțumesc de asemenea membrilor comite
tului pentru organizarea acestei primiri.

Vă urăm tuturor fericire și tot binele 1 
(Aplauze furtunoase).

LENINGRAD. — La 19 noiembrie au sosit 
la Leningrad primul ministru al Norvegiei, 
E. Gerhardsen, împreună cu soția, și mem
brii delegației guvernamentale norvegiene, 
care vizitează Uniunea Sovietică.

MOSCOVA. — Răspunzînd invitației So
vietului Suprem al U.R.S.S., la 20 noiembrie 
a sosit la Moscova o delegație de membri ai 
parlamentului austriac. Delegația este con-

dusă de A. Frisch, președintele Consiliului 
federal.

PEKIN. —Potrivit unei declarații a lideru
lui Partidului Comunist din Malaya pe la 
mijlocul lunii decembrie intre Cin Peng, se
cretarul general al Partidului Comunist din 
Malaya și Tongku Abdul Rahmap, primul 
ministru al Malayei, vor avea loc tratative 
pentru instaurarea păcii în Malaya.

Cuvintarea rostită de J. Nehru
DELHI 21 (Agerpres). — TASS trans

mite cuvintarea rostită de Jawaharlal Nehru 
la prînzul oferit la 20 noiembrie în cinstea 
lui N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov în care 
a spus nrintre altele :

Excelențe, domnilor!
Stimații noștri oaspeți din Uniunea So

vietică se află la Delhi abia de două zile și 
jumătate. In acest timp scurt ei au fost mar
torii primirii minunate pe care le-a făcut-o 
populația acestui oraș. Cred că nu este ne
cesar să mai spun ceva în legătură cu a- 
ceastă primire, deoarece poporul nostru s-a 
pronunțat clar, iar noi nu sîntem decît re
prezentanții poporului. Totuși aș vrea să ex
prim în numele meu personal și în nume’e 
guvernului nostru cel mai cald salut dom
nului Bulganin și domnului Hrușciov pre
cum și celorlalți oaspeți din Uniunea So
vietică.

Nu este un simplu salut oficial. Eveni
mentele au arătat că între popoarele celor 
două mari țări ale noastre există o profundă 
prietenie și înțelegere reciprocă, ceea ce în
seamnă mai mult decît toate saluturile ofi
ciale. înțelegerea reciprocă și prietenia s-au 
dezvoltat mereu deși drumurile pe care pă
șesc țările noastre diferă unul de pelălalt. 
In ciuda acestei deosebiri între felurile de a 
aborda soluționarea problemelor noastre, 
fapt care este inevitabil în condițiile care 
determină situația țărilor noastre, a popoa
relor noastre, între noi nu au existat nici 
un fel de elemente de conflict. Dimpotrivă, 
s-a constatat o apropiere reciprocă în nu
meroase domenii importante de activitate. 
Aș fi fericit dacă aceasta ar fi situația nu 
numai în prezent, ci și pe viitor. Sîntem ve-

adevărat că între tarile noastrecini, și este
au existat relații de bună vecinătate și re
lații de prietenie și avantaj reciproc. Sînt 
convins că această prietenie este necesară 
pentru alte chestiuni de mai mare amploare 
și, în primul rînd, pentru cauza de cea mai 
mare importanță, vitală — cauza păcii în 
lumea întreagă.

La baza educației noastre, noi cei din In
dia am pus moștenirea marilor noștri con
ducători, faptele lor și de asemenea me
todele pașnice la care am recurs în lupta 
noastră pentru libertate. Cu atît mai mult 
credem în pace și colaborare.

Salutăm colaborarea și ajutorul prietenesc 
al altor țări. Noi știm însă că o națiune se 
dezvoltă datorită eforturilor proprii, forțe 
lor proprii. Bizufndu-ne pe noi înșine am 
cucerit independența și, acționînd în acest 
fel, sperăm să atingem țelurile pe care ni 
le-am propus. Nu sîntem tari din punct de 
vedere militar și nici din punct de vedere 
al bunurilor materiale. Dar sîntem tari prin 
încrederea în poporul nostru. Vreau să de
clar cu modestia cuvenită că în această lume 
pătrunsă de frică și temeri, noi nu încer
căm un sentiment de teamă. De ce trebuie 
să ne temem ? Noi vrem să trăim în relații 
de prietenie cu alții.
fie frică dacă poporul nostru este pătruns 
de încredere în forțele sale ?

Nu avem intenția să învățăm pe alții, dar 
sîntem convinși că pacea în întreaga lume 
și securitatea nu pot fi realizate cu ajutorul 
pactelor și alianțelor militare sau prin sto
carea de armament. Nu sîntem înclinați 
spre militarism și nu aprobăm folosirea

De ce trebuie să ne

și a abordării răz- 
actuale. Se 

rece“, despre

frazeologiei militariste 
boinice a problemelor 
mult despre „războiul 
și grupuri rivale, ,despre blocuri și 
militare și toate acestea se fac „în 
păcii“ Noi nu facem parte din nici 
de lagăr sau alianță 
lagăr din care facem parte 
păcii și bunăvoinței.

Am avut cinstea, după cum știți, să vizi
tez Uniunea Sovietică și să mă bucur acolo 
de o primire călduroasă și cordială. Aș vrea 
să-mi exprim profunda recunoștință față de 
excelențele voastre și de poporul Uniunii So
vietice pentru simpatia exprimată față de 
mine, simpatie ce iese din cadrele oricărei 
oficialități. Am constatat că Uniunea Sovie
tică s-au trasat sarcini uriașe și s-a făcut 
mult pentru bunăstarea poporului. Am con
statat înainte de toate o năzuință fermă și 
larg răspîndită spre pace.

Cred sincer că vizita dumneavoastră în 
India va contribui la măreața cauză a păcii 
și colaborării pentru care luptăm cu toții și 
dv. înșivă veți constata că poporul Indiei își 
consacră eforturile nu numai îmbunătățirii 
situației proprii, ci și cauzei de o amploare 
mai mare — a progresului întregii omeniri.

Aș dori ca excelențele voastre să trans
mită guvernului dv. și marelui dv. popor sa
lutul și mesajul nostru de bunăvoință și 
colaborare.

Excelențe, domnilor 1
Propun să ridicăm paharul în sănătatea 

excelențelor lor. dl. Bulganin și dl. Hrușciov, 
precum și pentru cauza păcii în întreaga 
lume.

discută 
lagăre 
alianțe 
numele 
un fel 

militară. Singurul 
este lagărul

Cuvintarea rostită de N. A. Bulganin
DELHI 21 (Agerpres).— TASS transmite 

cuvintarea rostită de N. A. Bulganin la prîn
zul oferit la 20 noiembrie de primul ministru 
al Republicii India, J. Nehru, în care a spus 
printre altele;

Domnilor 1
In tot decursul istoriei, țările noastre au 

întreținut relații de prietenie și popoarele 
noastre au avut unul față de altul o atitu
dine plină de respect. Popoarele Uniunii So
vietice și Indiei au găsit întotdeauna spri
jin moral unul la celălalt în lupta lor pen
tru un viitor mai bun. Prietenia, colabora
rea lor s-au întărit și mai mult îndeosebi 
în prezent cînd India și U.R.S.S. au multe 
interese comune în lupta pentru pace, pen
tru fericirea omenirii. Relațiile noastre se 
întemeiază pe cele cinci principii cunos
cute.

India și Uniunea Sovietică sînt țări Iu
bitoare de pace. Noi avem orînduiri politice 
și sociale diferite și am ales căi diferite 
pentru a asigura popoarelor noastre o viață 
fericită și prospera. Dar cuvîntul „pace" este 
sfînt în egală măsură popoarelor Indiei și 
popoarelor Uniunii Sovietice. Această voință 
de pace ne apropie, ne unește și ne permite 
să luăm în comun atitudine activă pentru 
reglementarea pașnică a problemelor in
ternaționale litigioase.

Popoarele de pe întreg globul pămîntesc 
au răsuflat ușurate după conferința de la 
Geneva a șefilor guvernelor celor patru pu
teri, care a dat speranțe că se va lichida așa- 
zisul „război rece“. Popoarele cer acum ca 
guvernele tuturor țărilor lumii să-și înte
meieze relațiile cu celelalte state în „spiri
tul Genevei“.

Guvernul sovietic a primit cu profundă 
satisfacție rezultatele conferinței dfe la Ge
neva a șefilor guvernelor celor patru puteri 
și, după cum se știe, a întreprins o serie 
de noi acțiuni concrete care vor contribui 
la micșorarea continuă a încordării interna
ționale și la întărirea încrederii între state. 
Guvernul sovietic intenționează să urmeze 
și pe viitor această politică, indiferent de 
greutățile pe care le-ar întîmpina în cale.

După întîlnirea șefilor guvernelor s-au în
trunit miniștrii Afacerilor Externe care tre
buiau să găsească căi pentru rezolvarea pro
blemelor enunțate în directivele șefilor gu
vernelor celor 
multe eforturi 
comun acord.

Spre marele 
niștrilor nu a i 
chis de păreri.

Cu toate acestea guvernul sovietic nu 
pierde speranța și este convins că în cele

patru puteri. Noi am depus 
pentru a obține hotărîri de

nostru regret, conferința mi- 
reaiizat decît un schimb des-

din urmă cele patru puteri vor rezolva în 
modul cuvenit problemele ce le stau în față.

Noi am fost întotdeauna împotriva „răz
boiului rece“ și nu vrem ca el să reînceapă.

In ceea ce privește problema germană, 
poziția noastră a. fost și rămîne neschimbată. 
Pentru a rezolva această problemă este ne
voie de timp și răbdare. Considerăm că în 
rezolvarea acestei probleme trebuie să ne 
bizuim, în primul rînd, pe poporul german 
și sarcina noastră trebuie să fie aceea de 
a-1 ajuta în această acțiune.

In Asia s-au produs și se produc schim
bări istorice... cele mai mari țări ale acestui 
continent sînt Republica Populară Chineză, 
India și Uniunea Sovietică. Pentru cauza pă
cii generale este extrem de important fap
tul că relațiile dintre aceste trei puteri se în
temeiază pe principiile trainice ale coexis
tenței pașnice, prieteniei și colaborării.

Cu participarea activă a Indiei au fost 
rezolvate deja o serie de probleme compli
cate privind Asia. Sîntem încredințați că și 
de acum înainte India și guvernul ei, în 
frunte cu prietenul nostru d-1 Nehru, vor 
apăra de asemenea activ pacea în Asia și 
în întreaga lume.

fngăduiți-mi să toastez pentru primul mi
nistru al Republicii India, d-1 Javaharlal 
Nehru.

la ordinea zilei:
De cîteva zile din Geneva nu mai so

sesc obișnuitele comentarii asupra con
ferinței. Acolo mai lucrează doar cîțiva 
ziariști in așteptarea trenurilor și perso
nalul administrativ al delegațiilor. Dar, 
oră de oră din toate colțurile lumii sosesc 
telegrame care ne vorbesc despre acțiu
nea mereu mai vie pentru a apăra ceea 
ce noi cu toții am denumit „spiritul Ge
nevei". Și aceste acțiuni nu pot să nu-și 
găsească ecou in sinul unor cercuri res
ponsabile de politica țării noastre.

Nu voi înșira aci multe fapte, ci mă 
voi limita la ceea ce este nou in sînui 
mișcării de tineret din Italia.

Cu ocazia sărbătoririi celei de a 10-a 
aniversări a înființării Federației Mon
diale a Tineretului Democrat a fost pre
zentată organizațiilor de tineret din Ita
lia propunerea de a se forma o delegație 
unitară care să viziteze Republica Popu
lară Chineză. Problema normalizării ra
porturilor dintre Italia și China este, după 
cum se știe, una dintre problemele cen
trale în discuție, tratativele comerciale ce 
se desfășoară la Londra intre o dele
gație italiană și una chineză fiind urmă
rite cu mult interes de cercurile econo
mice.

, Propunerea de a se trimite în China o 
delegație reprezentativă a tuturor curen
telor politice ale tineretului italian a fost 
însoțită de inițiativa Federației Tine
retului Comunist de a se trimite o de
legație unitară și în Uniunea Sovietică 
și țările arabe. Aceste propuneri cores
pund dorinței unor largi cercuri ale tine
retului italian. Ele reflectă și dorința 
unor cercuri de tineret ale partidelor gu
vernamentale de a contribui în mod di
rect la dezvoltarea legăturilor de priete
nie și a schimburilor economice și cultu
rale între apus și răsărit în scopul sti
mulării unui „nou curs" al politicii ex
terne italiene. „Nici o mișcare de tineret 

se spune într-o rezoluție a conducerii 
Federației Tineretului Comunist — nu 
mai poate să se sustragă de la responsa
bilitatea de a adopta o poziție clară în 
problemele politicii externe ital'.ene, în 
legătură cu rolul de importanți hotărt- 
toare pe care poate și trebuie să și-l asu
me Italia în viața politică europeană și 
în special în regiunea Mediterunei".

Aceste inițiative au fost luate chiar 
in zilele cînd la Geneva se desfășura 
conferința celor patru miniștri de ex
terne. Cercurile cele mai reacționare din 
țară au încercat, bine înțeles, să mas
cheze refuzul cu care miniștrii occiden
tali au tratat orice soluții realiste și 
concrete în problema securității europe
ne, a problemei germane, dezarmării și 
a schimburilor dintre răsărit și apus 
pentru a încerca să-și reia ofensiva lor 
maccarthistă declarînd lichidat de acum 
înainte, începutul de destindere interna
țională.

Opiniei publice nu i-a scăpat însă fap
tul că tocmai cînd aceste cercuri procla
mau sfîrșitul destinderii, primul ministru 
al unei țări atlantice — Norvegia — de
clara la Moscova că țara sa nu va acorda 
baze militare unor puteri străine, iar o

lupta pentru un nou curs 
în politica externă 
problema 
membri in

primirii de noi 
O. N. U.
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delegație sovietică, în frunte cu tovară
șii Bulganin si Hrușciov, pornea într-o 
călătorie destinată să aducă o nouă con
tribuție întăririi prieteniei dintre Uniu
nea Sovietică și mari țări asiatice ca 
India, Birmania și Afganistan.

In ciuda tuturor manevrelor întreprin
se pentru a-l tulbura, curentul spre des
tindere nu poate fi deci stăvilit, dat fiind 
că aceasta este voința maselor largi 
populare. Și opinia publică italiană a 
avut zilele acestea prilejul să constate în 
ce măsură cîteva luni de destindere au 
deschis în mod concret posibilitatea de 
a rezolva una dintre problemele cele mai 

" importante ale politicii externe italiene 
— aceea a intrării Italiei în Organizația 
Națiunilor Unite.

Sprijinul acordat de Uniunea Sovietică 
proiectului canadian pentru primirea ce
lor 18 țări care au făcut cerere în acest 
sens, deschide calea pentru intrarea Ita
liei în O.N.U. In această situație este 
destul de semnificativă nervozitatea 
cercurilor oficiale față de amenințarea 
Statelor Unite de a face ca prin discri
minarea absurdă pe care vor să o cre
eze față de R. P. Mongolă, să blocheze 
intrarea șl a Italiei în O.N.U. Această 
atitudine a constituit obiectul discuțiilor 
la conferința ambasadorilor italieni de la 
Londra, Moscova, Washington, Paris și 
Bonn, care a fost prezidată la Roma de 
însuși președintele Republicii.

Comunicatul de închidere al conferin
ței ambasadorilor anunță desfășurarea 
unei acțiuni mai eficace de apărare a 
intereselor noastre politice și economice 
„în cadrul alianțelor și în interesul co
laborării internaționale și al păcii“.

numeroasele 
opiniei pu- 

externă de 
italiene și

Acesta este unul dintre 
simptome care arată forța 
blice care cere o politică 
apărare activă a intereselor 
părăsirea supunerii docile față de po
litica blocurilor, care practic vorbind re
duce țara noastră la o simplă anexă a 
unei organizații militare.

Propunerea americană care urmărește 
să creeze noi discriminări, de data 
ceasta împotriva R. P. Mongole și să 
blocheze în felul acesta din nou întreaga, 
chestiune, a constituit un duș rece pen
tru înfocații partizani ai politicii atlan
tice. Cu toate că nu s-au produs încă 
luări de poziție oficiale, după unele co
mentarii din surse bine informate, gu
vernul italian ar avea intenția „să so
licite solidaritatea activă a aliaților săi 
pentru a trece astfel peste dificultățile 
care se opun intrării noastre în O.N.U.“. 
Totuși nu s-a văzut pînă acum nici o 
singură inițiativă concretă în această di
recție.

Chiar și multe ziare de dreapta, care 
deobicei se pronunță în sprijinul politicii 
externe americane, recunosc că poziția,

a-

Statelor Unite în această problemă con
travine intereselor întăririi colaborării 

internaționale și intereselor naționale ale 
Italiei.

Ziarul „Tempo" cere „să se exercite o 
influență asupra Statelor Unite", pentru 
„a le convinge" să nu folosească veto-ul 
în admiterea R. P. Mongole.

Ziarul catolic „Quotidiano“ recunoaște 
într-o corespondență din Washington că 
leza americană cum că Republica Popu
lară Mongolă „nu există din punct de 
vedere diplomatic" este neîntemeiată, de
oarece acest stat există din 1921.

Ziarul „Gazetta del Populo" care apa
re la Torino scrie că „trebuie să se pună 
întrebarea la ce servește opoziția ameri
canilor ?“ La această întrebare este greu 
de dat un răspuns. Intr-adevăr foarte 
puține țări, chiar și cele mai apropiate 
și prietene Statelor Unite pot sprijini în 
mod deschis această teză a Washingtonu
lui.

Față de concluziile conferinței de la 
Geneva, grupele ultra-reacționare ale 
atlanticilor au încercat să treacă la con- 
tra-ofensivă, propunînd o întoarcere la 
politica de „război rece" a fostului gu
vern Scelba. De această poziție reacțio
nară s-a diferențiat totuși atitudinea a- 
doptată de diferite cercuri ale unor par
tide guvernamentale. Astfel, ministrul de 
externe, Martino, a declarat că speră că 
viitoarele tratative diplomatice vor aduce 
un spirit de adevărată destindere, ale 
cărui avantaje au și fost întrezărite. Iar 
ziarul „Osservatore Romano" (organul 
Vaticanului), ținlnd în mod vădit seama 
de starea de spirit a cercurilor largi ale 
catolicilor de rînd, a publicat un articol 
în care arată că deși nu a fost realizat 
un acord intre miniștrii Afacerilor Ex
terne, rămîne speranța de a se asigura 
coexistența pașnică a popoarelor. „Spi
ritul Genevei — scrie ziarul — nu a 
dispărut. El s-a transformat Intr-un spi
rit al popoarelor". Este limpede că în 
Italia ca și în tot restul lumii cuvlntul 
hotărîtor pentru a duce mai departe de
stinderea și pentru a obliga guvernul 
italian să adopte o atitudine femnă și 
activă îl are opinia publică

O delegație a mișcării italiene a par
tizanilor păcii s-a prezentat la ambasa
dorii celor patru puteri — U.R.S.S.. 
S.U.A., Anglia șl Franța — pentru a le 
inmîna o scrisoare în care se cere ca 
„vocea popoarelor să fie auzită de gu
vernele care au datoria de a apăra „spi
ritul Genevei", reluînd cit mai curînd 
convorbirile care să liniștească omeni
rea și să-i confirme speranța și voința 
ei de pace“.

Inițiativele luate de Federația Tinere
tului Comunist dovedesc că tineretul 
italian înțelege, de asemenea, să se in
tegreze în mod activ în această lum 
care este în același timp lupta pentru 
o politică externă itatiană de colaborare 
și pace cu toate țările, o luptă pentru 
a face să propășească destinderea, care 
nu poate fi și nu va fi oprită de ațltătorii 
„războiului rece".
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