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Partidul, conducătorul nostru
Astăzi se deschid în Capitală lucră

rile celui de al II-Iea Congres a! 
Partidului Muncitoresc Romîn, 

wenimfcnt de seamă nu numai pentru 
partid, ci și pentru întregul nostru popor 
muncitor, pentru toți cei ce muncesc și 
luptă spre întărirea și înflorirea patriei.

Partidul nostru este continuatorul. în
cercat al celor mai bune tradiții ale 
luptei revoluționare a poporului, a clasei 
muncitoare din Romîniâ. In zilele cînd 
se desfășoară cel de al II-Iea Congres 
al partidului, noi trecem în revistă nu 
numai luptele și victoriile din ultimii ani, 
ci întreaga cale de luptă eroică parcursă 
vreme de aproape 35 de ani de partidul 
comuniștilor. Ne reamintim cu emoție de 
curajoșii și înflăcărați! luptători comu
niști care timp de decenii au înfruntat 
cu neclintită încredere în victorie bleste
matele Doftane ale stăpînirii burghezo- 
moșierești, au condus masele muncitoare 
în lupta revoluționară și au deschis calea 
spre o nouă viață pentru cei ce muncesc.

Sub conducerea partidului, în condi
țiile istorice noi create de victoria Uni
unii Sovietice în cel de al doilea război 
mondial, oamenii muncii din țara noa
stră au sfărîmat drînduirea cea crudă și 
nedreaptă a burgheziei și moșierimii, au 
preluat puterea în propriile lor mîini de
venind astfel stăpînii soartei lor.

In conducerea înțeleaptă de 
partid vede poporul 
zășia mersului nostru 
pe calea socialiștă.
rodnică, lupta noastră e victorioasă pen
tru că în frunte avem un stat major că
lit, o forță conducătoare încercată — par
tidul clasei muncitoare. Partidul duce o 
politică clădită pe temelia științifică a 
atotbiruitoarei învățături marxisfleniniste, 
farul luminos al întregii omeniri progre
siste. Partidul nostru învață neîncetat 
din bogatul tezaur de experiență a Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Partidul mobilizează pe oamenii mun
cii la lupta pentru dezvoltarea cu precă
dere a industriei grele, temelia întregii 
economii, a ridicării bunei stări a celor 
ce muncesc, baza de neclintit a consoli
dării independenței noastre naționale. 
Partidul întărește neîncetat alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare și 
rolul conducător al clasei muncitoare în 
această alianță care constituie temelia o- 
rînduirii democrat-populare- Pe baza unei 
munci politice temeinice, perseverente, 
partidul mobilizează masele țărănimii 
muncitoare la lupta pentru transformarea 
socialistă a agriculturii. El sprijină țără
nimea muncitoare în dobîndirea de recol
te bogate, în ridicarea continuă a bună
stării ei materiale și culturale. Partidul 
cheamă poporul 1a întărirea statului de
mocrat-popular, la dezvoltarea funcțiilor 
sale economico-organizatorice și cultu
ral-educative. El veghează la dezvoltarea 
culturii noi, socialiste în conținut și națio
nale în formă, se îngrijește de făurirea 
celor mai bune condiții pentru un avîiit 
neîntrerupt al științei și culturii în pa
tria noastră. Sub steagul partidului, se 
întărește neîncetat prietenia și frăția în
tre poporul romîn și minoritățile națio
nale. Partidul educă pe oamenii muncii în 
spiritul patriotismului înflăcărat șl al in
ternaționalismului socialist, în 
prieteniei și al colaborării cu marele po
por sovietic, al prieteniei cu popoarele țări
lor de democrație populară, ai colaborării 
cu toate popoarele iubitoare de pace. Sub 
înțeleaptă conducere a 
noastră participă activ la lupta pentru 
consolidarea lagărului țărilor iubitoare 
de pace, pentru întărirea păcii și colabo 
rării internaționale. Admiterea R.P.R 
în Organizația Națiunilor Unite repre 
zintă o nouă și puternică recunoaștere 
a prestigiului internațional pe care ȘÎ l-a 
cucerit țara noastră.

Partidul Muncitoresc Romîn este pu
ternic prin coeziunea rîndurilor sale, prin 
legătura sa indestructibilă cu poporul- 
Luptînd neîncetat pentru întărirea uni
tății sale, pentru apărarea purității rfri-

către 
nostru muncitor che- 

continuu înainte 
Munca noastră e

partidului, tara

durilor sale împotriva dușmanilor, parti
dul își întărește totodată legăturile sale cu 
masele. Partidul nu numai că învață ma
sele, dar și învață de la ele. întărirea 
continuă a unității între partid, guvern și 
popor constituie una din temeliile orîn- 
duirii noastre democrat-populare.

Politica partidului clasei muncitoare 
corespunde întru totul intereselor cele 
mai arzătoare a'ie poporului nostru. Măr
turie grăitoare a acestui 
trea ga noastră 
ani în cursul cărora s-au obținut realizări 
mărețe. Datorită politicii partidului de 
industrializare socialistă, țara noastră afe 
astăzi o economie în plină dezvoltare și 
înflorire. In decursul primului cincinal, vo
lumul producției industriei constructoare 
de mașini a crescut de aproape trei ori 
fabricînd 250 de tipuri de mașini și meca
nisme noi. Producția petroliferă s-a du
blat. Avem azi o industrie proprie de uti
laj petrolifer ale cărei produse sînt apre- 
oiate și peste hotare, o-a dezvoltat con
siderabil industria electrotehnică și pro
ducția de energie electrică care este de a- 
proape 4 ori maimare decît în 1938. In sa
tul romînesc, altădată cufundat în mizerie 
și analfabetism, au prins putere și cresc 
pe zi ce trece mugurii noii vieți socialiste. 
Aproape 35% din suprafața agricolă, în 
care intră și pășuni, finețe, vii, livezi, este 
cuprinsă astăzi în sectorul socialist. Pa
tria noastră trăiește o adevărată revolu
ție culturală. Neștiința de carte este pe 
cale de lichidare. De cultură, știință, 
literatură și artă se bucură păturile 
cele mai largi ale poporului. Nici- 
cînd scriitorii, artiștii, oamenii de 
știință, intelectualitatea nu s-au bucu
rat de asemenea condiții minunate 
cum sînt cele oferite de puterea democrat- 
populară.

Privind la 
perspectivele 
partidului le 
noi rostim plini de recunoștință față de 
partid cuvintele poetului:

„Partid, tu pentru noi prin noi învingi, 
Sub orice pas un iad străvechi tu stingi 
Și-n orice seceră, orice ciocan, 
lin cuget pui cu-avint de năzdrăvan“...

Din întreaga activitate a partidului în 
fruntea și în slujba poporului, oamenii 
muncii s-au convins că partidul este cu 
adevărat al lor, că el a apărat consecvent 
și apără interesele celor ce muncesc, sin
gurul partid pentru care slujirea cu de
votament a intereselor poporului este le
ge de neclintit. Partidul clasei muncitoare 
simbolizează tot ceea ce este mai viu și 
mai luminos în țara noastră. Tocmai de 
aceea, tineretul nostru, toți oamenii mun
cii se strîng și mai uniți sub steagul de 
luptă al partidului. Știm că mai sînt 
multe de făcut, multe uzine și case de 
construit, multe țarini de desțelenit. Știm 
că victoria nu este ușoar^a. Dar ne oonduce 
un cîrmaci încercat — partidul comuniști
lor — și ou un asemenea cîrmaci sintem si
guri de biruință.

De nebiruit este dragostea și în
crederea poporului, nostru față de 
partidul comuniștilor. Cu o dragoste fier
binte este înconjurat partidul nostru de 
către tînăra generație. Noi, tinerii, dato
răm părintelui nostru iubit, Partidului 
Muncitoresc Romîn, tot ceea ce face tine
rețea noastră mai frumoasă, mai cloco- 

spiritul titoare. Ce drumuri largi, minunate de 
muncă, creație și de bucurii sînt deschise 
tinerei generații din patria noastră 1 Școli 
și stadioane, teatre și biblioteci, totul stă 
la dispoziția tineretului. Fiecare tînăr își 
poate dezvolta din plin aptitudinile. Așa 
cum arăta tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — „Tinerii din țara noastră își pot 
permite astăzi visurile cele mai îndrăz
nețe cu siguranța că le vor vedea înfăp
tuite“. E o mare fericire să fii tînăr în 
țara noastră ! E o mare fericire să te simți 
stăfpîn al pămîntului tău, al destinului tău, 
al viitorului tău 1

Dar n-a fost întotdeauna așa- 
sînt prea îndepărtate timpurile cînd 
merii îmbătrîneau înainte de vreme, 
fețele și visurile ofilite. Cîți n-au visat 
să-și valorifice însușirile, să trăiască

fapt este în-
dezvoltare din ultimii

toate cîte am realizat și la 
luminoase pe care politica 

deschide în fata noastră,

Nu 
ti- 
cu

demn, să se bucure de bucuriile tinereții 
și cîți n-au fost opriți de zăbrelele bur- 
gheziei ? Ucenicilor li se fura dreptul la 
calificare ; în loc să ridice c hii și să 
cunoască rosturile mașinii, ei rămîneau la 
maturatul podelelor. Tinerii argați slugă
reau pe la moșieri și chiaburi. Studenții, 
dacă izbuteau — înfruntînd mizeria cea 
mai neagră — să termine facultatea, mulți 
se trezeau „șomeri cu diplomă“. Dacă tre
cutul acesta blestemat a apus pentru 
totdeauna, dacă astăzi noi trăim din plin 
tinerețea, aceasta se datorește partidului 
comuniștilor, care a condus poporul nos
tru în lupta pentru cucerirea regimului 
democrat-popular și conduce lupta noas
tră pentru făurirea socialismului. Tînărul 
muncitor care se bucură de rodul muncii 
lui aduce cuvînt de mulțumire partidu
lui. Tînărul colectivist care a dus acasă 
carele încărcate cu belșugul recoltei scrie 
partidului — cu mina care abia a deprins 
tainele slovelor — scrisoare de recunoș
tință- Tînărul student care-și împlinește 
năzuința de a cuceri cetatea științei mul
țumește din inimă partidului. Partidul ne 
insuflă bărbăție și înțelepciune, dorința 
și hotărîrea nestăvilită de a învinge. Par
tidul ne arată calea și ne învață să în
fruntăm viscolele și greutățile. Partidul 
dă un conținut nou, bogat tinereții noas
tre, ne insuflă vitejie și eroism, înaltele 
trăsături morale ale comuniștilor.

Cu grijă deosebită crește partidul orga
nizația revoluționară a tineretului nostru, 
Uniunea Tineretului Muncitor, continua
toarea tradițiilor glorioase ale U.T.C. 
Conducerea de către partid este izvorul 
forței U.T.M. Partidul învață U.T-M. să 
mobilizeze masele largi ale tineretului la 
făurirea socialismului. Partidul ne învață 
să muncim în mod temeinic pentru edu
cația comunistă a tinerei generații, pen
tru îmbunătățirea muncii ideologice în 
rîndurile tineretului, ne învață să ridicăm 
neîncetat nivelul muncii organizațiilor 
de tineret, să desfășurăm în rîndurile ti
neretului o activitate vie, creatoare, plină 
de conținut.

Tineretul nostru muncitor, profund re
cunoscător partidului este mîndru că 
poate să contribuie la opera de construire 
socialistă. Tinerii din țara noastră 
întîmpină cu însuflețire și avînt crea
tor cel de-al doilea Congres al PM.R. 
Alături de oamenii muncii, tineretul a 
fost în primele rîndurl ale întrecerii so
cialiste pentru îndeplinirea înainte de 
termen a cincinalului. Cu entuziasm au 
raportat partidului tinerii muncitori de pe 
întreg cuprinsul patriei despre îndeplini
rea și depășirea angajamentelor în cinstea 
Congresului- Cu entuziasm au raportat 
partidului tinerii brigadieri de pe șantie
rele Cerna-Jiu și Ozana-Cracău despre 
punerea în exploatare înainte de termen 
a acestor linii ferate forestiere.

Tînăra noastră generație răspunde cu 
înflăcărare chemărilor partidului. In șarja 
rapidă a tînărului oțelar, în turațiile ma
șinii dragi a tînărului strungar, în lupta 
dîrză cu cărbunele a tînărului miner prinde 
viață politica partidului, se făuresc 
roadele acestei politici: produse mai 
multe, mai bune, mai ieftine, vestitoare 
ale belșugului de mîine. Acum, cînd în 
fața întregului popor se pun noi sarcini, 
tineretul nostru muncitor este ho- 
tărît să-și închine toate forțele, întreaga 
sa energie clocotitoare cauzei socialismu
lui în țara noastră, cauzei întăririi păcii 
în lume. Pentru tineretul nostru nu există 
o cinste mai mare, nu există nimic mai 
prețios și mai frumos decît cinstea de 
a-și consacra întreaga capacitate de crea
ție luptei pentru întărirea și înflorirea 
scumpei noastre patrii.

Astăzi, în ziua deschiderii celui de-al 
11-lea Congres al PM.R., utemiștii și în
treg tineretul patriei noastre trimit sa
lutul lor fierbinte și plin de recunoștință 
conducătorului lor iubit, Partidul Mun
citoresc Romîn, asigurîndu-1 de devota
mentul și credința nestrămutată față de 
cauza întregului popor muncitor.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, 
inspiratorul și organizatorul vHoriilor 
noastre 1

La 22 decembrie au sosit la București 
membrii delegației Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice invitată să participe la 
lucrările celui de al II-Iea Congres al P.M.R., 
A. I. Kiricenko, membru al Prezidiului C.C. 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
prim secretar al C.C. al Partidului Comunist 
al Ucrainei (șeful delegației) și I. V. Kapi- 
tonov, prim secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S.

Din delegație fac de asemenea parte: 
A. A. Epișev, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București și acad. M. B. Mitin.

în intîmpinarea oaspeților, pe aeroportul 
Băneasa se aflau tovarășii: Gn. Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, I. Chișinevschi, Gh 
Apostol, Al. Moghioroș, Emil Bodnăraș, 
Miron Constantinescu, C. Pîrvulescu, P. 
Borilă, N. Ceaușescu, Al. Drăghici, S. 
Bughici, J. Fazekaș, L. Răutu, L. Sălăjan, 
Șt. Voitec, M. Dalea, Gh. Stoicș, Liuba 
Chișinevschi, M. Mujic, M. Roșianu, Ghi- 
zela Vass, Gh. Florescu, I. Vințe, Gr. Preo
teasa, V. Cristache, Fi. Dănălac.he. repre
zentanți ai oamenilor muncii din Capitală.

In întîmpinarea delegației Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice au venit Ciu 
De, secretar al secretariatului C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez, vicepreședinte al Re
publicii Populare Chineze, vicepreședinte al 
Consiliului Apărării al R. P. Chineze, ma
reșal al R. P. Chineze, Matyas Rakosi, prim 
secretar al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria, Todor Jivcov, prim secretar al 
Partidului Comunist din Bulgaria, Karl 
Schirdewan, membru în Biroul Politic al 
C.C. al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, secretar al C.C. al Partidului Socia
list Unit din Germania, Vaclav Kopecky, 
membru în Biroul Politic al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Edgar Woog, secre 
tar general al Partidului Muncii din Elveția, 
Dominique Urbany, secretar general al Parti
dului Comunist din Luxemburg, Giovanni 
Roveda, membru în Biroul Politic al Par
tidului Comunist Italian, senator, Rene Au
guste Beelen, membru în Biroul Politic al 
Partidului Comunist din Belgia, membru 
în secretariatul național al P.C.B., Zvi 
Arie Breitstein, membru în Biroul Politic 
al Partidului Comunist din Israel, redactor

Pe aeroportul Băneasa delegația P.C.U. S. în frunte cu tov. A. I. Kiricenko șl I. VJ 
Kapitonov a fost întîmpinată de conducătorii partidului și guvernului nostru precum șl 
de delegațiile străine sosite la Congres. i

șef al ziarului ,,Kol Haam“, Ha San Du, 
membru al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, șeful secției organi
zatorice a C.C. al Partidului Muncii, 
Gombîn Cimid, membru al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, redactor șef 
al ziarului „Unen“, Haki Toska, membru 
al C.C. al Partidului Muncii din Albania, 
deputat in-Adunarea Populară, Ruggero Spa- 
daro, membru în Comitetul Executiv al Par
tidului Comunist din Triest, Antti August 
Timonen, membru al C.C. al Partidului Co
munist din Finlanda și ceilalți membri ai 
delegațiilor partidelor frățești invitate să 
participe la lucrările celui de al II-Iea Con
gres al PM.R.

Au fost prezenți șefii unor misiuni diplo
matice acreditate în R.P.R. și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La ora 15 avionul aterizează. Coboară ta 
varășii A. I. Kiricenko și I. V. Kapitonov. i

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej și ceilalți 
conducători ai Partidului Muncitoresc Rornîrt 
le ies în întîmpinare, le strîng cu căldurlE 
mîinile și le urează bun venit. Membrii dețJ 
legației P.C.U.S. se întrețin cu delegații parM 
tidelor frățești venlți să participe la CongreM 
sul PM.R. Pe aeroport răsuna urale puterjj 
nice în cinstea Partidului Comunist afl 
Uniunii Sovietice, a prieteniei frățești, dr 
nezdruncinat, dintre popoarele sovietic șl 
romîn.

★
Un grup de pionieri înconjoară pe oaspeți 

și le oferă flori. > (
însoțiți de aclamațiile puternice ale oame^ 

nilor muncii delegații Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice împreună cu cei veniți ltf' 
întîmpinarea lor părăsesc apoi aeroportul. >.

(Agerpres)

Muncă awîntatâ — roade bogate
In ziua reco rd

în cinstea celui de al II- 
Iea Congres al PM.R., bri
gadierii de pe Șantierul Ti
neretului Casa Scînteii „I. V. 
Stalin“ au obținut o serie 
de rezultate frumoase în 
producție. De la începutul 
acestei săptămîni întregul 
șantier aștepta cu nerăbdare 
ziua de 21 decembrie 1955, 
zi care a fost aleasă ca zi 
record în obținerea de re-

zultate cît mai bune în pro
ducție.

Au fost realizate cu acest 
prilej depășiri de normă în
semnate. Echipa condusă de 
tovarășul Poenaru Ion care 
a realizat în această decadă 
un indice mediu zilnic de 
300 la sută, cu prilejul zilei 
record a reușit să obțină un 
indice de 500 la sută.

Un deosebit interes în a și

demonstra prin fapte dragos
tea față de partid și gu
vern au dovedit-o și echi
pele conduse de Ilinca Radu 
și Cămîrzan Mircea care au 
realizat un indice de 152 la 
sută.

NASTASE ION 
responsabilul Șantierului 

Tineretului de la Casa 
Scînteii „I. V. Stalin“ 

București

Adunări consacrate Congresului
PLOEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
în numeroase întreprinderi 

din orașul Ploești au avut 
loc în ziua de 22 decembrie 
adunări festive în cinstea 
celui de al II-Iea Congres 
al partidului. Cu acest pri
lej oamenii muncii din Plo
ești au trimis salutul lor și

au urat mult succes lucrări
lor Congresului.

La ședința festivă care a 
avut loc la Rafinăria nr. 5 
din Ploești a vorbit tov. Ion 
R. Ion, secretarul organiza
ției de bază P.M.R. In tele
grama de salut trimisă Con
gresului, muncitorii au ra
portat partidului că și-au în
deplinit angajamentul luat, 
că din ziua de 21 decembrie

prelucrează țiței în contul 
anului viitor și că au reali
zat economii în valoare de 
5.589.000 ilei, depășindu-și cu 
500.000 lei propriul lor an
gajament.

Asemenea adunări au mai 
avut loc la Rafinăria nr. 6, 
Uzinele de reparații meca
nice Ploești și în alte între
prinderi.

Un bilanț bogat
TIMIȘOARA (de la cores- 

fiondentul nostru). — La 
aminoarele combinatului 

metalurgic din Reșița lu
crează rnulți tineri. Numai 
la linia fină, sub îndruma
rea comunistului Adolf-Csun- 
da lucrează mai mult de 130 
tineri. în zilele schimbului 
de onoare tinerii laminatori 
au obținut succese impor
tante. Printre rezultatele de 
seamă se numără și cele ob
ținute de brigăzile de tine-

ret conduse de utemiștii Ar- 
pad Kiss și Ion Olariu. In 
primele două zile ale săptă- 
mînii de onoare, tinerii din 
aceste brigăzi și-au depășit 
zilnic normele cu 38,8 la 
sută și respectiv 25,7 la 
sută. La secția forjă realiză
rile tinerilor sînt și mai în
semnate. Normatorii au con 
fruntat de mai multe ori ci
frele cu realizările ca să se 
convingă că într-adevăr bri
gada de tineret condusă de

Gheorghe Hosman și-a depă
șit norma zilnic cu 460 la 
sută, iar cei din echipa lui 
Francisc Vass cu 320 la 
sută.

La comitetul orășenesc 
U.T.M. sosesc zilnic vești 
care vorbesc despre reali
zările tinerilor de la Reșița. 
Strungarul utemist Herman 
Gali și-a realizat norma în 
proporție de 206 la sută iar 
tînărul Iosif Kungl în pro
porție de 200 la sută.

1503 autocamioane peste plan
ORAȘUL STALIN (de la corespondenți« 

nostru). «
Eri după terminarea schimbului, la uzi< 

nele „Steagul Roșu“ din Orașul Stalin al 
avut loc un entuziast miting, unde harnicWj 
constructori de autocamioane romîneștl acri 
sărbătorit îndeplinirea angajamentului luat’ 
în cinstea celui de al H-lea Congres al par-t 
tidului. *

Uzina a produs peste plan 1503 autocVi 
mioane S.R.-101, 1100 motoare și 140.00ff’
rulmenți realizînd în același timp acumulări 
socialiste peste plan în valoare de 32.000.00t>' 
ki. j

Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingv 
neri din cadrul întreprinderii, în fruntea c#J 
rora au stat comuniștii, a luptat cu avîrtC 
sporit pentru îndeplinirea angajamentulnM 
luat. întrecerea socialistă ce s-a desfășurat] 
pentru îndeplinirea angajamentului luat ai 
scos la iveală nume noi de fruntași. In frutf»' 
tea lor au fost comuniștii. J

Cu ocazia mitingului ce a avut loc cu prf< 
Iejul îndeplinirii angajamentului luat, tovrf^l 
rășul Petre Cojocaru, secretarul organizați^ 
de bază U;T.M. pe uzină, a făcut cunoscut 
celor prezenți, că tineretul uzinei a realizai 
prin muncă voluntară din materiale ecoiui^ 
miște un număr de două camioane S.R.-lOfJl 

f Comunistul Toma Vasiliy de la uzinele^ 
f „23 August“ din Capitală s-a angajat înl 
f ziua schimbului de onoare șă dea peste i 
f plan 7 norme zilnice. *
| In fotografie: inginerul utemist So-, j 
f rescu Eugen, împreună cu tovarășul Tornai j 
(Vasiliu controlează nu numai depășirea; 
[normei dar și respectarea indicilor teh-ț 
( nici ai arborelui cotit de la motorul de) 
f 1000 C.P.

Foto: COSTIN RADU 1

Și-au îndeplinit angajamentele luate
începere* lucrărilor celui de 

«1 H-le* Congres *1 P M.R. gă
sește tineretul Capitalei noa 
stre cu o bogată activitate in 
producție. El închină realiză
rile obținute acestui măreț eve
niment.

Muncind cu entuziasm ală
turi de virstnicl, tinerii și-au 
adus din plin aportul la înde
plinire* cu mult înainte de ter
men de către 172 de întreprin
deri a sarcinilor din cadrul pri
mului nostru cincinal.

Brigada de la uzinele „Clement 
Gottwald“ de pildă, condusă de 
tînărul Părvulescu Ion datorită 
unei mal bune organizări a lo
cului de muncă a trecut cu cit-

va timp în prmă să lucreze în 
eontul anului 1962.

La uzinele „23 August", de 
la î ianuarie șl pînă la 31 no
iembrie a.c. producția globală 
pe întreaga uzină a fost reali
zată în proporție de 109,3 la 
sută, iar sarcinile de plan pri
vind creșterea productivității 
muncii au fost îndeplinite în 
proporție de 102 la sută. La ob
ținerea acestor succese tineretul 
și-a dat din plin contribuția. 
Realizarea de acumulări socia
liste in valoare de 482.032 lei. 
sudarea a 37 de cisterne peste 
plan și a 13 cazane Suhov, 
confecționarea unui număr de 
20 bormașini de aer — iată

mărturii ate dragostei cu care 
tineretul marii uzine bucureș- 
tene a muncit în zilele premer
gătoare celui de al II-Iea Con
gres.

Nici tinerii de la Complexul 
C.F.R. „Grivlța Roșie” nu s-au 
lăsat mal prejos in marea în
trecere.

Angajamentul luat de bri
găzile de tineret de la secțiile 
cazangerie și oțelărie, acela de 
a da în cinstea Congresului pes
te plan două cazane de locomo
tivă și două șarje de oțel, a fost 
cu mult întrecut. Tinerii din 
aceste două brigăzi au realizat 
in aceste zile 4 cazane de loco
motivă, iar tinerii din brigada

de la oțelărie au turnat peste 
plan prin muncă voluntară un 
număr de 4 șarje de oțel.

Avlntul cu care s-a desfășu
rat întrecerea socialistă în rîn- 
dul tineretului privind colecta
re* șl expedierea fierului vechi 
a făcut ca tineretul din Capi
tală numai în perioada de la 
15 august — 1 decembrie să 
colecteze și să expedieze oțela- 
rilor patriei noastre cantitatea 
de 1.660.580 kg. fier vechi.

Tineretul din întreprinderile 
Capitalei se angajează tn fața 
partidului iubit să lupte cu și 
mai multă însuflețire pentru în
deplinirea sarcinilor de viitor.



înflorirea contìnua a științei 
și artelor în patria noastră 

cui poporului muncitor. Și este cert că prin
tre cèle cărdra li s-a- acordat acum-înalfa 
distincție, sș află tocmai lucrările care au 
găsit calea spre inima milioanelor de con
structori ai țării, iubitori și admiratori ai 
frumosului. Au prins să trăiască în conștiința 
oamenilor simpli versurile lui Mihai Beniuc 
din „Mărul de lîngă drum“, figura comu
nistului Anton Filip din romanul „Bărăgan“ 
de V. Em. Galan, imaginile din tabloul 
„Odihnă pe cîmp" (seria 1907) și din ilus
trațiile la „Mitrea Cocor“ ale pictorului 
Corneliu Baba, chipul gînditor, exprimind 
maximă tensiune creatoare, al muncitorului 
din sculptura „Se naște o idee“ de Andrei 
Szobotka, rolurile interpretate de artistele 
Lucia Sturza Bulandra și Aura Buzescu și 
de actorii Gyôrgy Kovacs și Marton An- 
drassy din Tg. Mureș și atîtea alte creații 
de pe tărîmul literaturii și artei distinse cu 
Premiul de Stat. Așa de pildă, ca o expre
sie a dragostei celor ce muncesc pentru cea 
mai populară dintre arte — cinematografia 
— și totodată ca un îndemn adresat cineaș
tilor de a realiza filme mai multe și mai 
bune s-a acordat Premiul de Stat și regizo
rului Dinu Negreanu, compozitorului Ion Du- 
mitrescu șî unor actori care au conlucrat la 
realizarea celor două serii ale filmului „Ne
poții gornistului“. Pășind pe calea realis
mului socialist, abordînd cu profunzime pro
blemele majore ale contemporaneității, pu
nîndu-și drept scop oglindirea veridică a rea
lităților noastre, zugrăvirea expresivă, emo
ționantă a trăsăturilor pozitive tipice ale 
făuritorilor vieții noi — exemplu de urmat 
pentru oameni — literatura și arta noastră 
vor cuceri fără îndoială noi succese de sea
mă, răspunzînd astfel exigențelor crescînde 
ale poporului.

Citind lista laureaților Premiului de Stat 
pe anul 1954 fiecare din noi încearcă o le
gitimă mîndrie patriotică. Se oglindește în 
acest document și frățeasca muncă crea
toare a oamenilor de specialitate r,omini și 
ai minorităților naționale și colaborarea 
dintre vîrstnici și tineri. Iar noi, cei care fa 
cern parte din rîndurile tinerei generații, 
sîntem cu atît mai satisfăcuți cu cît din mij
locul nostru s-au ridicat o seamă de noi lau
reati : prozatorul Francise Munteanu, vio
loncelistul Vladimir Orlov, actorii Andrei 
Codarcea și Iurie Darie, balerinii Gabriel 
Popescu și Irinel Liciu.

Comunicatul privind acordarea Premiului 
de Stat al Republicii Populare Romîne pentru 
lucrările deosebit de valoroase realizate în 
anul 1954 mărturisește odată în plus înalta 
grijă și prețuire pe care partidul și statul 
democrat-popular o acordă muncii desfășu
rate de oamenii de știință, tehnicienii, lite- 
rații și artiștii noștri legați de popor. Cei 
ce muncesc cu brațele și cu mintea alcătuiesc 
astăzi în Romînia populară o armată unică, 
nobilă, înaintînd sub -conducerea partidului 
pe drumul către izbînda orînduirii socialiste. 

Azi, în ziua deschiderii Congresului par
tidului — conducătorul, inspiratorul și orga 
nizatorul victoriilor noastre care ne că
lăuzește cu mîha sigură spre viitor—le urăm 
noi izbînzi savanților și tehnicienilor, lite- 
yaților și artiștilor noștri, convinși ca che
zășia fiecărei izbînzi în activitatea lor crea
toare o constituie situarea fermă sub steagul 
atotbiruitor al comunismului, al partidului.

. Comunicatei« lapidare, listele cuprinzînd 
ntime 'și date brute, graficele cu cifre și 
fapte, Consemnate aproape statistic au in- 
tfat în obișnuința cititorilor noștri. Tn ele 
sș concentrează fără explicații și comen* 
tarii inutile, esența zilelor noastre, se simte 
pulsînd curentul viu care duce țara noastră 
înainte spre socialism. Parte organică a 
acestui curent o reprezintă și tradiționala 
ducemare a Premiului de Stat al R.P.R. 
pentru lucrări deosebit de valoroase In do
meniul științei și tehnicii, al invențiilor și 
perfecționării metodelor de producție, al li
teraturii și artei. Pe cît de însemnat și so
lemn evenimentul, pe atît de simplu și con
cis marcat, printr-o înșiruire sistematică a 
realizărilor și realizatorilor.

Lista laureaților Premiului de Stat pe 
1954 publicată ieri în presă vine să adauge 
o nouă verigă la impresionanta și neîntre
rupta înlănțuire a izbînzilor științei și artei 
romînești în anii puterii populare.

In condițiile descătușării

1954 a adus noi realizări 
tehnicii legate nemijlocit de 
stxucției socialiste. Oricît de diferite și în
depărtate unele de altele ar părea elabo
rarea „Lexiconului Tehnic Romîn“ (volu
mele I-VII) de către un colectiv de profe
sori și ingineri sau apariția lucrărilor „Ana
liza matematică“ de acad. prof. Miron Ni- 
colescu. „Geologie stratigrafică" de acad, 
prof. dr. Gheorghe Macovei, „Limba ro- 
mînă contemporană" de acad. prof. Iorgu 
Iordan, cercetările medicale privitoare la 
studiul Istologic al interoreceptorilor ale 
prof. dr. Ion T. Niculescu, proiectarea și rea
lizarea mașinei „Combină“ pentru prelu
crat carcase de electromotoare, ori inven
tarea noii mașini de filat bumbac — aces
tea toate stau sub semnul slujirii vieții noa
stre noi, a nevoilor și cerințelor celor ce 
muncesc. La noi în țară au apus pentru tot
deauna timpurile cînd studiile savanților 
lipsite de cel mai elementar interes practic, 
rupte de viață, abia dacă treceau zidurile 
cabinetului lor de lucru. Intr-un front larg 
șl puternic academicieni de renume și tineri 
cercetători, vechi și experimentați oameni 
de știință și noi cadre de nădejde ale știin
ței șf tehnicii noastre, dascăli și elevi pă
șesc alături, punîndu-și împreună umărul 
la dezvoltarea economiei și culturii patriei 
noastre libere.

Intre laboratoare șl halele uzinelor, în
tre terenurile experimentale și cîmpiile ce 
se pierd la orizont, între planșele de pro
iectare, deasupra cărora ard becuri pînă 
tîrziu și activitatea febrilă a constructorilor 
circulă același suflu proaspăt al creației 
viguroase șl trainice, avînd drept țel feri
cirea și bunăstarea materială și culturală 
a oamenilor muncii.

Pe același făgaș fertil al legăturii cu viața, 
cu poporul, avînd rădăcini adînc înfipte în 
solul realităților noastre, se dezvoltă litera
tura și artele în Republica noastră popu
lară. Valoarea operelor din aceste domenii 
distinse cu Premiul de Stat trebuie rapor
tată desigur la avîntul general pe care îl 
cunoaște la noi în țară munca slujitorilor 
muzelor. Totodată, se cuvine ca cele mai 
bune opere Țterare, plastice, muzicale, să fie 
raportate la răsunetul pe care-1 au în mijlo-

in condițiile descătușării tuturor forțe
lor, creatoare ale poporului nostru, anul 

ale științei și 
sarcinile con-

a prezentat 34 de inovații omologate, a fost 
distins cu premiul 1 ; colectivul de inova
tori al Institutului de fizică ar obținut pre
miul 2, iar premiul 3 a fost acordat colecti
vului de la baza științifică din Timișoara. 
O mențiune a obținut colectivul de inova
tori al Institutului de neurologie „I. P. Pav- 
Iov“.

Cuvîntul de închidere a fost rostit de acad, 
prof. Ștefan Milcu, secretar prim al Aca
demiei R.P R. care a subliniat însemnătatea 
aportului adus de inovatori în munca științi
fică și practică a Jjiștitutelor Academiei 
R.P.R.

(Agerpres)

&

Festivitatea de la Academia R» P. R. 
cu ocazia inminării unor distincții și premii 

Miercuri după amiază a avut loc la Aca
demia R.P.R. festivitatea înmînării distinc
țiilor și premiilor acordate inventatorilor și 
inovatorilor din cadrul institutelor de cerce
tări și unităților tehnice ale Academiei 
R.P.R.

Ședința a fost prezidată de prof. Al. Sa- 
nielevici, membru corespondent al Academiei 
R.P.R,, președintele colectivului central de 
invenții și inovații al Academiei R.P.R.

Au fost înmînate certificate și insigne de 
inovator la 50 de ingineri, medici, chimiști, 
farmaciști, tehnicieni, meseriași etc. Ca re
zultat al concursului de inovații între uni
tățile Academiei R.P.R., colectivul de inova
tori al Atelierului central de prototipuri care

************

Jitarul din Ibrlanu 
— sat de prin păr
țile Galațiului — e 
un bătrtn scorfos care 
atunci clnd umblă
prin (arnă, trebuie numaidecît să sufle din 
corn, să sperie dihăniile.

— Vrei să vezi satul nostru ? a zis el clă- 
tinind din cap. Află că înainte satul nostru 
prin asta era cunoscut: că se găsea in el 
un grădinar bogat care ținea trei neveste. 
Cine auzea tșl scuipa tn sin și ne-njura pe 
toți fără osebire... Da, cu ce treburi pe aici?

— Se spune c-ați făcut acuma, de curind, 
gospodărie colectivă. îl caut pe președinte.

— Pe Stanciu Ivan? Cine să știe pe un- 
de-l dus. Asta atita face acum, se căznește 
să schimbe zodiile oamenilor.

Nu pricepeam bine unde vrea să bată bă- 
trînul. El, cuprins parcă de-o pornire năs
trușnică. urmă să mă încurce și mai mult, 
zicindu-mi:

— Cînd s-așează iarna cu temei, pe la noi 
vin singuri vătuii ca să roază coaja pruni
lor.

— Se poate, l-am răspuns eu și-am dat 
să mă depărtez. Bătrtnul mi-a tăiat calea și 
m-a oprit.

— Stanciu e plecat prin sat. N-o să-fi vie 
ușor să-i iei urma. Mai bine așteaptă-l aici 
și ascultă ce mi s-a tntimplat mie cu el...

★
într-un rind, toamna aceasta, organizația 

de partid și comitetul de inițiativă pentru 
formarea gospodăriei l-a trimis pe comunis
tul Stanciu Ivan pină la Șufu să vadă ce 
primesc colectiviștii la împărțirea avansu
rilor.

— Diseșră cînd te-ntorcl, strtngem oame
nii și le vorbești despre toate cite ți-au plă
cut acolo.

— N-are rost să merg singur, i-a răspuns 
el secretarului. Trebuie să mai iau cî(iva 
inși... Numai pe mine n-au să mă creadă 
unii... Așa dacă sîntem mai mulfi... Secre
tarul l-a dat dreptate. Dar cine stă 
să umble pe drumuri cînd sînt atitea 
munci de sfîrșit. S-au tnvtrtit ei pe ulifi mai 
bine de un ceas și pînă la urmă au găsit 
doi flăcăi. S-au suit tntr-o cărufă și au

„Scìntela tineretului'*
Pag. 2-a 23 decembrie 1955

Nicolae L

PARTID
Cită ptftere consumi
Să naști vibrația ce schimbă lumi, 
Vechi vegetații să cadă pe rind,
Să crească sămlnța-ncolțită curind 1

Cad din văzduh

vibrație împrășStrunele taie le-n

pomeții obrazului 
mongolă, fruntea

pentru zidiri de granit.

hbină — 
imlnă — 

Ire

Sțțfletul tău pu-i »scuns. 
Larg ți-1 deschizi în afară, 
Totuși deplin i-am pătruns 
Cea mai intimă cămară ?
Siij 
Str
Aci
Șl sdfletiflglreg îți

Cunoștinței
Ion, timpul i-a dat profunzimea perspectivei.
L-am întîlrtît pe cîteva șantiere-și l-am-’sti- —-Măi, tovarășe, știi de ce urăsc eu bur- 
mat de la început.

întîi l-am văzut la termopenlșala Ovidiu 
II, în regiunea Constanța, frți ^a țpfînjplat 
acolo ca, interdsîndu-mă de biografia cftorva 
tineri fruntași, să mi se răspundă invariabil: 
„Calificarea mi-am făcut-o la maistrul Dra
gomir“.

Peste un ceas, la cîțiva zeci de metri dea
supra pămîntului, pe schelele nervos ridica
te jur împrejurul enormului labirint de țevi 
care era cazanul, l-am găsit pe Dragomir 
însuși. Un om slăbuț, cu 
de-o proeminentă aproape 
înaltă și privirea as
cuțită, parcă cercetă
toare, parcă ironică.

— Dumneavoastră 
sînteți șeful secției su
dură ?

— Șef pe dracu. 
Sudor, tovarășe. Da 
dumneatale ce ești, 
inspector ?

Am avut tot timpul 
să regret că nu m-a 
făcut marna inspector. 
Cu gazetarii, Drago
mir nu se prea în 
pacă.

— Eu, tovarășe, 
să-ți spun „muncesc 
și dumneata o să scrii 
o istorie întreagă 
despre eroism și sacri
ficiu. Dac-ai fi în lo
cul meu ai avea 
voie de așa ceya ?

Dacă aș fi fost 
locul lui n-aș fi avut 
nevoie de așa ceva. 
Cum însă destinul m-a 
osîndit la a fi repor
ter, m-am simțit obli
gat să argumentez de
tailat (și nepotrivit cu 
altitudinea oarecum periculoasă) importanța 
muncii corespondenților de presă.

— Știi ce, tovarășe? Iți dau eu cîțiva 
băieți strașnici de care să scrii. Numai la- 
să-mă pe mine să trăiesc nelăudat.

Mi s-a părut (justificat), a vedea și osten
tație în modestia aceasta agresivă.

Cînd ne-am împrietenit am văzut Că gre
șisem. Dragomir Ion e într-adevăr de o mo
destie hipertrofiată, pur și simplu nu poate 
suferi să i se acorde atenții, cît de cît exa
gerate. La rugămintea lui, n-am scris nici
odată despre 
rîndul acesta

Așadar, un 
tată cu toate 
fular la gît. 
spus despre el la Ovidiu, mai rețin 
atît: acolo a calificat 22 de sudori. Nu știu 
cîți a mai calificat la hidrocentrala Moroeni 
și la Sîngeorgiu de Pădure. Dar cine vizi
tează Paroșenii ori Sadu, să întrebe tinerii 
sudori despre maistrul Dragomir Ion. O ast
fel de întrebare îi va asigura xpulte prie
tenii. ț » .* r

A doua întîlnire s-a petrecut la Moroeni,. 
Urcasem un deal absurd de prăpăstios, pînă 
unde conducta de aducțiune avea o înclina
ție de 47 grade. Inlăuntrul conductei, atîr- 
nînd în funii de susținere, maistrul Drago
mir Ion suda secvențele. Ceea ce făcea el 
acolo presupunea un efort supraomenesc.

— Hai noroc, meștere.
— Nu ți-ai prăpădit condeiul prin hîr- 

toape ?
— Așa se primesc, oaspeții ?
Dragomir și-a făcut autocritica seara, la 

cantină, unde în jurul ceștilor de ceai mi-a 
prezentat „ultimele descoperiri“.

— Asta-i Țăruș. Bun sudor, bun utemist. 
(Și, conspirativ, la ureche: un coțcar, to
varășe, cum nu se mai află. Da să vezi ce 
om iese din el) Ăsta-i.<.:

Mă rog, erau vreo opț. Parte din ultima 
„promoție“ a maistrului Dragomir.

Seara însă, în dormitorul încălzit apro
ximativ, renunțînd Ta colțoșenia veselă pe 
care o afișează de obicei, maistrul s-a do
vedit liric, cald, apropiat:

— Mi-s dragi feciorii ăștia de lele. Iți vin 
pe șantier cu chiștocul în colțul gurii și în
treabă cum se mănîncă la cantină...

ghezia, ce nu-i pot ierta? Că am flămînzit, 
poate aș, uita. Gă.ml-era frig, 4ă-i. dracu
lui. Că se 'ghiftulau' ca niște pefrei, ml-era 
doar scîrbă. Dar umileau omul, înțelegi ? 
Batjocoreau ce are omul frumos, gîndurile 
lui, simțurile lui, Uite» pe cînd munceam 
Ia Grivița Roșie — eram ucenic — aveam 
un cerc cultqral. Ce-o fi fost și cu asta nu 
știu, dar începusem să învățăm limbi străi
ne : franțuzește unii, rusește alții. Ve 
așa, mîniiți, cu chiștocul în celțul gurH 
voiam să învățăm. Ai. ce ne-a mai bat} 
corit comisarul cînd he-a închis cer< 

norociților, bi 
Dar noi eram 
tori, ...tovarășe 
dinomîinile _  __
locomotive și vagoane, 
dobitocul ăla habar 
n-avea de nimic serios 
și ne înjura... Acu- 
ma-i învăț pe mînjii 
ăștia obraznici. Știți 

.. ce băieți buni șîntl. 
Habar n-ai.

Și într-un tîrziu, 
după altă pauză. _ 
i— Rusește Tot am- 
mvățat Adu doi ani, 
cînd m-a trimis Grivi- 
ța la Moscova, la spe
cializare.

A doua zl am fost 
martorul unei discuții, 
absolut contradictorii, 
între Dragomir și mi
nistrul Energiei Elec
trice.

— Tovarășe minis
tru, eu trebuie să merg 
într-o mare uzină. Nu 
înțelegeți că numai 
acolo pot aplica su
dura automată ?

— Tovarășe Drago
mir, avem nevoie de

E primăvără și vînt,
Frigul domnește alături cu soarele, 
Scutură frigul firul'plăpînd, 
Soarele umflă în matcă izvoarele.

•M»

« Noua sămînță-ncolțită curind
$ Printre străvechi vegetații dușmane.

Pașii tăcuți, apăsați, țl-i petreci 
Peste gliile umede și încă reci, 
Simțiri omenești parcă-nvie In glie 
Să prindă frenetica ta melodie-

Ion

flori de ninsoare, 
I te 

bucuri, 
te doare.

Și pentru creștere și pentru pleire.

Vibrație — pentru zidiri de granit. 
Vibrație pentru pn om obidit. 
Vibrație pentru visare, 
Inimă, lacrimă, floare. 
Pentru greșeală, pentru păcat, 
Pentru cppil si bărbat, . 

jte kSuMSuh „ 
Pentru dansul de flăcări și roți — 
Nimic pentru tine, tot pentru toți-

Pentru

Simt cum distinct in adine 
Stropii de cîntec se string, 
Acolo vibrează puternic o strună 
Și-o lume intreagă răsună-

Brad

CINTEC SIMPLU

ele. lartă-mă, prietene, că de 
nu te mai cruț.
om slăbuț, într o salopetă pă: 
uleiurile industriale, c-un etern 
Dintre multele cîte mi s-au 

doar

dumneata pe șantiere.
— Păi sudura automată e o revoluție în 

meserie. Trebuie să...
— Tovarășe Dragomir.... (ministrul auto; 

ritar).
— Tovarășe ministru... (maistrul, sigur de 

dreptatea lui).
M-am gîndit la povestea de peste noap

te. Azi, el, simplu muncitor, poate discuta 
astfel cu un ministru despre revoluțiile tn 
meserie.

Și pînă la urmă i s-a dat dreptate. A fost 
mutat în cadrul Ministerului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini. (Ceea ce nu în
seamnă că nu mai lucrează și pe șantiere. 
Din cînd în cînd îl mai cere Ministerul E- 
nergiei Electrice. E nevoie de el).

A treia oară l-am întîlnit la cinemato
graful „Patria". Era cu soția și feciorul 
său, tînăr strungar la Grivița.

— Ți-a plăcut filmul, maistre? (Văzu 
sem „Salariul Groazei“).

— Da. tovarășe. Arată tn mod politic cum 
sînt tratați muncitorii tn capitalism.

A patra oară l-am întîlnit la uzinele Mao 
Țze-dun, de unde au ieșit întiîele autobu
se romînești. întrebasem la comitetul UT.M 
al Uzinelor, cine dintre tovarășii din vechea 
gardă este mai iubit de tineri, cine i ajută 
mai mult. In fruntea unei lungi liste, tinerii 
l-au numit pe maistrul Dragomir.

— Un om de aur, tovarășe.
Omul de aur m-a primit încruntat, tn hala 

enormă a cazangerlei.
— Hai noroc, meștere.
— Noroc. Numai că acum sînt în produc

ție, n-am vreme.
— Te aștept.
Dragomir Ion a intrat în partid tn anul 

1945. Iubește partidul de pe cînd era un 
ucenic firav în Atelierele C.F.R., de cînd l-a 
auzit vorbind pe Iile Pintilie, de cînd i s-a 
lămurit ce treDuie să facă pentru ca omul 
să nu mai fie umilit.

Șl ceva din marea lui dragoste, ceva din 
sufletul său, din priceperea și cinstea lui. 
dăruiește zilnic tinerilor care-1 înconjoară. 
Pentru că e comunist. Și pentru că a învă
țat rusește la Moscova.

EUGEN MANDRIC

în fata Doftanei

Cine oare pune-mi-i 
Stropii-n geana inimii 
Cînd privesc aceste pietre, 
Pietre care n-au fost vetre. 
N-au fost case cu pridvor, 
Numai ocne și-nchisori, 
N-au fost munți ce se sfărmară, 
Numai cuib de jale-amară, 
N-au fost munți pe cer să crească 
Ci durere omenească. 
Cine oare pune-mi-i
Stropii-n geana inimii ?

inimă, ostoaie-te,
Că nu mai vin vaiete, 
Nu mâi curg din ziduri 
Negre ape de murmure,

sure

Zvon de lanțuri și de toacă, 
Duh de vint cu promoroacă...

Numai draga de lumină 
Bate caldă, curge lină, 
Peste-acea foiță care 
A suit mătasă-n zare 
Și cu singele de-altdată 
Crește-n vint împurpurată 
Și cum undule și suie 
Zvîrle-n soare-o flăcăruie. 
Soarele cu buze mute 
S-o sfințească, s-o sărute..

Soarelui eu cint cu drag, 
Soarelui și celor care 
Din foiță-au făcut steag 
Și din chin — lumină mare...

CONGRESUL LUMINII

Căminul
Cu prilejul aniversării a 

150 de ani de la nașterea 
luptătorului revoluționar Eî- 
timie Murgu, Prezidiul

cultural „Eftimie Murgu"
Marii Adunări Naționale a maș, regiunea Timișoara 
atribuit printr-un decret că- J * '**
minului cultural din co
muna Rudăria, raionul Al

Gîndul poate să se plimbe străbătind și timpi și spații 
Zborul iute de săgeată să rămînă-n urmă mult.
La iveală ies, de-a rindul, secoiii apușl, crispații, — 
Din ruini și letopiseț! al durerilor tumult.
Ne dă visul ascultare porunclrilor ca pagul 
dînd cortina de pe vreme precum norul de pe zări.
Iată că-n sobor se stringe, la județ, areopagul 
oameni trimlțlnd spre moarte sau in lungi ostracizări. 
Albe toge foșnitoare mișcă-n încăperi senatul 
împărțind și sclavi și țarini din imperiu latifund, 
cînd cu pline și cu circuri e nutrit, in silă, natul, 
și de foame cad plebeii ca o piatră-n mări, la fund- 
Țin Conciliu ecumenic inchizitori. Tu adori-i 
Și săruți pulpana neagră-a îmbuibatului prelat
Stau la sfat sub bolți de marmuri, înarmați, conquistadorii, 
aur vrînd și mirodenii cît e țara-n lung și-n lat- 
Țin sobor cu glasuri sparte șl la umbra crucii regii 
să se-ntindă peste granițl și s-ajungă împărați- 
Ordin dau să li se-nchlne beduinii, tuaregii, 
și-alte triburi subjugate-a celor neastîmpărațl.
Țin sobor, în fracuri fine, cei stăpînltori de trusturi 
tălmăcind sudori și vise între wisky șl tutun.
Sculptori prosternați șl jalnici le ridică-n slavă busturi 
celor care din uzine cască gurile de tun.

I

denumirea de „Căminul cul
tural Eftimie Murgu“.

(Agerpres)

schimbă „zodia“
plecat. Dincolo de izlaz, printre lanurile de 
porumb, au dat cu ochii de jitarul care mina 
din urmă niște vite rătăcite. Stanciu Ivan 
l-a chemat cu ei. Bătrtnul s-a arătat bucu
ros de asemenea cinste și-a pornit călare 
în stingă căruței... Dar cînd să cotească pe 
șoseaua ce da în satul din fa(a lor... a strins 
dîrlogii și-a coborît lingă o fîntină...

— Lasă-l vecine că-i dai apă mai tlrziu I 
i-a strigat Stanciu... Acum dă-i mai bine bă
tăi s-ajungem mai repede.

— Nu se poate — i-a întors-o jitarul... 
Are coama înctlcită cu scaieți... Trebuie s-o 
țesal, nu vreau să mă fac de rîsul lumii... 
Eh...

Celălalt insă i-a ghicit gîndurile adevărate 
căci s-a uitat încruntat și-a oftat cu năduf.

— Adică ce să caut eu la colectiviști? 
a făcut jitarul pufin strîmtorat. Pe urmă s-a 
îmbătoșat: — I-auzi colo 1 Azi, miine, cît 
mi-e scris să mai fac umbră pămîntului, 
umblu călare și suflu din corn. Mai mult 
nu fac. Cînd o fi să-mi apese baba pleoa
pele și m-or jeli nurorile, iepșoara mea se 
duce și ea într-o. văgăună și nechează pîn-or 
veni lupii s-o sfîșie. Că ea tot in cimpie 
se sfirșește...

Comunistul Stanciu Ivan și cei doi flăcăi 
au intrat singuri in sat. Președintele gospo
dăriei — poate unde, avea și treburi multe 
— i-a primit ursuz. Flăcăii n-au luat seamă 
la. asta, s-au apropiat de carele încărcate 
și-au prins să glumească cu fetele. Stanciu 
Ivan s-a mirat mai întîi că nu vede lume 
multă prin-curte, apoi s-a așezat lingă ușa 
magaziei cercetind totul din ochi. Colectiviș
tii primeau roade destule. Oaspetele îl prin
dea cînd pe unul, cînd pe altul și-l descosea 
dacă a muncit cu toată familia și cîte zile- 
muncă a realizat. Oamenii munciseră mult, 
dar și cîștigaseră mult. Stanciu își nota 
totul cu migală. Un singur lucru însă nu-i 
plăcea: erau acolo prea putini oaspefi. In
trigat Stanciu Ivan l-a tras mai de o parte 
pe președinte și l-a întrebat:

— Spune-mi, voi îi primiți să vă calce 
pragul pe cei care nu sînt în gospodărie ?

— De ce vrei să știi ?
— Uite așa. Au venit vreodată șl v-au 

cerut să-i ajutați cu ceva ?
Președintele îl privi tăios și îl repezi:

unor oameni
— Fiecare cu bucuria și necazul lui... Apoi 

lutndu-l de sus: — dar ce, tu ai venit să 
ne judeci pe noi?l Ce scorneală mai e și 
asta: să-l ajuți pe individualii Nu ne arde 
nouă de asta acum I

— Se și vede, i-a răspuns Stanciu. Dar 
tu fă bine și bagă-(l capul într-o găleată 
cu apă să te speli de fumuri. Tu n-ai drep
tul să-nchizi colectiva intre (ărușl.

♦
Stanciu Ivan era supărat pe jitar. Cel pu

țin așa i se părea bălrinului care-l ocblea 
pe departe. Jitarul răminea mai toată ziua 
în cîmpie, se certa cu oamenii care nu-și 
priponesc vitele, iar cînd pleca seara acasă, 
apuca pe cărarea pustie de pe malul glrlii. 
Cei din comitetul de inifiativă trecuseră și 
pe la el de citeva ori, dar n-o găsiseră âecît 
pe babă, care, credincioasă poruncii soțului, 
cum ii vedea intrind tn bătătură se apuca 
să dea la vint niște gozuri și-i îneca cu 
praf. H

Prin sat umblau vorbe ascunse ca diho- 
rii prin sihla nopfil. Oamenii, cei care fi
neau să facă cerere de intrare in gospodărie 
ședeau acuma in cumpănă. Comuniștii mer
geau din casă în casă chinuindu-se să le 
smulgă neîncrederea din suflet. Stanciu 
Ivan se învîrtea mai mult prin vecini. Pe 
doi din ei izbutise să-i hotărască. Numai 
bătrtnul jitar și fecioru-su, însurat de cu
rind, se încăpătînau să nu-i asculte. Le vorbea 
doar atunci, cînd îi întilnea pe drum: în 
curtea lor nu intra fiindcă-i întorceau» spa
tele și se închideau in casă. într-o seară, 
în ceasul cînd zurba de peste zi face loc 
liniștei, Stanciu a sărit gardul la vecini. A- 
ceștia mincau. Oaspetele s-a așezat pe prag 
și și-a aprins o fisură, fără să-i pese că 
mesenii îl priveau îmbufnați. Jitaruli sta cu 
spatele la el și înghițea cu noduri.tLaptele 
fiert parcă nu-i mai pria. Ii făcu semn no- 
ru-si, o femeie cu limbă de viespe, să-l ia 
tn primire. Nora, care atita așteptase, sări 
in picioare, își înfipse miinile in șolduri și 
cu vorbe pufin măgulitoare ti arătă cărarea.

Stanciu se întoarse către ea și-i spuse 
rîzînd: Uite, de oameni ca tine e nevoie, 
in colectivă. Tu ai face din orice leneș un 
om de ispravă.... Ascultă ce-fi spun, înscrie- 
te că n-are să-fi pară rău. Păcat că n-ai, fost 
să vezi cite bucate au primit colectiviștii de

in

la Șufu. Femeia tăcu 
sttnjenită. Lăsă mîn- 
carea șl intră tn odaie. 

A doua seară, Stan
ciu Ivan, ca și cum 

! uitase de tnttmplarea din ajun, se înfățișă 
i iar tn casa vecinilor. Aceștia, mai întîi se 
[ strtmbară uimiți, apoi se sculară de la masă,
> stinseră lampa și porniră la culcare flămtnzi. 

Nevasta jitarului ocăra ca arsă pe inimă.
Stanciu se întoarse acasă fierbtnd: „ai, 

i ce fi-aș scurta eu limba". Nevastă-sa care, 
din bătătura lor auzise totul, îl luă șl ea 
‘împrejur. Omul nostru era buimac și-i ve-

■ nea așa, să se lepede de toate. Dar nu, tre
buia să-i hotărască și pe vecinii cei arfăgoșl.

, Fără asta nu și-ar fi aflat liniștea,
J Ziua următoare se scurse pe nesimțite. 

Veni iar seara și odată cu ea o pace blln- 
dă s-a așternut peste lume. în casa jitaru
lui se întindea masa. Gospodinele tocmai 
turnau fasolea tn străchini cînd Stanciu 

' Ivan apăru iar tn cadrul ușii fumînd. Bă- 
trînul simți că se crapă pămtntul sub el. 
Se întoarse și-l întrebă răstit:

*— Ce vrei, mă, ce cauți ? Eu sini cu un 
picior in groapă. Azi, mtine ctt mai mă-n- 
vtrt pe lume, eu umblu călare și suflu din 
corn...
- Da eu pentru tineri am venit, i-o în

toarse Stanciu. ........... .> *
-—Cum pentru tineri? se miră jitarul.

■ — Pentru noi ? făcu noră-sa, îngustindu-și
■ ochii. .. ------ ■ .... ...

— Da. ti răspunse Stanciu. Avem nevoie 
i de oameni ca tine... .

Jitarul înghiți gălușca și se foia mlnios 
pe locul lui. Fecioru-su își turti căciula pe

■ ceafă. Nora rămase o vreme cu oala în 
Mnă, pe urmă luă o strachină de pe bli
dar și turrtă in ea fiertură de fasole.

, -—la măi tnghesui(i-vă șl faceți loc omuluil 
spuse ea cu glasul dintr-o dată schimbat..

; Haide, Stănciule treci la masă, poate (i-i foa
me. ' - (in

, — Păi eu jinduiam la lapte fiert, le răs
punse Stancip rîzînd... Da’acuma n-am în
cotro, rămtp și la fasole.

• . U ★ si ■
' în noaptea aceea, Stanciu Ivan a dormit
■ liniștit. >

— Asta, zice jitarul, fiindcă m-am lăsat eu 
moale și mi-a schimbat zodia.

FANUȘ NEAGU |
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Dar ce s-a spus cindva: ajunge cu soborul lor rapace 
și s-a stins cumplita faimă a sălbaticilor țari.
Și-a venit și-n țara noastră liber vint. bătînd a pace, 
Țin sobor acei ce poartă salopete șl ițari.
Se întinde primăvara peste iama muribundă 
nu ni se mal vinde țara ca un taur la obor.
Nu coroană, ci căciulă, și nu togă au, ci bundă 
Cei ce vin cu voie bună la cel mai măreț sobor.

Vorba lor s-o scrii în cronici astăzi, timpule de miine 
Că răsună despre fontă și turbine și cărbuni 
este vorba care spune cum s-avem mai multă pine, 
și mal mulți copii Ia școală lingă dascăli mult mai buni. 
E cuvîntul ce forează în pămlnt precum un sfredel 
și s-aprinde-n tinda nouă-n filamentul unui bec. 
Tu ortac de vis și luptă soarbe-i cîntecul și țrede-1, 
tu ce-avuși cindva, în viață, mers de șarpe sau culbec. 
Punem țara azi la cale și lumina tot la cale 
oțelaril-și spun cuvîntul dur și greu ca un baros.
E soborul și-al visării. Ridicați«) deci pocale. 
Imn cu iz de brazdă-adincă nu balsam de chiparos. 
Cu oțelul deodată-o crește mierea in stiubeie 
și păduri se vor întinde pe cuprinsu-ntregii firi. 
Cu cărbunele-mpreună vinul va spori să-l beie 
cei ce vor recolte mîndre de (iței și trandafiri. 
Nu ca-n vremile pătate cu-ascunzișuri de culise 
vom vorbi. Nu ca în fostul Ioc al crimei, parlament, — 
unde trucul sta afară precum calul lui Ulysse 
gata să aducă-n țară mult hulitul armament. 
Nu ne-oprește tilcul vorbei polițaiul sau jîndarul. 
Toate le vom da pe față. Azi cu cinste mă îndrept.

. Vorba, să mi-p cîntărească ca, An, farnșacil, cîntarul, — 
adevăru l doar cîntarul vremii noastre, cel mai drept. 
Simplitatea iui mă-nalță, vreau să cint tot universul 
și pe omul frumuseții nici un pas să nu cobor, 
Să-mprumute măreție inima ce-o am și versul 
salutînd, cu fruntea clară, al partidului sobor. 
Nu mai este areopagul, iezuitele Consilii 
au apus — Senatul este doar o umbră, doar un mit. 
Le privim cu ochii aspri, iac-așa în sila silii! 
Somnul veșnic să le fie, eu urare le trimit. 
Dar soboarele luminii or să vie, or să vie 
peste timpuri, peste spații, meteor multicolor, 
Sufletul să ni-1 stropească, în răstimp, cu apă vie, 
și să creștem în putere, sub puterea mare-a lor.
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Intensificînd întrecerea so
cialistă în cinstea Congresu
lui partidului, noi am reușit 
ca de la data îndeplinirii pla
nului de producție anual să 

! putem pune la c‘_r 
consumatorilor peste 32 
milioane Kwo. în plus, 
lizînd totodată economii 
valoare de 850.000 lei.

M. CRAFT 
ringiner-șef la termocentrala

„Gh. Gheorghiu-Dej“- 
Doicești

dispoziția
da 

rea- 
în

)
J

Anul acesta am dat mal 
multă atenție folosirii în
tregii capacități de lucru 
a instalației de foraj. Lu- 
crînd cu viteze și apăsări 
mari pe sapă și folosind pe 
toată adîncimea sondei me
toda forajului rapid șl inten
siv în raport cu formațiunile 
determinate, numai în 11 luni 
am forat cu mii de metri, mai 
mult ca pe întreg anul 1954.

I
{

NICOREȘCU ION 
brigăâieî“ de foraj 

schela Boldești

Ș

Tn ziua de 2 decembrie a.c. 
am raportat partidului înde
plinirea sarcinilor de plan 
pe acest an, la cuptorul ti
neretului pe care îl conduc. 
De la această dată pînă în 
prezent, folosind practica 
șarjelor rapide, noi am dat 
peste sarcinile planului a- 
nual sute de tone oțel. Pînă 
în ziua Congresului partidu
lui vom realiza încă 350 tone 
oțel peste plan.

AUREL STANCIU 
prim topitor, responsabil 

de brigadă de tineret, 
combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ 

Hunedoara

Zahăr

Fabrica de zahăr „Ilie 
Pintilie“ din Roman are un 
rol important în producerea 
de cît mai mult zahăr pen
tru populația muncitoare.

De aceea, în cursul primu- 
! fabrica a 

înzestrată cu noi apa-
lui plan cincinal

rate moderne.
De asemenea în 1955 supra

fața de pămînt însămînțată 
cu sfeclă de zahăr contrac
tată de fabrică a crescut față 
de anul 1952 cu peste 10.000 
ha. Toate acestea au dus la 
o creștere a cantității de 
zahăr pe care fabrica noas
tră trebuie să o pună la 
dispoziția oamenilor muncii. 

GHEORGHE SOCACI 
directorul fabricii de zahăr 
„Ilie Pintilie“ din Roman

I
I

1

Era o noapte de nepă- parte din angajamentul 
truns. Pe locurile unde luat în cinstea celui de al 
cu puțini 
mă nu se afla picior de lui- 
sondă, mulțimea becu-, 
rilor împrăștia pînă de
parte raze de lumini. 
Ici-colo, scirțîitul pre
lung al pompelor de la 
sondele în producție și 
zgomotul granicelor dă
deau viață dealurilor îm
pădurite. Aici și-au însu
șit măiestria forajului 
tinerii sondori din brigada 
comunistului Scoruș Con
stantin. Primele zile ale 
lui octombrie i-au 
forînd cea de a 6-a 
dă din anul acesta.

Mai erau de săpat 
mii metri. In cabina 
dei 427, sonda tineretului, 
brigadierul discuta cu 
două schimburi — echipe
le utemiștilor maiștri son
dori Cristian Ion și Ia- 
mandache Gheorghe. Le 
comunica o nouă sarcină.

— Băieți, sîntem che
mați de grabă în noi ți
nuturi. Vom merge să fo
răm pe noul șantier din 
Oltenia.

De aceea, pînă în zori 
trebuie să terminăm son
da. Carota și cimentrucul 
au sosit pe poziție. Noi să 
lucrăm cu maximum de vi
teză și apăsare pe sapă — 
le spuse el tinerilor son
dori.

Masivul de piatră 
mas era foarte greu 
străbătut. Sonda nr. 
ca și sonda nr. 90, termi
nată înainte făceau însă

ani în ur- II-lea Congres al partidu- 
--j »; ni

De aceea sondorii echi
pei lui Cristian erau nu
mai ochi și urechi la co
menzile maistrului lor.

In zorii zilei, brigadierul 
Scoruș Constantin înepefa 
de acum cel de al șaselea 
bilanț de foraj din anul a- 
cesta. Sonda 427 a fost, 
terminată de săpat cu 40 
zile mai de vreme, iar vi
teza comercială de granit- 
lună,' obținută de brigadă, 
a fost cu 37 la sută mai 
mare decît comanda pre
văzută.

Calculînd vitezele meca
nice obținute de fiecare 
schimb pe granic-oră ia 
sonda nr. 427, brigadie
rul Scoruș își anunță 
sondorii că pînă la deschi
derea lucrărilor Congresu
lui ei mai 
o sondă.

Pe noul 
brigadă de 
nistului Scoruș Constantin 
împărtășește din expe
riența sa'și altor sondori.

Departe de schela lor, 
chemați de partid pe 
șantiere petrolifere — 
întîmpină tinerii noștri 
troliști Congresul.

PUIU NICOLAE 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ 
pentru regiunea 

Ploești

zi, cînd la Congresul partidului delegații se 
adună in prima lor ședință, veniți să arate condu
cătorului luptei noastre pentru fericire bilanțul 
muncii poporului și să traseze sarcinile de viitor 

Șiale patriei, in sărbătoreasca sală se consideră prezent 
tineretul muncitor al patriei.

Tinerii oameni ai muncii din industrie și agricultură, 
pe tărimul culturi) și artei, raportează contribuția lor 
înfăptuirile Întregului pdpor muncitor.

...Noi, tinerii mineri din Vaiea Jiului, RAPORTĂM

de 
la

găsit 
son-

ulti-
son-

rà
de

427

pot fora

șantier, 
foraj a

încă

tînăra 
comu-

noi
așa
pe-

Tractoare din piese recondiționate
Inițiativa comitetului U.T.M. al uzinei „Ernst Thäl

mann" a fosț îmbrățișată cu căldură nu numai de 
tineret, dar și de vlrstnici, în frunte cu comuniștii.

Să se construiască trei tractoare din piese recon
diționate, care tn mod normal urmau să fie retopite, 
păruse totuși, nu de mult, pentru unii, un lucru de 
necrezut.

La început piesele au stat lingă masa controlorilor. 
însemnate cu cretă. Săgeți semnalau găuri'deplasate, 
minus sau plus de cotă, fisuri etc. După orele de pro
gram tinerii au lucrat voluntar la înlăturarea defec
țiunilor. C^i de la uzinaj-motor au avut mult de furcă 
cu numerasele repere ale motorului. S-au oferit să 
facă această muncă cei mai buni utemiști din sec
tor : controlorii Nicolae Langa, Mihai Guth, Ioan 
Chițu și Ana Sandu, ajustorul Ion PopescU, strungarul 
Ion Vlădăreanu, reglorul Anghel State și electricianul 
Nicolae Stefaniuc, secretarul organizației U.T.M. de 
la uzinaj-motor.

Ca orice altă lucrare șl aceasta era grăbită. Ute
mistul Eugen Mantho, inginer stagiar care lucrează 
la serviciul de dispeceri pe uzină, a urmărit zilnic 
situația pieselor la toate fazele de operații.

Adeseori venea la, uzinaj și Mihai Popescu, sșere- • 
tarul U.T.M. la montaj-motar.. Fiecare piesfi era*iifri- 
portantă, motoarele nu puteau fi montate dacă ar ți 
lipsit ceva.

Ce faceți cu chiulasele. cu blocurile, cu carterul 
volantei? — insista Mihai Popesbn pentru tmele >piese.

Cei de la uzinaj cu șpan-șasiurt și piese lucrau șî 
ei intens. Dumitru Secuiu, vechiul conducător al ute- 
miștilor de aici, se îngrijea ca toate piesele să fie 
terminate la tlmp.

— Sintern tot atît de capabili ca cei de la motoare; 
va trebui să terminăm șasiurile în același timp cu 
ei .— își spunea el, venind de la ședința cu activul 
comitetului U.T.M. pe uzină, unde s-a discutat această 
problemă. La fel ziceau și tinnii de la prese. Se năs
cuse un fel de întrecere între sectoare.

Motoarele au fost terminate la 10 decembrie.
A doua zi, la sftrșitul schimbului, mulți tineri frun

tași. în producție din toate sectoarele se îndreptau pe 
platoul unde se făcea rodajul tractoarelor. A fost acolo 
Petre Stanciu cu „oamenii săi". Ion Popescu, Ion 

. Chițu și mulți atți tineri care au dat viață celor trei 
tractoare.

— Vă felicit, băieți, pentru succesul vostru obținut 
în cinstea Congresului partidului — a spus tinerilor 
tovarășul Ion Bordaș, secretarul comitetului de partid 
al uzinei, stringîndu-le mina cu căldură.

CAROL SZABO 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Stalin

__ , , că 
£ angajamentul luat de a realiza 30.000 tone cărbune peste
> plan a fost depășit, înfăptuindu-se in cinstea Congresului 
? partidului extragerea a 30 413 tone cărbune.
> ...Noi, tinerii utemiști jși pionieri din întreaga țară care 
? ne-am luat în cinstea Congresului obligația să predăm 
S 3500.000 kg. fier vechi pentru a alimenta oțeiăriile țării, 
? RAPORTAM depășirea acestui angajament prin colectarea 
S a 4.564.151 kg.
? ...Noi, tinerii brigadieri, RAPORTAM că angajamentul
S luat, de a realiza liniile ferate Cema-Jiu și Ozana-Cracău,
> a fost îndeplinit înainte de termen șl că după terminarea 
( acestor obiective sute de tineri constructori s-au Îndreptat
> spre șantierul hidrocentralei „V. I. Lenin“ de la Bicaz, 
( devenit Șantier Național al Tineretului.
> ...Noi, tinerii țărani muncitori, RAPORTAM realizarea In
> bune condlțiuni a însămlnțărilor de toamnă și a arăturilor
> adinei.
; Știm că pentru a fi lla înălțimea încrederii pe care ne-o
> dovedește partidul, mai avem încă multe de făcut. De aceea,
> raportînd înfăptuirile noastre, ne angajăm totodată să ur-
> măm neclintit linia pe care ne-o va trasa Congresul pentru 
’ înflorirea și întărirea Republicii Populare Romîne.
> Fie-ne îngăduit să aducem, în ziua marii sărbători de 
[ astăzi, prin cele de mai jos, cîteva flori doar din imensul 
i buchet pe care am vrea să-l punem pe masa Congbe- 
; sului partidului nostru.

Vorbesc despre succesele lor >
0 Scriu aceste rînduri în preaj- dovedit a fi un demn reprezen

tant al tineretului nou din pa
tria noastră, al vieții sale pline 
de nădejde și lumină, al como
rilor artistice populare.

Pretutindeni, prin cîntec și 
dans, întîlniri sau discuții, An
samblul U.T.M. a purtat cu ei 
flacăra vie a voinței de pace și 
progres a tineretului nostru, 
ară.tînd tuturor adevărul des
pre Republica Populară Romînă.

In întîmpinarea celui de al 
II-lea Congres al P.M.R. an
samblul artistic al U.T.M. a dat 
spectacole închinate acestui im
portant eveniment, în fața tine
rilor fruntași de la fabricile din 
Ploești, atelierele de utilaj pe
trolifer din Cîmpina, mina de 
cărbuni din Filipeștii de Pădure, 
in orașul și regiunea Pitești, 
în Craiova.

Colectivul Ansamblului artis
tic al U.T.M. mulțumește din 
inimă partidului pentru viața 
din ce în ce mai bună și lumi
noasă creată tineretului patriei 
noastre.

El mulțumește pentru drago
stea Și grija acordată, în ve
derea răspîndirii artei în rîndul 
tinerilor de la orașe și sate și 
se 
să 
al

Scriu aceste rînduri în preaj- 
Q ma lucrărilor celui de al II-lea 

Congres al partidului.
(Ș Tinerii muncitori, elevi, func- 
A ționari și studenți care parti- 
X cipă zi de zi în mod voluntar
Y la munca Ansamblului artistic
Y al U.T.M. doresc fierbinte să 
y raporteze partidului, cu acest 
U prilej, despre strădaniile și 
Q succesele lor.
0 De la brigada artistică mun- 
0 citorească din 1946-47, care s-a 
0 tăcut utilă și cunoscută prin ne- 
A număratele spectacole date pe 
A șantiere în fabrici, la sate, sau 

cu prilejul diferitelor campanii, 
A s a ajuns astăzi la Ansamblul 
a artistic de amatori al U.T.M,
Y laureat al Festivalurilor Mon-
Y diale de la Berlin și București
Y distins de două ori cu „Diploma 
v de onoare a C.C. al U.T.M.“,

eunoscut nu numai de tineretul 
() și oamenii muncii din patria 
A noastră, ci simpatizat și apre- 
a eiat în multe țări.
X Tinerii săi membrii, pe atunci
Y muncitori, elevi, studenți, sînt
Y astăzi. în majoritate, tehnicieni, 
v ingineri, medici, profesori.
v Ansamblul s-a străduit să 
v răspundă cu cinste încrederii 

care i-a fost arătată de partid 
() și guvern. La Praga. în 1948. 
A sau la Budapesta tn 1949, la 
A Berlin în 1951 sau la Moscova 
X în 1952, la București în 1953
Y sau la Varșovia în 1955, s-a
tic ■ * ‘ -................................. *

Șarja pionierilor
De cu seară, prim tocitorul Constantin 

Moraru de ta cuptorul tineretului a spus to
varășilor săi din schimbul de noapte:

— Lucrați bine, ca mîîne dimineață bri
gada noastră să-și poată începe lucrul cu 
cel puțin jumătate de oră înainte. Mîine tur
năm șarja pionierilor și avem vizitatori: 
copiii care au strîns cele 40 de tone de fier 
vechi pe care le vom topi mîine...

A doua zi tinerii din brigada lui Moraru 
au folosit toată puterea de muncă și toată 
priceperea lor. La ora cînd au venit pionie
rii, utemistul Vasile Ilieș turna proba pen
tru laborator. Moraru a citit bucuria înmu
gurită pe chipurile copiilor și le-a răspuns 
la întrebarea pe care bănuia că vroiau să 
le-o pună :

„Este bun oțelul vostru, copii; de prima 
calitate“.

Micuților cu fețele îmbujorate de para din 
cuptor li s-au umplut inimile de bucurie. 
Priveau mirați și fericiți în cuptor fierul, 
care acum nu mai era așa cum îl strînse- 
seră ei, tare și de culoare neagră, ruginit, 
ci fierbinte, alb-auriu.

Erau strînși aci pe platoul cuptorului 
peste 20 de pionieri delegați ai școlilor din 
orașul și comunele raionului Reșița.

Pionierul Gheorghe Florea din clasa a 7-a 
a Școlii medii nr. 1 din Reșița s-a dezlipit 
d# grjip șț cu glasul tremurat s-a adresat 
iintrilop oțelări: J » .< > S '

— Dragi tovarăși oțelari, sub ochii noș
tri se toarnă șarja pionierilor. Ne bucurăm 
că or'turnați vot Utemiștii de la .cuptorul nr. 
6, frații noștri mal mari. Vă mulțumim din 
suflet și vă asigurăm că pe viitor vom de
pune 'și mai multe eforturi în acțiunea de 
strîngere a fierului vechi pentru ca voi să 
puteți da mereu mai mult oțel atît de ne
cesar patriei noastre dragi.

Se mai strîngeau încă mîinile, cînd res
ponsabilul brigăzii a anunțat:

— Gata, se toarnă șarja.
In grabă pionierii au pornit spre hala de 

turnare, și cînd rîul de foc a prins să curgă 
în căldări, din peste 20 de piepturi au răsu
nat mai vioi, mai puternic ca oricînd imnul 
pionierilor: „Salut voios de pionier“.

Un pionier, mirat de oala uriașă în care 
curgea oțelul, l-a întrebat pe un maistru 
care se afla alături .*

— Ce se poate face din oțelul nostru?
— Multe puiule, multe. Iată numai cîteva: 

18 prăjini grele de foraj, sau diferite piese
pentru 80 camioane, sau 
1300 metri șină de cale fe
rată.

...Multe, trebuincioase, pen
tru patria noastră 1

N. SIM1ONESCU 
coresoondentul „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea Timișoara

angajează și pentru viitor 
fie un entuziast reprezentant 

i cîntecului și jocului.
MARIN CONSTANTIN 
directorul și dirijorul 

Ansamblului artistic al U.T.M.
*000<>00'0c>000<x>0<c><x>00c><><>00<>0<>0^

Primii purtători 
ai Insignei 

„Prieten al cărții“
Ieri, în sala de festivități 

a Combinatului Poligrafic 
Casa Scînteii „I. V. Stalin“ 
tinerii Ion Coscaru, Fega 
Haimovici, Constantin State, 
Marcel Rotman și Ecaterina 
Chiriță au trăit o mare 
bucurie; Cu ocazia mitingu
lui închinat Congresului 
partidului, li s-au înmînat 
brevetele și insignele „Prie
ten al cărții“.

Citeai în ochii lor mtndria 
și emoția ce-i stăpînea, a- 
tunci cînd tovarășul Ion 
Mîine, activist al raionului 
U.T.M. I. V. Stalin le-a 
înmînat insignele străluci
toare, felicitîndu-i călduros 
pentru strădania depusă de 
ei și le-a urat să continuii” 
cu tot atîta perseverență în
sușirea din cărți a comori
lor culturii și științei.

In curînd, sute și mii de 
tineri care și-au făcut din 
cărți prieteni dragi, povă- 
țuitori nedespărțiți în în
treaga lor muncă și viață, 
vor trăi și ei bucuria de a 
vedea strălucindu-le pe piept 
insigna „Prieten al cărții“.
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Trece

Un dar făcut din toată inima
Csiki Emerik de la mina Vulcan 

este un băiat sfios. Cînd cineva dintre 
cei mari, să zicem chiar directorul 
minei, îl laudă, Csiki privește vtrful 
cizmelor de cauciuc care-i acoperă și 
genunchii, iar cu mîinile parcă nici nu 
mai știe ce să facă. Dar dacă-l 
pui să-ți vorbească, așa, de încercare, 
despre metoda graficului ciclic, despre 
organizarea oamenilor din brigada pe 
care o conduce, de organizarea locu
lui, de muncă, sau despre armare, 
cu siguranță că nu vei recunoaște pe 
băiatul tăcut de la prima vedere. Re
ținerea care o avea la început, tncei- 
încet dispare. Discută, te contrazice, 
iar dacă insiști se șl aprinde chiar.

Intr-o asemenea postură l-am tnttl
nit mai zilele trecute. Discuta 
Hunyodi, șef de schimb în brigada 
care o conduce, despre o treabă, 
să-i zicem așa, inginerească.

Discuția pornise de la o simplă 
trebare: De ce schimbul condus 
Csiki extrage 
mult cărbune 
schimburi ?

Se vedea de
lui Hunyodi nu bate totdeauna gău
rile pe straiificația cărbunelui. Poftim 
atunci de-i spune lui Csiki că nu 
ăsta este motivul... Este tn stare să 
se repeadă cu tine la cabinetul teh
nic, să-ți caute ore întregi tn cine știe 
ce manual de specialitate, iar dacă 
este nevoie apelează chiar la Manua
lul inginerului de mine, numai pen
tru ca să-ți dovedească cită nedrep
tate ai.

încolo. Csiki este un băiat harnic. 
Muncește acolo unde tl repartizează

cu
pe
ca

în
de 

mai întotdeauna mai 
decît celelalte două

la o poștă, că schimbul

conducerea sectorului. De cînd lucrea
ză împreună cu brigada la sectorul ti
neretului, parcă și el este mai vesel. 
De altfel are și de ce. Realizările bri
găzii pe care o conduce cresc lună 
de lună. De cînd și-a luat angajamen
tul de a da 2.000 tone cărbune peste 
plan, pe acasă stă mai puțin. Nu de 
alta, dar ține la onoarea brigăzii. Cu- 
vîntul dat trebuie respectat. Cînd și-a 
luat tn numele brigăzii angajamentul, 
a aruncat o privire către Socacl, prie
tenul și ortacul său, ca și clnd l-ar 
fi întrebat: „Ei, ce zici, o să ne ți
nem de cuvtnt, băiatule ?" Socaci l-a 
privit drept tn ochi, cu îndrăzneală: 
„Da. o să reușim!".

Și acum, după ce au trecut atttea 
zile de atunci, Hunyodi să nu cunoas
că cheia succesului ortacilor din schim
bul de dimineață ? Poftim și stai ne
păsător la o asemenea întrebare. Las’ 
că nu-i vorbă, că doar cîteva zeci de 
tone mai despart pe ortacii lui Csiki 
Emerik de îndeplinirea angajamentu
lui. Dar dacă poate fi îndeplinit îna
inte de termen ? De ce nu ?

L-am tnttlnit deunăzi din nou pe 
Csiki. Tntreaga-i făptură era cuprinsă 
de bucuria pe care ți-o dă îndeplini
rea cuvlntului dat. Ca și mine, el ufla- 
se că tinerii din Valea Jiului au ra
portat partidului că angajamentul lor 
a fost îndeplinit. Iar din cele 30.413 
tone de cărbune peste plan — 2000 au 
fost doar extrase de brigada pe care 
o conduce! Un dar făcut din toată 
inima Congresului partidului nostru.

La înființare, stațiunea •{ 
noastră avea doar 45 trac- j 
toare cu pluguri, 28 batoze șl v 
28 semănători ; locuiam în < 
condiții grele. în anii urmă- ■{ 
tori, statul a învestit sume j 
însemnate pentru sporirea < 
numărului de tractoare șl < 
mașini, pentru construirea a- 
tellerelor, remizelor șl a case* < 
lor de locuit, complect elec- { 
trificate. 4

Anul acesta, cu parcul de { 
70 tractoare, 33 batoze 4 com- < 
bine, 35 semănători, 24 sece- < 
rători-legători și multe alte -! 
mașini agricole am avut de •{ 
executat un volum de 28.437 1'
hantri, cu 30 la sută mai mult j 
decît în 1952, cînd a luat 
ființă stațiunea. -{

Pentru recolta anului viitor 
am început deja pregătirile. 4 
Pînă acum am reparat 10 ■!
tractoare. 19 semănători 10 
pluguri, 7 cultivatoare și alte ■{ 
mașini agricole. ■!

GHEORGHE BILA 4
Inginer agronom șef. -j

S.M.T. Remus Opreanu, 4 
regiunea Constanța •!

Cărbune

I. NEACȘU

trenați de organizațiile U.T.M. In rîndurlle bri
găzilor voluntare aclamă trecerea primului tren 
forestier pe noua cale, făurită de ei, înainte de 
termen în cinstea Congresului partidului.

In sfîrșit a sosit și această zi: fotografia va 
rămine pentru totdeauna un document in cartea 
eroismului tinerilor brigadieri.

Constructorii liniei ferate Cerna-Jiu, tineri an-

tren

* ùjk

Tineretul 
gospodăriei colective

...Se-ngrămădiseră tntr-atîta muncile, că nu mai știau 
cum să le dea de capăt. Aveau de strîns recolta bogată 
de porumb, de pe 70 hectare, de recoltai apoi sfecla de 
zahăr, de insămînțat, de făcut arături adinei de toamnă. 
Și toate trebuiau terminate tn timp scurt. în cinstea celui 
de-al II-lea Congres al partidului, colectiviștii din Baba 
Ana, raionul Mizil, se angajaseră să termine cit mai de 
grabă toate muncile agricole de toamnă.

...Era pe vremea culesului porumbului. Colectiviștii, 
tineri și vlrstnici, munceau cu hărnicie sporită. îi găseau 
zorile pe cîmp, iar amurgul tot pe cîmp îi lăsa. în bri
gada I-a, condusă de Traian Nicoia, întrecerea era aprigă. 
Ambiția și hărnicia tineretului au hotărît ctștigătorul în
trecerii. La cules, norma era de 500 kg. pentru fiecare. 
Seară de seară, în carnetele de evidență ale tinerilor 
Nicolae V. Radu, Maria I. Stanciu, Ion St. Cocan, Maria
S. Sora și ale altora, din echipa de tineret, brigadierul
Traian Nicoia nota: „700 kg. de porumb culese", De
puține ori a notat „600 kg." și niciodată n-a scris tn 
carnete că vreun ttnăr a cules sub 500 kg. Așa stlnd 
lucrurile, la culesul porumbului, prima care a terminat 
lucrul a fost echipa de tineret condusă de Nicolae V. 
Radu.

întrecerea-i întrecere: fiecare luptă pentru locul de 
fruntaș. Și dacă la culesul porumbului au fost fruntași 
cei din echipa de tineret, apoi la recoltatul sfeclei de 
zahăr au fost în frunte cei din echipa ttnărului Stelea 
C. Crețu. Au terminat și mai înainte lucrul, dar au obți
nut și o recoltă mai mare: 32.000 kg. la hectar.

Pretutindeni tineretul a muncit cu însuflețire. Comu
niștii Cristache Burlacu, Eremia Grosu, Dumitru Florea, 
Ștefan lacob și alții i-au fost totdeauna sfătuitori și 
îndrumători de nădejde, exemple vrednice de urmat tn 
muncă. Și tinerii colectiviști le-au urmat pilda. La cules 
de porumb sau la recoltatul sfeclei de zahăr, la tnsămîn- 
țări sau la îngropatul viei, normele au rămas cu mult 
tn urmă. La semănat, tinerii Stelian I. Petre și Ștefan
T. Stanciu n-au coborît nici măcar o clipă de pe semă
nători pe toată durata tnsămînțărilor, iar la îngropatul 
viei, Ștefan Mărcuceanu, Călin Lăzureanu, Valentin l. 
Cocan. Ștefan N. Drăgoi și alții au realizat peste 
două norme pe zi.

*
trecut zile... Bilanțul înfăptuirii angajamentelor 
In cinstea celui de al !l-lea Congres al partidului

Au 
luate 
este bogat. Culesul porumbului și recoltatul celorlalte 
culturi de toamnă au fost terminate înainte de data sta
bilită. însămtnfările au fost executate la timp, tn bune 
condifiuni agrotehnice și după metode înaintate. Din 
cele 150 hectare de griu, 100 au fost însămînțate tn 
cruce.

..Acum se transportă gunoiul de grajd pe cîmp. Le-a 
mai rămas puțin de lucru. Numai cîteva zile...

M. N. CIRSTEA

Mecanizatorii in fruntea luptei 
pentru recolte bogate

Tinerii mecanizatori de Ia Mai"
din Brăila au primit vestea convocării Con
gresului al doilea al partidului în plină des
fășurare a luptei pentru recolte bogate în 
anul viitor. Ca niște adevărați și pricepuți 
gospodari, ei au cercetat amănunțit posi
bilitățile existente la fiecare loc de muncă, 
în fiecare brigadă și potrivit acestor posi
bilități și-au luat angajamente. Centralizate, 
angajamentele arătau că, pînă la deschiderea 
Congresului, planul anual al stațiunii va fi 
îndeplinit în proporție de 102 la sută.

Pentru realizarea angajamentului, tinerii 
mecanizatori s-au avîntat cu entuziasm în 
muncă, au îmbunătățit organizarea lucrului 
în brigăzi și, ca urmare, succesele au venit 
unul după altul.

In vederea funcționării neîntrerupte a 
tractoarelor și mașinilor, mecanizatorii au 
intensificat buna lor îngrijire. Datorită aces
tui lucru, la brigăzile 15, 4, 5, 10, 13 și al
tele s-a prelungit cu mult durata de func
ționare a tractoarelor între două reparații 
și s-au înregistrat mari economii de piese 
de schimb.

Dar ceea ce a garantat înainte de 
toate obținerea succeselor a fost întrecerea 
socialistă între brigăzi și tractoriști. In în
trecere, brigada nr. 15, condusă de Costică 
Lupu a realizat în canwania de toamnă 348 
procente față de plan, brigada nr. 12 a rea
lizat 220 procente, iar brigada nr, 4 a rea
lizat 212 procente. Mulți tractoriști, printre 
care Ilie Epuraș, Alexandru Mihalcea, Pe
tru Mocanu, Ștefan Oțelea, Vasile Ionașcu, 
Tudor Gerea, și-au îndeplinit planul în pro
porție de 260 nînă la 422 la sută

La 10 decembrie, S.M.T.-„1 Mai“ și-a fă
cut un bilanț al îndeplinirii angajamentelor 
luate în cinstea Congresului. Iată cîteva 
dale din acest bilanț.

Planul anual a fost îndeplinit în propor
ție de 109 la sută, iar cel al campaniei de 
toamnă — în proporție de 155 la sută; ară
turile adinei au însumat un volum cu 154 
la sută mai mare decît cel de anul trecut 
și s-a desțelenit o suprafață de 780 hec
tare; datorită îngrijirii bune, 96 la sută din 
parcul de tractoare a funcționat permanent, 
fără defecțiuni accidentale.

...Pe tarlalele însămînțate în toamnă de 
tractoriștii de la S.M.T.-„1 Mai“, verdele 
închis al griului, bine înfrățit, a acoperit 
pămîntul. In alte locuri, brazdele lungi și 
drepte se întind de-a latul cîmpului. Una 
cîte una, pe măsură ce termină lucrul, bri
găzile se întorc în stațiune. Cu angajamen
tul îndeplinit, mecanizatorii încep acum 
reparațiile de iarnă...

B. CLATICI

-)1936
I

:
t1?55

La 8 mai 1951 am dat pri
mii vagoneți cu cărbune. Așa 
a luat naștere mina Godenl 
din cadrul întreprinderii 
Carbonifere Cîmpulung Mus
cel.

în anii care au trecut, me
canizarea minei și aplicarea 
ftraficului ciclic de peste 30 
a sută din numărul mineri

lor a dat posibilitatea spo
ririi necontenite a producției. 
Prin intensificarea întrecerii, 
îndeosebi în cinstea Congre
sului P.M.R.. s-a ajuns să se 
extragă cu 25 la sută mai 
mult cărbune ca In anul 
1954.

DAVID PETRE 
maistru principal al minei 

Godenl 
regiunea Pitești

Bumbac

I:

Utemista ECATERINA BUL-
( JAN, responsabila brigăzii de 
f tineret nr. 1 din secția pre- 
( gătire a fabricii ,,Teba“-Arad 
( a declarat acum cîteva zile : 
( „începînd de azî, dragi 

tovarăși, noi declarăm săptă- 
mîna de onoare în cinstea 
Congresului part’dului șl ne 

■ angajăm să depășim cu încă 
3 la sută fiecare angajament, 
dînd produse numai dc caii- 

] tate superioară“.
Vestea s-a răspîndit fulge

rător în toate secțiile. Așa 
' a început săptămîna de 

onoare la fabrica „Teba“- 
Arad.

In primele două zile bri
gada nr. 1 de la secția pre
gătire și-a depășit angaja
mentul.

Țesături de lină

Nu sînt două luni de cînd 
într-o adunare generală 
U.T.M. tinerii fabricii de 
postav — Cisnădie — s-au 
angajat ca în cinstea Con
gresului partidului să reali
zeze peste plan 3000 metri 
țesături.

Așa am ajuns noi ca în 
cinstea Congresului partidu
lui să realizăm în loc de 30(’0 
metri țesături peste plan cît 
ne angajasem, 3988 metri, din 
care se pot confecționa 90 
paltoane. 200 costume bărbă
tești, 147 rochii de damă șl 
încă altele.

ANDREI ILIE 
secretarul 

de baz
de la fabrica de postav 

Cisnădie, regiunea Stalin



Sosirea in Capitală a unor delegații
ale partidelor comuniste
și muncitorești frățești

la cel de al 11-lea Congres al P.M.R.
Joi la amiază a sosit în Capitală delegația 

Partidului celor ce muncesc din Ungaria, 
invitată să participe la lucrările celui de-al 
Il-lea Congres al P.M.R.

Delegația este alcătuită din tovarășii 
Mătyăs Răkosi, prim secretar al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria, Iozsef Mekis, 
membru al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Ungaria, vice
președinte al Consiliului de Miniștri și 
Iozsefne Nagy, membru .al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Ungaria, ministrul 
Industriei Ușoare.

Oaspeții au fost însoțiți de la sosirea pe 
teritoriul țării noastre de tovarășii C. Pirvu- 
lescu și M. Mujic.

In gara Băneasa, delegația Partidului ce
lor ce muncesc din Ungaria a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, I. Chișinevschi, Gh. Apostol, Al 
Moghioroș, M. Dalea, Ghizela Vass, V 
Vaida, FI. Dănălache, activiști de partid, 
numeroși oameni ai muncii.

La sosire erau de asemenea de față Ciu 
De și ceilalți membri ai delegației Partidu
lui Comunist Chinez, membrii delegațiilor 
partidelor frățești din R.P. Bulgaria. Belgia. 
Luxemburg, Triest, precum și acad. M. B 
Mitin, redactor șef al ziarului „Pentru pace 
trainică, pentru democrație populară 1".

Au fost prezenți L. Pataki, ambasadorul 
R. P. Ungare și membrii ambasadei.

Tovarășul Mătyăs Răkosi și membrii de
legației au schimbat calde strîngeri de mînă 
cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej și ceilalți 
conducători ai P.M.R., cu membrii delega
țiilor de peste hotare veniți la Congresul 
P.M.R.

nizației de partid a Combinatului metalurgic 
„I. V. Stalin“ din Stalinstadt.

Oaspeții au fost însoțiți de la sosirea pe 
teritoriul țării noastre de tovarășul Gh. 
Stoica.

In Gara Băneasa, delegația Partidului So 
cialist Unit din Germania a fost întimpinată 
de tovarășii Gh. Apostol, J. Fazekaș, M Da
lea, Isache Rădan, de numeroși oameni ai 
muncii.

Erau prezenți Ciu De și ceilalți membri ai 
delegației Partidului Comunist Chinez, pre
cum și acad. M. B. Mitin, redactor șef al 
ziarului „Pentru pace trainică, pentru de
mocrație populară".

Oaspeții au fost de asemenea întimpinați 
de W. Eggerath, ambasadorul R.D. Germane 
la București și

Cei 
roasă

prezenți 
primire.

membrii 
au făcut

ambasadei, 
oaspeților o căldu

$
z-

seara au
★

sosit în București delegația

Luni va începe sesiunea 
Sovietului Suprem 

al U. R. S. S.

A curs din nou sînge 
în Algeria

Cerințele a 48 personalități americane
Comunicatul comun al guvernului R. P. D. 

Coreene și guvernului R. D. Germane

In Consiliul de Securitate

0 
o

In legătură cu deschiderea sesiunii 
Sovietului Suprem al U. R. S. S.

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
transmite: Ziarele din 22 decembrie au 
publicat comunicatul In care se anunță că 
cea de a patra sesiune a Sovietului Su

— TASS prem al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste se va deschide la 26 decembrie 
a.c., la Kremlin în sala de ședințe a So
vietului Suprem al U R.S.S.

★
Joi dimineața a sosit în Capitală delegația 

Partidului Comunist din Bulgaria, invitată 
să participe la lucrările celui de-al Il-lea 
Congres al P.M.R.

Din delegație fac parte: Todor Jivkov, 
prim secretar al Partidului Comunist din 
Bulgaria, Pencio Kubadinschi, membru su
pleant al C.C. al P.C. din Bulgaria, prim 
secretar al comitetului regional de partid 
Russe și Iordan Katrandjiev, președintele Co
misiei Centrale de revizie a C.C. al P.C. din 
Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspe 
ții au fost întîmpinați de tovarășii 1. Chiși
nevschi, N. Ceaușescu, Al. Drăghici, M. 
Dalea, Ghizela Vass, V. Vaida, T. Rudenco, 
Fi. Dănălache V. Cristache, activiști de par
tid, numeroși oameni ai muncii.

Erau prezenți Ciu De și ceilalți membri ai 
delegației Partidului Comunist Chinez, pre
cum și acad! M. B. Mitin, redactor șef al 
ziarului „Pentru pace trainică, pentru demo
crație populară 1“

Oaspeții au fost de asemenea întîmpinați 
de Stoian Pavlov, ambasadorul R.P. Bulga
ria la București și membrii Ambasadei.

Oamenii muncii aflați pe aeroport au ova
ționat îndelung pe delegații Partidului Co
munist din Bulgaria.

★
Joi la amiază a sosit în Capitală delega

ția Partidului Socialist Unit din Germania, 
invitată să participe la lucrările celui de al 
Il-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Delegația este alcătuită din Karl Schir- 
idewan, membru în Biroul Politic al Comite
tului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania, secretar al C.C. al P.S.U.G., Bern- 
hard Grunert, membru al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Cooperativei agricole de produc
ție din Worin și Hans Albrecbt, membru su
pleant al C.C. al P.S.U.G., secretar al orga-

Joi _____ x_. ___—
Partidului Muncitoresc Unit Polonez și de-’ 
legația Partidului Comunist din Germania, 
invitate să participe la lucrările celui de al 
Il-lea Congres al P.M.R.

Delegația Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez este alcătuită din Zenon Nowak 
membru în Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P, 
prim vicepreședinte al Consiliului de miniștri 
al R.P. Polone, Feliks Lorek, prim secretar 
al comitetului voevodal al P.M.U.P. din Ze- 
lona Gora. Din delegație face parte și Jan 
izydorczyk, ambasadorul R. P. Polone la 
București.

Delegat al Partidului Comunist din Ger
mania este Oskar Neumann, membru al Se
cretariatului co.nducerii centrale a Partidului 
Comunist din Germania.

Oaspeții au fost însoțiți de la sosirea pe 
teritoriul țării noastre de tovarășii D. Coliu 
și Augustin Alexa,

In gara Băneasa, delegația Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez a fost întîmpinată 
de tovarășii Miron Conslantinescu, Gh. 
Stoica. V. Cristache, Isache Rădan și de re
prezentanți ai oamenilor muncii.

Au fost de asemenea de față membri ai 
delegației Partidului Comunist Chinez și ai 
delegației Partidului Socialist Unit din 
Germania.

La gară se aflau de asemenea membrii 
Ambasadei R.P. Polone.

Oamenii muncii prezenți pe peronul gării 
au făcut o călduroasă manifestație de priete
nie delegaților.

NEW YORK 22 (Agerpres). - TASS 
transmite : Consiliul de Securitate a exaini 
nat la 21 decembrie proiectul de rezoluție al 
Angliei care cere ca Consiliul să-și exprime 
speranța că Japonia va fi admisă în curînd 
în O.N.U.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, A. 
Sobolev, a prezentat un amendament la 
cest proiect de rezoluție, propunînd ca 
proiecte să fie inclusă in afară de Japonia 
și Republica Populară Mongolă.

In favoarea acestui amendament a votat 
numai reprezentantul Uniunii Sovietice. Ma
joritatea Consiliului de Securitate abținîn- 
du-se, amendamentul sovietic a fost res
pins.

După aceasta, reprezentantul Angliei a 
propus să se amîne examinarea proiectului 
său de rezoluție și ca el să nu fie pus la 
vot în prezent. Reprezentantul sovietic s-a 
abținut de la votarea propunerii reprezentam 
tului Angliei.

NEW YORK 22 (Agerpres). - După cum 
anunță agenția United Press, Consiliul de 
Securitate a fost convocat pentru data de

22 decembrie, ora 20,30 gmt, pentru a exa
mina plîngcrea Siriei împotriva Israelului în 
legătură cu incidentele din 12 decembrie de 
la lacul Tiberiada.

Libertate conducătorilor partidului comunist din S.U.A,!
NEW YORK 22 (Agerpres). — Un grup 

de personalități americane de seamă a dat 
spre publicare în presă o petiție adresată 
președintelui S.U.A., Eisenhower, In care se 
cere punerea în libertate a liderilor partidu
lui comunist din S.U.A., aruncați în închi
soare în baza legii Smith și amînarea proiec
tatei anchete judiciare a altor 100 de pro
cese.

Subliniind că ei „nu sînt de acord cu filo
zofia partidului comunist și cu tezele princi
pale ale programului lui“, autorii petiției ara
tă totuși că sentințele în procesele intentate 
liderilor partidului comunist au fost pro
nunțate în perioada „războiului rece“ și 
într-o atmosferă marcată adesea de isterie“.

O amnistie, se arată în petiție, „ar aduce Q 
contribuție la cauza păcii“.

Petiția a fost semnată de 46 de oameni po
litici și reprezentanți ai vieții publice, printre 
care d-na E. Rooswelt. Norman Thomas, 
lider al partidului socialist, dramaturgul El
mer Rice, istoricul Henry Steele, scriitorul 
Lewis Mumford, John Bennett decanul semi
narului Uniunii teologice, preotul John 
Krumm, de la Universitatea din Columbia, 
Roland Bainton, de la Universitatea din 
Yale, Stephen Cary, secretar al „Comitetului 
prietenilor Americii“, prof. A. Coolidge, de la 
Universitatea 
mann, de la 
alții.

din Harvard, prof. Paul Leh- 
Universitatea din Princeton șf

Pe această hartă, săgeata Indică regiunea 
'acului Tiberiada situată la granița siriano- 
israeliană unde, la 12 decembrie, au avut 
loc sîngeroase incidente.

Represiuni sălbatice în Algeria
ALGER 22 (Agerpres). — După cum re 

latează agenția United Press, in cursul 
ciocnirilor dintre forțele de represiune și 
patrioții algerieni, care au avut loc la 20 de 
cembrie, au fost ucise 54 de persoane. In 
regiunea Nemencia, la sud de Constantine, 
au fost uciși 40 de algerieni, 10 algerieni 
au fost luați prizonieri.

Surse franceze subliniază că în ultimul 
timp patrioții algerieni și-au extins activita-

tea in regiunea munților Merjorda, la fron
tiera cu Tunisia, regiune care pînă acum era 
considerată ca „un sector relativ liniștit“. 
Intr o declarație făcută recent, guvernato
rul general al Algeriei, Soustelle, a anunțat 
că in ianuarie 1956 vor fi aduse în Algeria 
noi trupe de întărire. După cum se știe, în 
momentul de față în Algeria se află peste 
200.000 de soldați francezi.

★

sosit în Capitală dele- 
Comunist drn Belgia, 

din Luxemburg și 
din Triest, invitate să 
celui de al 11-lea Con-

Joi dimineață au 
grațiile Partidului 
Partidului Comunist 
Partidului Comunist 
participe la lucrările
greș al Partidului Muncitoresc Romîn.

Din delegația Partidului Comunist din 
Belgia fac parte tovarășii René Auguste 
Beelen, membru în Biroul Politic al Parti
dului Comunist din Belgia, membru în se
cretariatul național al P. C. B., și Désiré 
Trifaux, membru al C.C. al Partidului Co
munist din Belgia, secretar al Federației de 
partid Charleroix. Delegat al Partidului 
Comunist din Luxemburg este tovarășul 
Dominique Urbany, secretar general al 
Partidului Comunist din Luxemburg.

Partidul Comunist din Triest este repre
zentat de tovarășul Ruggero Spadaro, mem
bru în Comitetul Executiv al Partidului 
Comunist din Triest.

La sosire, în gara de nord, oaspeții au 
fost întîmpinați de tovarășii Al. Moghioroș, 
N. Ceaușescu, C. Doncea, Aurel Mălnășan, 
Ana Toma, Vasile Cristache, Tiberiu Tôrôk, 
precum și de activiști de partid.

(Agerpres)

Succesul unor filme documentare romînești 
la New-York

NEW YORK 22 (Agerpres). 
Stanley din New York au fost 
recent două filme documentare romînești 
care s-au bucurat de un deosebit succes : 
„Ciocîrlia“ și „Republica Populară Romînă“.

Intr-o cronică consacrată acestei repre 
zentații, ziarul „Daily Worker“ elogiază 
noile producții ale cinematografiei romi 
nești. „Ciocîrlia", scrie ziarul, este o reali
zare de seamă, un film neobișnuit de fru
mos, străbătut de o poezie de rară calitate, 
tocmai pentru că zugrăvește oamenii adevă- 
rați din satele romînești de astăzi... Pelsa-

- în sala 
prezentate

jele pe care fotografia le-a redat într-un 
colorit subtil, formează mai mult decît un 
cadru pentru dansatori, ele fac parte inte
grală din film“. Ziarul relevă marea va
rietate a dansurilor și a costumelor, cu co
loritul lor strălucitor.

In ce privește cel de al doilea documen
tar, autorul articolului subliniază că el 
„redă în mod impresionant schimbările co- 
vîrșitoare și rapide care au avut loc în anii 
de după eliberare într-o țară altădată semi
colonială“.

Vizite ale delegațiilor de peste hotare
in cursul zilei de joi, membrii delegațiilor 

Partidului Muncii din Elveția, Edgar Woog. 
secretar general al Partidului Muncii din 
Elveția și Karl Odermatt, membru al C.C. 
al Partidului Muncii, redactor șef al ziarului 
„Vorwarts“, ai Partidului Muncii din Coreea, 
Ha San Du, membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, șeful secției organizato
rice a C.C. al Partidului Muncii și Ko Bon 
Ghi, președintele comitetului orășenesc din 
Phenian al Partidului Muncii din Coreea, 
Haki Toska, membru al C.C. al Partidului 
Muncii din R.P. Albania, deputat în Aduna
rea Populară a R.P. Albania, Gombîn Cimid, 
membru al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, redactor șef al ziarului 
„Unen“ și Țogtîn Loohudz, secretar al co
mitetului regional Gobi Altai al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, deputat în 
Marele Hural Popular, invitați la lucrările 
celui de al Il-lea Congres al P.M.R., au vizi 
tat Palatul Pionierilor.

Oaspeții s-au interesat de activitatea pio
nierilor în cadrul cercurilor de electrotehnică, 
chimie, pictură, artă decorativă etc.

★
In cursul dimineții de joi, Benito Maria- 

netti, membru al C.C. al Partidului Comunist 
din Argentina, delegatul Partidului Cornu-

sala Patria, a avut loc unJoi seara, în 
concert simfonic de muzică romînească dat 
de Corul și orchestra simfonică radio, în 
cinstea Congresului partidului.

A dirijat Constantin Silvestri, maestru 
emerit al artei din R.P.R.

Programul concertului a cuprins: orato 
riul „Scînteia eliberării“ de Ovidiu Varga, 
soliști Virgini» Bolea, Mircca Buciu, artist

nist din Argentina la cel de-al Il-lea Con
gres al P.M.R., a vizitat, însoțit de tov. Al. 
Sencovici, ministrul Industriei ușoare, fabri
ca de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“.

Oaspetele s-a interesai' îndeaproape de is
toricul fabricii și procesului de producție, s-a 
întreținut cu muncitorii asupra muncii și 
vieții lor

★
In cursul zilei de joi, membrii delegațiilor 

partidelor comuniste și muncitorești frățești, 
invitate să participe la lucrările celui de-al 
Il-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, au vizitat o serie de întreprinderi și 
instituții din Capitală.

Zvi Arie Breitstein, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist din Israel, 
redactor șef al ziarului ,.Kol Haam“ și Sali- 
ba Khamis, membru al C. C. al Partidului 
Comunist din Israel, secretar de partid al 
districtului Nazareth și Antti August Timo- 
nen, membru al C.C. al Partidului Comunist 
din Finlanda, însoțiți de tov D. Simulescu, 
ministrul Poștelor și Telecomunicațiilor, au 
vizitat combinatul poligrafic Casa Scînteii 
„I. V. Stâlin“, interesîndu-se îndeaproape de 
procesul de producție și de condițiile de mun
că și de viață ale lucrătorilor din combinat.

(Agerpres)

emerit al R.P.R. și Octav Enigărescu; Con
certul pentru pian și orchestră de Paul Con- 
stăntinescu, solist Valentin Gheorghiu, artist 
emerit al R.P.R. și Rapsodia l-a în la major 
de George Enescu.

Dirijorul corului a fost Gh. Danga.
Concertul s-a bucurat' de un deosebit 

succes.
(Agerpres)

Recepție la Ambasada R. P. F. Iugoslavia
Joi după amiază, cu prilejul aniversării 

Armatei populare a R.P.F. Iugoslavia, ata
șatul militar al Ambasadei R.P.F. Iugoslavia 
la București, locotenent colonel Milan Mi- 
nic, a oferit o recepție la Ambasadă.

La recepție au participat tovarășii : N 
Cioroiu și St. Cleja, locțiitori ai ministrului 
Afacerilor Externe, general locotenent I. Tu- 
toveanu, locțiitor al ministrului Forțelor Ar

„Scînteia tineretului“
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mate ale R.P.R., M. Macavei, președinte de 
onoare al Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, M. Novac, locțiitor 
al ministrului Comerțului Exterior, generalii 
locotenenți M Haupt și C. Smirnov, contra
amiral Mihai Nicolae, generalii maiori Ale
xandru Vasiliu și Vasile Cutoiu, ofițeri su
periori, reprezentanți ai presei romîne și 
străine.

Au participat șefi de misiuni diplomatice, 
atașații militari acreditați la Bucursști și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Din partea iugoslavă au participat mem
brii Ambasadei în frunte cu ambasadorul 
N. Vujanovici.

(Agerpres)

Pentru întărirea relațiilor de prietenie 
dintre R.P.D» Coreeană și R.D. Germană
PHENIAN 22 (Agerpres). — TASS trans

mite: La 21 decembrie a fost semnat la 
Phenian comunicatul comun al guvernului 
Republicii Populare Democrate Coreene și 
guvernului Republicii Democrate Germane. 
Comunicatul a fost semnat de Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Miniștri al 
RPD Coreene și de Otto Grotewohi, pri 
mul ministru al R. D. Germane.

In comunicat se spune că în timpul vizi
tei de prietenie pe care delegația guverna
mentală a R. D. Germame a făcut-o în Co
reea, între președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen și 
primul ministru al R. D. Germane, Otto 
Grotewohi, a avut loc un schimb de păreri 
la care din partea coreeană au participat 
Kim Du Bon, Țoi En Ghen, Pak Den Ai

și o seric de alți conducători ai guvernului 
R.P.D. Coreene și Partidului Muncii din 
Coreea, iar din partea germană — membrii 
delegației guvernamentale a R. D. Ger
mane. In cadrul acestui schimb de păreri 
au fost examinate problemele dezvoltării 
continue a relațiilor de prietenie dintre cele 
două state, problemele asigurării colective 
a păcii, apărării popoarelor coreean și ger
man împotriva blocurilor militare agresive, 
problemele reuni licării Coreei și reunificării 
Germaniei, dorite cu ardoare de popoarele 
celor două țări, precum și alte probleme 
internaționale care afectează interesele ce
lor două state.

Schimbul de păreri s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie cordială și a arătat 
o deplină unanimitate de
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Iran. Delegația este condusă 
Saed, președintele Comisiei

— La 21 decembrie a.c. 
o delegație a Medjlisului

vederi.

MOSCOVA.
Baku a sosit 
Senatului din 
de Mohamed ...
pentru Afacerile Externe a Senatului ira
nian.

GENEVA. — La 22 decembrie a avut loc o 
nouă ședință a ambasadorilor Republicii 
Populare Chineze și S.U.A. După cum se 
arată în comunicatul dat publicității după 
ședință, ambasadorii au căzut de acord ca, 
ținîndu-se seamă de apropiatele sărbători

Nou, următoarea 
ianuarie 1956.

O organizație internațională
menită să apereU pacea

Deseori primim la redacție scrisori de la 
cititori ce ne pun diferite întrebări referi
toare la structura Organizației Națiunilor 
Unite, la modul de funcționare al organelor 
acesteia. Vom încerca să dăm un răspuns 
sumar întrebărilor pe care ni le-au adresat 
tinerii noștri cititori, întrebări al căror nu
măr a crescut mai ales după primirea 
R.P.R. în O.N.U.

Carta O.N.U. stabilește că pentru a asi
gura desfășurarea în condițiunile cele mai 
prielnice a activității O.N.U. este necesară 
crearea a șase organe principale și anume: 
Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, 
Consiliul Economic șl Social, Consiliul de 
Tutelă, Curtea Internațională de Justiție și 
Secretariatul. Care sînt atribuțiile fiecăruia 
dintre aceste organe ?

La crearea Organizației Națiunilor Uni
te, principala problemă a fost aceea a deli
mitării atribuțiilor Consiliului de Securitate 
și ale Adunării Generale.

Făuritorii O.N.U. au tras concluziile nece
sare din experiența Ligii Națiunilor astfel 
îneît atribuțiile Consiliului de Securitate și 
ale Adunării Generale au fast riguros pre
cizate. Articolul 24, paragraful 1 al Cartei 
O.N.U. conferă Consiliului de Securitate 
răspunderea principală pentru menținerea 
păcii și securității internaționale.

Consiliul de Securitate este format din 11 
membri dintre care cinci sînt permanenți 
(U.R.S.S., S.U.A. Anglia, Franța și China), 
iar șase sînt membri nepermanenți fiind a- 
leși la fiecare doi ani de către Adunarea 
Generală, mai ales pe principiul reprezentă
rii tuturor zonelor geografice. (în treacăt 
fie spus, puterile occidentale au încălcat 
sistematic acest principiu). Consiliul de 
Securitate ia decizii de două feluri — unele 
au caracter de hotărîre, iar altele au ca
racter de recomandare, flotărîrile nu sînt 
valabile decît atunci cînd se întrunesc vo
turile tuturor membrilor permanenți. Aceasta 
rezultă din necesitatea asigurării unei de
pline unități a marilor puteri pe umerii că
rora apasă principala răspundere pentru 
menținerea păcii mondiale. Anumite cercuri 
din Occident în încercările lor de a obține 
revizuirea Cartei O.N.U. năzuiesc să eli
mine principiul unanimității marilor puteri, 
deoarece acesta constituie o piedică în calea 
acelora ce vor să transforme O.N.U. într-un 
instrument al politicii lor. Este instructiv

Unele amănunte 
despre structura O. N. U.

menționat că principiul unanimității ma-de .
rilor puteri a fast adoptat la vremea lui din 
inițiativa guvernului S.U.A,

In activitatea Consiliului de Securitate o 
piedică importantă o constituie faptul că în 
prezent locul rezervat reprezentantului Chi
nei este ocupat în mod ilegal de către 
fantoma ciankaișistă. Consecințele acestei 
situații au fost reliefate cum nu se poate 
mai bine atunci tind gomindanistul a în
cercat să împiedice luarea unei hotărîri tn 
problema admiterii a ÎS noi membri, hotă- 
rîre pentru care se pronunțaseră 52 de 
state membre ale O.N.U. Nu-i de mirare că, 
tn prezent, tn lumea întreagă se fac auzite 
mereu mai puternic cererile pentru exclude
rea ciankaișistului din Consiliul de Securita
te și din O.N.U.

Adunarea Generală este formată din toți 
membrii Organizației Națiunilor Unite. în 
ultimele zile ale recentei sesiuni a Adunării 
Generale — a fost reprezentată pentru pri
ma oară și patria noastră, Republica Popu
lară Romînă. Adunarea Generală își desfă
șoară activitatea în cadrul stabilit de Carta 
O.N.U. Itiînd In discuție principalele pro
bleme care privesc pacea omenirii. în acest 
for hotărîrile importante se iau cu o majori
tate de două treimi. O vreme puterile occi
dentale creaseră o adevărată mașină de vot 
tn Adunarea Generală astfel îneît au fost 
adoptate o serie întreagă de hotărîri contra
re spiritului colaborării internaționale. Este 
suficient să amintim de faptul că această 
mașină de vot a tîrît O.N.U.-ul în agresiu
nea americană din Coreea. Presiunea mase
lor populare a dus însă la destrămarea trep
tată a acestei mașini de vot deoarece a de
terminat unele guverne burgheze să în
cerce să adopte — cel puțin formal — o po
ziție mai independentă. Astfel se explică de 
ce acum puterile occidentale reușesc cu 
greutate să înjghebeze majoritatea de care 
au nevoie pentru a adopta unele hotărîri și 
de ce, pe de altă parte, uneori — și lucrul 
acesta se tnttmplă îndeajuns de des — stnt 
adoptate hotărîri împotriva voinței unor gu
verne apusene.

Adunarea Generală are o sesiune anuală

și poate fi de asemenea convocată în 
siuni extraordinare. Vara trecută a avut 
la San Francisco sesiunea jubiliară a Adu
nării Generale închinată împlinirii unui de
ceniu de la constituirea O.N.U. Adunarea 
Generală are o serie de comitete principale 
printre care se numără: comitetul politic, 
comitetul politic special, comitetul pentru 
problemele economice și financiare, comitetul 
pentru problemele sociale, umanitare și cul
turale, comitetul pentru problemele de tu
telă, comitetul pentru problemele adminis
trative și bugetare, comitetul pentru proble
me juridice.

Consiliul Economic și Social este un alt 
organ principal al O.N.U. în componența 
lui intră 18 state alese de către Adunarea 
Generală pe o durată de 3 ani. în compe
tența Consiliului Economic și Social se 
află studierea problemelor internaționale cu 
caracter economic, social, cultural, de tnvă- 
țămlnt, sanitar etc. Consiliul are sarcină de 
a aduce la cunoștința diferitelor organe, și 
membri ai O.N.U. constatările făcute.

Consiliul de tutelă a fost creat în scopul 
asigurării unei conduceri juste, conformă 
principiilor democratice, a teritoriilor aflate 
sub tutela altor state.

Curtea Internațională de Justiție este 
compusă din 15 judecători pe care Adunarea 
Generală și Consiliul de Securitate i-au ales 
pe o durată de 9 ani.

Secretariatul O.N.U. conduce întreaga ac
tivitate internă a organizației. Secretarul 
general este ales pe o durată de cinci ani 
de către Adunarea Generală. Actualmente 
această funcție o îndeplinește Dag Ilammarsk- 
joeld. La rîndul său, secretarul general sta
bilește compoziția personalului Secretariatu
lui.

Potrivit Cartei O.N.U. pe lingă cele șase 
organe principale există o serie de comisii 
și comitete destinate să rezolve anumite pro
bleme. Un exemplu îl oferă comisia O.N.U. 
pentru dezarmare. Trebuie însă de menționat 
că anumite cercuri au încercat să abuzeze 
de posibilitatea creării de comisii și comitete 
cu scopul de a împiedica discutarea largă și 
reglementarea anumitor probleme de însem
nătate internațională. Este necesar să se a- 
mlntească de existența unor instituții spe
cializate ale O.N.U. cum ar fi UNESCO și 
altele.

se- 
loc

ale Crăciunului și Anului 
ședință să aibă loc la 12

PHENIAN. — La 21 decembrie, delegația 
guvernamentală a R. D. Germane, condusă 
de primul ministru Otto Grotewohi, a pără. 
sit Phenianul.

PARIS. — După cum relatează ziarul 
„L’Humanité“, la 21 decembrie un grup de 
huligani fasciști au atacat sediul organiza
ției Partidului Comunist Francez din aron- 
dismentul 4 din Paris. Ziarul subliniază că 
deși acest sediu al Partidului Comunist se 
află în imediata apropiere a comisariatului 
de poliție, polițiștii nu au luat nici un iei 
de măsuri pentru a împiedica sau a chema la 
ordine ue huligani.

VIENA. — Intr-un comunicat oficial al 
Consiliului de Miniștri al Austriei se anun
ță că Austria a hotărît să stabilească relații 
diplomatice cu Republica Populară Albania.

MONTEVIDEO. — După ctfm anunță 
agenția Associated Press, în Paraguay a 
fost descoperit un complot împotriva regi
mului dictatorial al generalului Alfredo 
Stroessner. Potrivit agenției, în acest com
plot sînt implicate mai multe unități ale 
armatei și ale poliției din Asuncion.

BONN. — După cum anunță agenția Uni
ted Press, la 21 decembrie Bundesratul (a 
doua Cameră a parlamentului de la Bonn — 
N.R.) a ratificat tratatul încheiat între R. F. 
Germană și S.U.A. cu privire la livrări de 
armament american pentru noul Wehrmacht. 
Se crede că valoarea primelor livrări de ar
mament care vor începe să sosească în ia
nuarie va fi de circa 3 milioane dolari.

TOKIO. — După cum anunță posturile 
de radio japoneze, potrivit datelor oficiale 
japoneze, spre sfîrșitul primului semestru al 
a.c. numărul șomerilor totali din Japonia, 
abstracție făcînd de cei parțiali, a fost de 
1.200.000 de persoane.

consiliul Economic
Si social
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★
Au trecut 10 ani de existentă a Organiza

ției Nafiunilor Unite. Acești ani au dovedit 
că O.N.U. este capabilă să contribuie la în
tărirea păcii tn lume, atunci cind toate sta
tele membre dau dovadă de o deplină since
ritate fi adoptă o atitudine realistă. în pre
zent există condiții mai favorabile ca ori- 
cind pentru ca O.N.U. să exercite din plin 
o influentă pozitivă asupra vieții interna
ționale. Către aceasta năzuiesc toate popoa
rele lumii.

M. R.

SPECTACOLELE DE AZI
CINEMATOGRAFE: LECȚIA VIEȚII — 

Patria, București, Al. Sahia, înfrățirea între 
popoare; EI AU COBORIT DIN MUNȚI — 
Elena Pavel; VINĂTOAREA DE CRABI — 
Lumina; SFÎRȘITUL UNEI CARIERE — 
Filimon Sîrbu; DOMNIȘOARA DE SCU- 
DERI—Moșilor, Volga; PE BARICADA — 
Magheru; NUFĂRUL ROȘU — Republica ; 
GIUSEPPE VERDI — 1 Mai, N. Bălcescu ; 
ANNA ZACCHEO—23 August; MARELE CE
TĂȚEAN (seria a Il-a) — I. C. Frimu; LA 
REVEDERE DOMNULE GROCK — Li
bertății; REPUBLICA POPULARA RO- 
MINĂ și MARINICA — Central; ZVA-- 
PAIAȚA — Victoria; PAMINTUL VA ÎN
FLORI — Maxim Gorki; ACTUALITATEA 
IN IMAGINI, TRAIASCA DOCHERII, 
MONUMENTELE IN LEMN ALE ARHI
TECTURII RUSE, SECRETUL SUCCESU
LUI, POMUL DE IARNA — Timpuri Noi; 
NESTERKA CEL ISTEȚ — Tineretului, 
Unirea; PENTRU 14 VIEȚI — Gh. Doja; 
UN OM TERIBIL — Al. Popov; 
INSULA MISTERELOR — Grivița; AL
TORA — 8 Martie; POVESTE DESPRE 
URIAȘUL PĂDURII — Vasile Roaită; 2x2 
FAC CITEODATĂ 5 — Cultural: CĂȚELU
ȘUL BUCLUCAȘ — C. David; SOLDATUL 
IVAN BROVKIN — Boleslav Bierut, Fla< 
căra; ȘCOALA CURAJULUI - T. Vladi- 
mirescu LILIOMFI — Carpați; INTR-0 
PRIMĂVARA LA BUDAPESTA — Arta; 
JUCĂTORUL DE REZERVA — Munca; 
FATA MEXICANA — POTECI PRIMEJ
DIOASE — Donca Șimo; BANCNOTA DE 
1.000.000 — LIRE STERLINE — Ilie Pin- 
tilie, Rahova; ESTE VINOVAT ED. MAR
TIN ? — Popular; BORIS GODUNOV — 
M. Eminescu; FANTOMELE PĂRĂSESC 
PISCURILE — 8 Mai; ROMEO ȘI JU- 
LIETTA — Gh. Coșbuc; MACLOVIA — 
Olga Bancic; LEANA — Aurel Vlaicu.
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