
Angajamentul 
mecanizatorilor 
a fost realizat

La numai cîteva zile după con- 
tuirea de la Constanța a țărani- 

și lucrătorilor din sectorul so
list al agriculturii, organizația 

; bază U.T.M de la S.M.T. Fă- 
eni, regiunea Constanța, a con
tat pe utemiștii și pe toți tinerii 
canizatori ai stațiunii într-o a- 
nare extraordinară. Ordinea de 
cuprindea un singur punct. „Să 
.cutăm căile pentru realizarea 

fiecare tractor a 430 hectare 
itură normală". După expunerea 
ută de directorul stațiuni, Ale- 
idru Stanciu, au urmat a- 
ici discuții furtunoase dar 
Inice. Adunarea s-a încheiat 

o hotărîre importantă: „Nici 
utemist cu tractorul său sub 

in", „Să realizăm 430 hectare a- 
ură normală chiar din anul 
58". Cît de importantă a fost 
tărîrea lor reiese și din faptul 
cei aproape 70 de utemiști cît 

mără organizația de bază repre- 
ită un procent de 75 la sută din 
mărul total al personalului sta
nd.
In toate grupele U.T.M. a ur- 
t apoi discutarea amănunțită a 
inurilor de producție a brigăzi- 

de tractoare, scoțîndu-se la 
ală — pentru a fi puse în va- 
re — toate resursele interne. 
Organizația de bază U.T.M. nu 

oprit însă aci. Profitând de ră- 
zul ce-1 mai avea pînă la în- 
>erea campaniei de primăvară, 
preună cu conduterea stațiunii a 
borat măsu- 
i pentru in- 
sificarea pret
urii politice 
profesionale a 
erilor meca-

■ atori. Sub în
tinarea direc-

a organiza- 
de partid 

împreună cu 
iducerea stâ
rni, au fost 
xrmite și s-au 
pt un ciclu de conferințe și lec- 
pe teme de educație patriotică 
inginerii au expus lecții des- 
îngrijirea mașinilor.

n aceeași perioadă biroul or- 
lizației de bază U.T.M. a reor- 
frizat postul utemist de control 
redințindu-i, ca primă sarcină, 
a veghea la executarea în timp 
de bună calitate a reparațiilor 
șinilor și tractoarelor.
’rima zi de lucru în campania 

. primăvară a însemnat pentru 
:rii mecanizatori de la S.M.T. 
:ăieni începutul luptei pentru re- 
rarea sarcinii puse de partid, 
cutarea cu fiecare tractor con- 
țional a 430 hectare arătură 
mală. Drapelul de cel mai bun 
:torist era văzut cînd pe un 
ctor cînd pe altul, cînd pe tar- 
a unei gospodării cînd pe alta, 
îtrul întregii munci de organi- 
ie a fost mutat în grupele 
'.M. și la postul ute.mist de 
trol. Organizatorii de grupă 
u îngrijit de citirea în colectiv 
resei, de schimbarea cărților din 
iiotecile volante, de scrierea de 
cole la foaia volantă a stațiu- 
și au pus în discuție pe loc 

cei ce nu-și îngrijeau mașinile 
făceau lucrări de proastă cali- 
•. In raidurile sale, postul ute- 
A de control a scos la iveală 
a făcut propuneri pentru lichi- 
ea dezorganizării din munca 
r brigăzi șî pentru a se pune 
ăt risipei de carburanți și pie- 
de schimb. Așa, spre exemplu, 
propunerea postului utemist de 
Jrol, utemistul Simion Alexan-

— fostul șef al brigăzii de 
doare care lucra la gospodăria 
ictivă din Bordușani — pentru 
sciplină In brigadă, pentru ri-

sipă de carburanți și nerealizarea 
în termen a sarcinilor de plan, a 
fost pus în discuția organizației 
de U.T.M. care a hotărît și a re
comandat conducerii stațiunii înlo
cuirea lui. Recomandarea organi
zației de bază U.T.M. a fost dusă 
la îndeplinire de conducerea sta
țiunii.

Utemiștii și toți tinerii mecani
zatori de la S.M.T. Făcăieni și-au 
ținut cuvîntul dat la începutul a- 
nului, îndeplinind sarqina pusă de 
partid. Utemistul Constantin Spî- 
nu, secretarul organizației de bază 
U.T.M., a realizat cu tractorul său 
847 de hectare arătură normală 
pînă la 15 noiembrie în loc de 437 
ha. arătură normală cît avea pla
nificat. Fratele său Victor Spînu a 
realizat 783 de ha. arătură norma
lă în loc de 459 ha. cît avea pla
nificat. In mod deosebit în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinii de 
partid s-a evidențiat brigada con
dusă de Nicolae Cățeloiu care a 
realizat 6426 hectare arătură nor
mală în loc de 4182 ha. planifi
cate. Media încărcăturii realizate 
pe tractor convențional în brigada 
sa a fost la 1 noiembrie de 512 
hectare arătură normală.

Pentru realizarea pe fiecare trac
tor convențional a cel puțin 430 
hectare arătură normală, cu un 
preț de cost scăzut, tinerii meca
nizatori de Ia S.M.T. Făcăieni au 
luptat în același timp pentru creș
terea producției

Tinerii tractoriști 
de la S. M. T. Făcâeni 
au realizat peste 430 

hectare arătură 
normală pe tractor 

convențional

agricole la hectar. 
Brigada lui Ni
colae Cățeloiu, 
spre exemplu, 
lucrînd la gos- 

j podăria agrico- 
lă colectivă Pro- 

’ greșul, a reali
zat anul acesta 
o producție me
die la grîu de 
peste 1500 kg. 
la hectar, iar la 
ovăz, floarea- 
soarelui și po

rumb, producțiile medii la hectar 
au fost depășite cu 200 pînă la 
400 kg. la hectar.

Succesele în muncă ale. tinerilor 
mecanizatori și ale tuturor brigă
zilor se concretizează acum la nu
mai puține zile înaintea închiderii 
campaniei agricole de toamnă în- 
tr-un bilanț rodnic, într-o victorie 
importantă pe linia îndeplinirii 
sarcinii puse de partid. In această 
perioadă productivitatea muncii a 
sporit pe tractor convențional la 
140 la sută și la 120 la sută pe 
cap de muncitor. Pînă la 1 noiem
brie stațiunea a realizat 51.555 
hectare arătură normală ceea ce 
reprezintă 490 hectare arătură 
normală pe tractor convențional în 
loc de 390 planificat. In cursul 
acestui an a fost realizată o eco
nomie la carburanți, piese de 
schimb și din reparații de 1.506.165 
lei, economie care a dus la redu
cerea prețului de cost pe hectar 
de arătură normală de la 131,47 
lei cît fusese planificat, la 82,35 
lei.

Utemiștii și toți tinerii mecani
zatori de la S.M.T. Făcăieni ală
turi 3e vîrstnici au îndeplinit ast
fel din primul an sarcina pusă de 
partid la Consfătuirea de la Con
stanța, creînd astfel posibilitatea 
pentru obținerea de succese și mai 
importante în anii următori.

I. ȘERBU
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Tinerii muncitori
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lichidarea risipei de materiale
Tînăra inginer Monica Ionescu se ocupă cu multă grijă de cali

ficarea tinerilor muncitori. Iat-o în fotografie explicînd unui grup 
de proaspeți absolvenți ai școlilor profesionale „losif Rangheț" și 
„Grigore Preoteasa", repartizați în întreprindere, schema de prin
cipiu a aparatului de radio. Foto: N> STELORIAN

Să eliminăm orice risipă șl cheltuire nejudicloasă a re
surselor materiale și financiare ale statului, îndreptând 
toate aceste resurse spre dezvoltarea cît mai rapidă a 
economiei noastre naționale.

(Din expunerea făcută de tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej la ședința plenară a C.C. al 
noiembrie 1958).

P.M.R. din 26—28

inițiativele tinerilor reșițeni, se ci
frează la suma de 9.691.000 lei. 
Această sumă reprezintă un aport 
însemnat adus de către tineri, la 
creșterea productivității muncii, la 
reducerea prețului de cost, deci la 
sporirea acumulărilor socialiste.

P. JURCON1

prelucrare la majoritatea repere
lor, au economisit pînă în prezent 
peste 50 tone de metal.

P. PALIU

Intr-un an, 
nici un rebut

Economii de aproape
10 milioane lei

Valoarea economiilor realizate pe 
regiunea Hunedoara în luna 
noiembrie a.c. prin aplicarea
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diferitelor
prin lupta 
de materiale, 
electricitate,
De la începutul anului și pînă a- 
cum, valoarea economiilor reali
zate în regiunea Hunedoara, prin

inițiative tinerești, 
împotriva risipei 

combustibil și 
este de 640.000 lei.

După exemplul 
pielarilor clujeni

ti-

In brigada de tineret din secția a II-a mecanică a uzinelor 
„Tudor Vladimirescu" din Capitală nu s-a realizat nici un rebut. 
Fotoreporterul nostru i-a surprins pe tinerii din această brigadă 
discutând asupra unor probleme privind bunul mers al muncii lor.

--------- txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj-----------

Brigăzile de tinaret și secția 
neretului de la întreprinderea „Ar
deleana" din Alba Iulia, aplicînd 
inițiativa muncitorilor de Ia fabri
ca „Ianoș Herbak” din Cluj, au 
hotărît, ca luptînd împotriva risi
pei, să acorde principala atenție 
reducerii în permanență a consu
murilor specifice de materii prime 
și auxiliare. Astfel, în totalitatea 
lor, economiile care se vor realiza 
pînă la sfîrșitul acestui an de că
tre tinerii întreprinderii „Ardelea
na" se evaluează la suma de 
75.000 lei.

I. REȚEA

Economisind metalul
Anul acesta în cadrul acțiunii 

patriotice de economisire a meta
lului, colectivul de muncă de la 
uzina „Vasile Roaită" din Bucu
rești a economisit 496 tone de me
tal, dintre care 105 tone numai ti
neretul.

Această acțiune a stat în centrul 
atenției comitetului U.T.M. care a 
antrenat pe toți tinerii din uzină 
în lupta pentru gospodărirea ju
dicioasă a celei mai mici cantități 
de metal. Comitetul U.T.M. s-a o- 
cupat de asemenea de generalizarea 
în toate secțiile a experienței îna
intate a tinerilor fruntași, organi- 
zînd chiar și o întrecere în cadrul 
brigăzilor de tineret pentru cele 
mai mari economii.

Lună de lună în uzină s-n dat o 
adevărată bătălie pentru obținerea 
de noi și noi rezultate în acțiunea 
de economisire a metalului. La fie
care bilanț locul I a revenit brigă
zilor conduse de tinerii Gheorghe 
Dinu și Gheorghe Safian de la 
strungărie și Ion Dumitrescu și 
Aurel Matei de la secția forje- 
prese. Bune rezultate au fost 
obținute și de tinerii de la turnăto
rie, care, reducînd adaosurile de

Din experiență proprie ne-am 
convins că pentru a lucra mai 
bine, mai cu spor trebuie să ne ri
dicăm mai întâi calificarea profe
sională. In acest scop, am început 
să studiem și să discutăm în ca
drul colectivului brigăzii cărți teh
nice. Totodată, am participat cu 
toții Ia cursurile de minim tehnic 
ținute de tânărul inginer Gh. Pe- 
țtt,, unde am învățat cum să ne 
îngrijim mai bine mașinile, cum 
să folosim mai rațional materia
lele, să ne organizăm lucrul. In 
felul acesta, tinerii din brigada 
noastră n-au dat în ultimul an nici 
un rebut.

Pentru a gospodări cu grijă me
talele, am studiat și aplicat iniția
tiva tinerilor de la uzinele „Pro
gresul" Brăila. Economiile pe care 
le realizăm în brigadă sînt trecu
te de către maistrul secției într-un 
caiet de economii al brigăzii. Ast
fel, noi am reușit să economisim 
lunar, prin folosirea rațională a 
metalului și prin utilizarea unor 
piese uzate, circa 200 kg. oțel.

ILIE ION 
strungar, schela Boldești

Valorifică rezidurile 
lemnoase

Lucrările pe șantierul Chiscani 
se desfășoară intr-un ritm viu

In timp ce lucră
rile de recoltarea me
canizată a stufului 
din Deltă se des
fășoară din plin, pe 
șantierul marelui 
Combinat de la Chis
cani se lucrează in
tens pentru construi
rea fabricii de celu
loză pentru viscoză, 
a fabricii de cartoane 
duplex-triplex și a 
instalației de furfurol. 
In viitor se va con
strui aici o fabrică 
de celuloză papetară, 
o fabrică de hîrtie și 
una de celofibră.

La fabrica de car
toane duplex-triplex, 
lucrările de montaj se 
află într-un stadiu 
înaintat. Prima parte

a acestei fabrici — 
secția de paste se- 
michimice — va in
tra în funcțiune în 
cursul lunii ianuarie 
1959. Acest lucru va 
face posibil ca încă 
de la începutul anului 
viitor fabricile noastre 
să producă primele 
șarje de cartoane din 
stuf. In paralel se e- 
xecută montajul ce
lorlalte secții astfel 
incit în trimestrul III 
1959 mașina de tras 
cartoane să fie pusă 
în funcțiune.

La fabrica de ce
luloză pentru viscoză 
s-au executat săpă
turi și fundații la 
hala principală teh
nologică, care cuprin
de: secția de deshi-

------------ e=>—-----------

dratare, mașina de 
tras și magazia de 
produse finite. Lucră
rile se desfășoară 
aici conform planului 
de construcție stabilit 
cu țările socialiste 
participante la con
venție.

Construcția secției 
de regenerare și eva
porare se apropie de 
sfîrșit, lucrările a- 
flindu-se la ultimul 
palier al clădirii. De 
asemenea, pe între
gul șantier se lucrea
ză intens la constru
irea canalului colec
tor, la canalizarea 
secțiilor și se defini
tivează lucrările pen
tru executarea prizei 
de apă.

M. 1ORDACHE

Ceea ce nu se poate
„asigura*6

de cultură ale tineretului din Capitală

îndată după luarea în primire 
a parchetului nr. 12 din Tutănița, 
tînărul maistru de pădure Tică 
Mireanu, a observat că importan
te cantități de resturi lemnoase, 
rămase în urma exploatării pă
durii, se iroseau, putrezind.

Cînd tînărul inginer Vesa a ve
nit în control, maistrul Mireanu 
i-a vorbit și despre această pro
blemă. Amîndoi au început să 
caute soluția pentru valorificarea 
acestor reziduri. Cel mai simplu 
lucru era să le vîndă, dar oame
nii din sat nu voiau să cumpere 
buturugile noduroase fără spor de 
ardere. Amîndoi au ajuns Ia con
cluzia că din aceste rămășițe se 
poate face mangal, un produs util 
cerut în consum. împreună cu to
varășul Stelian Nitaru, tînărul 
maistru Tică Mireanu a organi
zat la parchetul nr. 12-I.F.E.T. 
Curtea de Argeș, producția de 
mangal din resturi lemnoase.

Acum rezidurile lemnoase nu 
se mai irosesc. In numai șase 
luni de zile s-au fabricat la acest 
parchet 23.000 kg. mangal de 
calitate superioară. O parte din a- 
cest produs se află în prezent 
pentru vînzare în magazinele cu 
articole chimice.

♦
♦

♦♦

Anul acesta, prin grija parti
dului și guvernului, care ve
ghează la asigurarea celor 

mai bune condiții pentru dezvol
tarea vieții culturale a maselor, a 
tinerilor, tineretul din Capitală a 
primit spre folosință patru mari și 
frumoase edificii de cultură, la 
construirea și amenajarea cărora

au participat voluntar mii și mii 
de tineri muncitori, studenți și e- 
levi.

Muncind pentru construirea a- 
cestor edificii tinerii au știut că o 
fac pentru ei înșiși, ridicînd insti
tuțiile de cultură in care iși vor 
putea petrece timpul liber plăcut, 
unde-și vor putea complecta cuno-

Cabinetul tehnic ai uzinelor „Republica- contribuie din plin la ridicarea calificării profesionale 
inerilor muncitori. In fotografie: tehnicianul Matei Jurcă explică tinerilor Marin Roșu, Florica 
ilstaru, Mircea Simiopescu, D. Ventoric, Șteîan Nicolae, Aurel Răducanu și Grigore Sorică citirea 
îxplicarea desenelor tehnice. Foto: S. NICULESCU

ștințele politice și culturale, unde 
vor putea duce o bogată și instruc
tivă activitate cultural-artistică. 
Activitatea pe care casele de cultu
ră ale tineretului au dus-o de la 
inaugurarea lor și pînă acum a 
fost în mare parte — datorită pre
ocupării organizațiilor U.T.M. aju
tate îndeaproape de organizațiile 
de partid — pe măsura așteptări
lor, pe măsura dorinței tinerilor. 
Casele de cultură aie tineretului 
din raioanele Gh. Gheorghiu-Dej, 
Nicolae Bălcescu și Grivița Roșie 
au reușit să alcătuiască programe 
variate și interesante cu un bogat 
conținut politic și educativ, au 
reușit să mobilizeze și să atragă 
un mare număr de tineri la toate 
manifestațiile întreprinse. Cu toa
tă lipsa de experiență, inerentă în
ceputului, cu toate lipsurile care le 
mai au in unele privințe și acum, 
aceste case de cultură, colectivele 
de conducere au reușit să facă din 
aceste instituții culturale centre de 
atracție pentru tineret, centre în 
care tineretul este educat în spi
ritul dragostei față de partid, față 
de cuceririle poporului muncitor.

La aceste case de cultură se or
ganizează în fiecare săptămină 
concursuri pe teme de producție, 
concursuri ghicitoare, seri literare, 
conferințe etc. Conducerea acestor 
case de cultură dă o mare atenție 
formelor de activități, care contri
buie direct la ridicarea nivelului 
politic, cultural și profesional al ti
nerilor. De asemenea, în program 
sînt prevăzute activități care ur
măresc educația patriotică a pio
nierilor, a maselor de copii, cărora 
le sînt prilejuite întîlniri cu tineri 
muncitori, activități ale diverselor 
formații artistice etc.

Dacă însă la Casele de cultură 
ale tineretului din raioanele Nico- 
lae Bălcescu, Gh. Gheorghiu-Dej 
și în oarecare măsură și Gri-

vița Roșie, tinerii se bucură 
de condiții bune de activitate, 
dacă aceste case își ating în mare 
măsură scopul pentru care au fost 
create, nu același lucru s->a putut 
spune multă vreme și despre Casa 
de cultură a tineretului din raio
nul 23 August. Cu toate că la 
început și aici activitatea ă mers 
bine și s-au obținut unele rezul
tate frumoase, după cîtva timp 
munca a slăbit. Entuziasmul 
de la început s-a topit încetul cu 
încetul, dînd loc dezinteresului, lip
sei de grijă pentru organizarea 
unui program interesant cu un bo
gat conținut educativ. Timp în
delungat programul casei de 
cultură a constat mal mult din 
spectacole prezentate de teatrele 
de stat ori de formații artistice din 
întreprinderi, din filme și matinee 
dansante. Atunci cînd au fost pro
gramate conferințe, acestea, ori nu 
s-au ținut pentru că nu s-a pre
zentat conferențiarul, ori s-au a- 
mînat din lipsă de auditori. Lipsa 
unui program bogat și variat a fă
cut ca mulți tineri să renunțe de 
a mai frecventa casa de cultură. 
Părerea tinor tovarăși din condu
cerea casei de cultură că tinerii 
nu au participat în număr 
mare la activitate din cauză că 
în organizațiile de bază U.T.M. se 
țin adunări de alegeri, este neînte
meiată și aceasta o demonstrează 
chiar și numai faptul că celelalte 
case de cultură ale tineretului din 
Capitală au continuat să fie viu 
frecventate de tineri in plină 
desfășurare a alegerilor U.T.M.

Care sînt cauzele reale pentru 
care activitatea Casei de cultură a 
tineretului din raionul 23 August 
a stagnat 
primul rind 
cultură nu

VASILE ISPAȘOIU 
corespondent voluntar

multă vreme ? In 
la această casă de 

există un colectiv de
MONICA VERDEȘ

(Continuare în pag. 2-a)

Sînt în măsură să avertizez 
pe toți conducătorii de vehi- 
cole-auto să se ferească, să e- 
vite pe cît e cu putință kilo
metrul 75 de pe șoseaua Pi- 
tești-Găești. Kilometrul acesta, 
cu toate că nu e 13 (de care 
se tem superstițioșii), ci 75, e to
tuși ur kilometru 
să vedeți de ce.

Fostul președinte 
din Găești, Au
relian Mușat a 
fost un om cu 
ambiții. Printre 
multele sale am
biții era și 
ceea de a con
duce personal 
mașinile uniunii 
raionale. Ii plă
cea lui să stea 
la volan, cu 
toate că, între 
noi fie vorba, era 
cam agiamiu în materie. Intr-o 
zi, de pildă, l-a eliberat pe șo
fer și-a plecat el singur cu ma
șina la Pitești. Pînă acolo ma
șina a mers normal. A mers 
pînă cînd a intrat el la restau
rantul „Victoria", 
tî/lnit cu un amic.
un vin. Mușat a dat și el un 
vin. Pe urmă l-a invitat pe a- 
mic în mașină să facă o plim- 
bărică. Și-au plecat. Pe drum

„fatal". Și

al U.R.C.C.

a-

s-au mai întîlhît cu un f amic. * 
' L-au luat și pe el în niașină. X 
Mușat le-a demonstrat cît de 4 
grozav e el la volan. Dar noul * 
amic a făcut o propunere. Să X 
nwi bea un vin. Și l-au băut. 4 
Mușat era în formă. Cînd s-a * 
suit la volan și a apăsat pe ac- X- 
celerator, mașina a început să *

dădea amețită la X 
o parte, caii se 4 
speriau și __ fu-^ 
geau în șanțuri. X 
Și Mușat mîna. * 
Mina zdravăn. X 
A minat pînă la X 
kilometrul 75.4 
Aici s-a oprit, * 
nici el nu-și dă^ 
seama precis * 
cum. La un mo- 4 
ment dat a a- * 
vut impresia că* 
unul din plo- X 

marginea șoselei s-a 4 
fața mașinii. Infier-r

zbîmîie, să vîjîie. Pe șosea toa. ♦ 
tă lumea se

fOIW
pe
în , , 
cum era, Mușat a hotă-

Aici s-a în-
Amicul a dat

pii de 
așezat

■ blntat ___ ,
rit să treacă prin el. Din nefe-4 
ricite plopul a rezistat. Era bă-* 
trin, bine înfipt în pămînt. Ma-1 
șina însă n-a rezistat. S-a făcut ♦ 
bucăți. Mușat s-a scărpinat m ♦ 
cap. Apoi a adunat mașina șu-J 
rub cu șurub și-a dus-o la Gă- ♦ 
ești. Ajuns aici a cerut atelie- f 
relor I.A.R.T. să repare în con-X

X “de la I.A.R.T. s-au uitat la ca-1
4 davrul rămas și-au refuzat, X
♦ motivînd că ei din nimic nu ♦ 

, *pot face din nou o mașină. J
4 Atunci Mușat s-a rugat de *
♦ Gostranspart s-o repare, dar și* 
X aceștia au refuzat, motivînd că X
* ei nu sînt decît niște oameni * 
4'obișnuiți și deci nu 'pot face* 
X minuni. Mușat era îngrijorat. X 
.Te pomenești că o să-l pună ♦
♦ pe el s-o plătească de bună. ♦ 
XDar tocmai atunci i-a venit «X
♦ idee. Mașina era asigurată la ♦ 
X A.D.A.S. Măsură de precauție. ♦
* Niciodată nu se știe cite zile *
* are un om, dar mi-te o mași- *

• * nă. Și-a cerut A.DA.S.-ului să ♦
4 t-o plătească, întrucât motiva el, X
* mașina se tamponase din mo- ♦ 
I tive... obiective. Și A.D.A.S.-ul ♦ 
X (Direcția regională) a plătit nu X
* mai puțin de 8.462 lei. Atât; * 
X 8.462 lei a plătit din banii sta- *
♦ tului pentru distracția automo- «.

• f bilistică a lui Mușat. ♦
, X Numai că • asigurarea *

♦ A.D.A.S.-ului nu l-a „asigurat" I 
1’ definitiv. Procuratura raionu- *
* lui a cercetat și ea cazul a- f 
| cesta cu mașina și a descoperit ț

• | că — culmea / — Aurelian Mu- *
♦ șat nu pocnise bătrinul plop f 
X de pe șosea cu mașinal 
a U.R.C.C.-ului drept în pîntec *
* din motive „obiective", ci pur f

Î
* subiective și... alcoolice. Drept X 

pentru care respectiv a avut * 
de-aface cu justiția populară, j 
care l-a obligat să plătească X 
mașina și să stea 3 ani la in-*

♦ chisoare. f
* De unde se vede că risipi- ș 
X torii bunurilor statului, ai ave- * 
* tei poporului, nu scapă de răs- t 
X plata cuvenită nici chiar dacă X 
X s-au asigurat la A.D.A.S. 1 *
X ION BAIEȘU i
' ♦-*♦*♦♦ ♦*♦ 4444444444

*
*--44 4-4 4 4 4 4-4-4 ♦4-4-44-4-444 4-4-*''tul U.R.C.C.-ului mașina.

început de iarnă la Moscova

Ține-te bine băiatule 1
Foto: M. OZERK



Capitală
(Urmare din pag. l-a)

Să îmbogățim 
caselor raionale

activitatea 
de cultură 

ale tineretului din
conducere bine organizat, care să 
muncească după un plan judicios 
întocmit, pe baza căruia să se 
desfășoare o activitate bogată, va
riată. Cei care au fost aleși la în
ceput în acest colectiv figurau 
doar cu numele. Nici tovarășul Te
odor Zănescu, secretar al Comite
tului raional U.T.M. 23 August și 
care răspunde de activitatea casei 
de cultură, nici tovarășul Ion Mi- 
tan, responsabil administrativ al 
casei, nu s-au străduit să activize
ze acest colectiv preferind să mun
cească de unul singur. In al doi
lea rînd ceea ce a contribuit la slă
birea activității casei de cultură a 
fost faptul că, conducerea n-a an
trenat tinerii să participe efectiv la 
elaborarea și desfășurarea progra
mului, tratîndu-i pe aceștia doar 
ca pe spectatori.

Se știe că in raionul 23 August 
sînt numeroase organizații de bază 
în care activează mulți tineri mun
citori, utemiști activi, entuziaști, 
care răspund cu dragoste la orice 
chemare a organizației noastre. A- 
ceștia nu au fost însă atrași în 
acțiunile casei de cultură. Din rin- 
dul lor s-ar fi putut recruta un 
activ permanent care să sprijine 
toate acțiunile casei de cultură, 
care să fie folosit în vederea atra
gerii maselor largi de tineri la ac
tivitatea casei.

S-ar fi putut crea la casa de 
cultură formații artistice pro
prii, așa cum au procedat, de 
exemplu, celelalte case de cultură 
ale tineretului din Capitală. 
Sînt destui tinerii talentați în 
organizațiile de bază U.T.M. din 
raion, care ar putea să cînte, să 
joace, să interpreteze.

Dar multă vreme organizațiile 
U.T.M. din raion n-au fost antre
nate la activitatea casei de cul
tură, n-au fost îndrumate în așa 
fel încît ele însele să se simtă 
răspunzătoare de activitatea cul- 
tural-educativă dusă la casa de 
Icultură cu tinerii din raion.

In urmă cu cltva timp, biroul 
Comitetului orășenesc U. T. M. 
București, împreună cu Comitetul 
raional U.TJW. 23 August, anali- 
zînd activitatea slabă desfășurată 
la această casă de cultură, au luat 
măsuri de îmbunătățire. Se obser
vă că deși a trecut numai puțin 
timp, numărul tinerilor care sînt

DE VORBA
CU TINERELE CONDEIE

IOAN HOROTAN (Cluj).
Reproducem o strofă din poezia 

[ • |,Aș vrea".
«Să smulgă ciuperca morții din 

insule și-atoluri 
Să pot si-mpart la oameni din 

fericirea mea,
Să na mai zboare păsări meta- 

lice-aș vrea 
Ci porumbeii păcii pe cer să

1 , zburde-n Moluri !“
Mesajul • generos dar, din pă

cate, nu la fel de clar și în re
stul poeziei. Dacă ai vrut să ex
primi dorința năvalnică de viață, 
de acțiune, proprie tinereții, mij
loacele pe care le-ai ales nu te-au 
slujit peste tot deajuns de bine. 
a Să-mi curgă in brațe forța cum 
seva curge-n ramuri** e frumos 
spus dar ideea se pierde, în cele
lalte versuri în care abuzezi de 
cuvintele cu rezonanțe „exotice" 
care reușesc să evoce prea puține 
idei. In încercările pe care le vei 
mai face pe viitor, străduiește-te 
să obții mai multă claritate în ex
primarea ideilor și evită abstract 
tiiie.

G. MARINESCU (Balș — Cra- 
> Iova).

Angajamentul pe care țl-1 iei 
tn fața oamenilor muncii în ulti
mele versuri ale poeziei trimise 
„Din lira mea tot ce-i mai bun / 
Voi da partidului și vouă 1“ do
vedește că ești pe un drum just 
în ce privește orientarea ideolo
gică în încercările dumitate lirice. 
Deocamdată, scrii destul de co- 

, rect și simplu, dar cu prea multe 
generalități încă (strofa II-a de 
ex.). Singura indicație pe care 
ți-o putem da este aceasta: stu
diază cu perseverență poezia cla
sică și contemporană și continuă 
să scrii judecind cu severitate tot 
ceea ce realizezi, îmbunătățind și 
perfecționind mereu versurile, 
chiar dacă la început ți se par 
reușite.

N. GAROFEANU (Șiret — Su
ceava).

GH. D. BLAJAN (Curtea de Ar
geș).

Stările sufletești exprimate sînt 
nu numai prea intime pentru a 
trezi interes, dar ni se par și fal
se, artificiale, ținind seama de 

antrenați la activitatea culturală 
crește continuu. Și aceasta se 
datorește în primul rînd faptului 
că programul a devenit mai bogat 
în conținut, cuprinzînd multiple 
și variate acțiuni. Astfel, cercul 
de teatru a pus în repetiție — a- 
flîndu-se acum într-un stadiu a- 
vansat — piesele „Mielul turbat** 
și „Umbra" cu care în curînd ti
nerii artiști amatori se vor pre
zenta în fața spectatorilor. De a- 
semenea, brigada artistică de agi
tație pregătește primul program, 
în legătură cu biografia noii case 
de cultură a tineretului. S-au în
ceput să se organizeze cu regula
ritate, „Joile tineretului", cuprin
zînd un bogat program educativ, 
cu conferințe care ajută la crește
rea nivelului politico-ideologic și 
cultural al tinerilor. A luat ființă 
un cerc „Iubiți muzica" : cel de 
navoaeromodelism și-a reluat ac
tivitatea. S-a îmbunătățit de aseme
nea colaborarea Casei de cultură 
A.V.S.A.P., A.R.L.U.S., S.R.S.C., 
U.CJF.S.

Atît colectivul de conducere al 
casei de cultură cît și comitetul 
raional U.T.M. trebuie să țină sea
ma de lipsurile avute și să antre
neze mai activ organizațiile 
U.T.M. la activitatea casei de cul
tură, ele fiind primele care sînt 
chemate să organizeze timpul li
ber al tinerilor în acțiuni folosi
toare, educative.

Exemplul Casei de cultură a ti
neretului din raionul „23 August" 
este edificator în ceea ce privește 
interesul pe care trebuie să-l acor
de atît comitetele raionale U.T.M. 
cît și comitetul orășenesc U.T.M. 
desfășurării activității la — 
de cultură ale tineretului, 
cind activul U.T.M. acordă 
ga atenție casei de cultură activi
tatea cultural-artistică se îmbună
tățește continuu.

Pentru ca să antreneze cît mai 
mulți tineri, la activitățile pe care 
le inițiază, pentru ca să le trezeas
că acestora interesul și dragostea 
față de munca artistică și cultu
rală, casele de cultură ale tinere
tului trebuie să-și îmbogățească 
permanent activitatea cu forme noi 
de muncă, trebuie să-și alcătuiască 
programe cît mai variate, mai in
teresante și mai pline de conținut. 
In fiecare săptămînă programele 
caselor de cultură trebuie să pre
vadă activități care să antreneze 

U.T.M.

casele 
Atunci 
întrea-

vîrsta autorilor. Tînguirile pe 
tema singurătăților, a inimilor 
zdrobite, a disperărilor eterne etc. 
aduc a „poză" și tonul lor, ex
presiile folosite, amintesc prea 
evident sursa de inspirație de ca
litate îndoielnică. Poezia adevă
rată se poate face numai cu pro
bleme și simțăminte reale și sem
nificative. Citiți poezie bună șl 
vă veți convinge de acest lucru. 
Priviți cu atenție în jurul vostru 
realitatea noastră revoluționară, 
plină de profunde semnificații 
umane și inspirați-vă din acea
stă realitate clocotitoare.

BOȘCU FLORINA (Călărași).
Imaginea războiului nu-i zugră

vită cu mijloace prea originale, 
dar se desprind din poezie anumi
te calități promițătoare. Cităm, o 
strofă:

„Furnale vrem ! Oțelul valuri, 
valuri 

Sporească. Și pacea-n cincina- 
luri

Să deie rodul muncii ?i-al 
înfrăfirii noastre 1

Să-nalțe fericirea sub zările 
albastre l

Orientarea e justă și după cum 
se vede, versifici cu ușurință. Cu 
timpul vei face progrese, desigur. 
Trebuie să te străduești să-ți co
munici ideile într-un mod mai 
personal, să găsești imagini noi, 
plastice, convingătoare. Folosește 
mai puțin generalitatea și ab
stracțiunile în poezia dumitale. 
Lectura poeților noștri contempo
rani, a poeților sovietici, te poate 
ajuta mult în această direcție.

GH. I. ANDREI (București). 
Cităm cite va versuri din „Fur- 

tună-n Octombrie**:
„Se dezbrăcau copacii de ulti

mele frunze.
Convoaie răzvrătite mai crunt 

înaintau
Cuvîntul libertate însîngerat pe 

buze,
In ceasurile-acelea, cu sînge-l 

cucereau".
Apoi te repeți. Strofa următoa

re spune, de fapt, cam același lu
cru. Iți trebuie mai multă con
centrare în idei. Poezia nu tre
buie să repete.

POȘTAȘUL 

și să intereseze toate categoriile de 
tineri. De exemplu: o zi poate fi 
destinată tinerilor muncitori : în 
ziua aceasta pot fi organizate 
concursuri pe teme de producție, 
conferințe pentru popularizarea teh
nicii noi, întilniri cu muncitori 
fruntași. O zi poate fi rezervată 
elevilor sau studenților, de pildă, 
și atunci pot fi organizate întilniri 
ale acestora,cu tineri muncitori 
care să Ie vorbească despre fru
musețea muncii fizice, întilniri cu 
diferite personalități științifice și 
culturale, conferințe adecvate pre
ocupărilor specifice ale aces
tora etc. Intr-una din zile 
se poate organiza de aseme
nea un program consacrat fetelor. 
De asemenea, pentru organi
zarea unor activități bogate, edu
cative, casele de cultură trebuie să 
ceară mai mult sprijin organiza
țiilor U.T.M. din întreprinderi, să 
caute ca nucleul colectivelor de 
conducere să fie format mai mult 
din tineri muncitori din întreprin
deri.

Pot fi fixate, de asemenea, în 
program, zile în care tineri dintr-o 
organizație de bază sau dintr-o în
treprindere să răspundă de întrea
ga activitate pe acea zi. în felul 
acesta, s-ar putea crea o întrecere 
între organizațiile U.T.M. pentru 
asigurarea unui program cît mai 
interesant și mai frumos.

~ Casele de cultură trebuie 
să colaboreze permanent atît 
cu organizațiile U.T.M. cît și 
cu secțiile de învățămint și cultură 
ale sfaturilor populare raiona
le, cu U.C.F.S., S.R.S.C. și 
A.R.L.U.S., care pot aduce o con
tribuție importantă la îmbogățirea 
programelor, la munca de educa
ție a tineretului.

De asemenea întreprinderea ci
nematografică București trebuie 
să acorde un sprijin mai mare ca
selor de cultură ale tineretului, 
terminînd montarea aparatelor de 
proiecție și asigurind la cererea 
caselor de cultură filme care să 
contribuie la educația comunistă 
a tinerilor.

Comitetele raionale U.T.M., Co
mitetul orășenesc U.T.M., au da
toria să ajute mai mult casele de 
cultură în organizarea unei activi
tăți multilaterale, care să serveas
că educării comuniste a tineretu
lui. Ele trebuie să mobilizeze or
ganizațiile U.T.M. să participe Ia 
activitatea caselor de cultură, cu 
același entuziasm cu care au par
ticipat ta construirea lor.

Si I;
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La S.M.T. Inotești din raionul Cricov, regiunea Ploeștl, în cadrul cercului de literatură tov.
Reftev Constantin, candidat de partid, vorbește tinerilor tractoriști și mecanici din S.M.T. 
despre caracterul eroilor lui Mihail Șolohov din romanul „Pămînt desțelenit**.

Foto: N. STELORIAN
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O după 
amiaza 

plăcută
In cadrul „Joii tineretului" la 

Fabrica de conserve ,Flora" din 
Capitală tinerii au petrecut o după 
amiază plăcută în tovărășia tînă
rului scriitor V. Căbulea, care a 
vorbit utemiștilor despre lucrarea 
sa „Culegătorii de aur". Prezenta
rea cărții a fost urmată de vii și 
interesante discuții. Discutînd cu 
tovarășul Teacă Ion, secretarul or
ganizației U.T.M. , am aflat că în 
proiectele de viitor ale acestei or
ganizații intră invitarea unor acti
viști de partid, a unor oameni de 
știință, de artă. Fără îndoială că 
prezența lor în mijlocul tinerilor 
muncitori, va fi de un real folos 
în munca de educare comunistă a 
tineretului iar roadele acestei ini
țiative nu vor întîrzia să se facă 
simțite.

tn încheierea programului a a- 
vut loc o reuniune tovărășească 
care s-a bucurat de mult succes.

GH. chidu

din orașul

Mihail Be-

Rodnica activitate 
a unei brigăzi 

artistice de agitație
Tinăra brigadă artistică de agi

tație a Cooperativei .Solidaritatea" 
din Deva este formată în între
gime din tineri. Brigada și-a cîș- 
tigat un frumos prestigiu în ulti
mul timp prin activitatea pe care 
o depune. Bunăoară duminică 
după amiază această brigadă a 
prezentat un interesant spectacol 
în fața cooperatorilor 
Deva.

Bogatul repertoriu al brigăzii 
scris de cooperatorul ~
renghi este axat pe probleme spe
cifice, ale localității, ale coopera
ției meșteșugărești. Satina plini de 
humor a unor puncte din program 
și-a îndreptat tăișul ascuțit împo
triva unor manifestări nedemne 
ale unor tineri ea de pildă, Victor 
Duma, Popa Gheorghe de la secția 
electrică care au manifestări cos
mopolite, sau ale lui Horia Ursu 
și Iosif Sasu de la secția mecanică 
pentru repetatele neglijențe în 
timpul serviciului.

Din rîndul tinerilor artiști co
operatori care se evidențiază 
buna interpretare a rolurilor 
tinerii Lungu Mihai, Nicolae 
chzei, Aurica Fehervari, 
Maschalca și alții.

prin 
sînt 
Me- 
Mia

I. PETRU

. : ;

Printre tinerii petroliști
dornici de cultură

După orele de pro
ducție, pînă noaptea 
tîrziu, la clubul mun
citoresc al Schelei 
petrolifere Boldești 
intîlnești mare ani
mație. Nu știi cum să 
te împărți pentru a 
participa la multi
plele activități care 
se desfășoară aici.

Pe scenă, un colec
tiv format din 16 bă
ieți și fete învață un 
nou dans popular; în. 
tr-una din sălile clu
bului membrii brigă
zii artistice de agita
ție interpretează ro
lurile din programul 
ce-l vor prezenta în 
fața muncitorilor pe
troliști cu ocazia zb 
lei de 30 Decembrie. 
Cele două echipe de 
teatru fac ultimele

retușări pentru inter
pretarea rolurilor din 
piesele „Copilul al
tuia", și „intîlnire cu 
tinerețea".

Biblioteca este a- 
saltată mai în fiecare 
seară de 20—30 de 
tineri cititori. Din 
cele peste 10.000 de 
volume de literatură 
și cărți de specialita
te puține au mai ră
mas necitite. La mul
te din ele tinerii au 
făcut recenzii care au 
fost citite in cercuri
le clubului sau la 
stația de radioampli
ficare. „Coliba un
chiului Tom“, „Stră
inul", „Culi" și al
tele sini numai cite- 
va din recenziile pre
zentate de cei 
pasionați cititori.

mai

Mai multe cercuri
CULTURALE

ai teatrului** 
care tineretul

Plenara a III-a și Plenara a 
IV-a a C.C. al U.T.M. au 
subliniat necesitatea extin

derii în organizațiile U.T.M. a 
formelor noi, specific tinerești, a- 
părute în ultimul timp în activi
tatea cultural-educativă a tinere
tului. Concursul „Iubiți cartea", 
cercurile de „Prieteni ai muzicii", 
cinecluburile tineretului și cercu
rile de „Prieteni 
sînt forme către 
s-a îndreptat cu interes pentru 
că ele creează posibilitatea petre
cerii plăcute a timpului liber ți 
duc Ia îmbogățirea cunoștințe
lor lor politice și culturale. Toate 
aceste forme sînt de un real aju
tor organizațiilor de bază U.T.M. 
pentru educația comunistă a ti
neretului, dezvoltînd la tineri dra
gostea față de literatura și arta 
noastră nouă puse in slujba cons
truirii socialismului in patria noa
stră.

Dar mai există din păcate și 
unele locuri în care aceste forme 
n-au pătruns încă. O asemenea si
tuație se află și în raionul Cîm
pina. Comitetul raional ne-a in-

Ș
V

i

Iți vine greu 
desemnezi tînărul 
mai activ. Insă 
Ion Costache, Elena 
Dumitrescu, Dorina 
Șuteu, Ana Ionică, și 
încă pe mulți alții, 
îi poți întîlni în fie
care seară partici- 
pînd la diferitele ac
tivități culturale. Și 
aceasta pentru că 
organizația U.T.M. 
împreună cu comite
tul sindical și condu
cerea clubului se pre
ocupă de permanenta 
îmbogățire a vieții 
culturale a tineretu
lui de aici.

să 
cel 
pe

N. PU1U
Corespondentul „Scîn- 
teii tineretului" pen
tru regiunea Ploești

La etapa finală a Festiva
lului bienal de teatru de 
amatori „1. L. Caragiale" 
echipa de teatru a căminului 
cultural din comuna Budești, 
raionul Topoloveni, a luat 
premiul 1, medalia de aur și 
titlul de Laureat al Festiva
lului.

In fotografie 
o scenă din pie
sa „Nemaipome
nita furtună" în 
interpretarea ar
tiștilor budiș-

format că a organizat 4 cineclu- 
buri, 9 cercuri de muzică și că 
concursul „Iubiți cartea" s-ar des
fășura oarecum în 120 organizații 
din întreg raionul.

O asemenea situație nu este 
nicidecum reală. Singurul cine- 
club din raion a fost creat de or
ganizația U.T.M. a Uzinelor me
canice Cîmpina.

La Uzinele Poiana, la schelele 
Băicoi și Moreni și în alte orga
nizații mari, înzestrate cu cine-
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Comitetul raional 
U. T. M. Cîmpina 

neglijează formeie 
tinerești de activitate 

cuituraiă
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matografe și cluburi moderne, nu 
au fost create cinecluburi, deoa
rece nici comitete'e organizații
lor de bază U.T.M., nici activul 
Comitetului raional U.T;M.-Cîm- 
pina, nu s-au preocupat de acest 
lucru.

Despre concursul „Iubiți car
tea** s-ar putea vorbi mai mult. 
Așa de pildă, la uzinele Mecani
ce Cîmpina, intensificîndu-se 
munca de popularizare a con
cursului prin panouri și colțuri 
ale concursului, amenajate în di
ferite secții și la clubul uzinei, 
prin diferite articole la gazetele 
de perete și la stația de radio
amplificare, s-a reușit ca numai 
în două luni să se înscrie la con
curs peste o sută de tineri. 20 
dintre ei au fost examinați de cu- 
rînd. Vulcanizatorul Vasile Mol- 
doveanu, Maria Duță de la mon
taj, Vasile Apostol de la meca
nică 2, Lucia Pîrtoacă, Gheorghe 
Dragomir și alți utemiști s-au 
prezentat bine pregătiți, obținînd 
insigna de „Prieteni ai cărții".

La Uzinele Poiana însă (în con
tradicție cu situația scriptică 
existentă la comitetul raio
nal U.T.M.) nici nu se mai cu
nosc membrii comisiei concursu
lui „Iubiți cartea**. In planul de 
activitate al clubului; de pildă, 
se află trecut ca răspunzător de 
îndeplinirea sarcinilor acestui 
concurs un oarecare tov. Constan- 
tinescu pe care nici secretarul 
U.T.M., Viorel Paraschivescu, 
nici Nicolae Dragnea, responsa
bilul cu munca culturală în comi
tetul U.T.M., nici directorul clu
bului, nici bibliotecara, nu-1 cu
nosc.

Cercuri de prieteni ai muzicii 
sînt numai în două organizații: 
la Uzinele mecanice Cîmpina și

învățăm cîntece revoluționare

Treisprezece decembrie
La treisprezece decembrie, în Piața Teatrului, 
Muncitorii pașnici victime-au căzut.
Dar unde merg oare atiția muncitori î 
Ei manifestează pentru cauza lor.

Pia ~ td Tea - tru - lut

Le-a ajuns, sărmanii, cuțitul la os, 
Și nu pot să-f mai rabde că e dureros.
In strada Cîmpineanu au fost intimpinați 
De bruta Mărgineanu și-un șir lung 

de soldați.
Atuncea stăpînirea ordinul l-a dat 
Contra muncitorimii de l-a împușcat.

crudă le fu soarta copilașilor 
să nu-și mai vadă pe părinții lor.
plînge și suspină, se uită-n jos și-n sus, 
mama o întreabă unde-i tata dus î

Dar tata-i dus departe, pentru dreptul sfînt 
Și nu se mai întoarce pe acest pămînt.
El a cerut pîine, pîine și pămînt
Și i s-au dat gloanțe, gloanțe și mormînt.

Wc - ti - me-au

(Fiecare strofă se ciută de două ori).

Deficiențe In organizarea
concursului „Iubiți cartea*'

M ORAȘUL IAȘI
concursului „Iubiți 
rol deosebit de im-

Organizarea 
cartea" are un 
portant în munca de educare co
munistă a tineretului. Acest con
curs ajută organizațiile U.T.M. să 
îndrume tineretul spre lectură, să-i 
organizeze lectura și mai ales să-1 
ajute pe fiecare tînăr să înțeleagă 
mesajul social-politic al cărții ci
tite, folosind pentru aceasta nu
meroase acțiuni ca : seri literare, 
recenzii, întilniri cu scriitorii, ghi
citori literare etc. De felul cum 
muncește comisia concursului de
pinde în bună măsură rezultatele 
lui. Dar munca cu cartea în edu
cația comunistă a tinerilor nu se 
termină odată cu examinarea tînă
rului participant. însăși această 
muncă de examinare dusă de co
misia concursului trebuie să fie 
desfășurată în așa fel încît tînărul 
să fie ajutat să înțeleagă profund 
fiecare carte citită, să-l îndrume 
pentru ca deprinderea formată de 
acum pentru leotură să devină o 
pasiune pentru fiecare tînăr.

în unele organizații U.T.M. din 
Iași sînt comisii ale concursului 
care desfășoară o intensă muncă de 
popularizare a cărților în rîndul 
tinerilor, antrenînd un număr mare 
de cititori în cadrul concursului, 
organizînd numeroase acțiuni edu
cative cu ajutorul cărții. De pildă, 
la Școala de meserii și profesiona
lă de construcții, comisia con
cursului „Iubiți cartea" a obținut 
rezultate foarte frumoase. în mun
ca sa ea primește un sprijin deose
bit di® partea comitetului U.TJM. 

la schela Băicoi. Cel de la Băicol, 
bine organizat, cuprinde 15 tineri 
ce urmează cu j-—— 
rile de inițiere muzicală, metodic 
întocmite.

Aceste două 
posibilitatea înființării și a alto
ra în cadrul organizațiilor de 
bază din raion.

Prin întreaga lor activitate, ac
tiviștii Comitetului raional U.T.M. 
Cîmpina au dovedit că nu cunosc 
temeinic felul cum trebuie orga
nizată activitatea cultural-educa- 
tivă a tineretului, nu știu în ce 
constau formele tinerești ivite in 
ultimul timp. Ei vor trebui să stu
dieze cu seriozitate aceste pro
bleme ; căci numai în acest fel 
vor putea ajuta tineretul în or
ganizarea judicioasă, atractivă și 
instructivă a timpului liber.

regularitate cursu-

cercuri dovedesc

GH. ANGELESCU C. SLAVI

De curînd a avut loc la Casa prieteniei romîno-sovietice 
Capitală vernisajul primei expoziții bienale a artiștilor plastic 
matori din țara noastră. In expoziție sînt prezente lucrări de 
tură, sculptură, grafică — care oglindesc lupta și activitatea 
porului nostru sub conducerea partidului pentru construirea so 
lismului in patria noastră.

In fotografie: sculptura tînărului Oliver Budai de la Șc 
populară de artă din Cluj intitulată „Turnător".

Numărul cititorilor pasionați creț 
te continuu. Comitetul U.T.M. t 
comisia concursului dau o atenți 
deosebită organizării discuțiilor f 
nale. Ele sînt organizate în aș 
fel incit tinerii să învețe din ac< 
ste discuții, să-și lămurească tai 
bine esențialul din cărțile citit 
De pildă, de la 15 septembrie s-a 
perindat în fața comisiei 71 conci 
renți. Totuși insigna n-a fost aco 
dată decît Ia 56 de tineri, restț, 
dovedindu-se că n-au citit toa 
cărțile indicate în bibliografie sa 
că le citiseră superficial fără să r 
țină nimic, fără să înțeleagă co’ 
ținutul lor de idei. Comisia I 
examinare i-a îndrumat pe cei ca' 
s-au prezentat mai puțin pregăt. 
să-și completeze lectura, stabilit 
ca anumiți membri din cornii 
să se ocupe în mod special de 
ceștia.

Din păcate nu peste tot se î 
tîmplă acest lucru. Multe corni 
dau dovadă de formalism în mu 
ca lor, înțelegînd examinarea ca 
discuție de cîteva minute cu tîn 
rul despre titluri, autori de căr 
sau o redare sumară a subiectul 
Și nici unele comitete U.T.M. : 
îndrumă și nu contribuie la schit 
barea stilului de muncă al acest 
comisii. De pildă, la Universitat 
„Al. I. Cuza** comitetul U.T. 
(secretar C. Zolineac) a stabi 
recent într-o ședință fulger, con 
siile concursului. Apoi tot fulg 
studenții din anii II, III, IV 
la Facultatea de filologie au f 
anunțați să se prezinte în fața ( 
misiei 5—6 minute pentru a < 

.ț ține insigna. Comitetul U.T 
și-a propus să se dea 10 insiț 
„Prieten al cărții" pe zi. Acest 
de a muncj este mai mult dc 
dăunător.
Și comitetul orășenesc U.T.M. ( 

cretar cu problemele de propag 
dă A. Toiescu), se face vinovat 
superficialitatea eu care este ț 
vit concursul în unele organi? 
U.T.M. însăși comisia orășenea 
a concursului nu-și trăiește vi; 
iar instructorilor comitetului o 
șenesc li s-a amintit „printre a 
ie“ să se ocupe și de ooncurs.

Biroul comitetului orășen 
U.T.M.-Iași are datoria să an 
zeze de urgență felul cum își * 
munca comisiile de examinare 
concursului, „Iubiți cartea" și 
ia măsuri grabnice pentru lir 
darea formalismului existent, 
misiile de examinare au un 
deosebit în îndrumarea conținu 
tinerilor spre leotură. Or, munc 
formal, expediind în 2—3 mim 
cîteva întrebări și răspunsuri, ti 
rii nu vor învăța să analizeze 
profunzime cele citite. Comiți 
orășenesc U.T.M. Iași trebuie 
privească cu maț mult spirit 
răspundere munca ce se desfa
tă în cadrul concursului „Iu 
cartea".

/
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Să îndeplinim sarcina statutară
de a încadra în învățămintul politic

•• d ■■ ■toți membrii organizației
Un mijloc important de educare numărului tinerilor în îiwățămin- 

politică, ideologică a tineretului tul politic.
îl constituie învățămintul politic Pentru a sprijini și mai concret 
U.T.M. De aceea încadrarea țuțu- munca birourilor organizațiilor de 
ror uțemiștiidr și a unui mare nu- - -
măr de tineri neorganizați în for
mele de învățămînt politic exis
tente este o necesitate de primă 
importanță în munca noastră de 
educație comunistă a tineretului. 
In unele organizații de bază 
U.T.M. din raionul nostru lucrul 
acesta nu s-a putut realiza pînă 
la data deschiderii cercului de în- , ____ ,
vățămint politic U.T.M. Aceasta mist în parte, cu fiecare tînăr de 
s-a întîțnplat datorită superficia- , care organizația U.T.M. se ocupă 
lității cu care au muncit, unii din pentru a-1 pregăti în vederea pri- 
activiștii noștri în perioada , pre- mirii lui,în U.TJVI. Li s-a explicat 
gătirii deschjrjerii anuTui de învă-, -- ‘ ------
țămînt politic. In unele comune ca 
Livești, Al. 1, Cuza, Rozești etc., 
comitetele U.T.M. comunale, bi
rourile organizațiilor de bază nu 
au fost ajutate în suficientă mă
sură pentru a desfășura o largă 
muncă politică în vederea înca
drării tuturor utemiștilor și a unui 
număr mare de tineri în învăță- 
niîntul politic. Trebuie să recu
noaștem de asemenea că în acea 
perioadă nici biroul comitetului 
raional nu a efectuat un control 
susținut, în special asupra modu
lui în care sînt respectate instruc
țiunile C.C. al U.T.M. cu privire 
ia recrutarea cursanților.

Din aceste cauze în raionul 
nostru învățămintul politic s-a 
deschis numai în 72 organizații 
U.T.M, din cele 126 organizații.

în cele 72 forme de învățămint 
politic (dintre care 6 cursuri se
rale) au fost încadrați un număr 
de aproximativ 2.200 cursanți, A- 
ceastă situație nu putea mulțumi 
biroul comitetului raional U.T.M. 
In raionul nostru sînt aproape 
4.000 membri ai organizației și un 
număr însemnat de tineri neorga
nizați, de educarea cărora noi a- 
yem datoria să ne ocupăm.

Pentru a ne da seatna însă în 
mod concret, de posibilitățile reale 
existente în fiecare comună pen
tru creșterea numărului de tineri 
încadrați în învățămintul politic, 
comitetul raional U.T.M. a instruit 
temeinic un corp de activiști nesa- 
larrați care s-au deplasat în toate 
comunele raionului. Ei au avut 
sarcina ca împreună eu comitetele 
U.T.M. 'pe comune; cu birourile 
organizațiilor de-bază, cu propa
gandiștii formelor de învățămînt 
existente să organizeze discuții cu 
utemiștii, cu tinerii neîncadrați în 
învățămintul politic, iar pe acea
stă bază să facă propuneri con
crete biroului comitetului raional 
U, T.M., dș creșterea numărului 
pșiticipanților lă învățămintul 
politic at U.T.M.

Am constatat astfel că în ma
joritatea din cele 21 comune exis
tente în raionul nostru sint posi
bilități concrete pentru a se mai 
înființa cel puțin cite o nouă for
mă de îhvățămînt politic U.T.M. 
și de a încadra mai mulți tineri 
la cercurile și cursurile deja exis
tente.

Folosind acest material, biroul 
raional a trecut la o instruire 
concretă a activului comitetului 
raional și a secretarilor organiza
ției de bază, stabilind măsurile 
practice necesare pentru creșterea

bază, membrii biroului raional au 
fost repartizați să răspundă per
sonal de activitatea acestora, fată 
cum a decurs acțiunea în organi
zația de bază U.T.M. sat, Valea 
Oilor. Activistul comitetului raio
nal U.T.M., un membru al comi
tetului U.T.M. pe comună, îm
preună cu biroul organizației de 
bază, au discutat cu fiecare ute-

pe Jarg tinerilor rolul învățămîn- 
tului U.T.M. în pregătirea lor po
litică și ideologică, formele de în
vățămînt existente în acest an, 
indrumîndu-j totodată să urmeze 
acel cerc care corespunde mai 
mult nivelului lor de cunoștințe. 
Astfel a luat ființă un cerc „Să 
ne cunoaștem patria" cu 32 de 
cursanți, care a și ținut prima lec
ție.

în felul acesta au fost înfiin
țate noj cursuri serale în comuna 
Al. I. Cuza (cu 25 cursanți), în co
muna Rozești (cu 34 cursanți), 
în Sinești (cu 18 cursanți), la Al. I. 
Cuza — întovărășire (cu 51 
cursanți) etc. S-au înființat, de a- 
semenea, încă 8 cercuri „Să ne 
cunoaștem patria", cum sînt, de 
exemplu, cele de la întovărășirea 
Tg. Frumos cu 14 cursanți, unde 
de curînd s-a înființat și organi
zația de bază U.T.M., Panineștiu 
G.A.C., cu 25 cursanți etc.

Așa cum s-a arătat maj sus, în 
organizațiile U.T.M., unde nu s-au 
putut crea noi forme de învăță
mînt politic, noi am urmărit creș
terea numărului tinerilor în for
mele deja existente. Spre exemplu, 
în comuna Mădirjoc, la cercul „Să 
ne cunoaștem patria" de la 22 
cursanți cu cit s-a deschis cercul, 
s-a ajuns la 41. La Oțeleni s-au 
mai recrutat încă 8 cursanți, la 
Dumnești încă 13 și exemplele 
pot continua.

Astfel, noi am ajuns ca în mo
mentul de față să avem 91 forme 
de învățămînt politic deschise in 
care s-au predat primele lecții, cu- 
prinzind un număr de peste 3.300 
tineri. Trebuie spus, de asemenea 
că aproape 200 de utemiști sînt 
încadrați în formele învățămîntu- 
lui de partid.

Toate acestea nu mulțumesc însă 
comitetul raional U.TJW. Noi con
tinuăm încă munca de lărgire a 
numărului tinerilor încadrați în 
învățămintul politic. In momentul 
de față in satele Prigorenii Mari, 
Fărășeni, Găureana etc., se pregă
tesc condițiile de formare a noi 
cercuri și cursuri politice U.T.M.

In desfășurarea invățămintului 
politic în bune condițiunj proble
ma principală rămîne asigurarea 
unui conținut corespunzător tutu
ror cursurilor și cercurilor exis
tente în raion. Asigurarea puri
tății ideologice a lecțiilor și semi- 
nariilor, legarea cit mai strinsăa 
problemelor teoretice de viața 
practică a satului sau comunei 
respective, sînt chestiuni care 
preocupă permanent comitetul ra
ional U.TJW. In această direcție

Scrisori către redacție

Cînd a aflat de hotărirea 
Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii, prin care loturile de 
rezervă trebuie să fie redate a- 
griculturii, tovarășul Mosoaia 
Gheorghe, președintele Sfatu
lui popular al comunei Vă
leni, raionul Topoloveni, • ho- 
tărît :

— Începem cu terenul spor
tiv din comuni !

Zadarnice au fost interven
țiile tinerilor din comună. To-

un rol important îl au propagan
diștii. De aceea recrutării și in
struiri] lor noi i-am dat o atenție 
deosebită.

Dat fiind că nu am avut posi
bilitatea aducerii la raion a tutu
ror propagandiștilor noi recrutați, 
membrii biroului raional U. T. M. 
s-au deplasat în comunele respec
tive cu sarcină specială de a se 
ocupa de instruirea și pregătirea 
acestora. 11 propagandiști (cei ce 
urmau să conducă cursurile serale 
U.T.M.) au fost chemați și in- 
struiți la cabinetul raional de 
partid.

Ajutorul pe care noi îl dăm 
pentru a se îmbunătăți în perma
nență conținutul invățămintului 
politic nu se oprește aici. Acti
viștii comitetului raional, membrii 
biroului participă cu regularitate 
la formele de învățămînt politic 
care se țin în raza lor de activi
tate, îi ajută pe cursanți să lămu
rească toate problemele ridicate 
de tineri. In comunele Mădirjoc, 
Oțileni, Tg. Frumos, etc., instruc
torii comitetului raional U. T. M. 
și-au făcut un obicei din a discuta 
cu propagandiștii U.T.M., planu
rile de seminarii, din a-i ajuta să 
pună în discuția cursanților pro
blemele cele mai esențiale ale 
lecției.

In felul acesta, pe lingă lărgirea 
numărului de participant la învă- 
țămîntul politic, noi urmărim și 
vom urmări în permanență îm
bunătățirea continuă a conținutu
lui ........................ 'înv'ățămîntului politic U.TJW.

NICOLAE MIHĂILĂ 
prim secretar al comitetului 
raional U.T.M. Tg. Frumos

Un grlip de colectiviști din comuna Cristian, raionul Sibiu, In pitorești costume populare germane
Foto» AGERPRES

Din partea 
ministrului 
Afacerilor 
Externe 

al R. P. Bulgaria
La Ministerul .Afacerilor Externe 

al R.P. Romine a fost primită, o 
telegramă prin care ministrul A- 
facerilor Externe al R.P. Bulgaria 
mulțumește pentru condoleanțele 
exprimate cu ocazia încetării din 
viață a eminentului conducător de 
partid și de stat, prieten sincer al 
poporului romîn, tovarășul Gheor- 
ghi Damianov.

Vineri au luat sfîrșit lucrările 
Conferinței internaționale a cine
matografiilor de stat din țările so
cialiste, care s-au desfășurat la 
Sinaia între 3 și 12 decembrie.

Cuvîntul de închidere a Confe
rinței a fost rostit de George Ma- 
covescu director generul al Cine
matografiei din R.P. Romînă, pre
ședintele conferinței, care a ară
tat că această întîlnire a cineaști- ; 
lor a constituit un valoros schimb 
de experiență pe linia dezvoltării ' 
continue a artei cinematografice ' 
din țările socialiste ,

tn numele delegațiilor străine i 

participante la conferință a vor- ■ 
Jerzy Lewinsky, director gene-

■■ .................................... ........... . " ■ ■»—

ral al Cinematografiei din R.P. 
Polonă, care după ce și-a exprimat 
satisfacția pentru nivelul la care 
s-au desfășurat lucrările conferin
ței, a mulțumit cineaștilor romîni 
pentru călduroasa lor ■ ospitalitate.

Pe baza referatelor și a discu
țiilor ce au avut loc, conferința a 
propus îmbogățirea planurilor te
matice ale coproducțiilor, întări
rea legăturilor de crăație și de co
laborare economică între cinema
tografiile țărilor socialiste, mări
rea numărului de producții pentru 
ecran lat, ridicarea muncii de stan
dardizare și normare în tehnica 
cinematografică și intensificarea 
schimbului de filme.

(Agerpres)

Adunări consacrate cinstirii

de la 13 Decembrie 1918
Oamenii muncii din patria noa-< roase adunări consacrate cinstirii 

stră cinstesc memoria eroilor cla
sei muncitoare care la 13 decem
brie 1918 s-au ridicat la luptă 
hotărîtă și și-au dat viața pentru 
libertate, pentru drepturi politice, 
pentru pîine și o viață mai bună.

Vineri, în numeroase întreprin
deri și instituții din Capitală și 
din țară au continuat să aibă loc 
adunări consacrate aniversării 
evenimentelor petrecute în urmă 
cu 40 de ani.

La clubul „Grivița Roșie"; în 
fața a sute de ceferiști și a fa
miliilor lor, tov. Dumitru Simu- 
lescu, adjunct al ministrului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, a evocat momente ale lupte
lor muncitorimii Capitalei din 
anul 1918 împotriva regimului 
burghezo-moșieresc.

La adunarea care a avut loc 
la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ a vorbit tov. Eca- 
terina Cîrcei, secretar al comite
tului raional Gh. Gheorghiu-Dej 
al P.M.R.

In diferitele secții ale uzinelor 
„23 August" au avut loc nurne-

jertfelor aduse de fiii clasei mun
citoare în urmă cu 40 de ani.

In fața muncitorilor de la tur
nătoria de oțel, tov. Aurel Boz- 
gan, directorul general al uzine
lor, a evocat momente din luptele 
revoluționare din decembrie 1918.

In fața a peste 800 de munci
tori, ingineri și. tehnicieni de la 
șantierul naval din Constanța a 
vorbit tov. Soare Norve, membru 
în biroul comitetului regional 
Constanța al P.M.R. La aduna
rea de la Complexul C.F.R. Con
stanța a luat cuvîntul tov. Ion 
Iuga, secretar al comitetului re
gional Constanța al P.M.R.

Asemenea adunări au avut_______ _____ ,__„_____ loc 
vineri și în întreprinderile și in
stituțiile din Iași, printre care fa
brica „Țesătura", fabrica_„Mol-
dova-tricotaje" și altele.

In școli au avut loc în perioada 
8-13 decembrie numeroase mani
festări consacrate celei de-a 40-a 
aniversări a luptelor revoluționa, 
re ale muncitorilor din Capitală 
din 13 decembrie 1918.

(Agerpres)

Unde să facă sport tinerii 
comună?

/S SCURT
• Profitând de vremea frumoa

să, cluburile bucureștene de fotbal 
vor susține duminică mai multe 
jocuri amicale. Pe stadionul din 
Giulești cu începere de ta ora 10 
echipa Rapid își va verifica for
mația pentru meciul de miercuri 
cu Știința Cluj, întâlnind echipa 
Locomotiva Filaret. La ora 12, va 
începe meciul dintre cele două e- 
chipe fruntașe ale categoriei B: 
Minerul Lupeni șl Rapid 
II București.

După-amiază de la ora 
14 pe Stadionul Republi
cii echipele divizionare 
C.C.A, și Progresul vor 
susține un joc amical în 
care cele două echipe vor 
alinia formațiile complec
te. în acest meci C.C.A. 
își va verifica formația în 
vederea jocului restanță 
pe. care-l va susține 
miercuri cu Farul Con
stanța.

• Turneul internațional 
de polo pe apă dotat cu 
„Cupa Prieteniei" a conti
nuat vineri seara la bazi
nul acoperit de îa Flo- 
reasca. Iată rezultatele 
tehnice: Dozsa Ujpest— 
Selecționata de tineret a 
Capitalei 7—3 ; Dinamo- 
■București - Dinamo-Mag
deburg 5—5.

• Pe patinoarul arti
ficial din, parcul ,J13 Au
gust" au începui vineri 
întîlnirile din cadrul gru
pei a 11-a o campionatu
lui republican de hochei 
pe gheață (ediția 1953). 
Rezultatele înregistrate au 
fost următoarele : Voința 
Miercurea Ciuc—Nicova
la Sighișoara 7—2; Știin
ța Cluj—Steagul Roșu ci
reșul Stalin 7—1 ; C.C-A.- 
Surianul Sebeș Alba 13-2.

• intre 28 ianuarie și 1 
februarie 1959 sala spor- 
tarilor de la Floreasca va 
găzduj un mere turneu in
ternaționale de handbal re. 
dus la care au fost invita
te șă participe echipe 
maecultoe și feminine din 
Suedia, Danemarca, R. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă 
ți R.P.F. Iugoslavia. La a- 
ceaștă competiție țara 
noastră va fi reprezentată 
de două echipe masculine 
ți două feminine.

(Agerpres)

varășul Tache Stefan, secre- 
tarul comitetului comunal 
U.T.M. i-a enumerat tovarășu
lui președinte terenurile care 
pot fi lucrate, arătindwi oi te
renul sportiv, amenajat prin 
munca voluntară « tinerilor, 
este folositor tineretului din co
mună. Dar tovarășul Mosoaia 
Gheorghe a fost neclintit în 
hotărirea sa.

— Dar unde vor face sport 
tinerii ? l-a mai întrebat tova
rășul Tache.

— Lasă că nici stai n-am fis 
cut sport fi...

Și cu aceasta totul s-a ter
minat.

Așa au rămas tinerii din 
comuna Văleni fără teren spor
tiv.

Acum ei roagă totuși pe to
varășul Nicolae Angelescu, pre
ședintele Sfatului popular al ra
ionului Topoloveni să le dea 
soluția în problema care-i pre
ocupă pe tineri : unde să facă 
sport ?

GHEORGHE MITROI 
activist al Comitetului re
gional U.T.M. Pitești

IN CURÎND
PE ECRANELE CAPITALEI
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O pagină de eroism
a clasei noastre muncitoare
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Anul 1918... Sîngerosul război 
imperialist trecuse ca un uragan 
pustiitor. 800.000 de morți, sufe
rințe, mizerie și foamete — iată-i 
pe scurt urmările pentru masele 
muncitoare din țara noastră. In 
sehimb pentru Ferdinand „prințul 
cel leal", pentru fabricanții de o- 
buze și politicienii descompuși ai 

; vramii, războiul le-a împlinit pof
tele nesățioase de a-și rotunji și 
mai mult bogățiile. După război, 
burghezia și mOșierimea în frunte 
cu camarila regală, în lăcomia de 
a jefui țara aruncă pe spinarea 
maselor nevoiașe pagubele prici
nuite de război, înrăutățindu-le 
astfel și mai mult traiul de mize
rie.

Distrugerile din timpul războ- 
îului, paralizarea activității întret- 

I prinderilor industriale întețiseră 
naosul economic și inflația. Con
form datelor stabilite din cele 
845 de fabrici existente în 1915, 
n-au funcționat în 1917-1918 decît 
217. Producția totală a fabricilor 
de zahăr, de pildă, a fost în 1916 
de 14.730.000 kg. iar în 1918 nu- 

, mai de 1.600.000 kg.
.1 Finanțele țării erau dezorgani

zate, cheltuielile depășind de cîteva 
. ori veniturile statului.

Agricultura era de asemenea, 
dezorganizată. Neîntreruptele re- 
chiziții 'de produse agricole, pres
tațiile numeroase impuse au dus 
la stagnarea producției cerealiere. 
La începutul, anului 1919 nu 
exîsțâu. în.: țară decît .1.600 va
goane de grîu.în vreme ‘ce pentru 
satisfacerea cerințelor minime ale 
populației, pînă- la recolta nouă 
erau- necesare 14.000 
grîu.

Criza postbelică a 
■ mul rînd în masele 
la orașe și sate. In 
rioadă prețurile produselor ali
mentare și îmbrăcămintei au cres
cut considerabil, întrecînd de cî
teva ori prețurile antebelice. Așa, 
de exemplu, prețul unui kg. de mă
lai a crescut de 17-18 ori față de 
prețul antebelic, o găină s-a scum-

vagoane de

lovit în pri- 
populare de 
această pe-

pit de 16-17 ori, prețul la încălță
minte a ajuns de 10 ori mai mare, 
al unu; costum de haine de 7-8 
ori. Pa scurt, prețurile mărfurilor 
de larg consum au spoit în me
die de 8 ori, în timp ce salariile 
au crescut numai de 3 ori. In anul 
1918, salariul săptămînal al unui 
muncitor metalurgist era de 27 de 
lei, iar al unui muncitor ceferist 
de numai 24 lei, în timp ce costul 
vieții, calculat la un nivel minim, 
ajunsese la aproximativ 60 de lei. 
In aceeași vreme în întreprinderi 
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Luptele eroice ale muncitorilor 
bucureșteni din decembrie 1918
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ziua de muncă era de 12-16 ore. 
Aceste lipsuri și suferințe au pro
vocat extinderea a nenumărate 
boli îngrozitoare ca tifosul, tuber
culoza, pelagra. Numai în cursul 
anului 1918, în județele Moldovei 
au murit din pricina acestor boli 
aproape 250.000 de oameni din rîn- 
durile populației civile.

- In contrast cu scăderea nivelu
lui de trai al maselor muncitoare 
și tocmai pe socoteala suferințelor 
maselor, societățile pe acțiuni ro- 
mîne și străine își măresc benefi
ciile. Astfel, societatea „Astra- 
Romînă" a realizat în 1918 un 
beneficiu de 24.067.985 de lei, iar 
societatea „Steaua Romînă" un 
beneficiu de 21.770.308 lei.

Cele cîteva aspecte prezentate 
mai sus sînt suficiente pentru a 
ne imagina tabloul vieții social- 
economice din Romînia postbelică. 

■Urmările haosului economic prin 
care treceia țara în acea perioadă 
s-au manifestat îndeosebi' prin 
șubrezirea pozițiilor politice ale 
claselor dominante, prin intensifi
carea luptelor maselor asuprite, 
prin creșterea combativității lor, 
prin îmbogățirea experienței și a 
formelor lor de luptă. împletirea

acestor trăsături a caracterizat 
întreaga situați» din aceea • perioa
dă. In țară se cocea o puternică 
criză politică.

Slăbirea poziției politice a coa
liției burghezo-moșierești, criza 
politicii ei, neputința de a-și men
ține dominația prin vechile me
tode s-a oglindit intr-o 
rie de evenimente, 
nificativ în acest 

se-
Este sem- 

sens fap
tul că în perioada 1917-1922 au 
avut loc circa 58 da schimbări și 
remanieri de guverne. Au apărut

atunci o puzderie de noi partide 
și grupări politice ale claselor ex
ploatatoare, ceea ce reflecta deru
ta exploatatorilor care încercau 
prin „firme" noi să înșele masele, 
să le abată prin demagogii și di
versiuni det la lupta revoluționară.

Cel mai mult s-a evidențiat însă 
criza politică prin forma deosebit 
de înverșunată pe care a luat-o 
lupta de clasă a muncitorilor, sol- 
daților șț țăranilor împotriva șîn- 
gerosului și putredului regim bur- 
ghezo-moșieresc. Grevele și de
monstrațiile de stradă se țineau 
lanț căpătînd un pronunțat carac
ter politic. Apăsați crunt de mi
zeria neagră, oamenii muncii nu 
mai voiau să trăiască în întuneri
cul exploatării capitaliste, nu mai 
voiau să suporte jugul exploatato
rilor.

Pilda măreață a proletariatului 
și țărănimii ruse care au sfărîmat 
cătușele exploatării și asupririi, 
pilda Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, arăta maselor asuprite 
din țara noastră drumul pe care 
trebuiau să meargă, drumul luptei 
revoluționare pentru răsturnarea 
orînduirii burghezo-moșierești.

„Jos ex- 
țăranilor", 
Socialistă

cerea în

Victoria Revoluției Socialiste din 
Octombrie a întărit încraderea ma
selor mtmcitoare din țara noastră 
în forțele lor, în puterea de a 
doborî putredul regim burghezo- 
moșieresc. Puternica influență a 
lui Octombrie Roșii însuflețea lup
ta revoluționară a maselor munci
toare dințara noastră, dînd un pu
ternic impuls avîntului revoluțio
nar. La cele mai multe greve și de
monstrații muncitorești sa auzeau 
lozincile „Trăiască puterea munci
torească, țărănească !“, 
ploatarea", „Pămînt 
„Trăiască Republica 
Romînă !“.

Necesitatea istorică 
acel moment că, în interesul inde
pendenței țării și în interesul fău
ririi unei vieți noi a poporului, să 
fie desăvîrșită revoluția burghpzo- 
democratică, să fie lichidată rămă
șițele feudale, pentru ca apoi să se 
treacă la revoluția socialistă.

Analizînd faptele istorice am 
văzut că situația existentă în țară 
în acea perioadă se caracteriza 
prin următoarele trăsături:

In primul rînd clasele do
minante și-au trădat nepu
tința de ă conduce cu ajutorul 
vechilor metode. In al doilea rînd 
s-a agravat mizeria și pauperiza
rea claselor asuprite mai pronun
țat decît în fornfâ obișnuită. Tn al 
treilea rînd a crescut spiritul Com
bativ al maselor,' care acționau 
activ în această conjunctură.

Situația obiectivă existentă în 
țară, influența binefăcătoare, ne
mijlocită a luj Octombrie Roșu 
a dus la intensificarea luptelor 
clasei muncitoare pentru construi
rea unei vieți noi, după exemplul 
măreț al proletariatului din Rusia.

Partidul social-democrat — par
tid reformist de tipul partidelor 
Internaționalei a Il-a — era însă 
incapabil și nici nu dorea să ri
dice proletariatul la conștiința re
zolvării sarcinilor istorice care 
stăteau atunci în fața poporului 
nostru. De aceea sub înrîurirea 
Revoluției din Octombrie, elemen- 

tele înaintate din sînul par
tidului socialist începuseră încă 
din 1917 să se adune în grupuri 
de orientare comunistă. In lupta 
cu oportunismul social-demo
crat au luat ființă grupe comu
niste în București, Ploești, Brăila, 
Turnu Setverin, Craiova, Buzău 
etc. In fruntea lor se găseau mi- 
litanți încercați ca : Pavel Tcacen- 
co, Constantin Ivănuș, Leonte Fi- 
lipescu, Al. Constantinescu și 
alții. Grupurile comuniste s-au or
ganizat mai tîrziu în „Federația 
maximalistă din Romînia". Ele 
chemau proletariatul la lupta pen
tru zdrobirea lanțurilor robiei ca
pitaliste. Intr-unui din manifes
tele lansate de „Comitetul revolu
ționar social democrat romîn" la 
începutul lui 1918 se spunea prin
tre altele: „Răsturnați pe veneti
cul rege Ferdinand de Hohenzol- 
lern, pe Brătianu, pe Take Ionescu, 
pe toți trădătorii și întemeiați Re
publica Romînă a Sovietelor mun
citorilor, soldaților și țăranilor".

Grupurile comuniste duceau în 
masele muncitoare o acțiune largă 
de orientare ideologică, cultivînd 
totodată cu entuziasm dragostea 
maselor pentru izbînda lui Octom
brie Roșu.

Anul 1918 în
registrează lup
te proletare 
o amploare 
mai mare, 
martie sînt 
grevă muncito
rii ceferiști din 
Iași. Lor li se 
alătură munci
torii din între
prinderile eva
cuate la Iași, 
de la Arsenalul 
armatei. Piro
tehnie etc. L a 
București, în iu
lie declară gre
vă muncitorii 
tipografi. Lupte 
puternice ale 
muncitorilor se 
desfășoară și în 
Valea 
Vara 
greva 
rilor 
din Iași, Bîrlad. 
Galați. în frun
tea organizării 
luptelor munci
torești se si
tuează grupuri
le comuniste.

de 
tot 
In 
în

Prahovei, 
are loc 
muncito- 
ceferiști
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Desen de N. Tonitza publicat în 
revista „Cuvîntul liber".

Luptele muncitorești . de acum 
patruzeci de ani ating punctul 
culminant în luna decembrie. Ca
pitala era în mare fierbere. în 
primele zile ale lui decembrie șase 
mii de ceferiști declară grevă și 
demonstrează pe străzile Bucure- 
știului. Lor li se alătură 5.000 de 
muncitori de la Regie, urmați de 
tipografii de la Atelierele „Sfetea" 
și .Jvlinerva" care refuză să tipă
rească minciunile și calomniile în
dreptate împotriva puterii sovie
tice.

In dimineața zilei de 13 decem
brie, muncitorii tipografi au tri
mis o delegație cu revendicările 
lor la Ministerul Industriei. Tot
odată au hotărît ținerea unei în
truniri, unde muncitorii urmau să 
aștepte întoarcerea delegației cu 
rezultatele tratativelor de la mini
ster. Cînd delegația s-a întors de 
la minister fără să fi obținut re
vendicările cerute, s-a îndreptat 
împreună cu miile de muncitori 
spre sediul sindicatelor din str. 
Sf. Ionică pentru a participa la un 
miting de protest organizat în 
sprijinul muncitorilor tipografi.
In rînduri compacte veneau mun
citorii de la Vulcan, Lemaître, 

Wolf, Regie, C.F.R. Pe stTăzi mun
citorii încolonați cîntau cîntece re
voluționare și scandau cu însufle
țire: „Trăiască revoluția rusă", 
„Jos starea de asediu" „Pămînt 
țăranilor", „Vrem pline", „Vrem 
ziua de muncă de opt ore".

In fața mulțimii de oameni ai 
muncii burghezia și moșierimea 
tremura disperată. Unul dintre mi
niștri vremii, văzînd manifestația 
se întreba cu neasemuită îngrijo
rare și groază: „Să fie oare ajunul 
bolșevismului ?“ Inspăimîntate de 
moarte, clasele exploatatoare nu-și 
mai vedeau altă salvare decît în 
aparatul lor de represiune.

Guvernul liberal, al cărui șef 
era I. C. Brătianu ordonă genera
lului Mărgineanu să posteze trupe 
pe strada Cîmpineanu, care ducea 
spre sediul sindicatelor. In momen
tul ctnd coloanele de demonstranți 
au ajuns în Piața Teatrului Na
țional, la semnul strident al unei 
goarne,, ofițerii și soldații amețiți 
de băutură au deschis focul, înce- 
pînd ceea ce în istorie a intrat sub 
denumirea de „masaerul din Piața 
Teatrului". In acest groaznic mă
cel au căzut peste 100 de morți 
și sute de răniți. Au fost omorîți 
copii, femei, bărbați nevinovați. Cu 
curaj și demnitate au înfruntat 
moartea alături de vîrstnici și nu 
meroși tineri muncitori.

După masacru, asasinii s-au în
dreptat spre sediul sindicatelor f>e 
care l-au devastat cu o barbarie 
fără margini. Au fost arestați 
aproape 500 de oameni printre 
care și cunoscutul luptător revo
luționar I. C. Frimu.

Manifestația pașnică a muncito
rilor din București a fost înăbu
șită în singe. Dar jertfele pe care 
le-au dat cei căzuți pentru o cau
ză dreaptă n-au fost în zadar. 
Lupta clasei muncitoare nu a pu
tut fi înfrîntă. Plănui burgheziei 
și moșierimii a dat greș. 13 decem
brie 1918 n-a fost mormîntul miș
cării muncitorești așa cum o do
reau ei. La numai 3 zile- după 
masacru peste 6000 de ceferiști 
din Capitală au declarat grevă.

Mase tot mai largi s-au alătu
rat luptei proletariatului, partici- 
pînd la mișcările greviste ce au 
urmat și culminat cu greva gene
rală din 1920. Necesitatea istorică 
impunea făurirea unui partid 
marxist-leninist, de tip nou, în 
stare să organizeze și să ducă la 
victorie masrie mvnci‘-'?re în 
lupta pentru doborîrea jugului 

burghezo-moșieresc. După 13 De
cembrie 1918 s-a desfășurat un 
puternic proces de clarificare po
litică și ideologică în ringurile 
mișcării muncitorești. Rolul ho- 
tărltor al influenței grupurilor 
comuniste In dauna liderilor oppr. 
tuniști, a determinat orientarea 
partidului socialist spre poziții tot 
mai radicale, fapt care a dus la 
crearea P.C.R. și afilierea ace
stuia la Internaționala Comu
nistă.In anul 1921 a luat ființă 
Partidul Comunist din Romînia — 
partid marxist-leninișt al clasei 
muncitoare, sub conducerea căruia 
poporul nostru muncitor avea să 
ducă mai departe steagul luptei 
împotriva asupritorilor pînă la vic
toria istorică din memorabilul au
gust 1944, cînd s-a trecut la fău
rirea Romîniei noi.

In procesul de zămislire a unui 
partid de tip nou, evenimentele de 
acum patru decenii au constituit 
o verigă importantă. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej arăta că: 
„Partidul Comunist s-a plămădit 
în focul marilor lupte de clasă din 
Romînia anilor 1918—1919—1920, 
în focul avîntului revoluționar pro
dus In țara noastră' de victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie".
rT3ealurile pentru care s-au jert

fit acum patru zeci de ani mun
citorii uciși în Piața Teatrului 
Național s-au înfăptuit azi sub în
țeleaptă conducere a P.M.R.-Visul 
pentru care și-au dat viața cei 
mai buni fii ai clasei muncitoare 
s-a îndeplinit, a devenit o reali
tate, datorită ajutorului primit din ' 
partea oamenilor sovietici — des
chizători ai unei ere noi în isterie, 
era triumfului socialismului și co
munismului.

Poporul nostru cinstește azi me
moria celor căzuți la 13 Decem
brie. Pe. locul unde au fost uciși 
muncitorii acum 4 decenii, s-a ri
dicat un monument din pîâtră 
albă pe care sînt săpate cuvinte 
simple pline de recunoștință: „Glo
rie eternă eroilor și martirilor care 
au căzut în luptă pentru libertatea 
și bunăstarea poporului".

'Tradiția luptei poporului nostru 
împotriva asupririi capitaliste con
stituie o pildă vie de patriotism 
pentru tînăra generație de azi șf 
un imbold în lu^ta pentru construi
rea socialismului în țara noastră.

ION BABICI
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MANOLIS GLEZOS 

trebuie să fie eliberat!

Cîteva considerente de care s-ar putea ține seama la

COLOMBO 12 (Agerpres).— 
La 11 decembrie și-a încheiat 
lucrările sesiunea Comitetului 
executiv al Federației Mort- 
diale a Tineretului Democrat. 
In legătură cu discutarea pro
blemei Algeriei la O.N.U., 
Comitetul executiv a trimis pe 
adresa O.N.U. o telegramă în 
oare confirmă dreptul Alge
riei la independență și se pro
nunță pentru tratative intre 
guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria și guvernul Fran
ței".

In rezoluția adoptată pe 
marginea primului punct al or
dinei de zi se subliniază că 
evenimentele din Asia și Afri-

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite răspunsurile lui 
N. S. Hrușciov, președintele Con 
siliului de Miniștri al U.RS.S., Iu 
întrebările lui H. Kempski, cores
pondentul principal al ziarulu 
„Siiddeutsche Zeitung" care apare 
în R. F. Germană :

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu statutul pe care ar 
urma să-l aibă orașul liber Ber
linul occidental, N. S, Hrușciov a 
declarat că Berlinul occidental 
trebuie să fie un oraș liber, in a 
cărui viață economică și politică 
să nu se amestece nici un stat, 
inclusiv statele germane existente, 
Orașul liber Berlinul occidental 
va avea o constituție proprie, ba
zată pe principii democratice. Ea 
urmează să asigure tuturor cetă 
țenilor din Berlinul occidental, 
indiferent de convingeri politice 
și religioase, drepturile funda
mentale ale omului și libertățile 
fundamentale, inclusiv libertatea 
cu-vîntului și a presei, libertatea 
întrunirilor, a asocierii, libertatea 
religioasă. Puterea legislativă va 
fi exercitată de un parlament ales 
în mod liber de populație, iar pu
terea executivă de un guvern de
semnat de parlament. Orașul va 
avea de asemenea un aparat de 
justiție independent.

Din punct de vedere economic, 
orașul liber Berlinul occidental ar 
alcătui un singur tot cu un buget 
propriu, cu o bancă proprie, cu o 
circulație fiduciară, cu un sistem 
fiscal propriu. Potrivit unei înțe
legeri corespunzătoare, a arătat 
mai departe N. S. Hrușciov, pro
dusele industriale ale întreprinde
rilor vestberlineze ar fi exportate 
fără nici un fel de restricții atît 
în R. F. Germană, R. D. Germa
nă, cît și în toate celelalte țări cu 
care orașul liber ar stabili legă
turi economice. Stabilitatea și 
dezvoltarea economiei acestui o- 
raș ar fi asigurate și prin dez
voltarea unor legături economice 
multilaterale reciproc avantajoa
se cu statele din Răsărit și din 
Apus. In ceea ce o privește Uni
unea Sovietică este gata să asi
gure cu comenzi și cu materii 
prime întreprinderile orașului li
ber, ceea ce ar permite folosirea 
complectă a brațelor de muncă și 
ar asigura o economie sănătoasă 
și echilibrată.

Guvernul sovietic propune ca 
Berlinul occidental să fie demili
tarizat și să nu existe pe terito
riul său nici un fel de forțe ar
mate străine. Firește că pentru 
menținerea ordinei publice orașul 
liber va dispune de formațiile 
polițienești necesare.

licte, iar apoi și ciocniri militare 
uțișe.

Propunem lichidarea acestei tu
nuri canceroase tocmai pentru a 
;rea condiții care să nu intensifi
ce încordarea în Europa ci, dim
potrivă, să reducă la zero acea
stă încordare și să asigure o 
situație favorabilă coexistenței 
pașnice.

Dacă ar exista înțelegerea re
ciprocă și bunele relații cuvenite, 
a spus N. S. Hrușciov, s-ar crea 
premize favorabile și pentru re
zolvarea altor probleme mai com
plexe, îndeosebi, a problemei re
tragerii trupelor. In ceea ce ne 
privește, sîntem dispuși să redu
cem efectivul trupelor noastre 
dislocate în R. D. Germană, cu 
condiția ca și puterile occidentale 
să fie de acord să reducă efecti
vul trupelor lor, dislocate în Ger
mania occidentală. Sîntem chiar 
gata să acceptăm retragerea de
plină înlăuntrul frontierelor na
ționale a trupelor noastre de pe 
teritoriile acelor țări europene în 
care se află în mod temporar, 
dacă puterile occidentale vor pro
ceda la fel. Dacă aceste propuneri 
ale noastre vor fi acceptate, am 
fi dispuși să stabilim un control
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Răspunsurile lui N. S. Hrușciov la întrebările 

lui H. Kempski, corespondentul principal 
a! ziarului vest-germon „Siiddeutsche Zeitung" 
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și 
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a Berlinului occidental înseamnă 
a contribui la menținerea și chiar 
la ațîțarea războiului rece, a spus 
mai departe N. S. Hrușciov. Men
ținerea acestui regim se poate ex
plica doar dacă puterile occiden
tale doresc să pregătească un 

■război cald. O altă explicație nu 
există și nici nu poate exista, 
deoarece dacă oamenii de stat din 
țările de care depinde crearea u- 
nor condiții normale și lichida
rea a tot ceea ce implică primej
dia unui război doresc într-adevăr 
aceasta, ceva mai bun decît pro
punerile noastre nici nu se poate 
concepe. Dacă s-ar indica alte căi 
și mijloace pentru lichidarea în
cordării, le-am examina și le-am 
adopta cu plăcere.

Credem îhsă că în propunerile 
noastre am epuizat tot ce este cu 
putință și nădăjduim că dacă nu 
astăzi atunci mîine caracterul lor 
oportun și rezonabil va fț înțeles 
de oamenii care răspund pentru 
destinele lumii.

Dacă puterile occidentale 
nu vor accepta propunerile 
noastre cu privire la lichida
rea focarului primejdios din 
Berlinul occidental, aceasta 
va confirma ca acțiunile lor

formațiile

Unii dintre adepții menținerii 
regimului de ocupație în Berlin 
încearcă să afirme acum că dacă 
trupele celor trei puteri occiden
tale vor părăsi orașul, Berlinul 
occidental ar fi lipsit de apărare. 
Sîntem convinși de contrariu : toc
mai absența tancurilor americane 
și a tunurilor engleze pe străzile 
Berlinului occidental și transfor
marea lui într-un oraș liber 
crea liniștea necesară, îi va 
ranta securitatea cuvenită, 
greu să ne închipuim garanții ma1 
bune pentru securitatea Berlinului 
occidental decît obligațiile cîlcr 
patru mari puteri, ale celor două 
state germane.

Dacă se va considera nece
sar să fie înregistrate la Or
ganizația Națiunilor Unite a- 
ceste angajamente — garanții, 
Uniunea Sovietică și Republi
ca Democrată Germană sint 
gata să participe la garanții 
în vederea respectării statu
tului de oraș liber. Numai pu
terile occidentale refuză deo
camdată acest lucru.

N. S. Hrușciov a subliniat 
absurditatea afirmațiilor că R.D. 
Germană gr avea niscaiva planuri 
de acaparare a Berlinului occi
dental. Oare nu este limpede, că 
dacă asemenea planuri ar exista 
într-adevăr. Uniunea Sovietică, 
ca aliată a R.D.G. în cadrul Tra
tatului" de la Varșovia, nu ar fi 
propus ca Berlinului occidental să 
i se acorde un statut de oraș li
ber și nu s-ar fi declarat gata să 
participe la garantarea securității 
sale ? Mai mult decît atît, R.D.G., 
din dorința de a contribui la des
tinderea încordării în Germania și 
în Europa, face un mare sacrificiu, 
acceptînd ca în inima republicii 
să existe un oraș liber și garan- 
tind comunicarea nestingherită a 
acestui oraș cu Răsăritul și ru 
Apusul.

Acei care susțin că pentru 
menținerea actualei situații din 
Berlin este necesar ca în Berlin 
să rărnină trupe ale puterilor oc
cidentale ar trebui să învețe să a- 
precieze în mod realist situația' 
creată. IPtr-adCvăr. ăstfizî, cînd 
există mijloace moderne de război, 
prezenta unui anumit număr de 
trupe în Berlinul occidental ar 
constitui care un obstacol de ne
trecut, dacă ar exista cauze care 
să determine soluționarea proble
mei Berlinului prin forță? Dimpo
trivă, tocmai prezența acestor 
trupe în Berlin creează acea tu
moare canceroasei care neliniștește 
toate popoarele iybitoare de pace 
și în primul rînd poporul german, 
pentru că această tumoare ar pu
tea să se extindă îritr-o asemenea 
măsură incit să izbucnească con-

va
_ga' 
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asupra reducerii efectivului 
retragerii trupelor străine 
cele două state germane.

N. S. Hrușciov a arătat că 
făptuirea propunerilor sovietice ar 
crea condiții propice pentru o fo
losire mai rațională a mijloacelor 
materiale și bănești, bugetele sta
telor nu ar mai fi epuizate în 
scopuri militare și aceste fonduri 
ar putea fi folosite pentru ridica
rea nivelului de trai al popoare
lor.

■ Statutul orașului liber nu im
pune Berlinului occidental obli
gații care să împovăreze orașul 
sau pe locuitorii săi. Noi nu pro
punem decît un singur lucru : Ber
linul occidental nu trebuie să admi
tă pe teritoriul lui o activitate și 
propagandă dușmănoasă, subver
sivă, îndreptată împotriva vreunui 
alt stat și în primul rînd împotri
va R.D.G. Și, repet, de pe urma 
acestui lucru vor avea de cîștigat, 
în primul rînd, chiar locuitorii o- 
rașului, care în prezent, contrar 
voinței lor, sînt prinși în rețeaua 
diverselor organizații de spionaj 
și diversiune și își primejduiesc 
grav viața.

Acestea sint cîteva considerente 
de care, credem, s-ar putea ține 
seama ia pregătirea statutului 
orașului liber Berlinul occidental. 
Firește că această problemă tre
buie să fie analizată minuțios și în
șiși germanii ar putea aduce un ma
re aport la aceasta. In cadrul dis
cuțiilor despre transformarea 
Berlinului occidental într-un oraș 
liber demilitarizat, firește că Uni
unea Sovietică este dispusă să 
facă precizări și mai amănunțite 
privind statutul lui.

întrebat care probleme privind 
statutul Berlinului occidental ar 
putea constitui după părerea gu
vernului sovietic obiectul 
tratative între cele patru 
puteri și care probleme să nu fie 
discutate, N. S. Hrușciov a răs
puns că judecind după fapte pute
rile occidentale nu vor să aban
doneze politica lor de transforma
re a Germaniei occidentale în 
principala bază atomică și de ra
chete a N.A.T.O., într-un stat mi
litarist în care întreaga activitate 
are drept obiectiv războiul și re
vanșa, deși pentru R.F. Germană 
această cale duce spre catastrofă.

Străduindu-se să pună capăt 
situației anormale din Berlin, 
Uniurlea Sovietică a propus pu
terilor occidentale să înceapă tra
tative pentru a acorda Berlinului 
occidental un statut de oraș liber 
demilitarizat. In afară de princi
piile expuse de mine care deter
mină statutul de oraș liber, la 
tratative s-ar putea discuta și 
toate problemele tehnice legate de 
lichidarea definitivă a rămășițelor 
ocupației Berlinului. Am fi gata 
să examinăm eventualele precizări 
și amendamente ale puterilor occi
dentale. Dacă puterile occidentale 
vor refuza să acorde Berlinului 
occidental statutul de oraș liber, 
nu va mai exista nici o bază pen
tru tratative cu puterile occidenta
le în problema Berlinului. Decla
răm încă o dată că pentru tradu
cerea în viață a măsurilor preco
nizate de noi în privința Berlinu
lui, nu avem nevoie de vreun con- 
simțămînt al puterilor occidentale 
și nici o pretenție a lor în aceas
tă privință nu ne va opri. Este 
absolut ciar de asemenea că gu- 

i sa

în-

unor 
mari

vernul sovietic va continua 
respecte principiul neamestecului 
în treburile interne ale celorlalte 
state și nu va accepta să discute 
cu cele trei puteri occidentale a- 
cele aspecte ale problemei ger
mane cărei pot și trebuie să fie re
zolvate de germanii înșiși și ex
clusiv de germani.

A menține regimul de ocupație

I nrmăresc să desăvîrșească
i mai curînd înarmarea Ger

maniei occidentale și pregăti
rea unui al treilea război 
mondial. De aceea vom căuta 
și mai insistent să obținem 
lichidarea actualei situații din 
Berlinul occidental.

Printre personalitățile militare 
.lin Occident sînt capete înfierbîn- 
tate care merg pînă acolo incit 
fac declarații iresponsabile afir- 
mînd că vor deschide calea 
Berlin cu trupe și tancuri. Nu 
oare limpede că aceasta ar 
sauna un război, deoarece și 
tea adversă are tancuri și o 
armă mai puternică care nu ar 
rămîne neîntrebuințată ? Noi nu 
credem că Occidentul vrea să dez
lănțuie un război în legătură cu 
propunerea Uniunii Sovietice de a 
lichida rămășițele regimului de 
ocupație din Berlin și în legătură 
cu faptul că R.D.G. capătă depli
nă suveranitate după ce îi vor fi 
transmise funcțiile exercitate tem
porar de partea sovietică. Dar 
dacă, spre regretul nostru, acest 
lucru s-ar întîmpla, dacă ar fi 
violată granița care trece 
lungul Elbei și ar fi comisă o a- 
gresiune împotriva Republicii De
mocrate Germane, Uniunea Sovie
tică ca aliat credincios al R.D.G. 
în cadrul Tratatului de la Varșo
via, își va îndeplini obligațiile și 
împreună cu R.D.G. va apăra in-. r 
violabilitatea granițelor ei te
restre, de apă și aeriene. întreaga 
răspundere pentru consecințele 
care decurg de aici va reveni ace
lora care încearcă să-și asigure 
prin forță dominația asupra unui 
teritoriu aparfinînd unu, alt stat, 
adică acelora care vor încălca su
veranitatea Republicii Democrate 
Germane.

De aceea, cea mai bună rezol
vare a problemei ar fi încetarea 
jocului de-a războiul și reglemen
tarea problemei Berlinului, ținînd 
seama de interesele popoarelor 
noastre și ale viitorului nostru.

Referindu-se la înarmarea ato
mică a R. F. Germane, N. S. 
Hrușciov a arătat că adepții în
zestrării Bundeswehrului cu ar
ma nucleară și teleghidată în
cearcă să prezinte lucrurile ca și 
cum măsurile luate de ei în acea
stă direcție ar fi necesare pentru 
a apăra R.F. Germană de o pre
tinsă „primejdie" dinspre Răsărit 
și că ele ar întări securitatea R.F. 
Germane. Nu este greu să ne 
convingem că asemenea afirmații, 
pentru a nu folosi expresii prea 
tari, nu au nimic comun cu ade
vărul.

Guvernul sovietic împărtășește 
întrutotul părerea acelor cercuri 
vestgermane care consideră că 
arma nucleară nu poate garanta 
securitatea R. F. Germane și că 
înzestrarea Bundeswehrului cu 
această armă, amplasarea ei pe 
teritoriul vestgerman, implică 
primejdia distrugerii R. F. Ger
mane și pieirii a milioane de ger
mani, deoarece toate acestea îm
ping și mai mult Germania occi
dentală pe calea pregătirilor de 
război.

Referindu-se la propunerea 
creării unei confederații a statelor 
germane, N. S. Hrușciov a spus :

Guvernul R. D. Germane ținînd 
seama de situația reală, — exis
tența a două state germane su
verane cu orînduiri sociale și e- 
conomice diferite — a propus un 
plan constructiv de reunificare a 
Germaniei prin crearea unei con
federații. Zi de zi această idee își 
croiește tot njai insistent drum. 
Păturile tot mai'largi ale popu
lației germane aprobă această 
propunere a guvernului R. D. 
Germane.

spre 
este
în- 

par- 
altă

de-a

N. S. Hrușciov a subliniat că 
guvernul sovietic sprijină întru
totul inițiativa Republicii Demo
crate Germane. In actuala situa
ție, formarea unei confederații 
este o cale sigură și reală de 
creare a unui stat genrr.n unic, 
democrat. Cercurile guvernante 
ale R.F.G, nu vorbesc decît de 
ocțiii lumii despre unitatea Ger
maniei, în realitate ele sînt duș
mane acestei unități. Ele nu au 
nevoie de reunificarea țării, ci 
doar de discuții despre reunifi
care. In realitate, Âdenauer și 
acoliții lui se tem de reunificarea 
Germaniei, deoarece crearea unei 
Germanii unite, iubitoare de pace 
și democrate ar însemna prăbuși
rea planurilor lor de transforma
re a Germaniei occidentale în 
principala forță de șoc a blocului 
militar agresiv N.A.T.O., prăbu
șirea planurilor de agresiune și 
revanșă.

SINGURA POSIBILITATE 
REALA DE A SOLUȚIONA O 
DATA PENTRU TOTDEAUNA 
PROBLEMA GERMANA. A 
SPUS IN ÎNCHEIERE N. S. 
HRUȘCIOV, ESTE CALEA RE
GLEMENTARII PAȘNICE CU 
GERMANIA. Fără îndoială că la 
încheierea unui tratat de 
cu Germania este necesar 
țină seamă de existenta a 
state germane care trebuie 
atrase la tratativele celor 
mari puteri. Aceasta ar fi cea mai 
rezonabilă rezolvare a problemei 
și ar fi salutată de popoarele tu
turor țărilor care doresc cu în
flăcărare destinderea încordării și 
asigurarea păcii. Dacă însă can
celarul federal este de altă părere 
aceasta înseamnă că el urmărește 
alte scopuri și nu asigurarea pă
cii, înseamnă că duce politica 
primejdioasă „de pe poziții de 
forță". El vrea să creeze o ar
mată, s-o înzestreze- cu arma a- 
tomică, să ducă o politică de for
ță. Prin urmare, cancelarul Ade
nauer urmează o politică care 
poate duce Germania occidentală 
la faliment, la o catastrofă, în- 
trucît în condițiile actuale, cînd 
există cele mai moderne tipuri de 
arme de exterminare în masă, 
războiul ar avea un caracter 
pustiitor. Este monstruos, dar 
este un fapt, și noi nu trebuie 
să-l ignorăm. Am vrea să credem 
că forțele patriotice sănătoase 
care există în Germania occiden
tală și care sînt preocupate de 
soarta poporului lor vor înțelege 
aceasta la timp și în mod just și 
vor face din partea lor totul pen
tru a împiedica declanșarea unui 
al treilea război mondial.

(Sublinierile aparțin redacției)

SE ÎNTĂREȘTE 

colaborarea economica 
ROMÎNO-POLONĂ

pace 
să se 
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să fie 
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VARȘOVIA 12 (Agerpres). — 
In urma tratativelor care au avut 
loc la Varșovia între delegația 
guvernamentală economică a R.P. 
Romine, condusă de Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne și delegația guvernamen
tală economică a R.P. Polone, 
condusă de Zenon Nowak, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, a fost sem
nat un acord cu privire la înfiin
țarea unei comisii permanente de 
colaborare economică între cele' 
două țări, precum și un acord cu, 
privire la schimbul de mărfuri pe 1 
anii 1959—1935. _ j

Potrivit prevederilor acordului,, 
România va livra Poloniei in anii' 
următori produse petrolifere, ma-; 
șini și utilaje, cherestea, ciment,, 
precum și unele mărfuri agro-ali-< 
mentare ca : legume, vinuri etc. 
Polonia va livra Romîniei utilaj 
industrial, laminate, zahăr și 
mărfuri.

ca „constituie o garanție a ine
vitabilului sfîrșit al colonialis
mului și reprezintă astfel un 
aport prețios la cauza păcii și 
progresului în întreaga lume". 
Rezoluția condamnă acțiunile 
agresive ale puterilor occiden
tale — crearea de pacte mili
tare, staționarea,-trupelor ame
ricane în Coreea de sud, în
cercările de creare a unei, noi 
alianțe militare între Japonia, 
Coreea de sud și clica lui Cian 
Kai-și, transformarea Okinawei 
într-o bază pentru arma ato
mică, amestecul în treburile 
interne ale țărilor din Orientul 
Apropiat și Mijlociu etc.

Referindu-se la aportul 
; F.M.T.D. la întărirea solidari- 

1 tații tineretului din lumea în
treagă, Comitetul executiv cere 
organizațiilor sale să întărească 

1 și mai mult legăturile de prie- 
’ tenie și colaborare.
. Comitetul executiv, se spu- 
' ne în continuarea rezoluției, 
' credincios tradițiilor F.M.T.D., 
se pronunță pentru lichidarea 
pactelor militare, și pentru re
tragerea trupelor de pe terito
rii străine, pentru încetarea a- 
mestecului în treburile inter
ne ale altor țări și pentru drop, 
tul tuturor popoarelor la auto
determinare.

In hotărîrea adoptată în le
gătură cu cel de-al doilea punct 
de pe ordinea de zi se vor
bește despre pregătirile din di
ferite țări în vederea celui 
de-al Vll-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților, 
care va avea loc la Viena.

Comitetul executiv a adoptat 
de asemenea rezoluții în care 
se condamnă încercările pu
terilor colonialiste de a-și men
ține pozițiile în țările din Afri
ca, Asia și America Latină.

Comitetul executiv a aprobat 
planul de activitate a F.M.T.D. 
pe anul viitor și convocarea 
pentru anul viitor a Adunării 

enerale a organizațiilor mem- 
re ale F.M.T.D.

t

*

Ăcad. prof. ST. MlLCU
prim-secretar al Academiei R.P. Romîne

Am luat cu indignare cunoștință de arestarea vajnicului luptăto» 
democrat grec, Manolis Glezos, de repetatele încălcări ale liber
tăților democratice care s-au manifestat în ultima vreme ia 
Grecia.

Manolis Glezos este un cunoscut erou al luptei de eliberare a 
poporului grec împotriva ocupanților fasciști. Numele lui Manolis 
Glezos este cunoscut întregii omeniri progresiste încă din anii 
războiului antihitlerist. El a fost îndrăznețul luptător care a smuls 
de pe Acropole steagul cu zvastica.

Acei care au avut prilejul de a călători pe meleagurile Greciei 
cunosc cît de popular l-a făcut acest eroic gest pe Manolis 
Glezos.

Este cunoscut de asemenea faptul că îndrăznețul 
ționar al lui Manolis Glezos n-a fost izolat, ci s-a 
tregii activități politice democratice desfășurată in 
csnii de patriotul grec.

In anii aceștia, c.nd popoarele 
pace, pentru democrație, pentru 
nolis Glezos, graba .pe care o 
întocmirea formelor de trimitere , .... _____  _
Manolis Glezos și a celorlalți 12 fruntași democrați arestați în 
ultimul timp, este o acțiune politică condamnabilă care nu ser
vește libertății și progresului, care nu e în spiritul generoaselor 
idei pentru care au militat marii gînditori, marii luptători pen
tru democrație pe care poporul grec i-a dat de-a lungul veacu
rilor.

Ca om de știință, în formația căruia are un anumit loc și cul
tura elină, ca vechi prieten al poporului grec, mă alătur din toată 
inima protestelor opiniei publice grecești și mondiale, cer'nd ime
diata eliberare a vajnicului luptător pentru pace, libertate, demo
crație — Manolis Glezos.

act revoiu- 
îneșadrat în- 
ultimele de-

lumii au intensificat lupta pentru 
independență, arestarea lui Ma- 
dovedesc autoritățile grecești in 
în fața tribunalului militar a lui

Tribunalul din Atena a primit 
dispoziții să grăbească instrucția 

în procesul Glezos
ATENA 12 (Agerpres).— TASS 

transmite: Alarmate de protestele 
opiniei publice grecești și mon
diale, autoritățile se grăbesc să 
întocmească formele de trimitere 
în fața tribunalului militar a lui 
Manolis Glezos și a celorlalți 12 
fruntași democrați arestați în ul
timul timp.

După cum relatează ziarul „Av- 
ghi", Tribunalul militar perma
nent din Atena, care judecă acest 
proces a primit dispoziția să gră
bească instrucția, reducînd ter-

MOSCOVA. — In seara de 
decembrie, la Ambasada R. Ceho- 
slovace din Moscova a avut Ioc o 
mare recepție cu prilejul celei 
de.a 15-a aniversări a Tratatului 
de prietenie, asistență mutuală 
și colaborare postbelică dintre 
U.R.S.S. și Cehoslovacia.

La recepție au participat Ekate
rina Furțeva, Nik'ta Hrușciov, 
Alexei Kiricenko. Frol Kozlov. 
Anastas Miko’.an. miniștri, precum 
și diplomați străini.

PRAGA. — La recepția oferită 
de ambasadorul sovieXc la Praga 
au participat Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R, Ce
hoslovace, Viliam Slroky, președin
tele guvernului R. Cehoslovace, 
precum și alți conducători ai PC. 
din Cehoslovacia și ai guvernului 
cehoslovac, numeroși reprezen
tanți di opiniei publice din Ceho
slovacia.

LOS ANGELES. - Agenția Uni
ted Press International anunță că 
o explozie puternică urmată de 
un incendiu a distrus clădirea 
unui cult religios din apropiere 
de Los Angeles. Opt persoane 
și-au pierdut viața în flăcări, iar 
alte persoane si mai multi copii 
au fost grav răniți.

PHENIAN. — După cum anunță 
Agenția Telegrafică Centrală Co
reeană, imperialiștii americani in
tenționează să înzestreze armata 
lisînmanistă cu proiectile teleghi. 
date de tipul. „Sidewinder" care 
au fost folosite de ciankaîșlști In 
septembrie a.c. împotriva poporu
lui chinez.

........................... -III l.l , .... .1 qn» .........

In Cipru continuă represiunile 
împotriva patrioților

NICOSIA 12 (Agerpres). — In 
cursul operațiunilor „de curățire", 
începute de forțele de poliție bri
tanice. In ziua de 10 decembrie în 
nord-estul Ciprului au fost opera
te numeroase arestări în rîndul 
ciprioților greci..

Agenția France Presse relatează 
că la aceste operațiuni participă 
mai mult de 1.000 de soldați bri
tanici, sprijiniți de unități de a- 
viație și helicoptere.

Populația cipriotă dă o ripostă 
hotărîtă acțiunilor represive ale 
autorităților britanice. Numai în 
ultimele trei zile 2'0 de automobile 
militare britanice au fost incendia-

NICOSIA 12 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Reuter, 
la Nicosia s-a dai publicității o 
lege în baza căreia Partidul Co
munist din Cipru este interzis pe 
termen de încă un an.

Partidul comunist a fost interzis 
inițial în 1955, îni conformitate cu 
dispozițiile stării excepționale. Ca 
lirmare a prelungirii valabilității 
acestor dispoziții, partidul comu
nist va rămîne în afara legii pînă 
la 14 decembrie 1959. Concomi
tent a fost prelungit termenul va
labilității interdicțiilor asupra ac
tivității mai multor organizații de 
stînga de tineret, țărănești și de 
femei, precum și asupra editării a 
cinci ziare de stînga.

menul ei de la 15 zile la 10 zile 
și chiar, „în măsura posibilităților, 
la mai puțin".

Glezos și ceilalți fruntași demo
crați sînt învinuiți în mod oficial 
de „spionaj" pe baza legii 375. 
Ziarul arată că dacă Glezos va fi 
judecat pe baza acestei legi, el 
poate fi condamnat la moarte sau 
la muncă silnică pe viață.

Aceste știri au stîrnit nai pro
teste ale opiniei publice ~grecești 
care cer punerea în libertate a lui 
Glezos și a celorlalți democrați.

Comitetul organizației din Pireu 
a Uniunii Democrate de Stingă 
(E.D.A.).a adresat parlamentului, 
în numele locuitorilor din Pireu, o 
telegramă în care protestează 
energic împotriva arestării lui 
Glezos. „Lupta patriotică a lui 
Glezos pentru eliberarea țării de 
sub ocupația 
consecventă 
independență, 
rea situației 
de falsă este 
naj ce i se

fascistă, lupta lui 
pentru democrație, 
pace și normaliza- 

în Grecia arată cît 
acuzarea de „spio- 

__ . aduce, se spune în 
telegramă. Poporul grec, indife. 
rent de convingeri politice, con
damnă acțiunile antidemocratice 
ale guvernului".

Locuitorii din Pireu, se spune 
în telegramă, cer punerea în liber
tate a lui Glezos și restabilirea 
libertăților democratice. Revendi
cări similare au fost formulate de 
locuitorii regiunii Psirri, de comi
tetele E.D.A. dm Cavalla și alte 
orașe.

Ziarul „Avghi" relatează că opi
nia publică din Grecia cere abro
garea legii 375 pe baza căreia au
toritățile încearcă să dea aparen
ța de legalitate acțiunilor sama- 

a

0 diversiune a S. U. A 
ia 0. N. U. in scopul ațițării 

„războiului rece“
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

In ședința plenară din dimineața 
de 11 decembrie a Adunării Ge
nerale a O.N.U. au început dis
cuțiile în „problema ungară", 
problemă născocită și provocatoa
re impusă Adunării de delegația 
Statelor Unite în scopul ațîțării 
războiului rece.

Primul a luat cuvîntul delega
tul Australiei, Walker, care a vor
bit în numele așa-zisului comitet 
special O.N.U. pentru anchetarea 
situației din Ungaria, comitet 
creat în mod ilegal, prin încălca-, 
rea Cartei O.N.U. și folosirea ca 
un instrument al propagandei a- 
mericane.

După aceasta, delegatul State
lor Unite, Lodge, s-a lansat în 
calomnii odioase împotriva Uniu
nii Sovietice, a guvernului Unga
riei și a poporului ungar. El a 
repetat toate insinuările și născo
cirile bucătăriei propagandistice 
americane din ultimii doi ani, în 
legătură cu „problema ungară".

Reprezentantul Ungariei, Janos 
Peter a subliniat că situația din 
Ungaria este absolut normală, că 
ea nu constituie o primejdie pen
tru securitatea vreunei alte țări 
și prin urmare nu este de resor
tul vreunui organism al O.N.U. 
de a se ocupa de ea. De aceea 
INCLUDEREA PE ORDINEA 
DE ZI A „PROBLEMEI UNGA
RE" ESTE O INTRIGA POLI
TICA DIN PARTEA ACELORA 
CARE S-AU DESCURAJAT IN 
URMA EȘECULUI PUTCHULUI 
CONTRAREVOLUȚIONAR ȘI 
NU SE POT 1MPACA CU SI
TUAȚIA NORMALA DIN UNGA
RIA.

UNICA ACȚIUNE REZONA
BILA DIN PARTEA ADUNĂRII 
GENERALE, a spus în încheiere 
J. Peter, AR FI ȘA SCOATA A- liste din Europa răsăriteană. Re- 

" ’ ” ’ zoluția în această problemă, pre
zentată de Statele Uni te, a spus 
Kurka, constituie un instrument al 
războiului rece și servește ațîțării 
urii între popoare.

CEASTA PROBLEMA CU CA
RACTER PROVOCATOR DE PE 
ORDINEA SA DE ZI.

★
NEW YORK 12 .(Agerpres). — 

în ședința plenară din după-

volnice împotriva lui Glezos și 
celorlalți democrați.

• •

amiaza zilei de 11 decembrie a 
Adunării Generale a O.N.U., V. A. 
Zorin, șeful delegației U.R.S.S., a 
protestat cu vehemență împotriva 
amestecului Statelor Unite în tre
burile altor state.

Nu este pentru prima oară, 
a declarat V. A. Zorin, cînd din 
vina S.V-A. și a altor state din 
Occident, Adunarea Generală a 
O.N.U. este abătută de la rezol
varea sarcinilor ei directe, pierde 
timp pentru examinarea unor pro
bleme inexistente, născocite și pro
vocatoare care diminuează presti
giul O.N.U. și contribuie la agra
varea și nu la slăbirea încordării 
internaționale.

în încheiere, V, A. Zorin a sub
liniat că o problemă ungară care 
trebuie să fie discutată nu exis
tă de fapt. în Ungaria există un 
guvern care se bucură de încrede
rea poporului. După grelele încer
cări impuse acestei țări de către 
provocatorii internaționali, poporul 
ungar s-a unit și mai string în ju
rul conducătorilor săi și al parti
dului său muncitoresc socialist, el 
îi acordă un sprijin hotărît. Nu 
a fost și nu există nici un temei 
pentru a discuta în O.N.U. această 
așa-numită „problemă ungară", 
născocită pentru ațîțarea „războiu
lui rece". Interesele popoarelor, 
conștiința omenirii, cer ca O.N.U. 
să nu se lase abătută din drum și 
să respingă 
transformare 
adversarilor 
pașnice.

Delegatul 
KURKA a subliniat 
așa-numitei „probleme ungare" în 
O.N.U. face parte din activitatea 
subversivă generală a S.U.A. în
dreptată împotriva țărilor soeia-

toate încercările de 
a ei într-o unealtă a 
păcii și coexistenței

cehoslovac KAREL 
că ridicarea

în fotografie: Un grup de soldați britanici percheziționind ti
neri ciprioți bănuiți că ar poseda arme.

IN COMITETUL POLITIC AL O.N.'JDezbaterile asupra problemei algeriene
NEW YORK 12. Corespondentul 

Agerpres la O.N.U. transmite: în 
ședințele din dimineața și după- 
amiaza zilei de 11 decembrie ale 
Comitetului Politic la dezbaterile 
pe marginea problemei algeriene 
au luat cuvîntul 
zece țări. Dintre 
delegatul Spaniei 
politica colonială

Luînd cuvîntul 
R.P.R., Eduard

reprezentanții a 
aceștia numai 
a apărat fățiș 
franceză.

reprezentantul 
Mezincescu. a 

spus printre altele : Acesta este 
al patrulea an consecutiv în care 
O.N.U. este pusă în fața dramei 
algeriene și în care ororile răz
boiului franco-algerian sînt evo
cate aici. Este oare cazul să spe
răm că acest an va fi ultimul sau 
va trebui să reluăm dezbaterile la 
sesiunea următoare ? Absenta re
gretabilă a delegației franceze de 
la dezbaterile .actuale justifică 
prevederile cele mai pesimiste.

După ce a amintit unele aspecte 
esențiale ale dezbaterilor desfășu
rate la precedentele sesiuni ale 
Adunării Generale, Eduard Mezin
cescu a spus: După părerea de
legației romîne este cu totul evi
dent că O;N.U. nu a influențat 
evoluția conflictului franco-alge
rian în sensul încurajării speranțe
lor legitime ale poporului algerian.

A nu adopta nici de data a- 
ceasta o poziție în favoarea res
pectării drepturilor poporului al
gerian la libertate și independență 
națională, ar însemna să se dea 
încă o șansă cercurilor colonia
liste franceze de a-și continua e- 
forturile de „pacificare" a Alge
riei, adică de a încerca să înăbușe 
lupta eroică a poporului algerian.

Reprezentantul Indoneziei, Sas- 
troamidjojo, a subliniat că nici un

fel de încercări din partea Fran
ței de a obține integrarea Alge
riei cu forța armelor sau prin în
șelăciune nu vor ajuta. Poporul 
algerian nu va renunța niciodată 
la lupta pentru dobîndirea inde
pendenței.

Demascînd încercările cercurilor 
guvernante ale Franței de a 
prezenta evenimentele din Al
geria ca o chestiune internă a 
ei, K. V. Kiselev, ministrul Afa
cerilor Externe al R.S.S. Bieloruse 
a subliniat că este timpul ca aceste 
cercuri să înțeleagă că epoca jafu
lui colonial a apus. Popoarele lu
mii își dau seama ce este războiul 
colonial și ce este asuprirea colo
nială. Guvernul francez trebuie să 
meargă pe calea încetării imediate 
a acțiunilor militare și să acorde 
Algeriei independența.

BERLIN 12 (Agerpres). —• După 
cum transmite agenția A.D.N, 
potrivit declarației senatorului vest- 
beriinez pentru problemele interne, 
Lipschitz, în Berlinul occidental 
au fost întocmite „liste negre" care 
cuprind pe toți locuitorii cu vederi 
progresiste. Aceste liste, după cum 
arată agenția A.D.N., se află la 
dispoziția Departamentului pentru 
asigurările sociale vestberlineze.

Cei înscriși pe aceste „liste 
negre" sînt lipsiți de indemnizații 
sociale numai pe motiv că sînt 
membri ai organizațiilor progresis
te. Prin aceste metode autoritățile 
vest-berlineze încearcă să reducă 
la tăcere pe toți antifasciștii și pe 
toți oamenii cu vederi progresiste.

Aflux de oflferi 
americani în Taivan
TAIPE 12 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția China Nouă, 
în Taivan continuă să sosească 
ofițeri ai marinei militare și ai 
forțelor aeriene americane însărci
nați cu pregătirea unor noi acțiuni 
agresive împotriva poporului chi
nez. La 10 decembrie au sosit în 
Taivan comandantul adjunct al 
comandamentului apărării aeriene 
a S.U.A., subșeful statului major 
al comandamentului forțelor aeri
ene americane din Pacific și co
mandantul celei de-a 5-a divizii 
de transport a S.U.A., pentru a 
inspecta trapele americane din 
Taivan.

Conferințele
GENEVA 12 (Agerpres). — La 

12 decembrie a avut loc ședința 
ordinară a conferinței celor trei 
puteri in problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară. Șe
dința a fost prezidată de repre
zentantul S.U.A. Participanții la 
conferință au pus de acord și au 
adoptat textul articolului 3 al pro
iectului de acord, referitor la com
ponența organelor de control asu
pra încetării experiențelor cu arma 
nucleară. Conferința a continuat 
de asemenea discutarea documen
tului prezentat de delegația so
vietică cu privire la principalele 
prevederi care stabilesc procedura

de la Geneva
instituirii și activitatea organelor 
de control.

Următoarea ședință a fost fixa
tă pentru ziua de 15 decembrie.

+
GENERA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 11 decembrie 
a avut loc sub președinția repre
zentantului Poloniei ședința ordi
nară a Conferinței experților în 
problema măsurilor pentru preîn- 
tîmpinarea unui atac prin surprin
dere. Au făcut declarații reprezen
tanții U.R.S.S., Romîniei, S.U-A. 
și Canadei,
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