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Pentru continua 
întărire fi dezvoltare 

a Cooperației 
de consum

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

DECRET

Anul XIV, Seria H a, Nr. 2982 4' PAGINI — 20 BANI Vineri 12 decembrie 1958

Rezoluția celui de-al IlI-lea 
Congres al Cooperației 

de Consum din R. P. Romînă

pentru convocarea Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

In temeiul articolului 37 litera a din Adunare Națională în a cincea sesiune a ce- 
Constitutia Republicii Populare Romîne, lei de-a treia legislaturi, pentru ziua de 

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Re- sîmbătă 27 decembrie 1958, ora 9 dimi- 
publicii Populare Romîne convoacă Marea neata la sediul Marii Adunări Naționale.

TINERII IN LUPTA PENTRU
creșterea acumulărilor socialiste

Calificare superioară 
productivitate 

mai înaltă
In sectorul sculerie generală a 

uzinelor „23 August" unde se exe
cută piese de înaltă precizie, unde 
sînt mașini complexe de înaltă 
tehnicitate aproape 80 la sută din 
numărul total ai muncitorilor sînt 
tineri. Biroul organizației de sec
ție U.T.M. se ocupă îndeosebi 
de ridicarea calificării profesio
nale a fiecărui tînăr. In a- 
dunările generale li 
bit tinerilor despre faptul că 
dezvoltarea continuă
:ii, Introducerea în sectorul scu- 

Merie a unor mașini moderne de 
naltă tehnicitate, cer necondițio
nat o pregătire teoretică și practi- 
:ă superioară, ingineri tineri ca 
Dumitru Bloț, Gheorghe Tara, au 
mpărtășit tinerilor muncitori din 
-xperiența și cunoștințele lor, i-a 
ijutat pe 
n bune 
complicate operații și 
De exemplu f ." ' 
iheorghe Constantin și Marin Gh. 
rtihalache execută acum cu ușu- 
ință suduri de înaltă tehnicitate 
a oțeluri speciale prin procedeul 
le sudură arc-atom, obținînd în 
elul acesta anual economii de 
țeste 300.090 lei. De curînd 
omitetul U.T.M. a pornit o acțiu- 
le organizată de specializare a ti- 
lerilor care lucrează la mașinile 
e înaltă tehnicitate.

P. PETRE

In
s-a vor-

a tehni-

să execute 
cele mai 

calcule, 
tinerii Ion Bădic,

aceștia 
condiții

Indisciplina

„Pentru a realiza un ritm susținut al industrializării socialiste 
a țării trebuie mobilizate toate eforturile) rezervele materiale 

și financiare pentru sporirea rapidă a acumulărilor»/*
(Din expunerea făcută de tov Gh. Gheorghiu-Dej la ședința Plenară 
a C.C. al PJI.R. din 26—28 no-iembrie 1958}.

Sub îndrumarea organizațiilor de par
tid din întreprinderi, comitetele U.T.M. 
mobilizează tineretul la îndeplinirea sar
cinilor de plan, la reducerea prețului de 
cost al produselor și implicit la sporirea 
acumulărilor socialiste.

Inovațiile realizate de tineri, succesele 
obținute prin reducerile consumurilor

specîfice, organizarea mai bună a locu
lui de muncă, sînt numai cîteva căi prin 
care tineretul poate contribui la crește
rea rentabilității fabricii, la sporirea acu
mulărilor socialiste, la creșterea venitu
lui național și astfel la ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Valorifică rezervele

Comitetul U. T. M. al uzi
nei „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din Tîrgoviște a- 

cordă o atenție deosebită antre
nării tinerilor în acțiunea de re
ducere a consumurilor specifice de 
metal. In uzină sînt mari rezerve 
de economisire a metalului. Sub 
îndrumarea organizației de partid 
a fost format un colectiv de, ingi
neri și tehnicieni care să studieze 
produsele la care se consumă prea 
mult metal și să propună măsuri 
pentru reducerea lui, fără ca a- 
ceasta să dăuneze calității pro
duselor. Colectivul, format din ti-

dușman al
Șreșterii productivității muncii
In primele 

trimestre ,

de măsuri în vederea ri- 
calificărij tinerilor. Printre 

s-au înființat cursuri de 
tehnic pe schimburi la sec-

interne

Reduc 
consumurile 

specifice

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale

Ion Gheorghe Maurer
București, 11 decembrie 1958.

■7.................................•- -......:.....................

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale

Gheorghe Stoica

NOTA GUVERNULUI ROMÎN
în legătură cu Memorandumul

In primele trei 
trimestre ale a- 
cestui an, în- 

eprinderea „Elec- 
■oaparataj" din Ca- 
itală a îndeplinit 
larcina de creștere 
2 productivității 
uncii doar în pro- 
>rție de 96,82 la 
dă.
In bună parte exi- 
rța acestei situa- 

este determinată 
p indisciplina în 

-> -oducție de care 
ai dau dovadă unii 
teri și de slaba lor 
ilificare prafesio- 

,p.
Este știut că indis-. 
plina în producție 

slaba calificare 
it dușmanii prin- 
pali ai creșterii 
oductivității mun- 
. Despre acest lu- 
i comitetul U.T.M. 

a vorbit nicio- 
tă tinerilor în a- 
■nările generale de 
țanizație. Ca ur
are, tineri oa lor» 
izianu, Stan. Con- 
tntin, 'Teodor lo- 
scu și alții din sec- 
; strungărie, întîr- 

sau lipsesc nemo-
. »t.

O situație sumară 
arată că in semes
trul I peste 60 de 
tineri nu și-au reali
zat norma de lucru 
frinînd in felul acesta 
creșterea productivi
tății muncii.

La fel stau lucru
rile și în trimestrul 
III. Deși cunosc a- 
ceastă situație, birou
rile V.T.M. pe sec
ții nu s-au ocupat de 
tineri ca Ion Galatz, 
Constantin Despa, 

Ioana Simion, Virgi
nia Mandu și alții, 
care au o pregătire 
profesională slabă și 
nici nu se străduiesc 
să învețe. Vinovat 
de această situație se 
face și comitetul 
U.T.M. pentru fap. 
iul că nu a instruit 
birourile U.T.M. pe 
secții, să antreneze 
pe toți tinerii la 
cursurile de minim 
tehnic.

Un sprijin substan
țial în creșterea pro
ductivității muncii 
trebuiau să-l dea 
posturile utemiste de 
control. Ele au da
toria să critice 
disciplina, să ia po-

ziție 
care 
plin 
lucru

față de tinerii 
nu folosesc din 
capacitatea de 

a mașinilor. 
Posturile utemiste de
control nu au făcut 
multă vreme acest 
lucru. Abia în ulti
mul timp, postul ute
mist de control de 
la secția strungărie 
a început să comba
tă indisciplina și a- 
titudinea înapoiată 
față de muncă a tine
rilor Teodor Io- 
nescu, Stan Constan
tin și alții. Este un 
început bun, care 
trebuie urmat și de 
celelalte posturi ute
miste de control din 
alte secții.

Comitetul U.T.M, 
trebuie să răspundă 
de modul în care ti
nerii folosesc timpul 
de lucru și implicit 
de felul cum aceștia 
folosesc capacitatea 
de producție a mași
nilor deoarece și de 
aceste două lucruri 
depinde realizarea 
sarcinii privind ridi
carea productivității 
muncii.

P, RALIU

nerii ingineri Șerban Munteanu, 
șef proiectant, Ion Chivăran, di
rector tehnic, tînărul metalurgist 
Teodor Ionascu și alții, studiind 
amănunțit procesul de fabricație 
au ajuns la concluzia că pînă la 
sfîrșitul anului se. poate realiza 
același număr de produse consu- 
mînd cu 8 vagoane metal mai pu
țin față de planul de aprovizio
nare. Totodată, acest colectiv a 
stabilit și căile ce trebuie folosite 
pentru obținerea de economii pre
cum și sarcinile ce revin modelici- 
rilor, turnătorilor, tinerilor de la 
secțiile construcții metalice, mon
taj, sirungărie și forjă.

Comitetul U.T.M. a întreprins o 
seamă 
dicării 
altele 
minim
țiile cele mai principale ca turnă
torie, forjă, strungăriei etc. Pen
tru a aduce la cunoștința munci
torilor din alte secții greutățile pe 
care le pricinuiesc, de pildă, tur
nătorii strungarilor, sînt invitați, 
la consfătuirile de producție dele
gați din cadrul acestor secții.

Un exemplu : la fabricarea tur- 
boburilor, procentul de rebut de
pășea chiar cu 30 la sută coefi
cientul admis. Analizînd în cadrul 
unei consfătuiri cauza rebuturilor, 
turnătorii Ion Dragnea, Traian 
Oproiu, Gheorghei Istrate și alții, 
au propus să se studieze pentru 
turnarea turboburilor noi procedee 
de fabricație. Cerînd ajutorul ser
viciului metalurgic și cabinetului 
tehnic, turnătorii au reușit, dato
rită introducerii unui nou ames-

tec de formare să reducă rebutu
rile la turboburî cu 6 la sută față 
de coeficientul admis.

De o însemnătate uriașă a fost 
și studiul asupra consumului do 
otel folosit la cele 36 tipuri de 
vane. Prin reducerea adaosu
rilor de prelucrare, la numai 6 ti
puri de vane s-a realizat o econo
mie de 78.000 kg. oțel.

Printre tinerii economi se află 
cei din brigada de formatori con
dusă de Gh. Istrate, turnătorii din 
brigada lui Traian Oproiu, ti
nerii ingineri Vasile Cîrstea. Du
mitru Ivancea și alții. Bilanțul 
încheiat pa primele zece luni ale
anului le-au adus o mare satis
facție. S-a realizat o economie de. 
120.000 kg.-oțel din care se pot 
fabrica în plus peste 5 instalații 
de intervenții P-40 transportabile, 
produs nou realizat în țara noa
stră, precum și economisirea a 
unei importante cantități de me
tale' neferoase.

Tinerii metalurgiști în frunte cu 
inginerii și tehnicienii uzinei, sub 
îndrumarea comuniștilor, tradu- 
cînd în viață sarcinile pe care Ple
nara C.C. al P.M.R. din 26-28 
noiembrie 1958 le pune în fața 
oamenilor muncii sînt hotărîți să 
nu se oprească numai la aceste 
realizări. In uzină mai sînt încă 
imense rezerve nefolosite, care va
lorificate contribuie la sporirea 
acumulărilor socialiste. In anul ce 
vine, numai la produselei care au 
fest studiate și cărora li s-au sta
bilit consumuri specifice reduse 
de metal, se vor consuma cu 12 
vagoane oțel mai puțin.

N. PUIU
•C.-Cs.'C

Răspunzînd chemării lansate de 
muncitorii de la uzinele „Ianoș 
Herbak" din Cluj, de a reduce 
consumurile specifice la materii și 
materiale, colectivul fabricii „Par
tizanul" din Bacău s-a angajat să 
realizeze economii în trimestrul 
patru al anului. în .valoare 
de 46.000 lei. Aluncitorii, teh
nicienii și inginerii de aici rapor
tează cu mîndrie că și-au ținut 
cuvîntul dat, realizînd numai în
tr-o singură lună a trimestrului, 
pînă Ia 31 octombrie, economii la 
materii prime și auxiliare în va
loare de 52.700 lei.

In întrecerea pentru reducerea 
consumurilor specifice, pe locul în- 
tîi se află brigada tineretului de 
la secția croit. Prin folosirea ju
dicioasă a suprafeței pielii, tine
rii de la croit au economist în 
ultima vreme piele în valoare de 
17.200 lei. Economiile realizate în 
primele 18 zile ale lunii noiem
brie echivalează cu o cantitate de 
piele din care se pot croi fețe pen
tru circa 340 perechi de ghete.

In cadrul brigăzii de croit con
duce întrecerea tînărul Ion Stafie. 
El s-a dovedit a fi cel mai pri
ceput în combinarea tioarelor ncn- 
tru croit. In luna octombrie el a 
economisit piele din care se pot 
croi în plus aproape 60 de pe
rechi fețe, iar în primele 18 zile 
ale lunii noiembrie piele pentru 4." 
perechi. Rezultate însemnate obțin 
în realizarea de economii și tinerii 
Ion Burcin Ion Bocancea. Ion Jun
eți, Gh. Coșerafu si alții

Succesele, brigăzii de tineret se 
datoresc în mare parte faptului că 
organizația de bază U.T.M. a sub
liniat, in cadrul adunărilor gene
rale, importanța pe care o are 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale,, pentru ridicarea nivelului 
c’e trai al celor ce“rnuncesc folosi
rea cu grijă a materiei prime. De 
asemenea, pentru a se turtoasfe" 
.economiile pe care le obțin tinerii, 
au fost deschise conturi personale 
de economii.

Pentru a-i ajuta pe tineri să-și 
ridice continuu calificarea profe 
sională în vederea obținerii 
economii și mai importante, comi
tetul U.T.M. și-a propus să orga
nizeze schimburi de experiență în 
care muncitorii cei mai buni să 
împărtășească tinerilor din expe
riența lor.

unor

C. BANCILA

a

Guvernului R. D. Germane
După cum s-a mai anunțat, guvernul R. D. Ger

mane a adresat guvernelor celorlalte state un Me
morandum cu privire la primejdia de război pro
vocată de politica de înarmare a Germaniei occi
dentale.

La 11 decembrie guvernul romîn a adresat gu
vernului R.D.G. o notă în legătură cu acest Memo
randum. Nota subliniază serviciul important pe 
care guvernul R.D.G. l-a adus cauzei păcii atră- 
gînd din nou atenția guvernelor și popoarelor lu
mii, pe baza materialului faptic deosebit de conclu
dent cuprins în Memorandum, asupra primejdiei de 
război care pornește din Germania occidentală.

In continuare, în notă se subliniază că răspunde
rea pentru această situație profund dăunătoare 
cauzei păcii și securității în Europa o poartă atît 
guvernul R.F.G. cît și puterile occidentale semna
tare ale acordurilor de la Potsdam și în primul 
rind S.U.A., care, încălcîndu-și în mod flagrant 
angajamentele asumate, împing R.F.G. pe calea 
pregătirii războiului de agresiune.

Cercurile guvernante vestgermane, urmind același 
drum periculos pe care au mers conducătorii celui 
de-al treilea Reich, formulează deschis revendicări 
teritoriale față de țări vecine cu Germania. Ele se 
împotrivesc propunerilor constructive referitoare la 
retragerea forțelor militare străine de pe teritoriul 
german, încheierea Tratatului de Pace cu Germa
ni?, refacerea unității Germaniei prin crearea unei 
Confederații a celor două state germane, denucîea-

rizarea unei zone din centrul Europei. Situat pe 
această poziție obstrucționistă, guvernul Adenauer 
se declară împotriva discutării de către marile pu
teri a propunerilor sovietice cu privire la norma
lizarea situației din Berlin prin acordarea statutu
lui de oraș liber și demilitarizat Berlinului occi
dental.

Un obstacol serios în calea militariștilor și re
vanșarzilor vestgermani ii constituie întărirea con
tinuă a Republicii Democrate Germane care, prin 
politica sa de pace și de colaborare internațională, 
aduce un aport prețios la eroarea unui climat de 
destindere și înțelegere în Europa și pune astfel 
bazele unei prietenii trainice între poporul german 
și celelalte popoare.

Nota reafirmă satisfacția guvernului romîn față 
de dezvoltarea continuă a colaborării frățești șl 
a relațiilor de adîncă prietenie dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Democrată Ger
mană.

în încheiere, guvernul romin iși exprimă convin
gerea că Memorandumul guvernului R.D.G. va fi 
luat in serioasă considerare de toate statele care 
se pronunță pentru rezolvarea pașnică a problemei 
germane și asigură guvernul R.D.G. că în Ippta sa 
pentru cauza păcii și socialismului se bucură de 
simpatia profundă și de întregul sprijin al poporu
lui nostru.

11 decembrie 1958.

Tinerii intelectuali ai satelor
participă activ la munca

ăe culturalizare a
a

Despre
U.T.M. din

-jonul Topolovcni cu tinerii

munca organizației 
comuna Priboeni, ra- 

__  ' ” ’i inte- 
lecTuali, am aflat lucruri deosebit 
de interesante. Brigada artistică 
de pildă, a luat ființă cu vreo cinci 
ani în urmă. La căminul cultural 
nu prea era activitate. Tinerii în
vățători și profesori se simțeau 
parcă stingheri. Se adunau peja 
cite unul și mai citeau, mai cîn- 
tau, se mai înveseleau. Intr-o a- 
dunare generală a organizației 
U.T.M. s-a discutat faptul că ti
nerii intelectuali sînt Tupți de ti- 

Inerii din comună. ..Din discuțiile
■..... s........................

Plecarea unei delegații
G G al U. T. M. la Congresul
Uniunii Tineretului Cehoslovac

maselor

Miercuri a părăsit Capitala în- 
dreptindu-se spre Praga o delega
ție a C.C. al« U.TJW., care va par
ticipa la cel de-al 111-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Cehoslovac, 
care va avea loc între 13 și 15 de
cembrie a.c.

Delegația este formată din tov. 
Trofin Virgil, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M., tov. Roman Mediae, se-

cretar
Manciuc Ion, prim-secretar al Co
mitetului regional U.T.M. 
rești.

La plecare, în Gara de
i fost prezenți tov. Ion

Brigada de producție con
dusă de comunistul Ion 
Dumitrescu de .la uzi

nele „Vasile Roaită" din Capi
tală este apreciată pentru eco
nomiile realizate.

In fotografia nr. 1, comuni
stul fon Dumitrescu lucrează 
alături de tinerii Ion Carama- 
tescu și Mihai Dragnea. Față 
de acești tineri ca și față de 
alții el manifestă o grijă deose
bită pentru ridicarea calificării 
profesionale, lucru ce contri- 

• buie efectiv la realizarea de 
însemnate economii.

Tinerii Petre Dinu și Paul 
Drăgan de la turnătorie sînt 
apreciați pentru calitatea lu
crărilor executate de ei, pen
tru faptul că nu dau rebuturi.

Iată-i (fotografia 2) lucrînd 
împreună la finisarea unei for
me de turnat.

1 Tînărul Petre Bunea de la 
;ecția strungărie ușoară a ace- 
eiași uzine, este un priceput 
pspodar al metalului. Din 
netalul economisit, ei a reali- 

kat în luna octombrie 650 pie
se diferite pentru combine. De 
surind a executat, tot din me
al economisit, 150 de robineți.

Iată-1 pe Bunea 
fotografia nr. 3) 

'redînd controlorului 
le calitate Dobre 
'avei cei 150 de ro- 
țineți.

al C.C. al U.T.M. și tov.

Bucu-

tn-

Nord, 
Iliescu,au r-----,. __ ......... —..

secretar al C.C. al U.T.M., membri 
ai Biroului C.C. al U.T.M., acti
viști ai C. C. și ai Comitetului 
regional U.T.M. București.

ECONOMIILE DE METAL

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

aprinse pe care le-au purtat ute
miștii, s-a născut ideea creării 
unei brigăzi artistice. De îndată 
s-a trecut la întocmirea unui pro
gram și au început repetițiile. 
Peste două săptămîni, la căminul 
cultural s-a dat primul spectacol. 
Succesul a fost neașteptat de 
mare. Treptat, treptat, în activi
tatea brigăzii artistice au fost a- 
trași rnulți tineri săteni. Astăzi 
brigada artistică e puternică și în 
cadrul ei activează tineri talen- 
tați din comună cum ar fi Ion 
Ertache, 'Mioara Modrojean și al
ții. Brigada a fost la fiecare con
curs printre cele fruntașe. In Pri- 
boeni există 36 de cercuri de citit 
la care participă săptămînal peste 
300 de tineri. Și în această pri
vință organizația U.T.M. din co
mună are experiență frumoasă. 
Cerînd sprijinul organizației de 
partid, organizația U.T.M. a ales 
în așa fel casele în care se țin 
cercurile de citit, îneît la fiecare 
să fie cîte un utemist sau tînăr 
ca să se îngrijească de buna des
fășurare a cercului. Pe lîngă fie
care 2—3 cercuri este repartizat 
cîte un învățător s-au profesor 
care îndrumă activitatea cercu
lui. Părinții tinerilor, văzînJ cîte 
lucruri frumoase învață fiii lor la • 
aceste cercuri, au început să le 
frecventeze și ei. Acest lucru a 
făcut ca să crească considerabil 
numărul cititorilor din comună. 
Tînărul învățător Ion Bondoc, di
rectorul căminului, spunea de 
exemplu, că din cele 3000 de vo
lume existente în bibliotecă n-a 
rămas nici unul necitit.

Acum vreo doi ani în Priboeni 
a început electrificarea comunei. 
Sub îndrumarea organizației de 
partid, organizația U.T.'M. a mo
bilizat în masă tineretul la mun
că voluntară. Alături de tinerii 
țărani muncitori au participat cu 
însuflețire și cadrele didactice ti
nere. Peste 10.000 de — ------ "
voluntară au depus tinerii 
electrificarea comunei, 
niment a însemnat o 
viața oamenilor de aici. S-au adus 
în sat filme. Atunci organizația 
U.T.M. a luat inițiativa să orga
nizeze un cineclub. In această 
acțiune au fost antrenați tinerii 
intelecutali ca Tatiana Soare, Lelia 
Rădulescu, Ion Iacob; iată cadre

ore munca 
la 

Acest eve- 
cotitură în

didactice care le explică tinerilor 
ce învățăminte trebuie să tragă 
din fiecare film discutat la cine
club. Cu sprijinul organizației de 
partid, organizația U.T.M. din 
Priboeni i-a atras pe tinerii inte
lectuali și în alte forme de cul
turalizarea maselor de săteni. In 
această ordine de idei trebuie re
marcate ciclurile de conferințe .pe 
care le țin tinerii intelectuali. In 
ultima vreme s-au ținut conferin
țe pe teme ca : însemnătatea a- 
răturilor adînci de toamnă ‘în spo
rirea producției de cereale la 
hectar", „însemnătatea cultivării 
viței de vie“ și altele. Pe lîngă 
rolul mobilizator pe care îl au, 
conferințele au și un .rol educativ. 
E semnificativă în această pri
vință conferința „Știința medica, 
lă și leacurile băbești" ținută de 
medicul Gheorghe Badea. Ea a 
avut darul să demaște în fața ti
nerilor matrapazlîcurile babei Ma- 
rița Duinea care deseînta și ghi
cea „viitorul" fetelor de măritat. 
Azi nimeni nu mai crede în 
leacurile băbești.

Dar activitatea culturală a tine
rilor intelectuali din Priboeni în
drumați de organizația U.T.M.,- 
sub directa conducere a organi
zației de partid, nu se rezumă 
numai la atît. S-ar putea vorbi 
despre munca depusă de tinerii 
învățători Ștefan și Maria Bondoc 
și Octavian Zamfirescu la colțul 
roșu al G.A.C., despre activitatea 
echipelor de volei și baschet etc. 
Cert e că, datorită muncii politice 
desfășurată în rîndul tinerilor in
telectuali, organizația U.T.'M. a 
reușit să facă din aceștia ajutoa
re de nădejde ale sale în munca 
de culturalizare a tinerilor din 
comună. Astăzi tinerii intelectuali 
din Priboeni nu se mai 
gheri ca altădată și ei 
integrantă din viața și 
rile comunei în care 
muncesc. Ei au devenit 
apreciați de toți utemiștii și ti
nerii, de toată lumea din comună. 
Aceasta se reflectă și în faptul 
că, într-o recentă adunare gene
rală a organizației U.T.M. pe co
mună, utemiștii l-au ales ca se
cretar pe tînărul comunist, ingi
nerul Ion Iacob.

simt stin- 
fac parte 
frămîntă- 
trăiesc și 
stimați și

NICOLAE BARBU

Lucrează in contul 
anului viitor

îndeplinirea înainte de ter
men a planului de producție 
pe anul 1958 a fost raportată 
de numeroase 
muncă din fabricile, 
exploatările miniere etc., ale 
Ministerului 
Aproape 50 de mari întreprin
deri miniere, siderurgice, con
structoare de mașini, energe
tice au îndeplinit planul de 
producție pe anul acesta în 
numai 11 luni. Printre acestea

colective de 
uzinele

Industriei Grele.

se află uzina de tractoare 
„Ernst Thălmann" din Orașul 
Stalin, uzinele siderurgice din 
Oțelul Roșu, regiunea Timi
șoara și „Industria Sîrmei" 
din Cîmpia Turzii, uzinele con
structoare de mașini agricole 
„Semănătoarea", „Vasile Roai- 
tă“ și I.C.A.R. din Capitală, 
fabrica de becuri electrice 
„Steaua Roșie" din Fieni, trus
turile miniere Muntenia, Ba
natul, Baia Mare și altele,



Pentru continua întărire
fdezvoltare

Ședinfa 
plenară a 
Consiliului 
U. A. S. R

a Cooperației de consum
Rezoluția celui de al IlI-lea Congres

al Cooperației de consum din R. P. Romînă
Tn prima parte a rezoluției sînt 

înfățișate condițiile interne Și in
ternaționale în care s-a desfășurat 
cel de-al IlI-lea. Congres al Coo
perației de Consum din țara noa
stră. Se subliniază faptul că el a 
avut loc în condițiile în care po
porul muncitor, sub Conducerea 
Partidului Muncitoresc Romin, în
făptuiește cu succes opera de con
struire a socialismului. Sarcinile 
trasate de recenta plenară a C.C. 
al PJ4.R. din 26-28 noiembrie

Prin contractări și achiziții, co
operativele de cortsum au adus a 
contribuție însemnată la constitui
rea fondului central de produse 
agricole al statului, destinat apro
vizionării populației și industriei 
socialiste. Valoarea produselor a- 
chiziționate de cooperația de con
sum în perioada care a trecut de 
la Congresul al Il-lea al coopera
ției, se ridică la aproape 5 miliar
de lei. ceea ce reprezintă o creș- 

... . _______ - tere de peste 100 la sută fața de
stimulează masele muncitoare la valoarea produselor achiziționate 
un avînt șî mai mare pentru în- în perioada dintre primul și al 
florirea economică și social-cultu- doilea Congres.
raia a țării, realizarea obiective- Rezultate pozitive s-au obținut 
lor stabilite de partid creînd con- și în direcția unei mai bune goș- 
diții pentru sporireadiții pentru sporirea volumului podăriri a unităților și a îmbună- 
bunurilor materiale caie șă facă iățirii situației lor economico-fi- 
viăța celor ce muncesc mai în- naneiare. In ultimii patru ani • ău 
destulată, mai plăcută. Constru- sporit cu peste 60 la sută fondu- 
irea vieții noi în țara noastră se rile proprii ale cooperației de con- 
Infăptuiește în condițiile Creșterii sum, nivelul cheltuielilor de circu- 
impetuoase a forței și coeziunii' lație a scăzut, ceea ce a făcut ca 
de nezdruncinat a marelui la-găr 
socialist Țările socialiste în frun
te cu Uniunea Sovietică, cunosc 
un mare avînt al economiei. . și 
culturii. Forțe imense se ridică în 
apărarea păcii în lume.

Cooperatorii din R. P. Romînă 
salută inițiativele țărilor socialiste, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
inițiative menite șă ducă la destin
derea încordării internaționale, ia 
stabilirea unei păci trainice în. 
lume. Ei cer ca la conferințele de 
la Geneva să fie adoptate măsuri 
care să ducă la frînarea și lichi
darea cursei înarmărilor,, la înce
tarea pentru totdeauna a experien
țelor cu arme nucleare. Ei își ex
primă deplinul acord față de 
Declarația guvernului R.P. Romî- 
na, care sprijină cil fermitate so
luția propusă de guvernul sovie
tic cu privire la acordarea unui 
statut de oraș liber, demilitarizat, 
Berlinului occidental.

In continuare rezoluția subli
niază rolul și însemnătatea coope
rației de consum în opera de con
struire a socialismului ca unul 
din mijloacele importante pentru 
transformarea socialistă a agricul
turii. Așa cum a arătat Lenin, 
cooperația estei pentru țărani 
calea cea mai ’simplă, mai ușoară 
și mai accesibilă de trecere spre 
o nouă orînduire. Rolul important 
’al cooperației a fost subliniat de 
istorica rezoluție a' Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 3—5 martie 1949 și 
în alte documente de partid, care 
au trasat calea dezvoltării coope
rației noastre de consum. Reunind 
masele largi ale țărănimii și dis- 
punînd de o rețea de unități răs- 
pîndite în întreaga țară, coopera
ția de consum este calea cea mai 
lesnicioasă pentru organizarea 
schimbului da mărfuri între oraș 
și sat — baza economică a alian
ței muncitorești-țărănești.

Rezoluția subliniază succesele 
obținute de cooperația de consum 
în ultimii patru ani, datorită în
drumării și sprijinului permanent 
al partidului și guvernului,

i____ :: ....
de consum și-a întărit caracterul, 
de organizație largă de masă a 
țărănimii muncitoare. numărînd 
astăzi 5.2QO.OOO. membrii.

Cooperația de consum a desfă
cut la sate cantități mereu cres
cînde de mărfuri industriale, ajun- 
gînd să vîndă în ultimii patru ani 
mărfuri a căror valoare întrece cu 
14 miliarde lei valoarea mărfuri
lor desfăcute între primul și al 
doilea Congres al Cooperației.

4.000 unități noi create după 
1954 au lărgit rețeaua unităților 
de desfacere la peste 26.000 uni
tăți.

în 1958 valoarea economiilor rea
lizate pe această cale să fie de 
circa 200.000.000 față de cheltuie
lile anului 1954.

Rezoluția. subliniază deosebita 
însemnătate pentru dezvoltarea și 
întărirea cooperației de consum, a 
mișcării pentru autofinanțarea co
operativelor. Prin extinderea aces
tei mișcări s-a aiuns astăzi la 
1089 cooperative autofinanțate fată 
de numai 37 în 1954.

In continuare rezoluția sublinia
ză că, pe lîngă succesele dobîn- 
dite, in activitatea unităților co
operatiste mai există o seamă de 
lipsuri. Una din lipsurile princi
pale constă în aceea că cea mai 
mare parte a cooperativelor de 
consum nu îmbină activitatea e- 
conomică cu activitatea educativă 
de ridicare continuă a conștiinței 
politice a țărănimii muncitoare. 
Organele cooperației n-au înțeles 
pe deplin că îmbunătățirea activi
tății cooperativelor depinde de 
participarea maselor de coopera
tori la activitatea acestora.

Unele organizații cooperatiste nu 
au studiat suficient cererea de 
consum a populației și nu au asi
gurat întotdeauna aprovizionarea 
corespunzătoare a unităților de 
desfacere.

De asemenea, în muncă* de a- 
chiziții și contractări rezultatele 
obținute sînt departe de a oglindi 
posibilitățile sporite de valorifi
care a produselor agricole de că
tre țărănimea muncitoare și pute
rea organizatorică a cooperației 
de consum.

Rezervele existente în unitățile 
cooperatiste nu sînt pe deplin fo
losite pentru îmbunătățirea per
manentă a activității economice, 
pentru gospodărirea cu grijă a 
fondurilor și mijloacelor, pentru 
creșterea rentabilității tuturor uni
tăților. Există locuri unde se ma
nifesta o atitudine de gură-cască. 
de nepăsare și neglijență a unor 
conducători de organizații coope
ratiste în ceea ce privește gospo- 

_____ , _________ dărirea și apărarea avutului ob- 
In această perioadă cooperația ștesc.

Centrocoop nu a asigurat lărgi
rea atribuțiilor uniunilor regiona
le și raionale în măsura experien
ței acumulate de acestea, nu a 
controlat și nu a îndrumat cu des
tulă eficacitate activitatea uniu
nilor regionale, raionale și coope
rativelor.

In continuare rezoluția stabilește 
măsurile pentru ridicarea continuă 
a activității cooperației de consum 
la nivelul marilor sarcini ce-i re
vin în lumina hotărîrilor partidu
lui și guvernului.

cooperatiste sarcina de a lua mă- 250 magazine universale, 350 ma
suri concrete în vederea lărgirii gazine specializate, 100 restau- 
rețelei de desfacere cu cel puțin tante, cofetării și altele.

In domeniul contractărilor fi achizițiilor 
de produse agricole

Rezoluția obligă Consiliul Cen- mînțări, pentru orientarea produc - 
trocoop, conducerile uniunilor re
gionale, raionale și ale cooperati
velor să îmbunătățească munca 
de contractări și achiziții, sarcină 
de seamă a cooperației de con
sum, pentru a putea îndeplini cu 
succes rolul de achizitor princi
pal de cereale, legume, fructe și 
alte produse și a contribui într-o 
măsură mai mare decît pînă a- 
cum la aprovizionarea oamenilor 
muncii de la orașe și a industriei.

Rezoluția stabilește ca în urmă
torii ani să crească volumul con
tractărilor și achizițiilor, astfel 
ca în 1962 să se realizeze : con
tractarea a 400.000-4501000 tone 
cartofi ; achiziționarea și contrac
tarea a cel puțin 180.000 tone le
gume și 150.000 tone 
achiziționarea a cel puțin 400 mi
lioane ouă și 9.000 tone păsări 
etc.

In acest scop e necesar să se 
asigure cuprinderea în sistemul 
de contractare a unui număr tot 
mai mare de producători agricoli, 
popularizarea largă a avantaje
lor sistemului de contractări, în
cheierea de contracte înainte de 
începerea campaniilor de însă-

fructe;

ției agricole în raport cu intere
sele țărănimii, cît și cu ale eco
nomiei naționale.

în continuare rezoluția stabi
lește sarcini pentru îmbunătățirea 
activității de producție, transpor
turi și investiții, pentru reducerea 
continuă a prețului de cost.

★
Producția întreprinderilor coo

perației de consum trebuie să fie 
orientată spre asigurarea mate
rialelor și utilajelor comerciale, a 
ambalajelor necesare organiza
țiilor cooperatiste, spre mărirea 
cantităților și lărgirea sorturilor 
bunurilor de larg consum, specifi
ce activității cooperației, spre 
dezvoltarea producției de mate
riale de construcție.

O atenție deosebită trebuie să 
se dea utilizării la maximum a 
mijloacelor de transporturi pro
prii, lichidării staționărilor inutile.

In domeniul gospodăririi fondu
rilor și materialelor pentru in
vestiții, rezoluția cere organiza
țiilor cooperatiste să folosească 
rațional rezervele financiare 
materiale, îndreptîndu-le spre 
biectivele cele mai importante 
cu mare eficacitate economică.

Și 
o-
Și

In domeniul activității financiare
Rezoluția subliniază necesita

tea respectării stricte a discipli
nei financiare și de plan, a 
lichidării debitelor restante, a 
consolidării continue a situa
ției aconomico-financiare a fie
cărei unități. In următorii 
4 ani unitățile cooperatiste 
trebuie să reducă cheltuielile de 
circulație cu cel puțin 15 la sută 
la desfacerea mărfurilor și 20 la 
sută la achiziții.

Rezoluția obligă conducerile și 
lucrătorii cooperației de con
sum să lupte cu hotărîre pen
tru apărarea avutului obștesc, să 
antreneze masele de cooperatori la 
controlul permanent asupra desfă
șurării activității cooperativelor, 
să întărească controlul preventiv 
și controlul financiar intern în 
toate unitățile.

Rezoluția subliniază ca deosebit 
de însemnată mișcarea pentru 
autofinanțarea cooperativelor și 
obligă conducerea Centrocoop, 
conducerile Uniunilor regionale,

raionale și ale cooperativelor ca, 
sprijinindu-se pe masa membrilor 
cooperatori, să generalizeze a- 
ceastă mișcare, luptînd pentru 
creșterea permanentă a fondurilor 

’i, astfel ca în cel mai scurt 
i se au-

proprii, astfel ca în cel tn; 
timp toate cooperativetie să 
tofinanțeze.

Prin rezoluție Congresul 
mește călduros partidului 
vernuluj pentru creditul pe 
lung acordat de stat cooperației 
de consum, chemînd totodată pe 
toți membrii cooperatori și orga
nele cooperatiste ca prin îmbună
tățirea activității financiarei să 
creeze resursele necesare rambur
sării acestui credit cu cel puțin un 
an înainte de termenul stabilit.

★
In continuare rezoluția stabi

lește sarcini pentru îmbunătățirea 
muncii de selecționare, promova
re și repartizare a cadrelor, pre
cum și a învățămîntului coopera
tist.

mulțu- 
și gu- 
termejj

Legăturile internaționale ale Cooperației 
de consum

Congresul constată că Centro
coop a lărgit șî întărit relațiile 
sale internaționale și subliniază 
necesitatea dezvoltării 
ținu are a
ganizațiile cooperații 
notare, în primul

în con- 
legăturilor cu or

ganizațiile cooperatiste de peste 
___ l r ‘ ’ cu 

cele din Uniunea Sovietică și din 
celelalte țări socialiste și a extin
derii schimbului de mărfuri cu or
ganizațiile cooperatiste din alte 
țări.

In cadrul Alianței Cooperatiste 
Internaționale, reprezentanții coo
perației din R.P. Romînă au sar
cina să militeze cu perseverență 
pentru întărirea unității mișcării 
cooperatiste internaționale.

Cooperatorii romîni consideră că 
primirea în A.C.I., a organizați
ilor cooperatiste din R.P. Chineză,

rînd

R.P. Albania, R.P. Ungară, R.D. 
Germană, R.P. Polonă și alte țări 
va lărgi și întărj mișcarea coope
ratistă internațională.

★
In încheiere, rezoluția cheamă 

pe toți cooperatorii, lucrătorii și 
conducerile organizațiilor coopera
tiste să-și sporească eforturile 
pen,tru a întări și dezvolta coope
rația de consum, pentru a contri
bui și mai mult la opera de con
struire a socialismului, la crește
rea puterii patriei noastrei și a 
familiei unite a țărilor lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică, la creșterea forțelor care 
luptă pentru menținerea și apăra
rea păcii în lume.

(Text prescurtat)

a- 
cu

In domeniul muncii organizatorice 
fi cultural-educative de masă

Rezoluția trasează tuturor orga- nilor raionale și regionale. De 
nelor cooperatiste sarcina de a lua semenea se stabilesc sarcini
măsuri pentru : îmbunătățirea * privire la distribuirea cu regula- 
muncii politice și cultural-educati- ritate a cotelor-părți din beneficii 
ve de masă pentru educarea țără
nimii muncitoare în spiritul co
operării în muncă, pentru formarea 
deprinderilor de gospodărire în 
comun și continua creștere a con
științei socialiste a țărănimii mun
citoare; creșterea continuă a nu
mărului cooperativelor ; mobiliza
rea masei cooperatorilor la înde
plinirea sarcinilor cooperativelor; 
promovarea unui număr 
mare de femei și tineri 
nele de conducere și în 
unităților; îmbunătățirea 
a muncii de îndrumare 
trol.

In vederea întăririi în continua
re a democrației cooperatiste prin 
respectarea prevederilor statutu
lui, este necesar să se asigure: or- 
ganizarea periodică a adunărilor 
sătești și a adunărilor generale" la 
cooperative, a conferințelor uniu-

cit mai 
în orga- 
aparatul 
radicală 

și con-

și aprovizionarea cu preferință a 
membrilor cooperatori, încasarea 
la timp și în întregime a sumelor 
din părțile sociale subscrise.

Rezoluția subliniază ca o ini
țiativă valoroasă, care trebuie 
studiată și generalizată, hotărî- 
rea unui însemnat număr de coo
peratori de a întări cooperativele 
lor prin majorarea părților so
ciale la 100-150 lei. precum și ho- 
tărîrea de a sprijini prin muncă, 
și transporturi voluntare, contribu
ție în bani și altele, construirea 
de noi magazine, restaurante, 
bufete.

Pentru a stimula inițiativa și 
răspunderea în muncă a organe
lor cooperatiste, rezoluția obligă 
Centrocoop să ia în continuare 
măsuri pentru extinderea dreptu
rilor și atribuțiilor uniunilor re
gionale și raionale.

In domeniul desfacerii mărfurilor
Rezoluția obligă Centrocoop, 

uniunile regionale, raionale și 
cooperativele să asigure aprovi
zionarea neîntreruptă a unităților 
de desfacere cu sortimente va
riate de mărfuri, potrivit specifi
cului local și cerințelor crescîljdi 
ale țărănimii muncitoare, acordîn- 
du-se o atenție, deosebită îmbună
tățirii aprovizionării și deservirii' 
muncitorilor agricoli din S.M.T. 
și G.A.S. Este necesar să se asi
gure o mai bună aprovizionare a 
unităților agricole, socialiste și a 
țăranilor muncitori cu gospodă
rie individuală cu unelte și acce
sorii pentru mașini agricole, cu 
îngrășăminte chimice, materiale 
de construcții etc.

Conducerile organizațiilor coo
peratiste sînt obligate să studie
ze temeinic cererea de consum a

populației, să asigure o mai justă 
repartizare teritorială a fondului 
de mărfuri, să îmbunătățească 
substanțial recepția calitativă a 
mărfurilor, să extindă metodele 
care duc la scurtarea căilor de 
circulație a mărfurilor și la re
ducerea cheltuielilor de circulație, 

.Pentru , a satisface cerințele 
Culturale mereu crescînde ale ță
rănimii, organele cooperației, tre
buie să ia măsuri pentru îmbună
tățirea simțitoare a comerțului cu 
cartea.

Pentru respectarea 
comerț și pentru 
unei atitudini atente 
față de consumatori,
fășurată o largă muncă de edu
care în rîndul lucrătorilor.

Rezoluția trasează organelor

regulilor de 
tncetățenirea 
și civilizate 
trebuie jes-

de 11 decembrie 1958 
ședința plenară a Con-

Asocia- 
Romînă

ordinea

In ziua 
a avut loc ,___ __ _____ ___
siliului U.A.S.R., care a Stotărît 
convocarea celei de-a doua confe
rințe pe țară a Uniunii 
țiilor Studenților din R«P. 
în luna februarie 1959.

Conferința va avea la 
de zi discutarea raportului de acti
vitate a Consiliului U.A.S.R., ra
portului Comisiei centrale de cen
zori și alegerea noului Consiliu al 
U.A.S.R. și a Comisiei centrale de 
cenzori.

(Agerpres)

aglomerate in 8 ore
Colectivul fabricii de plăci aglo

merate din lemn de la Brăila a 
obținut zilele acestea un impor
tant succes. In cadrul rodajului 
general, s-a realizat pentru prima 
dată, în ziua de 3 decembrie o 
producție de 30 tone plăci aglome
rate în curs de 8 ore, ceea ce co
respunde capacității proiectate a 
fabricii. Rodajul și experimentările 
continuă.

Tinerii Maitasea
populară" din Capitală, parti
cipă în proporții de masă la 
întrecerile Spartachiadei de 
iarnă. Iată-i pe șahiști dispu- 
tîndu-și întîietatea în cadrul 
primei etape.

Foto: V. RANGA

Ședința de constituire 
a Consiliului sindical
orășenesc București

zilele de 10 și 11 decembrieIn
la Casa de cultură a sindicatelor 
din Capitală a avut loc ședința 
de constituire a Consiliului sin
dical orășenesc București.

Au luat parte tovarășii:: Gheor
ghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P. Romînă, 
Florian Dănălache, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc București 
al Partidului Muncitoresc Romin, 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
Mihai Mujic, îon Dobre, Mihai 
Marin și Nicolae Pascu, secretari 
ai Consiliului Central al Sindica
telor, Dumitru Diaconescu, preșe
dintele Sfatului popular al Capita
lei, delegați aleși în adunările ge
nerale sindicale din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă, 
directori de întreprinderi și preșe
dinți ai unor comitete de între
prinderi și instituții din Capitală, 
președinți ai comitetelor centrale 
ale sindicatelor pe ramuri de pro
ducție, activiști ai Consiliului 
Central al Sindicatelor.

Tov. Ion Mitarcă, președintele 
Consiliului sindical local Bucu
rești, a prezentat o informare a- 
supra felului în care s-au desfă
șurat în întreprinderile și instituți
ile din Capitală prelucrarea hotă- 
rîrii Plenarei Consiliului Central 
al Sindicatelor din 13 august 
1958, cu privire la unele măsuri 
organizatorice în vederea îmbună
tățirii stilului, metodelor de mun
că și de conducere în mișcarea 
sindicală din țara noastră.

In continuare s-a trecut la 
stituirea Consiliului sindical 
șenesc-București, din care fac 
te 99 de delegați permanent! aleși 
în adunările generale ale organi
zațiilor sindicale din întreprinde
rile și instituțiile Capitalei; a fost 
constituit apoi biroul executiv al

Consiliului sindical orășenesc- 
București, format din 11 membri.

Președinte al Consiliului sindi
cal orășenesc-București a fost ales 
tovarășul Gheorghe lonescu, dele
gat al organizației sindicale de la 
uzinele „Tudor Vladimirescu".

S-a constituit de asemenea Co- 
mia de cenzori a Consiliului sin
dical orășenesc-București.

Primit cu vii aplauze a luat cu- 
vîntul tovarășul Gheorghe Apos
tol, care a făcut o expunere cu 
privire la sarcinile ce revin Con
siliului sindical orășenesc-Bucu
rești, subliniind importanța îm
bunătățirii activității sindicale în 
vederea îndeplinirii marilor sar
cini puse în fața oamenilor mun
cii de hotăririle Plenarei C.C. al 
P.M.R din 26-28 noiembrie 1958, 
pentru dezvoltarea mai departe a 
economiei naționale și ridicarea 
continuă a nivelului de trai al 
poporului muncitor.

Pe marginea expunerii făcute au 
luat cuvîntul numeroși delegați 
care au făcut propuneri în vederea 
îmbunătățirii activității sindicale 
din întreprinderile și instituțiile o- 
rașului București pentru ridicarea 
ei la nivelul marilor sarcini puse 
de partid.

(Agerpres)

Faza finală a Festivalului bienal de teatru

da amatori „I. L. Caragiale”

Festivitatea premierii
celor mai bune formații

Joi 
retului din Capitală, a avut loc 
festivitatea premierii celor mai 
bune formații de teatru, teatru 
de păpuși și a recitatorilor și ci
titorilor artistici, care au parti
cipat la faza finală a Festivalu
lui bienal de teatru de amatori 
„I. L. Caragiale".

Pentru căminele culturale să
tești au fost acordate următoa
rele premii: Premiul I, medalia 
de aur și titlul de Laureat al 
Festivalului, echipei de teatru 
a căminului cultural din comuna 
Budișteni, raionul Topoloveni, re
giunea Pitești. Premiul al Il-lea 
și medalia de argint au fost de
cernate echipei de teatru a cămi
nului cultural din comuna Arme- 
niș, raionul Caransebeș, regiunea 
Timișoara, iar premiul al lll-lea 
și medalia de bronz s-au acordat 
artiștilor amatori de la căminele 
culturale din comunele Izvor, ra- 
ionul Roman, regiunea Bacău și 
Bicălat, raionul Huedin, regiunea 
Cluj (în limba maghiară). S-a 
acordat mențiune echipei de tea
tru a căminului cultural din co
muna Murighiol, raionul 
regiunea Constanța (în 
ucraineană).

Premiul I, 
titlul de Laureat 
pentru colectivele 
selor raionale de 
venit echipei de 
de cultură din 
giunea Bacău, premiul al Il-lea 
și medalia de argint, echipei de

dimineață la Teatrul Tine-

Tulcea; 
limba

aur șimedalia de 
al Festivalului, 
teatrale ale ca- 
cultură, au re- 
teatru a casei 

Tg. Ocna, re-

teatru a casei de cultură 
Schiller" din Capitală (în 
germană), iar premiul al IlI-lea 
și medalia de bronz, echipei de 
teatru a casei raionale de cultu
ră din Rîmnicu Vîlcea. Mențiuni 
au primit artiștii amatori din for
mațiile casei de cultură „N. Băl- 
cescu" din Capitală și casei ra
ionale de cultură din Dej, regiu
nea Cluj (limba maghiară).

Dintre formațiile de artiști pă
pușari amatori au fost distinse 
cu premiul I, medalia de aur și 
titlul de Laureat al Festivalului 
echipa de păpuși a casei raio
nale de cultură din Giurgiu, cu 
premiul al Il-lea și medalia de 
argint — echipa de păpuși a că
minului cultural din comuna Po- 
ian, raionul Tg. Secuiesc, Regiu
nea Autonomă Maghiară, iar cu 
premiul al IlI-lea și medalia de 
bronz, păpușarii amatori de la 
casa raională de cultură din Bi
strița, regiunea Cluj. Au primit 
mențiuni echipele de teatru de pă
puși ale caselor raionale de cul
tură din Roman și Botoșani, pre
cum și cea a căminului cultural 
„T. Vladimirescu" din raionul 
Lenin, București.

Premiul I, medalia de auT și 
titlul de Laureat al Festivalului, 
pentru recitatori, au fost acorda
te lui Octavian Ăndronache de la 
casa raională de cultură din Ga
lați, premiul al Il-lea și medalia 
de argint — Aurorei Brînzei de 
la casa raională de cultură din 
Sibiu și lui Anghel Popescu de

„Fr. 
limba

con- 
oră- 
par-

Informații
Orchestra simfonică radio a 

prezentat joi seara în sala Ateneu
lui R.P, Romîne un concert sim
fonic la care și-a dat concursul 
pianista bulgară Emmy Behar, 
care întreprinde un turneu în țara 
noastră.

★
Joi dimineața s-au înapoiat în 

Capitală acad. Tudor Vianu, se
cretar general al Comisiei națio
nale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. și George Ivașcu, 
redactar-șef al revistei „Contem
poranul", membru al Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., care au participat 
la lucrările celei de-a 10-a sesiuni a 
Conferinței generale U.N.E.S.C.O., 
la Paris, între 4 noiembrie și 5 
decembrie.

(Agerpres)

Să antrenăm mase largi de tini 
ia întrecerile Spartachiade 

de iarnă
Populara competiție, Spartachia- 

da de iarnă a tineretului a căpă
tat de acum tradiție în satele pa
triei noastre. Dovada, e constituie 
miile de tineri țărani muncitori 
care chiar din prima zi, s-au a- 
vîntat în iureșul întrecerilor spor
tive din cadrul spartachiadei.

Și pentru tinerii din raionul Te- 
leajen, regiunea Ploești, Sparta- 
chiada de iarnă din acest an, con
stituie un nou prilej de afirmare, 
de a practica noi discipline spor
tive.

Pentru ca întrecerile să cuprindă 
masa largă a tineretului și să se 
desfășoare în cele mai bune con- 
dițiuni, comitetul raional U.T.M. 
împreună cu U.C.F.S. raion, a luat 
din timp toate măsurile necesare, 
încă din perioada pregătitoare a 
fost convocată comisia raională a 
spartachiadei, unde s-a prelucrat 
regulamentul și s-a stabilit con
vocarea pe două centre, Slănic și 
Văleni de Munte, a secretarilor 
organizațiilor U.T.M., a directori
lor căminelor culturale și preșe
dinților colectivelor sportive.

De la început organizațiile 
U.T.M., colectivele sportive au ur
mărit ca un mare număr de tineri 
să fie antrenați în întrecerile spar
tachiadei. Aceste organe au des
fășurat o largă popularizare a 
competiției în rîndul tinerilor din 
satele și comunele raionului prin 
gazetele de perete, afișe mobiliza
toare etc. Stațiile de radioamplifi
care din cele trei centre: Slănic, 
Mîneciu și Văleni de Munte, au in
clus în programul emisiunilor „ora 
Spartachiadei*', ceea ce înlesnește 
o amplă popularizare a acestei 
mari competiții de masă.

Da îndată în multe comune și 
sate printre care: Vîlcănești, Slă
nic, Aluniș, Vărbilău, au început 
pregătirile în vederea începerii în
trecerilor. Au fost procurate din 
vreme materialele sportive necesa
re desfășurării probelor din cadrul 
spartachiadei.

Rezultatele acestei preocupări a- 
tente nu s-au lăsat mult așteptate. 
1 decembrie a consemnat startul 
în primele întreceri din cadrul 
spartachiadei în comunele Slănic, 
satul Prăjani, Mîneciu-Ungureni, 
Vîlcănești întreprinderea „Sticlo- 
varul" din Văleni de Munte, în
treceri la care au participat pesta 
1.000 de tineri.

O preocupare atentă au dovedit 
și organizațiile U.T.M. și colecti
vele sportive din comunele Șoi- 
mari, I.F.E.T.-Mîneciu, Vărbilău. 
Aluniș, Prăjani, Vîlcănești care au 
realizat de asemenea rezultate îm
bucurătoare în munca de antrena
re a tinerilor la actuala ediție a 
Spartachiadei de iarnă. Mai sînt 
însă organizații U.T.M. ca cele 
din comunele Gornetu-Cuib, Po-

(Agerpres)

deni, Homortcîu șî altele 
întocmind planuri prompoase 
vind această acțiune, au s 
încheiată munca de antren; 
tineretului la concursurile sț 
chiadei.

Instructorii comitetului r; 
U.TJW. s-au mulțumit și 
atît, neglijînd efectuarea unu 
trol riguros precum și acor 
unui sprijin consistent org. 
țiilor U.T.A1. din aceste comv 
scopul mobilizării unui num; 
ce in ce mai mare de tineri 
trecerile primei etape. E dre i 
pînă la terminarea acestei 
a spartachiadei a mai rămas 
tul timp. Aceasta însă nu t 
să constituie un mijloc de 
liniștire. Trebuie să se trea- 
îndată la înscrierea concurț 
și mai cu 
întrecerilor 
târăște în 
sul acestei 
masă.

După cum ne-a i 
rășul Stănescu Vasile, 
al Comitetului raional U.T./ 
leajen, se vor lua măsuri 
ca în toate comunele și sate 
ionului să înceapă în timpu 
mai scurt întrecerile din 
Spartachiadei de iarnă. Ar 
dorit să se petreacă acest 
de vreme ce se știe că într 
au început de aproape doui 
tămîni.

Spartachiada' de iărnă, 
să constituie un stimulent î 
voltarea sportului în satele 
nuluî, să dezvolte la tiner 
gostea față de practicarea ț 
lui și în timpul iernii, să 
la iveală noi elerhente dotai 
tru sport.

seamă 
etapei 
ultima 
mari

■■

la organ 
a l-a cat 
instanță - 
competiți

mărtirist
" , se*

D. D

Duminică pe stadh
Republicii C. C.. 

va întîlni
Progresul Bucure
în organizarea ziarului „ 

Roșu“ duminică ee va dt 
pe stadionul „Republicii* a 
pitală, o înlîlnire amicală di 
susținută de C.C.A. în co 
echipei „Progresul" Bucure 
tilnirea este programată 
ora 13.

Cr4$EMATOOO

la căminul cultural „30 Decem
brie" din Craiova, iar premiul al 
IlI-lea și medalia de bronz — 
Măriei Voronca de la casa raio
nală de cultură din Lugoj, Viori- 
căi Pop, de la easa raională 
de cultură din Salonta, regiu
nea Oradea și Ancăi Andreescu 
de la casa raională de cultură 
„1 Mai" din București. Au primit 
mențiuni încă 3 recitatori.

Cu titlul de Laureat al Festi
valului și medalia de aur au fost 
distinși și instructorii formațiilor 
laureate. Au mai fost acordate de 
asemenea 20 de premii speciale 
unor interpreți și instructori de 
echipe fruntași.

In numele Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii, tov. Cornelia 
Filipaș, directorul general al A- 
șezămintelor culturale, a felicitat 
călduros pe toți artiștii amatori 
participant la faza finală a Fe
stivalului bienal ,;I. L. Caragiale" 
și în special pe cei premiați, urîn- 
du-le totodată să obțină succese 
tot mai mari și mai frumoase în 
munca nobilă de răspîndire a ar
tei și culturii în rîndul maselor, 
de sprijinire, pe această cale, a 
construirii socialismului în satele 
patriei noastre.

Au luat apoi cuvîntul reprezen
tanți ai formațiilor laureate și 
premiate, care au mulțumit parti
dului și guvernului pentru spriji
nul larg pe care îl acordă miș
cării artistice de amatori.
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FATA CU CHITARA - 
LEGENDA DRAGOSTEI ~ 
blica, București, 1 Mai; S 
TIMPLAT LA PENKOV 
gheru, I. C. Frimu, 8 
Alex. Sahia; VRAJITOAREIl 
SALEM - V. Alecwlfidrl; II 
GEREA - Lumina; IDIO' 
Central ; AFACEREA NI 
CLASAT — 13 Septembrie, 
ROBERT MAIER - Maxim 
EI S-AU JERTFIT PENTE 
TRIE - Victoria ; TRAPEZ 
frățirea între popoare, Lii 
PROGRAM DE FILME 
MENTARE ȘI DE DESEN 
MATE — Timpuri Noi, Al| 
pov; DINCOLO DE BRAZI 
neretului. 30 Dedembrie; 
CĂPITANULUI - Gh Doj 
CIO.SAN - Grivița; PE 1 
LINIȘTIT (seria La) - 
Roabă: ULTIMA STAȚIE 
tura.1; INVENȚIE DTABOL 
8 Mai; CEI TREI DIN P 
— Unirea, B Delavrance 
GABONDUL (ambele seriîf 
David; DOUA MAME - B 
ANUL 1918 — Munca 
Serii; ZILE DE DRAGO 
Miorița. PE DONUL LI 
(seria IlI-a) — 23 August; 
DE OȚEL — Donua Simo: I 
ORAȘ DESCHIS - Popul» 
RUPȚIA - life Pfntflle; SI , 
LE — M. Eminescu; lk 
DE SARE — N. Bălcescu.i' 
Bancic; S-AU CUNOSCUT 
TOȚII — G. Coșbuc, 16 Fel 
PESCARII DIN ARAL - 
co via.

Pentru următoarele trei 
(ară: vremea se menține 
și relativ călduroasă cu cei 
riiabil. mai mult acoperit 1 
tații sub formă de ploaie, •’ 
și ninsoare vor cădea în c’ 
mare parte a țării Vîni 
cu Intensificări ptnă la tar 
sfîrșitul Intervalului din 
vestic. Temperatura la 
staționară, aprj tn scădere 
mele vor îl cuprinse între 
8 și plus 4 grade, iar m 
intre 2 și 8 grade.
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Descompunerea morală 
csie incompatibilii cu titlul 
de actor al zilelor noastre

TRIBUNA
corespondentului voluntar

In fiecare casă 
difuzor

La cercul de telecomunicații al Palatului Pionierilor din Bucu- rești, există o vie și interesantă 
activitate.

cu Miccee gimnastica Sn produc
ție. La programul de gimnastică, 
«are se execută zilnic, participa 
aproape 200 de muncitori dintre 
care majoritatea lor sînt tineri.

în urma practicării gimnasticii 
în producție s-a observat că în cele 
8 ore ale zilei de muncă, munci
torii lucrează cu aceeași poftă de 
lucru ca și în primele ore ale di
mineții.

Aceasta a determinat o creștere 
simțitoare a productivității muncii. 
Și la cooperativa ,Artex" s-a în
registrat o creștere simțitoare a 
productivității muncii. Rezultatele 
înregistrate, vor determina Je«i- 
gur, aplicarea gimnasticii și 
alte întreprinderi și fabrici.

GH. ROȘCA 
Funcționar

Printre cele 8 oonjune pe care 
le alimentează stația de radiofi- 
care din comuna Smîrdioasa — 
din raionul Zitnnicea regiunea 
București, se numără și comuna 
Conțești.

Supraveghetorul de linii în co
muna Conțești, Ion Mihale este 
permanent pe liniie și muncește 
activ pentru întreținerea și extin
derea rețelei de radioficare din a- 
ceastă comună.

în comuna Conțești sînt insta
late 228 de difuzoare iar în pre
zent s-au depus încă 330 cereri 
din partea colectiviștilor.

Coloana centrului de radiofi
care continuă să execute ultimele 
lucrări pentru instalarea noilor 
prize de radioficare în această co
mună.

Pînă la 30 decembrie toți cetă
țenii din comuna Conțești vor 
avea instalate în casă difuzoare.

Tinerii țărani colectiviști sînt 
mîndri de această acțiune și ei 
sînt primi care au depus cereri de 
instalare a difuzoarelor.

Printre cei care au cerut insta
lare de difuzoare se numără co
lectiviștii : Ivance Ion, Ghiță 
Văitiș, Rușanu Marin și alții.

în gospodăria agricolă colecti
vă „30 Decembrie" din această 
comună, pe lîngă cele patru difu
zoare pe care le are acum, vor 
mai fi instalate

LUCIAN P. 
tehnician

credem că nu e nepotrivit să a- 
rătăm aici cam ce părere are Da- 
vidovici despre familia artistului. 
După Davidovici, artistul nu tre
buie să aibă familie. Amestecîn- 
du-se în mod grosolan în viața 
de familie a unei tinere colege, 
el se străduia din răsputeri s-o 
convingă pe aceasta că o căsăto
rie legitimă e tot ce poate fi mai 
rău pentru o „femeie de artă" 1 
De ce o căsătorie trainică și cura
tă ar influența negativ talentul, 
Davidovici nu e în stare să expli
ce și nici n-ar putea. Real e însă 
faptul că o asemenea părere nu 
numai absurdă dar și dăunătoa
re ține de o altă „teorie" mult 
îmbrățișată de teatrul burghez și 
în virtutea căreia are loc în lu
mea burgheză un crunt și dez
gustător desmăț. împotriva ca
racterului meschin al acestui 
individ, a pornirilor sale destră
bălate colectivul nostru a luat o 
atitudine hotărîtă intransigentă. 

Davidovici a 
fost înlăturat și el din colectivul 
teatrului nostru.

In teatrul socialist n-au 
căuta clementele imorale șl fă
țarnice. I

Se pune totuși o întrebare: Șl 
Dumitru Stan și Davidovici și 
Dragoș sînt tineri, ei au crescut 
în anii regimului democrat-popu
lar. Cum de au putut cădea ei 
într-o asemenea 
rală ? Incercînd 
dorim, în același timp, să ridi
căm o altă problemă care ne 
frămîntă de mai multă vreme. 
Teatrul nostru este intr-adevăr 
un teatru de tip nou. El este creat 
pe baze ideologice noi și Întrea
ga sa activitate e subordonată 
luptei pentru construirea unei 
vieți noi, socialiste. Unii artiști 
mai în vîrstă însă — e drept ex
trem de puțini la număr — plă
tesc prin concepțiile lor un se
rios tribut moralei și ideologiei 
burgheze. Astfel stînd lucrurile ei 
atrag ușor sub influența lor și 
unele elemente tinere. Dumitru 
Stan, de exemplu, a învățat bale
tul, avînd ca profesor pe Mitiță 
Dumitrescu, acum maestru de ba
let la Timișoara. Avem tot respec
tul pentru măiestria și talentul a- 
cestui artist, dar nu ne putem îm
păca cu modul în care și-a edu
cat dinsul elevul. E necesară 
astfel o mai puternică combati
vitate din partea colectivului îm
potriva unor concepții vechi, 
dăunate are.

Izolat, în cercuri infime, mai 
dăinuie încă în teatrul nostru 
unele concepții înapoiate cu pri
vire la așa zisa artă pură și in 
virtutea cărora unii artiști tineri 
se sustrag de la activitatea poli
tică de organizație. Avem aici 
în vedere o tânără și cunoscută

Acum citeva zile a apărut în 
Ziarul „Scînteia Tineretului" ar
ticolul „Actorul trebuie judecat 
numai după modul cum se com
portă pe scenă în legătură cu 
care dorim să ne spunem și noi 
părerea. De la început trebuie să 
subliniem că acest articol pune 
în discuție cîteva probleme de 
mare importanță pentru educarea 
comunistă a tinerilor actori. 
Printre artiștii Teatrului de 0- 
peră și Balet din București acest 
articol a stîmit un viu interes 
și pentru faptul că Dumitru Stan, 
unul dintre tinerii actori a căror 
comportare a fost pe bună drep
tate condamnată, ne este foarte 
bine cunoscut. Dumitru Stan a 
făcut parte, nu cu multă vreme 
înainte, din colectivul Teatrului 
de Operă și Balet din București. 
Carierist? Așa este. Dar nu nu
mai atît. Concepția acestuia cu 
privire la artă și viață își desvă- 
iuie putreziciunea mai ales în 
comportarea sa din afara teatru-’ în cele din urmă 
lui ca individ pervertit și degra
dat.
Cariat de tot telul de vicii, acest 

element ajunsese pînă acolo in
ert să înceapă să fluture în tea
tru dezgustătoarea „teorie" bur
gheză după care destrăbălarea și 
pervertirea ar fi obligatorii pen
tru așa zisa „natură" a artistu
lui.

Pe bună dreptate s-a arătat 
articolul amintit că maselor 
spectatori nu le este indiferent 
se ascunde dincolo de persona
giul întruchipat de artist pe sce
nă. Prin comportarea sa în afara 
scenei, acest element corupt nu 
numai că contrazice idealurile 
propagate de el pe scenă .dove
dind în felul acesta o crasă fă
țărnicie, dar pătează în același 
timp, în modul cel mai grav, prin 
actele sale imorale, prestigiul 
actorilor din patria noastră. Ast
fel stând lucrurile, nici nouă ac
torilor nu ne este și nu ne poate 
fi indiferent cine este și ce con
cepții are fiecare coleg alături de 
care ne străduim să dăm viață 
împreună aceluiași spectacol.

Dumitru Stan a fost înlătu
rat din colectivul nostru. Trebuie 
să spunem insă că din păcate et 
nu e un caz cu totul izolat în 
teatrul nostru. Puternice tendin
țe carieriste manifestă în com
portarea sa și tînărul corist Vi-, 
șan Dragoș, iar balerinul Ionel 
Da vi do vid, utemist, s-a dovedit 
a fi în cele din urmă, prin modul 
său de viață, un demagog neru
șinat. Influențele moralei bur
gheze se manifestă la acesta din 
urmă mai ales în concepția sa 
Cu privire la familie. Și pentru 
că în coloanele ziarului nostru 
are loc și o asemenea discuție,

în 
de 
ce

ce

prăpastie me
să răspundem,

balerină, Pușa Niculescu, care, 
manifestând o nepăsare condam
nabilă față de sarcinile și prin
cipiile organizației U.T.M., din 
care face și ea parte, afișează în 
schimb o concepție străină mora
lei noastre cu privire la rolul ar
tistului în viața socială.

Revenind acum la întrebarea 
dacă putem judeca un artist nu
mai după modul cum se compor
tă el pe scenă, răspunsul apare 
destul de clar. Arta socialistă nu 
are și nu poate avea nimic co
mun cu liberalismul și fățărnicia, 
cu meschinăria și degradarea 
morală. Cei chemați să slujească 
arta poporului, să militeze pen
tru adevăr și frumos trebuie să 
fie el Înșiși exemple de oameni 
cu o viață adevărată și frumoasă.

Colectivul de artiști ai Tea
trului de Operă și Balet al R.P.R. 
salută discuția deschisă în „Scîn
teia tineretului" pe această temă 
și se angajează să lupte cu toată 
hotărîrea împotriva oricăror ma
nifestări ale moralei și ideolo
giei burgheze în comportarea 
artiștilor.

Excursie în munții 
Cibinului

încă 9 difuzoare. 
SLOBOZEANU 
zooveterinar

VALENTIN LOGHIN 
solist al Teatrului de Operă 

și Balet al R.P.R.
LUCIAN PETRESCU* 

regizor-tehnic

Roadele aplicării 
gimnasticii 

în producție
încă de la începutul acestui 

la secția de emailat a întreprin
derii de producție a materialelor 
sportive „Gravura" și la coopera
tiva „Artex" din Arad s-a introdus

an, 
irin-

Fabrica de cafea „Cicoarea". La secția de calciu griș, se evi
dențiază prin realizarea planului, tinerii utemiști Vîrbân Dumitra, 
Brunea Theodora, Rădoi Petre, care depășesc norma zilnic cu 
5—6 la sută. Foto: V. CHIRCEV

Nu de mult, elevii clasei aVII-a 
B de la Școala de 7 ani nr. 10 
din Sibiu s-au întors dintr-o inte
resantă excursie organizată pe 
timp de trai aâe în munții Cibi
nului.

Cu această ocazie, ei au văzut 
lucruri deosebit de interesante. 
Măreția plaiurilor muntoase înveș- 
mîntată în podoaba ruginie de 
toamnă, verdele decolorat al întin
selor pășuni presărate cu colibele 
ciobanilor, sînt numai o mică 
frîntură din peisajul minu
nat admirat de elevi. Pe înălțimile 
văii Strîmba la altitudinea de pes
te 1230 m. elevii au privit cu deo
sebit interes forme asemănătoare 
circurilor glaciale în oare se de- 
puseseră primele straturi de ză
padă. La cheile Cibinului ei s-au 
oprit mai mult pentru a admira 
mulțimea de bușteni ce venea pe 
apă, iar la Păltiniș au vizitat sta
țiunea meteorologică. Tov. Manta 
Panait, dirigintele clasei, oare este 
și profesor de geografie, a dat 
elevilor explicații competente in 
tot timpul excursiei.

In ultima zi elevii au vizitat 
pepiniera pomicolă din comuna 
Tomnatic. Ei s-au întors din ex
cursie cu un bogat material bo
tanic, zoologic și cu diferite roci, 
care vor îmbogăți muzeul școală-

DRAGAN MIRCEA 
elev

Adunări 
consacrate celei 

de-a 40-a aniversări a 
luptelor revoluționare 
din 13 Decembrie 1918

Miercuri după-amiază a acut 
loc la Academia R. P. Romîne o 
adunare festivă consacrată celei 
de-a 40-a aniversări a luptelor re
voluționare din Capitală din 13 
Decembrie 1918.

Au luat parte academicieni ji 
membri corespondenți ai Acade
miei R.P. Romîne, cercetători ai 
institutelor științifice din Capitală, 
studenți.

Tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al C.C. al P.M.R., secre
tarul Rrezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne, a evocai 
adinca semnificație a eroicelor 
lupte duse în urmă cu 40 de ani 
de muncitorimea Capitalei, subli
niind totodată puternica influență 
pe care Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a avut-o 
mișcării muncitorești din 
nia din acea vreme.

★
In întreprinderile si instituțiile 

din regiunea Galați au loc 
în aceste zile numeroase ma
nifestări consacrate împlinirii a 
40 de ani de la reprimarea sânge
roasă din piața Teatrului Național 
a manifestației muncitorilor din 
Capitală.

La fabrica de piese de schimb 
C.F.R. Galați a vorbit ou acest 
prilej tov. Georgrică Strat, secre
tar al Comitetului orășenesc Ga
lați al P.M.R.

★
Peste 1.000 de muncitori, ingi

neri, tehnicieni și funcționari de 
la Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie“ 
din Iași s-au întrunit joi după a- 
miază în sala de festivități pentru 
a comemora 40 de ani de la re
primarea sângeroasă a muncitorilor 
din piața Teatrului Național din 
București.

Solemnitatea înminării
unor decorații

I ■

asupra 
Romi-

Joi 1a amiază, la Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale a avut loc 
solemnitatea înmînării unor deco
rații.

La solemnitate au luat parte jo- 
varășii: Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, acad. Mihail 
Ralea, vicepreședinte al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Stoica, secretarul Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Dumitru Simulescu, adjunct al mi
nistrului Transporturilor și Teleco
municațiilor, acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, funcționari superiori din 
Departamentul poștelor și teleco
municațiilor.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
75 de ani, pentru merite deosebite 
în munca științifică, s-a conferit 
Ordinul „Steaua Republicii 
lare Romîne" clasa a Il-a 
micianului profesor doctor 
stantin lonescu-Mihăești și
micianului profesor doctor Mihai 
Ciucă.'

S-au conferit de asemenea ordi
ne și medalii unor lucrători din 
Departamentul poștelor și teleco
municațiilor cu prilejul sărbători
rii a 100 de ani de la apariția 
primei mărci poștale ronimești și

a organizării poștei în Principatul 
Moldovei, pentru muncă deosebită 
și rezultatele obținute în sectorul 
lor de activitate. „Ordinul Mun
cii" clasa a Il-a a fost conferit 
tovarășilor Ilie Sîrbu și Constan
tin Ursache; „Ordinul Muncii" 
clasa a IlI-a — tovarășilor Ion 
Berdiu, Paul Postelnicu, Constan
tin Costorel, Constantin Ioniță, 
Ionel Radulescu, Dumitru Bircea- 
nu, Vasile Radu, Nicolae Iorgu- 
lescu, Grigore Mohora,
Fodor, Dumitru Mihu, Gheorghe 
Dumitru, Alexandru Săpunaru, 
Irina Brumaru, Ioan Anton, Con
stantin Florea, Constantin 
loan Marchiș, Florian 
Gheorghe Coiea, Dumitru 
cu, loan Constantinescu și
ghe Beraru, iar „Medalia Muncii" 
a fost conferită unui număr de 208 
tovarăși.

înmînînd înaltele distincții, to
varășul Ion Gheorghe Maurer a fe
licitat călduros pe cei decorați 
urîndu-le noi succese în activita
tea lor de viitor.

în numele celor decorați au 
răspuns acad. prof. dr. Mihai Ciu
că și ing. Ion Berdiu din Depar
tamentul poștelor și telecomunica
țiilor.

Dumitru

Cojan, 
Marcu, 
Nedel- 
Gheor-

Popu- 
acade-

Con-
acade-

(Agerpres)
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Cu prilejul aniversării a 40 de 
ani de la luptele muncitorești re
voluționare din 13 decembrie 1918, 
Consiliul de Miniștri a hotărît să 
se atribuie întreprinderii Poligra
fice nr. 1 din București, denumirea 
de „întreprinderea poligrafică „13 
Decembrie 1918“.

13 DECEMBRIE 1918
Anul 1918... Ura poporului nos

tru împotriva regimului burghezo- 
moșieresc se revărsa ca un uriaș 
torent. Mizeria și suferințele fără 
margini îndurate în anii războiu
lui imperialist, crîncena exploatare 
capitalistă, lipsa de drepturi și li
bertăți, asuprirea națională care se 
întețise, — toate acestea — au 
dus la creșterea avîntului revolu
ționar al maselor muncitoare din 
țara noastră, dornice să sfarme 
jugul exploatării și asupririi.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie care a dat aripi luptei 
revoluționare a muncitorimii de 
pe întregul glob a însuflețit și 
masele de milioane de exploatați 
și asupriți din țara noastră. Vic
toria Revoluției Socialiste din Ru
sia a întărit încrederea maselor 
muncitoare din țara noastră, în 
forțele lor, în puterea lor de a 
doborî putredul regim burghezo- 
moșieresc. Luptele clasei munci
toare din țara noastră pentru 
pace și libertate, pentru drepturi 
politice, pentru pîine și o viață 
mai bună, pentru apărarea revo
luționară a Statului Sovietic au 
luat un puternic avînt. întregul 
an 1918 se caracterizează printr- 
un val de acțiuni revoluționare în 
rîndurile clasei muncitoare și ale 
țărănimii. In fruntea luptelor duse 
împotriva odiosului regim bur- 
ghezo-moșieresc se situa eroica 
noastră clasă muncitoare condusă 
de grupurile comuniste.

• Grevele și demonstrațiile de 
stradă încep să se țină lanț în 
întreaga țară. In martie 1918 
izbucni o grevă la atelierele căilor 
ferate Nicolina-Iași. Ea dură a- 
proape trei săptămîni. Greva a 
fost însoțită de puternice demon
strații de stradă.

Lupta muncitorilor din țara 
noastră era din ce în ce mai bine 
organizată. Muncitorii alegeau din 
sînul tor pe cei mai înaintați 
și mai hotărîți ca să le apere in
teresele în fața patronilor și a 
statului și să-i conducă în luptă. 
Astfel, în Octombrie 1918. munci
torii mineri din Valea Jiului au 
înființat la Petroșani un consiliu 
muncitoresc. Minerii au izgonit din 
întreorinderi pe jandarmi. Aici or
dinea era păstrată de o gardă

muncitorească care se afla sub 
conducerea consiliului muncitoresc, 
Timp de două săptămîni muncito
rii din Valea Jiului au reușit să 
țină în loc armata trimisă pentru 
a înăbuși lupta.

îndată după încheierea armisti
țiului și după retragerea trupelor 
germane au înc’put la București 
greve ale ce.'eriștilor, metalurgiști- 
lor, muncitorilor și muncitoarei ?r 
de la fabrica de tutun, ale tipo- 
graii.or etc. Muncitorii cercau 
sporirea salariilor, ziua de muncă 
de 8 ore, un trai omenesc, liber
tatea de organizare și numeroase 
alte revenJ cări politice.

In focul luptelor greviste mun
citorii au trecut la reorganiza
rea sindicatelor. Cu prilejul ma
nifestației de 7 Noiembrie 1918. 
cînd muncitorii sărbătoreau un 
an de ia izbînda Marii Revouții 
Socia'iste din Octombrie, ceferiștii 
își reinfi.nțează sindicatul. Exem
plul lor e urmat de muncitorii me- 
taiurg'ști, textiliști, tipografi, tâm
plari și alții.

in toamna anului 1918, în toată 
țara, grevele se succedau cu o 
'uțeală vertiginoasă și cuprindeau 
ramuri întregi de industrie.

Peste 6.000 de muncitori cefe
riști părăsesc lucrul la 1 decem
brie 1918, declarînd grevă ș; de- 
monstrînd pe străzile Capitalei. 
Concomitent 5.000 de muncitori 
și muncitoare de la Regie inuă 
în grevă. Grevă la PJ.T., grevă 
la atelierele tipografice, „Sfetea" 
și „Minerva". întreaga țară este 
cuprinsă de lupte greviste cu un 
pronunțat caracter politie de 
masă. In numeroa’se demonstrații 
muncitorii scandau sau aveau 
scrise pe pancarte • lozincile: 
„Trăiască Revoluția Socialistă din 
Rusia", „Trăiască Republica So
cialistă Ronjînă".

Mișcarea revoluționară care 
cuprinsese întreaga țară a spe
riat de moarte burghezia și 
moșierimea. In decembrie, cînd 
grevele și manifestațiile lua
seră o amploare mare, în cer
curile guvernamentale, intrate 
în panică, circulau întrebările: 
„Să fim oare în ajunul bolșevis
mului?" „Am ajuns oare la Petro
grad ?“ Văzîndu-și amenințată

însăși existența lor parazitară pe 
spatele poporului asuprit, clasele 
exploatatoare intrate în panică își 
căutau salvarea prin cele mai 
barbare metode, uneltind înăbuși
rea în sînge a luptei maselor 
muncitoare. Odată înapoiați de la 
Iași regele și guvernanții

înroșit oaldarîmul străzii. Alături 
de ei, tineri ucenici au căzut cxi 
steagul roșu în mină, fîlfîind în 
bătaia vîntului. Dar călăii clasei 
muncitoare nu s-au mulțumit nu
mai cu atît. Muncitorii răniți, ră
mași pe caldarîmul străzii au fost 
omorîți în chip bestial de către

Orwmal mlșdfrii tânwtfwto! dta Soantnla :

ghezo-moșierești pun la cale un 
odios masacru.

Pretextul pentru atacul crimi
nal împotriva luptelor maselor 
muncitoare a fost greva muncito
rilor tipografi, în sprijinul căreia 
se solidarizaseră muncitorii 
toate întreprinderile Capitalei.

La 13 decembrie, din toate 
țurile Capitalei, mii și mii

din

col- 
de

muncitori — de la C.F.R., Regie, 
Vulcan, Lemaître, Fabrica de chi
brituri, Bragadiru, Wolf etc. se 
îndreptau spre sediul sindicatelor 
unde trebuia să aibă, loc o 
demonstrație de solidarizare cu 
muncitorii tipografi aflați în gre
vă. Coloanele de muncitori vîrst
nici, femei, tineri ucenici, umplu- 
seră străzile Capitalei cîntînd In
ternaționala și scandînd lozincile: 
„Vrem pîine", „Jos starea de ase
diu", „Trăiască Revoluția Rusă", 
„Pămînt țăranilor", „Vrem ziua 
de muncă de 8 ore" etc. Ajunse în 
Piața Teatrului Național, coloane
le de muncitori au fost întîmpina- 
te de cordoane militare. Muncito
rii nu s-au intimidat însă. Ei 
înaintau cîntînd Internaționala.

Deodată s-a auzit sunetul u- 
nei goarne și cei doi generali 
călăi, Mărgineanu și Ștefănescu, 
la ordinele regelui și ale lui Bră- 
tianu au dat semnalul de începe
rea atacului mișelesc, amănunțit 
pregătit dinainte, împotriva copi
ilor, femeilor și bărbaților venițt 
la demonstrație.

Sîngele a sute de muncitori a
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Printre victimele asastna- 
tuhii liberat dels 13 Decern- 
brie 1913 St v au fost și 
cîjiva tineri muncitori.

Sîngele tineretului, munci- 
totw s'a «mestecat atunci 
laolaltă cu cei al vfrsfnict'or, 
pecetluind astfel și în moarte, 
șoHdantetea de virată care 
există, care treime să existe 
in muncă și în 
tovarășii maturi 
muncitor.
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Facsimilul unui articol publicat 
in „Tineretul socialist" la aniver
sarea unui an de la luptele mun
citorilor din 13 Decembrie 1918,

brutele regimului burghezo-moșie- 
resc.

Despre acest spectacol îngrozi
tor, ziarul „Chemarea" din 27 de
cembrie 1919 scria: „Ici colo cîte 
unul mai mișcă încă.

Un pat de pușcă învîrtit în aer, 
un trosnet scurt și nu mai mișca 
nimic. Multi erau încă cu ochii 
deschiși, unii cu gura căscată și 
în colțul buzei se prelingea sîn- 
gele închegat.

Cu pumnii încleștați de furie, 
cu brațele întinse de-a lungul 
corpului, alții păreau imaginea vie 
a revoltei.

O baionetă străpunse corpul 
unui copilaș. Mama sa alături 
lovită de un glonț în cap, părea 
că nu vrea să se despartă de el.

Un lucrător electrician de la 
fabrica Luther, străpuns în piept 
de o sabie, căzuse strigînd: 
„Trăiască socialismul". Mort încă 
avea pe fața lui întipărit acel 
zîmbet de martir ce moare știind 
că sîngele lui va servi la ceva".

Cu steagul roșu în mînă, cu 
Internaționala pe buze, au înfrun
tat moartea cu curaj și demnitate 
în aceea zi de neuitat, în istoria 
mișcării muncitorești din țara noa
stră, alături de muncitorii vîrst- 
nici și tineretul muncitor.

Cu ocazia aniversării unui an 
de la luptele muncitorilor din 13 
Decembrie 1918 „Tineretul Socia
list" — organul mișcării tineretu
lui socialist din Romînia scria: 
„Sîngele tineretului muncitor s-a 
amestecat atunci laolaltă cu cel 
al vîrstnicilor, pecetluind astfel și 
în moarte solidaritatea de vîrstă 
care există, care trebuie să existe 
în muncă și în luptă între tova
rășii maturi și tineretul muncitor".

Despre moartea eroică a unui 
ucenic, un ziar al vremii scria: 
„Lovit de un glonte în inimă, a- 
vea gura deschisă. Fusese lovit 
tocmai cînd sfîrșea fraza finală a 
Internaționalei:

Hai la lupta cea mare
Rob cu rob să ne unim...*.
...Din ordinul guvernanților, 

muncitorii care se adăpostiseră la 
sediul sindicatelor au fost scoși a- 
fară cu lovituri de paturi de puș
că, iar sediul devastat în mod săl
batec. Unul din conducătorii de 
atunci ai mișcării muncitorești — 
luptătorul comunist Gh. M. Vasi- 
lescu — Vasia — scria în „So
cialismul" din 17 februarie — 2 
martie 1919. „Sub lovitura patului 
de pușcă s-au năruit dulapuri și 
biblioteci... în ascuțișul vîrfului de

baionetă s-au sfărîmat tablouri și 
pancarte 
bani, iar 
tuit cărți 
reviste și 
bului.

Comori
sețea unui ideal, s-au dus...

Cine a văzut clubul după 
frecventarea, 

Parcă a trecut

și s-au stricat case de 
flăcările focului au mis- 
de valoare, colecții de 
ziare din biblioteca clu-

care vorbeau de frttmu-

1

semne moartea mișcării socialiste 
— scria un manifest — astăzi ve
dem mișcarea socialistă mai tare 
decît oricînd și tot așa, mișcarea 
noastră a tineretului socialist".

în focul marilor lupte de clasă 
ale proletariatului din acești ani, 
în mai 1921, s-a creat Partidul Co
munist din Romînia, partid care a 
condus cu fermitate masele munci
toare, din țara noastră, la lupta 
hotărîtă, pentru eliberarea celor 
ce muncesc de sub jugul exploa
tatorilor autohtoni și străini.

Uniunea Tineretului Comunist 
din Romînia — condusă de P.C.R. 
a fost încă de la înființarea sa, 
întotdeauna la datorie, luptînd cu 
perseverență pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor partidului de 
mobilizare la luptă a întregului 
tineret sub faldurile roșii ale Par
tidului Comunist.

...Tradițiile de eroism ale lui 13 
Decembrie 1918, au însuflețit cla
sa noastră muncitoare, tineretul 
nostru revoluționar, în luptele de 
mai târziu pentru dohorîrea jugu-
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o 
hoardă prin sălile noastre care 
scăpaseră neatinse de urgia răz
boiului abia încheiat".

Sute de muncitori au fost ares
tați în acea zi și duși la poliție. 
Aici atț fost schingiuiți cu bestia
litate astfel îneît transportarea lor 
la închisoarea Văcărești, s-a făcut 
pe targă.

...Represiunii din 13 Decembrie ............. r__ _ _______
1918, i-au urmat în toată țara în- lui burghezo-moșieresc. 
truniri de protest în masă, .orga- „Mulți tineri muncitori și-au dat

„s-a permis1’ 
plîns inima.

nizate de clasa muncitoare, sub 
conducerea grupurilor comuniste, 
Numeroase asemenea întruniri au 
fost organizate și de tineretul 
muncitor.

La o mare întrunire, care a 
avut loc în București la 3 martie 
1919, tineretul a protestat contra 
procesului înscenat de burghezo- 
moșier.ime ceior arestați la 13 De
cembrie 1918. In moțiunea votată 
cu această ocazie se spunea, prin
tre altele că tineretul muncitor 
„...trimite salutul său cald precum 
și cOTnpleta solidarizare cu cei în
chiși la Văcărești. Procesul în
scenat de guvernul oligarhic din 
Romînia — glăsuia moțiunea — 
nu este numai al tovarășilor a- 
restați, ci este procesul nostru, al 
clasei muncitoare conștientă și or
ganizată în jurul steagului roșu al 
socialismului dezrobitor. Ridicăm 
protestul nostru energic contra tu
turor samavolniciilor, maltratărilor 
și schingiuirilor la care sînt su
puși tovarășii noștri de către un 
guvern, care sfidează toata noțiu
nile elementare de libertate ome
nească".

In moțiunea vota.tă de tineretul 
muncitor din Brăila se arăta: „Ne 
declarăm complet solidari cu to
varășii arestați și cerem imediata 
eliberare a tovarășilor cît și cla
sarea procesului".

Teroarea dezlănțuită de regimul 
burghezo-moșieresc împotriva cla
sei muncitoare, peptru a distruge 
organizațiile ei revoluționare, nu 
și-a atins scopul. Anii care au 
urmat au dovedit din plin acest 
lucru. „De unde stăpînirea ”‘ 
aștepta ca 13 Decembrie să

se
în-

viața în această zi (13 Decembrie 
1918, M. Sc. t.) pentru cauza 
clasei muncitoare — scria ziarul 

’ „Tineretul Socialist" în Decembrie 
1921 —. In fața memoriei lor 
închinăm frunțile într-un ceas 
țnare înțelegere. Umbra lor să 
pentru noi simbolul care să 
călăuzească. Și jertfa lor să 
pilda pe care s-o urmăm".

In timpurile grele, ale adîncii 
ilegalități, sub conducerea P.C.R. 
clasa muncitoare și tineretul mun
citor, an de an au aniversat a- 
ceastă zi prin intensificarea luptei 
împotriva regimului burghezo-mo- 
șieresc.

„Aniversînd a zecea oară, ziua 
de 13 Decembrie și cinstind așa 
cum se cuvine memoria celor că
zuți în lupta primului atac al te
rorii oligarhice. — scrie în de
cembrie 1928 „Apărătorul Proletar" 
—_ clasa muncitoare romînă tre
buie să manifesteze în așa fel 
ca această zi să devină ziua de 
luptă contra terorii și pentru apă
rarea tuturor victimelor căzute în 
lupta clasei muncitoare de atunci 
pînă acum".

„Tînărul Leninist" din decem
brie 1931 îndemna tineretul mun
citor din țara noastră să cinsteas
că prin luptă memoria celor căzuți 
la 13 Decembrie 1918 „Sînt morții 
și răniții noștri pe care trebuie 
să-î răzbunăm" — scria ziarul.

„Scînteia" — organul central al 
P.C.R. din decembrie 1935 la cea 
de a 17-a aniversare a luptelor 
din 13 Decembrie, scria în mani
festul adresat clasei muncitoare: 
„La 13 Decembrie mergeți la în-

Facsimilul unui articol publicat 
în „Tînărul leninist" la a 13-a 
aniversare a lui 13 Decembrie 
1918.

să 
de 
fie 
ne 
fie

de ani de 
Decembrie 
din țara 
popor, ti- 

n-au uitat

truniri și mitinguri sub semnul 
luptei contra fascismului".

...Au trecut patruzeci 
la evenimentele din 13 
1918. Clasa muncitoare 
noastră, întregul nostru 
neretul patriei noastre,
și nu vor uita niciodată odiosul 
masacru săvpșit de burghezie și 
moșierime în frunte cu monarhia 
la 13 Decembrie 1918, n-au uitat 
și nu vor uita niciodată pe cei ce 
s-au jertfit pentru cauza clasei 
muncitoare.

în fiecare realizare a vieții li
bere și fericite pe care o trăim 
noi astăzi, se află și o picătura din 
jertfele tovarășilor noștri, vîrstnicî 
și tineri, căzuți la 13 Decembrie 
1918. ț

Astăzi poporul nostru muncitor, 
harnic constructor al socialismului, 
continuînd tradițiile de lupte ale 
lui 13 Decembrie 1918, strîns unit 
în jurul Partidului Muncitoresc 
Romîn, merge neabătut pe calea 
luminoasă indicată de partid, ca
lea luptei pentru făurirea unei 
vieți tot mai fericite și îmbelșuga
te în scumpa noastră patrie, Re
publica Populară Romînă. ~

MARIN STANESCU
GH. MOȚ
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Puterile occidentale trebuie să aprecieze 
lucid problema Berlinului occidental

Dragi tovarăși,

— Declarația Agenției
MOSCOVA 11 (Agerpres). — Au trecut doua săptămîni de cînd 

In notele adresate guvernelor S.U.A., Marii Britanii și Frapței, pre
cum și guvernelor Republicii Democrate Germane și Republicii Fe
derale Germane, guvernul sovietic a făcut cunoscut că a hotărît să 
ia măsuri pentru lichidarea regimului de ocupație străină din Ber
lin și a făcut propuneri concrete în legătură cu căile de rezolvare a 
problemei Berlinului. Inițiativa guvernului sovietic a atras asupra 
ei atenția generală și s-a bucurat de sprijinul mai multar state, pre
cum și al cercurilor largi ale opiniei publice din multe țări. Pre
tutindeni se întărește convingerea că nu mai poate dăinui situația 
periculoasă creată prin ocuparea Berlinului occidental de trupela pu
terilor occidentale, situație care înveninează atmosferă din Europa, 
dă naștere la fricțiuni serioase între state și ține jpoporul german 
într-o stare de continuă încordare și neliniște. Oamenii lucizi din toate 
țările își dau seama că regimul de ocupație din Berlinul occi
dental a devenit o tumoare canceroasă extrem de periculoasă - 
în centrul Europei și că ea trebuie lichidată cu hotărîre pențru * ml l 
periclita pacea în Europa și nu numai în Europa.

Trebuie să constatăm însă că poziția pe -care s-au situat roprezen- _ 
fanții oficiali ai unor state occidentale participante la N.A.T.O., în 
privința propunerilor U.R.S.S. în problema Berlinului, are un caracter 
cu totul deosebit. Aceasta reiese din discursurile rostite de președin
tele S.U.A., D. Eisenhower, de secretarul de Stat al S.U.A., 
J. Dulles, de ministrul Afacerilor Externe al Marii Britanii, Selwyn 
Lloyd, precum și de cancelarul K. Adenauer, șeful guvernului vest
german. In. legătură cu aceste declarații ale oamenilor de stat ai 
puterilor occidentale, agenția TASS, este împuternicită să declare ur
mătoarele :

Din discursurile rostite de pre
ședintele și secretarul da stat al 
S.U.A., de ministrul Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii ca și de 
cancelarul R.F. Germane, poate fi 
trasă o singură concluzie: guver
nele statelor sus-menționate nu 
doresc, așa cum au făcut și pînă 
acum, să aprecieze în mod lucid 
situația creată în Europa prin exi
stența regimului de ocupație în 
Berlinul occidental.

Fiind puse în situația de a tre
bui să răspundă la inițiativa gu
vernului sovietic, ele mai încearcă 
încă să apere „dreptul" de mult 
inexistent al puterilor occidentale 
de a ține sub ocupație Berlinul de 
vest și nu manifestă dorința să 
discute concret propunerile guver
nului sovietic.

Declarațiile reprezentanților gu
vernelor S.U.A., Marii Britanii și 
R.F.G. sînt pătrunse de dorința de 
a împiedica normalizarea situației 
din Berlin, de a apăra și a men
ține cu tot dinadinsul regimul de 
ocupație străină din Berlinul occi
dental. O altă trăsătură tot atît 
de caracteristică a acestor decla
rații este că ele consideră Berli
nul occidental nu ca un oraș în 
care trăiesc și muncesc peste 
2.000.000 de germani, ci de fapt, 
ca un simplu pion în jocul aven
turist al inspiratorilor „războiului 
rege". ca un obiect în planurile 
războinice ale N.A.T.O.

Pentru a se eschiva într-un iei 
de la rezolvarea problemei norma
lizării situației din Berlin, cercu
rile guvernante ale puterilor oc
cidentale au folosit din nou o ve
che metodă la care au recurs nu 
o dată pentru a zădărnici rezol
varea unor importante probleme 
internaționale, și anume specula
rea problemei reunificării Ger
maniei.

Este îndeobște cunoscut că, așa 
cum a declarat-o în decurs de 
mai mulți ani în repetate rînduri 
și cît se poate de clar, guvernul 
sovietic nu intenționează să ajute 
cele trei puteri occidentale în în
cercările lor de a înlătura poporul 
german de la rezolvarea proble
mei sale naționale celei mai im
portante. Uniunea Sovietică nu 
va lua parte la nici un fel de tra
tative care au drept țel rezolvarea 
problemei unificării Germaniei 
fără germani și în locul germa
nilor. Cu totul altceva este pre
gătirea și încheierea unui tratat 
de pace cu Germania. Guvernul 
sovietic nu a negat niciodată 
competența celor patru puteri în 
această problemă. Guvernul sovie
tic a confirmat nu o dată că este 
dispus să participe oricind la tra
tative consacrate pregătirii trata
tului de pace cu Germania.

Cine dorește cu adevărat unifi
carea Germaniei, trebuie să con
tribuie la apropierea și înțelegerea 
dintre cele două state Germane. 
Unificarea Germaniei este o ches
tiune a înseși statelor germane 
și nimeni nu are dreptul să le 
impună voința sa sau să li se 
substituie în rezolvarea acestei 
probleme. Pe această cale și nu
mai ne aceasta este posibilă uni
ficarea națiunii germane într-un 
singur stat.

Puterile occidental? fac tot ce 
Ie stă în putință pentru ca, spri- 
jinindu-se pe rînduieliie antide
mocratice și militariste, instaurate 
de mult în Germania occidentală 
să atragă întreaga Germanie, în
tregul popor german în funestele 
planuri aventuriste ale N.A.T.O. 
Dacă mai este nevoie de dovezi 
suplimentare că există astfel de 
planuri, discursul rostit la 4 de
cembrie de ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei. le oferă din 
belșug. Acest. discurs trădează 
speranța că „Germania'.reuriifica- 
tă va dori să adere la N.A.T.O-". 
D-l Lloyd s-a lansat chiar în con
siderații în legătură cu modul

HUSSEIN intenționează 
să abdice

nostru primiți cordiale 
prilejul pierderii grele 

_______ |__  _____ r _ r _ încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghi Damianov, luptător consecvent și curajos 
pentru comunism, pentru prietenia frățească, strînsă între poporul 
bulgar și poporul romin, pentru întărirea unității lagărului socia
list, pentru pace între popoare.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST BULGAR

în numele poporului bulgar și în numele 
mulțumiri pentru condoleanțele trimise cu 
care a lovit partidul și poporul nostru prin

DAMASC 
După cum

TI "(Agerpres).-"‘>ț- 
anunfă ziarul „Al-uupa cum anunța zumu „f. 

Alam“, regele Iordaniei, Hussein, 
/‘.declarat intr-un cerc restrins că 
intenționează 
viitor apropiat 
ropa.

Ziarul arată 
pe contul său

să abdice într-un 
fi să plece în Eu-

că Hussein posedă 
curent din străină

tate suma de 8 milioane dolari.

L

cum ar fi mai b*ne să se proce
deze cu trupele N.A.T.O. după a- 
derarea întregii Germanii la a- 
ceastă grupare militară agresivă 
să fie lăsate acolo unde se află în 
prezent, adică pe teritoriul Ger
maniei occidentale, sau „să fie 
împinse cu 200 de mile spre ră
sărit în direcția Rusiei" ?

Nu este oare semnificativ amă
nuntul că, așa cum a declarat mi
nistrul Afacerilor Externe al An
gliei, puterile occidentale inten
ționează să se ocupe de discuta
rea planurilor lor de unificare a 
Germaniei nu oriunde ci în Con
siliul N.A.T.O.?!

Cercurile conducătoare ale Uni
unii Sovietice consideră necesar 
să sublinieze încă odată că nu pot 
avea loc întîlniri între reprezen
tanții celor patru puteri, adică ai 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Fran
ței pentru ; discutarea problemei 
reunificării Germaniei. Nu există 
decît o singură bază pentru rezol
varea problemei germane — recu
noașterea existenței a două state 
germane, adică recunoașterea si
tuației de fapt care s-a creat în 
Germania.

Uniunea Sovietică se pronunță 
pentru o intîlnire intre conducăto
rii de state, dar aceasta trebuie 
să fie o intilnire a unor părți ega
le, în scopul examinării probleme
lor internaționale arzătoare care 
intră în competența participanți- 
lor la această conferință, ținm- 
du-se seama de interesele legitime 
ale fiecărei părți.

După cît se pare, nici unul din 
oamenii dc stat ai țărilor N.A.T.O. 
nu s-a dovedit a fi un adversar 
atit de înverșunat al propunerilor 
sovietice în problema Berlinului 
ca șeful guvernului R.F. Germane 
— Adenauer’

Declarațiile lipsitei de jenă ale1 
șefului guvernului federal în legă
tură cu propunerile sovietice în 
problema Berlinului arată că deși 
cancelarul s-a îndeletnicit timp în
delungat cu activitatea politică, el 
nu a învățat cîtuși de puțin să 
tragă învățăminte din experiența 
istoriei, de care oamenii de stat 
trebuie să țină seama mai mult 

• decît de orioe. Ura față de comu
nism pe care K. Adehauer o ma
nifestă la fiecare pas îl împinge 
mereu pe calea urmată de Hitler. 
Dar calea aventurilor pe care unii 
încearcă să tîrască Germania oc
cidentală, este o cale lipsită de 
speranță, care duca Germania oc
cidentală doar’ spre catastrofă.

Principalul lucru care nelini
ștește pe Adenauer este ca, tru
pele străine — contrar așteptări
lor — să nu părăsească cumva 
Berlinul occidental și să-1 predea 
în mîinile germanilor.

Guvernul vestgerman nu 
nevoie de un Berlin german paș
nic, ci îi convine cu mult mai 
mult Berlinul occidental ocupat 
de trupele anglo-americano-fran- 
ceze și transformat într-o bază de 
activitate subversivă împotriva 
statelor socialiste.

Dat fiind această atitudine a 
guvernului R. F. Germane față de 
problema ocupației, este lesne de 
înțeles și poziția pe care s-a si
tuat acest guvern în legătură cu 
propunerea Uniunii Sovietice cu 
privire la retragerea trupelor 
străine de pe--teritoriul-Germa
niei.

Guvernul sovietic este ferm ho- 
Țărît să ia măsurile care îi sînt 
'dictate*Tfe'sarcina lichidării si
tuației anormale din Berlin. El ar 
prefera să fie anulat regimul de 
ocupație din Berlin printr-o înțe
legere rezonabilă cu celelalte pu
teri interesate și nu pierde spe
ranța că aceasta va fi cu putință. 
Dacă însă guvernele S.U.A., An
gliei și Franței nu vor dori să 
colaboreze cu Uniunea Sovietică 
la rezolvarea acestei probleme, 
guvernului sovietic nu-i va rămî- 
ne altceva de făcut decît să re
nunțe la funcțiile legate de men
ținerea regimului de ocupație în 
Berlin și să încheie un acord co
respunzător cu guvernul R. D. 
Germane.

Ujlii din occident încearcă să 
recurgă la amenințări. Răsună 
voci care cer folosirea forței, fo
losirea tancurilor pentru a apăra 
pozițiile ocupanților din Berlinul 
occidental. Cum pot fi calificate 
aceste îndemnuri ? Ele au la bază 
orice afară de bunul simț. Nu 
este oare limpede că orice încer
care de a pătrunde în Berlin prin 
forță ar fi un atac împotriva Re
publicii Democrate Germane și 
implicit împotriva aliaților ei din 
cadrul Tratatului de la Varșovia? 
S-ar putea aminti că trupele so
vietice nu se află în Germania 
răsăriteană pentru a indica pu
terilor occidentale drumul spre 
Berlin. In cazul unui atac împo
triva R. D. Germane forțele unite 
ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia ar da riposta 
cuvenită agresorilor. Securitatea 
R. D. Germane va fi bine apă
rată.

A asculta pe aceia care și-au 
pierdut ciimpătul și

S-a stabilit componența 
delegației sovietice 

Festivalul Mondial 
Tineretului de la 

Viena

ld 
al

Comitetul sovietic de pregă
tire pentru cel de-al 7-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților, care va 
avea loc la Viena între 26 iu
lie și 4 august 1959, a stabilit 
componența delegației sovieti
ce. Tineretul sovietic va fi re
prezentat ta festival de 800 
tineri și tinere din toate repu
blicile țării. Din delegație vor 
face parte ansambluri coregra
fice, coruri, o orchestră simfo
nică, precum și un grup de ti
neri soliști.

Conform propunerii Comite
tului internațional de pregăti
re, în juriul concursurilor 
artistice internaționale au fost 
recomandați artiști sovietici de 
vază, printre care artiști ai 
poporului ca: Valeria Barso
va, Igor Moiseev, Galina Ula
nova, Aram Haciaturian.

------ -----------------

Solemnitatea 
înmînării premiilor 
Nobel savanelor 

sovietici

Astăzi se împlinesc 15 ani de la semnarea Tratatului de prie
tenie, asistență mutuală și colaborare postbelică dintre Ceho
slovacia și Uniunea Sovietică.

In discursul radiodifuzat al tovarășului Element Gottwald 
rostit la 26 decembrie 1943, cu ocazia semnării tratatului se a- 
rată că: ...„tratatul semnat la Moscova la 12 decembrie 1943, 

. pune baze solide și de nezdruncinat, ale viitoarei noastre vieți 
naționale ,și de stat.

Intre R. Cehoslovacă și U.R.S.S. există o prietenie de nez
druncinat, prietenie caracteristică între toate țările invincibilului 
lagăr al socialismului. R. Cehosldvacă pășește sub conducerea 
Partidului Comunist, ferm pe drumul construirii, socialismului, 
obținind mari succese.

In fotografie: populația din Praga aclamă sosirea eliberatori
lor, vitejii‘ostași ai Armatei Sovietice.

★ ★

Problema algeriană în discuția

Comitetului Politic al 0. N. U.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zilei 
de 11 decembrie locuitorii Mosco
vei au sărbătorit împlinirea a 15 
ani de la încheierea Tratatului de 
prietenie, asistență mutuală și co
laborare postbelică dintre U.R.S.S. 
și Cehoslovacia.

In sala mare a Conservatorului 
a avut loc o adunare a reprezen
tanților opiniei publice din Mos
cova.

Mihail Tarasov, vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a prezentat un ra
port consacrat acestui eveniment.

★
PRAGA 11 (Agerpres). — Du

pă cum transmite Ceteka, la 11 
decembrie cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a semnării Trata
tului de prietenie, asistență mu
tuală și colaborare postbelică în-

NEW YORK 11 (Agerpres). — blemei algeriene pe calea tratati- 
In cadrul ședinței din după- velor pașnice și a ales ca prin- 
amiaza zilei de 10 decembrie a cipal mijloc pentru realizarea 
Comitetului Politic, la discuțiile scopului ’.ceri urmăresc întețirea 
în problema algeriană, au luat 
cuvîntul delegații Birmaniei, Ma
rocului, Libanului, Uniunii Sovie
tice, Ghanei și Cehoslovaciei.

Conducătorul delegației birma- 
ne, U Tan, a subliniat că proble
ma algeriană este o problemă po
litică și că toate încercările Fran
ței de a o rezolva cu ajutorul 
forței militare sînt sortite de la 
început eșecului.

Conducătorul delegației Maro
cului Filai! a condamnat atitudi
nea Franței de desconsiderare a 
O.N.U. exprimată atît prin refu
zul Franței de a acționa în con
formitate cu hotărîrile adoptate 
de Adunarea Generală, cît și prin 
refuzul ei de a lua parte la dez
baterea problemei algeriene 
actuala sesiune a Adunării 
nerale.

In același spirit a vorbit și 
delegatul Libanului.

Reprezentantul Statului Ghana,

pierdut ciimpătul și care cer 
astăzi pe toate drumurile folosi
rea forței în legătură cu Berlinul, 
ar echivala cu crearea primejdiei 
de război, cu toate consecințele 
sale grele pentru omenire. Dacă 
ar izbucni un conflict militar, ar 
fi foarte puțin prcbabil ca acesta 
să mai poată fi menținut intr-un 
cadru limifat. Ambele părți ar 
face uz de toate mijloacele mo
derne de distrugere, inclusiv ar
ma nucleară și arma rachetă. Nu 
oare acest lucru îl urmăresc cei 
care cer să fie pornite tancurile 
împotriva Berlinului ? Dacă este 
așa, atunci ei își propun în mod 
conștient scopuri cu adevărat ca
nibalice.

Propunerile Uniunii Sovietice 
cu privire la lichidarea statutului 
de ocupație al Berlinului oferă 
posibilitatea deplină de a rezolva 
problema Berlinului occidental în 
interesul întăririi păcii în Europa, 
fără a aduce vreun prejudiciu 
nici uneia din marile puteri dar 
cu un folos evident pentru po
porul german. Oamenii sovietici 
speră că guvernele puterilor oc
cidentale vor da dovadă de o a- 
titudine realistă față de aceste 
propuneri, lăsînd la . o parte tot 
ce se datorează astăzi pasiunilor 
și nu judecății sănătoase și apre
cierii lucide a situației.

(Text prescurtat. Sublinierile 
aparțin redacției)

STOCKHOLM 11 (Agwpres). — 
TASS transmite : La 10 decem
brie în sala Koncerthuset din 
Stockholm a avut loc înmînarea 
premiilor Nobel pe anul 1958. La 
această ceremonie solemnă au par
ticipat circa 2.000 de oaspeți. Prin
tre ei se aflau membri ai familiei 
regale, ai guvernului, membri ai 
Academiei de Științe din Suedia, 
diplomați, reprezentanți ai presei, 
radioului și televiziunii.

Pentru renumite’^ descoperiri 
științifice premiul Nobel în do
meniul fizicii a fost decernat oa
menilor de știință sovietici P. A. 
Cerenkov, I. M. Frank și I. E. 
Tamm. înainte de înmînarea pre
miului profesorul Sigban a ținut 
o cuvîntare în care a relevat con
tribuția de seamă a savanților so
vietici — laure3ți ai premiului 
Nobel, la dezvoltarea științei. Par. 
tea finală a cuvîntării sale a fost 
rostită în limba rusă.

După aceea, conform ceremo
nialului stabilit, regele Suediei 
Gustav al VI-lea a înmînat pre
miul oamenilor de știință sovietici 
P. A. Cerenkov, I. M. Frank și 
I. E. Tamm. Premiul a fost înmî
nat de asemenea cfcjlpistului en
glez Frederick Sancher și fizicie
nilor americani George Beadle, 
Edward Tatum și Jeshua Leder- 
berg.

în sala de aur a primăriei a 
fost oferit un banchet în cinstea 
laureaților premiului Nobel.

tre Cehoslovacia și Uniunea So
vietică a avut loc în Hradul din 
Praga o ședință festivă a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia și a Co
mitetului Central al Frontului 
Național. La ședință au participat 
conducătorii partidului comunist 
și guvernului cehoslovac. Au fost 
de asemenea de față î. T. Grișin, 
ambasadorul U.R.S.S. la Praga și 
numeroși oaspeți.

Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și președinte al 
Republicii Cehoslovace, a rostit o 
amplă cuvîntare.

Jiri Hendrych, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a dat citire scriso
rii de salut adresate Comitetului 
Central al P.C.U.S.

O' '

Complotul împotriva Irakului 
a fost urzit de imperialiști

BAGDAD F
După cum s-a anunța? la Bagdad, 
complotul antiguvernamental des
coperit recent în Irak a fost cel 
mai vast și cel mai minuțios pre
gătit din toate comploturile prece
dente.

Deși multe amănunte ale com
plotului nu sînt încă cunoscute,. 
chiar de pe acum este olar că fire
le lui duc peste graniță. Ziarul 
„Ar Rai Al-Atnro" scrie, de pildă 
că serviciul de spionaj american 
„cunoștea pregătirea și data în
făptuirii complotului criminal pus 
la cale împotriva Republicii Ira
kiene".

„Imperialismul — iată cine se 
ascunde de după toate complotu
rile împotriva republicii noastre", 
sub acest titlu a apărut un articol 
în ziarul „Saut Al-Ahrar".

„Un nou complot mîrșav a fost 
descoperit, scrie cu indignare zia
rul „As-Savra“. El a fost urzit de 
imperialiști, în frunte cu Statele 
Unite. Complotiștii au fost ares
tați. Poporul a aflat că Statele 
Unite organizează din nou complo
turi împotriva republicii noastre, 

de

11 (Agerpres). — dependente și împotriveț Irakului 
în special. Petițiile pe care își pun 
semnătura mii de oameni îl ca
racterizează pe Reuntree ca fiind 
un „organizator de comploturi" și 
„trimisul S.U.A. pentru agre
siune".

■continuă a. .războiului1, colonial. 
De cînd, a spus în continuare 

A. A. Șobblev, s-au ’descoperit în 
Sahara mari cantități de petrol 
și alte bogății naturale, cercurile 
guvernante ale Franței consideră 
Algeria drept o ultimă miză ia 
capitalului francez.

Recunoscînd că între Algeria .și 
Franța există legături care s-au 
statornicit în decursul istoriei, 
Uniunea Sovietică ar saluta un 
acord între cele două părți în in
teresul popoarelor algerian și 
francez, în interesul întăririi păcii 
generale.

Reprezentantul Cehoslovaciei, 
Kurka, care a luat cuvîntul la 
sfîrșitul ședinței,'a subliniat că 
războiul colonialist împotriva po
porului algerian este de fapt o 
parte a politicii agresive :a 

. N.A.T.O. interesată în menține
rea bazelor militare din Africa de 

. _____„___ _____ _ nord. ■ '
D. Chempman, a sprijinit revendi- ’ Discutarea' problemei algeriene 
cările la independență ale po- continuă. .
porului algerian.

După aceea a luat cuvîntul re
prezentantul U.R.S.S. A. A. So
bolev.

Pe teritoriul Algeriei, a decla
rat A. A. Sobolev, se desfășoară 
un război sîngeros, pe Care îl 
duce o uriașă armată franceză 
împotriva eroicului popor alge
rian, ce-și apără drepturile legi
time la autodeterminare și exis
tență liberă. Situația din Alge
ria s-a agravat și mai mult după 
ce partea, cea mai reacționară a 
colonialiștilor și militaristilor 
francezi a refuzat rezolvarea pro-

în 
Ge

Șomajul face ravagii 
în S. U. A.

turi împotriva republicii 
Poporul a aflat de asemenea 
vizita în Liban a unui diplomat a- 
merican. In felul acesta el poate 
face lesne o legătură între această 
vizită și complotul urzit".

★ .
BAGDAD 11 (Agerpres) In le

gătură cu proiectata vizită a 
creierului adjunct al Departamen
tului de Stat al S.U.A., Rountree, 
la Bagdad a început o campanie 
de strîngere de semnături împo
triva comploturilor puse la cale 
de imperialiști în țările arabe in-

se-

PRAGA. — După cum anunță 
Ceteka, la 11 decembrie’ s-a des
chis la Pnag.a a X-,a sesiune a 
C.A.E.R. La lucrările sesiunii par
ticipă delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R.: R.P. Albania. R. P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R.P. Polonă, R.P. Ro- 
mînă, R.P. Ungară, și U.R.S.S. 
La sesiune participă observatori 
din partea R.P. Chineze, R.P.D. 
Coreene; R.P. Mongole și R. D, 
Vietnam.

PEKIN. — Agenția China Nouă 
transmite că la 11 decembrie Mao 
Țze-dun, președintele R.P. Chine
ze, a primit la Uhan pe 'membrii 
delegației guvernamentale a Re
publicii Algeria.

HELSINKI. — Agenția France 
Presse anunță că V. J. Sukselai- 
nen, președintele dietei finlande
ze, nu a reușit să rezolve criza 
guvernamentală din Finlanda care 
durează de două săptămîni. Po
trivit aceleiași agenții, Urho Kek
konen, președintele Republicii Fin
landeze, a însărcinat pe Kauno 
Kleemola, președintele grupului 
parlamentar agrarian, cu forma
rea noului guvern.

NEW YORK. - Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat la 10 de
cembrie în unanimitate, cu o sin-

Qi I

Acolo unde fascismul scoate capul
Un anunț apărut la Frankfurt 

pe Mein (Germania occidentală) 
în „Studentischer Schnelldienst" 
(o fițuică de anunțuri pentru stu- 
denți) :

„Se caută spre imediată anga
jare ca bătător de.covoare, un 
student care trebuie să aibă ori
gine ariană și de credință cato
lică".

Acest anunț ar putea să fie 
pus ca deviză peste constituția de 
la Bonn Ipentru că el dovedește:

1. Că fascismul, promotor al 
„arianismului" se găsește la mare 
cinste.

2. Că un student nu valorează 
mai mult decît o măsea stricată.

3. Că intelectualității i se pre
gătește în Germania „un viitor 
de aur" și că însfîrșit,

4. Praful nu poate fi scos din 
covoare decît de un bun catolic 
și un brav arian. Altfel rămîne în 

. covor.

Pe unde n-a calcat picior de om
Exploratorii sovietici din Antar- Trașeul convoiului trece prin lo- 

ctida au început etapa finală a curi unde nu a călcat încă nicio- 
expediției în regiunea Polului dată picior de om, la o altitudine 
inaccesibilității relative al celui de aproximativ 4.000 metri deasu- 
de ăl șaselea continent, pra nivelului mării. Grupul de oa-

On convoi de autotractoare și meni de știință în frunte cu Hris- 
sănij echipat pentru cercetări tofor Zakiev, șeful detașamentului 
științifice a părăsit stațiunea So- glaciologic, va efectua pe întregul 
vețkaia <— cea mai îndepărtată de traseu cercetări complexe care ne 
litoral —: și s-a îndreptat spre vor lămuri asupra grosimii și 
sud-vest. structurii gheții, asupra condiții-

Convoiul este- alcătuit din patnr ]q meteorol ice și' raagnetice din 
autotractoare pe șenile care trans- s * B .
portă 18 exploratori polari''sovie- regiunea Polului inacțesibihtațn 
tici. j relative din Antarctica.

pra nivelului mării. Grupul de oa-

DEUCVENȚII 
DIN AUTOBUS

Nu se poate spune că rasiștii 
americani n-au uneori 

‘nație. Astfel, pentru a 
boicotarea autobuselor 
tre negrii (cărora li se 
nau locurile pe care 
voie . să se așeze) au 
legi menite — 
desființeze segregația în auto
buse. Dar, (fiți atenți ! Aici a 
fost nevoie de o minte teribil 
de isteață, în stare să imagi
neze soluția salvatoare care 
să-i mîntuie pe albi de perico-* 
Iul de a sta alături de oamenii, 
de 
de 
să 
că 
din 
spate (unde scuturăturile sînt 
mai sensibile). Ca urmare : 13 
negri — printre care doi 
preoți protestanți — s-au urcat 
în autobuse oameni cinstiți și 
s-au trezit la capătul drumului 
delicvenți... Tribunalul din 
Birmingham (Alabama) i-a 
condamnat la închisoare și a* 
menzi pentru că au ignorat in
dicațiile șoferului și nu s-au 
așezat unde acesta le-a spus.

imagi- 
curma 

de eă- 
desem- 

aveau 
adoptat 

chipurile — să’

culoare) șoferii vor incțica 
acum încolo locul pe care' 

se așeze fiecare pasager. Așa 
albilor li se indică locurile 

față și negrilor cele din

CĂSĂTORIE 
ÎNDOLIATĂ

Demență, nu originalitate
I 

Știam că muzica evoluiază, că apar pe lume*instrumente noi, că 
unii compozitori introduc în orchestră instrumente naționale neobiș
nuite în unele concerte. Englezul Antony Hopkins s-a dovedit mai 
mult decît original. La concertul dat în „Albert 'Hall“ acolo unde au 
concertat Toscanini, Strokovski, VonKarayan, suszisui „compozitor" 
a introdus în orchestră cîteva gingașe instrumente: două automobile 
vechi, Rostul lor ora să hîrîie, să repete încîntătorul zgomot făcut 
de pornirea motoarelor, să claxoneze la infinit. Și ca apogeu să hu- 
rue din fiarele hodorogite care, cîndva, alcătuiau un motor auto.

Originalitate? Dacă demența poate fi originală apoi așa să se 
cheme și nebuneasca profanare, incalificabila faptă a impostorului în 
muzică, Antony Hopkins.

Un extraordinar sistem
Aplicând 

no grafic al 
sandrova, profesoară din 
Chișinău, se poate ste
nografia în zece limbi 
inclusiv limbile rusă, ro- 
mînă, franceză, germa
nă, engleză și esperanto, 
fără să se cunoască a- 
ceste limbi.

Noul sistem, denumit 
fonostenografie, se în
temeiază pe principiul

sistemul ste- 
Olgăi Alek-

înregistrării fonetice — 
nu sînt înregistrate lite
rele și îmbinările lor, 
ci sunetele înseși. îmbi
nările sunetelor vorbirii 
sînt reprezentate prin 
numai 70 de semne și ' 
abrevieri convenționale, 
în timp ce sistemul So
kolov, adoptat actual
mente de U.R.S.S.. nu
mără peste 5.000 de a- 
brevieri convenționale.

Este deosebit 
tdfogsă

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — Citrele oficiale date 
publicității de guvernul american 
arată că în cursul lunii noiem
brie șomajul în S.U.A. a înregis
trat o nouă creștere. După cum 
transmite Associated Press, nu
mărul șomerilor a ajuns la 
3.833.000 față de 3.188.000 în 
noiembrie anul trecut.

Dar aceste cifre sînt cu mult 
sub cele reale, șomajul total și 
parțial numprînd în S.U.A. aproa
pe șase milioane de persoane.

In același timp însă, în cursul 
acestui an în care, după cum se 
vede, șomajul a făcut ravagii, în 
Statele Unite profiturile marilor 
monopoluri au continuat să crease 
că rapid.

Monigue Gu- 
. engueno, de 25 

de ani din Pa
ris s-a căsătorit 
cu... o umbră. 
Soțul ei a murit
în Algeria acum 15 luni și ea, a- 
lături de un băiețaș de 1 an, care 
nu-și cunoaște tatăl, a rămas sin
gură. De aceea căsătoria ei a fost 
nespus de tristă. Iat-o la ofițerul 
stării civile în timp ce ascultă 
formula consacrată. Soțul ei nu va 
putea spune obișnuitul „da". El 
se înscrie printre zecile de mii de 
victime ale războiului nedrept din 
Algeria.

stenografie
de aoan- 

scrierea conti
nuă : vorbirea se înre
gistrează prin propoziții 
întregi. Acest nou sis
tem de stenografie poa
te fi însușit în decurs 
de trei luni după care 
înregistrarea se poate 
face cu o viteză de 100 
cuvinte pe minut.

Olga Aleksandrova 
este elevă a cunoscutu-

Cînd guvernanții 
americani voiajează
Cînd o persoană oficială ameri

cană își pregătește valiza de drum 
și este anunțată ținta călătoriei 
viitoarele gazde se întreabă îngri
jorate : „Oare ce complot se pune 
la cale ?" Se știe că asemenea 
oaspeți nu vin pentru a admira 
peisajul local sau să respire alt 
aer. Un interes deosebit mani festă 
la ora actuală guvernul Statelor 
Unite pentru lumea arabă, doai• 
doar o să reușească să invade 
aici ițele unor noi afaceri. Dar să 
dăm cuvîntul viitoarelor gazde pe 
care are de gînd să le calce peste 
puțin timp William Rountree, ad. 
junetul secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele Orientu
lui Apropiat : .....Ne-am săturat do 
vizitele americanilor și găsim cu 
cale să spunem domnilor de la 
Casa Albă că nu i nevoie să ... 
ocupe de situația din Orientul Mij
lociu... Ceea ce a constatat Murphy 
(de asemenea secretar adjunct al 
Departamentului de stat) în 
timpul vizitei ce ne-a făcu
t-o va constata și Rountree. 
Arabii nu și-au schimbat atitudi
nea... Sîntem ferm hotărîți să du
cem o politică de neutralitate".

I cuvintele ziarului 
„Beirut al Massa". Ele 
verit prin primirea de i

lui stenograf rus Mihail 
Tem. Ea a lucrat timp 
de 20 de ani la elabora
rea sistemului el.

Primul tiraj al manua
lului de stenografie re
dactat de ea, scos de 
sub tipar de către o edi
tură locală, s-a epuizat Sînt

P-'în cîteva zile. Este în ” ._
I/O. t/V țf! &•» ț'/ Utili u-c

curs de pregătire a doua făcută comisvoiajorului 
ediție a manualului. în Liban.
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