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In întreaga țară

Crește numărul
brigăzilor
de muncă

O tradiție
a hunedorenilor

deCele 58 de brigăzi utemiste 
nuncă patriotică existente în ora- 
ul Hunedoara muncesc cu deo- 
ebit entuziasm. In ziua de 10 de- 
embrie, de pildă, 9 brigăzi de 
nuncă patriotică compuse din 140 
e tineri s-au deplasat în gara 
'estiș unde au participat la des- 
ărcarea a 4 vagoane de cărătni- 
ă refractară, 5 vagoane de che- 
estea, au încărcat un vagon cu 
ărămidă refractară și un vagon 
e minereu care au fost destinate 
ombinatului metalurgic.

In zilele de 8 și 9 decembrie 
-au descărcat 6 vagoane cu cără- 
ridă pentru oțelărie participînd la 
ceste acțiuni 6 brigăzi utemiste 
e muncă patriotică.

Alți 400 de tineri organizați în 
rigăzi de muncă patriotică au 
articipat la efectuarea a 6.000 
re muncă voluntară la săparea 
peste 1.300 de gropi pentru plan- 

irea de pomi decorativi pe mar- 
inea șoselelor.

P. JURCONI

Aportul studenților

patriotică
P. PALIU

Brigada va munci în special în 
gospodăriile agricole de stat și 
colective.

utemiste

Dragi tovarăși.

Cu prilejul aniversării a 40 de ani de la înființarea Partidului 
Comunist din Polonia, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn trimite Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, întregului partid și tuturor oamenilor muncii din Polonia 
un salut frățesc și cele mai calde felicitări.

In anii grei ai reacțiunii și fascismului, în condițiile aspre ale 
ilegalității, Partidul Comunist din Polonia, călăuzit de învățătura 
marxist-leninistă, a organizat și condus lupta proletariatului și a 
țărănimii pentru apărarea intereselor lor vitale, pentru eliberarea 
din lanțurile regimului capitalisto-moșieresc. Cînd hoardele fasciști
lor germani au invadat Polonia, punînd in primejdie însăși existența 
poporului polonez, comuniștii au ridicat forțele patriotice la lupta 
pentru eliberarea națională și socială. Conduși de Partidul Muncito
resc Polonez — urmașul demn al Partidului Comunist — patrioții 
polonezi și ostașii armatei poloneze au luptat cu eroism și spirit de 
sacrificiu cot la cot cu glorioasa armată sovietică eliberatoare pen
tru scuturarea jugului hitlerist, pentru un viitor liber și fericit al 
Poloniei.

Strins unit tn jurul partidului de avangardă al clasei muncitoare, 
harnicul popor polonez luptă cu fermitate pentru victoria socialis-

t

i sprijinul gospodăriilor
agricole

la 
din 

cția modei'.ărie a uzinelor „23 Au- 
'jst“. Erau de față și muncitorii 
' rstnici din secție. Ei, care cu- 
t>sc bine orice acțiune întreprm- 
i de tinerii muncitori din secție, 

■1 ținut neapărat să fie prezenți și 
acest eveniment.

...După citirea regulamentului 
: constituire a brigăzilor de 
uncă patriotică au urmat înscrie- 
e. Printre primii înscriși au fost 
colae Moise, Lucian Coșerea, 
colae Frățilă, Marin Ivan și 
efan Manole, fruntași în produc.- 
■, care au ținut să nu fie mai 
jejos nici cu acest prilej.
La un moment dat, în timpul 
■crierilor, au început discuții a- 
nse, pro și contra. Ce se în- 
rplase ? Doi tineri i-au pus pe 
lalți în încurcătură. Este vorba 
Marin Popescu și Giovani Zu- 

i, elevi în clasa a VUI-a la li- 
11 seral de pe lîngă uzinele „23 
gust", care doreau să se înscrie 
ei în brigadă, să contribuie în 
11 acesta alături de colegii lor 
munca patriotică. Unii utemiști 
ce-i drept puțini la număr — 
u de părere ca aceștia să nu 
înscriși în brigadă pentru a 

a timp să studieze. Ceilalți, și 
ales tinerii în cauză le-au de- 

istrat că nu au dreptate, că 
ă sînt în brigadă nu înseamnă 
neglijează învățătura. Majori- 

<a a cîștigat.
înărul Lucian Coșerea, ales 
iandant al brigăzii și-a expri- 

convingerea că brigada va 
ga diploma pe raion.

Evenimentul se desfășura 
□oltul roșu“ al tineretului

an 
Cu 
cit

de

Răspunzînd inițiativei studenți
lor anului 111 de la Facultatea de 
mecanică în cadrul fiecărei grupe 
profesionale din anul II au avut 
loc adunări U.T.M. pentru consti
tuirea brigăzii utemiste de muncă 
patriotică.

Cu acest prilej, s-a putut vedea 
dragostea studenților din acest 
față de munca practică, 
toții s-au angajat să muncească 
mai bine, pentru terminarea 
darea în circulație a liniilor
troleibus din Orașul Stalin. Pînă 
în prezent, studenții anului nostru 
au efectuat 857 ore de muncă vo
luntară. Cu aceeași însuflețire în 
muncă ei au participat și la ter
minarea noului local al cantinei 
institutului, unde s-au efectuat mai 
mult de 260 ore de muncă volun
tară. Un rol hotărîtor în mobili
zarea studenților și desfășurarea 
muncii l-au avut, membrii și can- 
didații de partid printre care Ion 
Boamfă, Ion Josan, Aurel Cimpă- 
ianu etc. Alături de ei, muncind 
cu aceeași însuflețire s-au eviden
țiat în mod deosebit, tinerii A- 
lexandru Popescu, Gheorghe Popa, 
Nicolae Tomolescu, Octavian Ancu 
și alții.

Pe viitor sîntem hotărîți să luăm 
parte la toate acțiunile menite să 
contribuie la înfrumusețarea ora
șului nostru.

GHEORGHE ANDREIAȘ 
student, anul II Facultatea 
de mecanică Orașul Stalin

O muncă însuflețită

Conștienți de sarcina lor în mă
reața operă de construire a socia
lismului în patria noastră, însufle
țiți de sarcinile mărețe reieșite 
din expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej ținută la ședința 
plenară a C.C. al P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958, de a da o 
extindere tot mai mare participă
rii de masă a oamenilor muncii la 
acțiunea patriotica de realizare 
prin muncă voluntară a lucrărilor 
de folos obștesc, tinerii utemiști 
din raionul Stalin din Capitală, 
constituiți în brigăzi de muncă pa
triotică, au ieșit în dimineața zi
lei de duminică, 14 decembrie, Ia 
prima acțiune de muncă patrioti
că inițiata și organizată de ei în 
cinstea alegerii organelor condu
cătoare U.T.M.

Obiectivul muncii lor a fost să
parea spațiilor verzi de pe B-dul 
Ana Ipatescu precum și transpor
tul a 25—30 vagoane de piatră 
necesară pavării mai multor străzi 
din raion. La această frumoasă 
acțiune, au participat circa 175 de 
utemiști din organizațiile U.T.M. 
de la: Trustul de prospecții, Ex-, 
ploatări și deschideri de mine noi, 
Ministerul Industriei Bunurilor de 
Consum, Institutul de fizică ato
mică, Agerpres, Editura Politică 
și Atelierele centrale de reparații 
auto.

GH. CHIDU

Vizitele delegației 
Comsomolului

In cursul zilelor de 13, 14 și 15 
decembrie 1958 delegația Comso
molului, care se află în țara noa
stră la invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Mun
citor, a vizitat regiunile Stalin și 
Craiova.

Oaspeții sovietici au vizitat uzi
ne, fabrici, institute de învăță- 
mînt superior, școli profesionale, 
gospodării agricole colective și 
gospodării agricole de stat.

Delegația Comsomolului
interesat de viața tineretului no
stru, de aportul lui la dezvolta
rea industriei și transformarea so
cialistă a agriculturii, de succe
sele obținute de organele și orga
nizațiile U.T.M. în munca de edu
cație comunistă a tineretului.

Delegația Comsomolului își 
continuă vizita prin țară.

s-a

Printre muncitorii Întreprinderii de Apometri și turnătorie din 
Capitală, aflați în întrecere în cin stea zilei de 30 Decembrie se află 
tinerele frezoare Victoria Fătu și Ana Bădulescu.

lată-le în fotografia noastră controlînd exactitatea unei piese.
Foto AGERPRES

Ce frînează creșterea 
productivității muncii 
la întreprinderea „Ion Fonaghi"

Majoritatea muncitorilor de la 
întreprinderea „Ion Fonaghi" din 
Orașul Stalin sînt tineri. Așa dar, 
organizația U.T.M., utemiștii și ti
nerii de aici au un rol hotărîtor 
în bunul mers al procesului de 
producție în lupta pentru crește
rea productivității muncii și redu
cerea prețului de cost. La între
prinderea „Ion Fonaghi", însă 
sarcina de ridicare a productivi
tății muncii a fost îndeplinită nu
mai în proporție de 96 la sută, 
iar sarcina de reducere a prețului 
de cost a fost realizată în propor
ție de numai 32 la sută.

Grav este nu numai faptul că 
aceste sarcini fundamentale nu au 
fost realizate, ci mai ales atitudinea 
pe care o au membrii comitetu
lui U.T.M. și unii tovarăși din 
conducerea întreprinderii față de 
această situație. Numai o anali
ză p'rofundă, făcută cu spirit de 
răspundere, a lipsurilor existente 
în întreprindere, care să fie apoi 
urmată de măsuri corespunzătoare 
poate fi o garanție că în viitor vor 
fi înlăturate cu hotărîre cauzele 
care frînează creșterea productivi
tății muncii și teducerea prețului 
de cost. Dar în loc să facă acest 
lucru, membrii comitetului U.T.M. 
și unii conducători ai întreprinde
rii caută tot felul de „cauze o- 
biective". E drept că lipsa unor 
materii prime cum ar fi oțelul pen
tru pînzele de bomfaer, precum și 
calitatea necorespunzătoare a alto
ra, cum este, de pildă, oțelul ro
tund livrat de Combinatul Meta
lurgic Reșița, influențează negativ 
procesul de producție. Dar asta să 
fie oare singura și principala cau
ză a lipsurilor ? Faptele arată că 
nu. Altminteri cum se poate ex
plica, că la unele produse cum sînt 
de pildă, cleștii pentru cuie și pot
coave, pentru care întreprinderea

a avut materie primă în cantități 
suficiente și de calitate corespun
zătoare, planul nu a fost îndepli
nit decît în proporție de 81 la 
sută.

Principalele cauze care frînează 
bunul mers al procesului de pro
ducție sînt proasta organizare a 
muncii, indisciplina, lipsa de pre
ocupare pentru calificarea munci
torilor, procentul ridicat de rebu
turi, lipsa unor norme tehnico- 
științifice în unele sectoare. Să 
luăm de pildă situția rebuturilor. 
Numai în luna noiembrie, spre 
exemplu, s-au rebutat circa 7.000 
lame pentru bonfaere a căror va
loare se ridică la aproape 16.003 
lei. La rebutarea acestor produ
se și-au dat concursul utemiștii 
Maria Cimpoacă, Zoia Simion, Ve
ra Ciobanu care lucrează la ma-

Despre unele lipsuri 
ale organizației 

U. T. M. de la între
prinderea „Ion Fona
ghi0 din Orașul Stalin

VARȘOVIA 

mului în patria sa, pentru asigurarea securității naționale a Poloniei, 
împotriva planurilor agresive ale revanșarzilor vestgermani, pentru 
pace între popoare.

Oamenii muncii din Republica Populară Romînă se bucură de 
succesele obținute de poporul frate polonez ca de propriile lor suc
cese. Prietenia sinceră și strinsa colaborare care caracterizează re
lațiile dintre țările și partidele noastre se adîncesc pe zi ce trece în 
folosul ambelor popoare. Această prietenie frățească contribuie U 
consolidarea continuă a unității de nezdruncinat a marelui lagăr al 
socialismului în frunte cu Uniunea Sovietică, a coeziunii mișcării 
comuniste internaționale.

De ziua marii sărbători a partidului vostru, a întregului popor 
polonez, vă urăm, dragi tovarăși, să obțineți noi și însemnate suc
cese in consolidarea continuă a orinduirii democrat-populare, In lup
ta pentru victoria deplină a cauzei socialismului

Trăiască Partidul Muncitoresc Unit Polonez in
tul său Central 1

Trăiască prietenia frățească dintre
polonez 1

Trăiască unitatea și coeziunea țărilor marii familii a lagărului 
socialist, a partidelor comuniste și muncitorești din lumea Întreagă l

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

și păcii.
Irunte cu Comite-

poporul romîn și poporul

DESCHIDEREA
„Săptămlnii

cărții romlnești"
Remus Luca
—... ..... .. »

Pe cine 
„amenință 

copiii negrilor

♦
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Brigada de muncă patriotică formată din tinerii de îa Institutul de fizică atomică al Academiei 
, Romine la muncă pe șanti rul Băneasa. Foto: V. CHIRCEV

șina de debitat, utemistul Nicolae 
Simion care lucrează la freză și al
ții. După cum recunoaște ingine
rul Nicolae Ghizdăreanu, șeful 
sectorului, cauza pentru care se 
produc multe rebuturi constă în 
primul rînd în slaba calificare a 
unor tineri muncitori, în lipsa al
tora de atenție în timpul produc
ției, în neîngrijirea mașinilor. Cu 
toate acestea nici el și nici orga
nizația U.T.M. din acest sector nu 
a luat măsuri pentru a pune ca
păt acestor lipsuri.

Consecințe foarte dăunătoare 
pentru bunul mers al procesului 
de producție are indisciplina. Sînt 
foarte frecvente cazurile cînd ma
șinile rămîn necurățate, cînd unii 
tineri absentează nemotivat de la 
lucru. In luna noiembrie, de pil
dă, numai în sectorul unelte-forjă 
în care lucrează în majoritate ute- 
miști și tineri, s-au înregistrat 
peste 800 ore absențe nemotivate.

Lipsuri serioase există, după cum 
subliniază documentele plenarei 
C.C. al P.M.R. din 26—28 noiem
brie a.c. și în domeniul normării 
muncii. Deși în luna iulie planul 
de sporire a productivității mun
cii nu a fost îndeplinit la între
prinderea „Ion Fonaghi", nivelul 
de realizare a normelor a fost de 
peste 123 la sută.

Lucrurile se petrec astfel pen
tru că normarea tehnică a muncii 
nu stă în centrul atenției condu
cerii întreprinderii, nu este privi
tă ca o acțiune continuă care să 
stimuleze interesul muncitorilor 
pentru îmbunătățirea organizării 
producției, pentru ridicarea con
tinuă 
pentru introducerea și genera
lizarea 
avansate, 
mă acest adevăr, 
întreprinderii susțin de pildă, 
că la polizoare sînt stabilite nor
me tehnice, științifice. Faptele do
vedesc însă contrariul. Tînărul Mi
hai Damian s-a angajat la între
prindere pe la începutul lunii oc
tombrie, și, deși nu are nici o ca
lificare, în luna noiembrie și-a de-

a calificării profesionale.

procedeelor tehnologica 
Multe fapte confir- 

Conducătorii

pășit norma cu cîteva procente. 
Tinerele muncitoare Lenuța Mat
eu și Viorica Kociș lucrează la o 
freză pentru tăiat crestătura U 
foarfecă de vie. Fetele nu sînt ca
lificate dar își depășesc cu regu
laritate normele. Asta înseamnă că 
aici sîut norme tehnice, științifice 
dacă chiar și muncitorii necalifi
cați le îndeplinasc fără nici un e- 
forc ? Fără îndoială că nu.

Toate aceste lipsuri își găsesc 
explicația în slaba muncă politico- 
organizatorică pe care o desfășoa
ră organizația U.T.M. în rîndul ti
neretului, în dezinteresul manifes
tat de comitetul U.T.M. față de 
problemele producției. Astfel, cele 
cinci brigăzi de producție ale ti
neretului există numai pe hîrtie ; 
clo nu au programe de lucru, nu 
țin consfătuiri de producție, nu se 
ocupă în nici un fel de organi
zarea muncii, de educarea tineri
lor în spiritul disciplinei socia
liste față de muncă, față de ma
șini etc. Postul utemist de 
control creat în luna septem
brie există de asemenea numai 
de formă. De altfel membrii co
mitetului U.T.M. nici nu știu ce 
menire are postul de control și 
care sînt atribuțiile lui In produc
ție. Constantin Coman, fostul se
cretar al comitetului U.T.M., ex
plică, chipurile inactivitatea pos
tului prin aceea că sectorul de 
tîmplărie nu a confecționat nici 
pînă acum un panou pe care să 
fie afișate articole și caricaturi.

Cît privește ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor, lucrurile 
stau și mai prost. Cu toate că la 
întreprinderea „Ion Fonaghi" nu
meroși tineri au o slabă calificare 
profesională, comitetul U.T.M. și 
conducerea întreprinderii n-au în
treprins nimic pentru remedierea 
acestei stări de lucruri. Aici nu 
se știe nimic despre existența 
cercurilor de minim tehnic, a 
cercurilor de minim economic, nu 
se vorbește nimic despre aseme
nea inițiative cum sînt cele ale 
tinerilor de la Combinatul Meta
lurgic Reșița, „Progresul"-Brăila, 
„Tudor Vladimirescu" - București, 
„Encsel Mauriciu“-Tg. Mureș și 
altele, care au un rol deosebit în 
educarea tinerilor muncitori în 
spiritul disciplinei socialiste față 
de muncă, în spiritul economisirii 
cu grijă a metalului, în ridicarea 
calificării lor profesionale. Iată 
deci cîteva din adevăratele cauze 
spre care trebuie să-și îndrepte a- 
tenția organizația U.T.M. Sîntem 
convinși că dacă organizația 
U.T.M., conducerea întreprinderii 
vor analiza cu mai multă răspun
dere, în lumina noilor documente 
de partid, această situație, se vor 
mai găsi și alte cauze care frînea
ză creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost, pre
cum și căile concrete de înlătu
rare a lor.

O vină serioasă pentru lipsurile 
existente în activitatea organiza
ției U.T.M. de la „Ion Fonaghi" 
o poartă și Comitetul orășenesc 
U.T.M., activiștii acestuia care au 
exercitat un control sporadic asu
pra f '.ului cum această organiza
ție de bază U.T.M. se ocupă de 
problemele producției, de educa
rea comunistă a tineretului.

I. ANDREI 
corespondentul „Scînteli tine

retului" pentru regiunea Stalin

L-am cunoscut 
și l-am vizitat 
de mai multe 
ori pe Mihai Tîră 
acest om, care la înfățișare, dnpă
grai, mișcări, apucături, e un ță
ran ca toți țăranii. In odaia din 
față, adică cea dinspre stradă, în- 
tr-un interior tipic ardelenesc, se 
putea vedea și o mică bibliotecă 
într-un perete, în care atunci se 
aflau circa cincizeci de vo'.ume; 
cărți de literatură, dar mai ales 
de agricultură. Mihai Tîră era pe 
atunci corespondent voluntar al 
ziarului regional și îmi mărturi
sise că vrea să scrie o carte în 
care să povestească toate întîm- 
plările prin care a trecut satul 
său pînă s-a înființat gospodăria 
colectivă și după aceea. Nu mai 
știu dacă această carte a fost 
scrisă. Intre timp, omul acesta a 
urmat o școală de agronomie și 
azi este agronomul colectivei.

In aceeași colectivă îl mai cu
nosc bine pe Ion Covrig, azi 
contabil al gospodăriei. Are și el 
destule cărți acasă, și-i place să 
citească, după cum mi-a mărturi
sit. „Cărțile sînt scrise de oameni 
cu minte. După ce le citești, vezi 
că în viața asta sînt multe lu
cruri frumoase, pe lîngă care poți 
trece, fără să le bagi în scamă, 
dar dacă ai citit cărți, atunci nu 
mai treci chiar așa ca un cîine 
prin apă. Te mai gîndești și îți 
cade bine, parcă ți se limpezește 
sufletul. Nu-mi plac cărțile din 
care nu poți învăță ceva folositor 
pentru viața ta“. De fapt, priete
nul meu, îmi expunea în felul său 
rolul literaturii ca mijloc de cu
noaștere și de transformare a 
conștiinței.

Ei sînt oamenii care au început 
să citească de la eliberare încoa
ce, oameni cărora revoluția noa
stră culturală le-a stimulat dra
gostea pentru frumos, le-a asigu
rat baza materială necesară. Căr
țile literaturii noastre noi, pătrun
se de spiritul înnoitor al realis
mului socialist, rod al atașamen
tului scriitorilor noștri față de 
cauza construcției socialiste, față 
de politica partidului, au găsit, 
prin conținutul lor revoluționar, 
prin înalta lor măiestrie artistică 
un larg ecou în rîndul cititorilor. 
„Mitrea Cocor", „Desfășurarea", 
„Bărăganul", „Pasărea Furtunii", 
„Setea", și altele le sînt apropia
te, dragi și necesare fiindcă vor
besc de fapt despre ei, despre lup
ta lor pentru socialism.

Această revoluție în conștiința 
maselor muncitoare la care asis
tăm și participăm, e la urma ur
mii determinată direct de schim
bările revoluționare săvîrșite în 
întreaga viața a țării sub condu
cerea partidului nostru. E simplu

de spus și chiar 
simplu de înțe
les; dar un feno
men social de o 

atare anvergură, care trebuie de
terminat și îndrumat pe căile lui 
juste de dezvoltare, e înainte de 
toate un fenomen viu, e o mișcare 
în conștiințele oamenilor, e com
plex și multilateral; A întreprinde 
o asemenea operă înseamnă de 
fapt creație Și ca orice creație ni 
se pare simplă cînd o vedem rea
lizată, dar cîtă muncă și cîte e- 
forturi și cîtă știință a lucrurilor 
stăruință și consecvență cuprinde 
o astfel de creație. Ea nici nu 
poate fi concepută în afara luptei 
partidului, a înțelepciunii și for
ței sale.

Cititorii noștri sînt eroii cărți
lor noastre ; dacă ei nu se recu
nosc în lucrările noastre, dacă nu 
recunosc în ele propria lor viață, 
munca lor, năzuințele lor, relațiile 
dintre ei. cartea a fost scrisă cam 
de florile mărului și — atîta-i 
prețul ei, chiar dacă strălucește 
de-ți ta ochii. Că numărul citito
rilor noștri a crescut atît de mult, 
e mai ales din acest punct de ve
dere un succes și acesta dacă e 
un merit și al scriitorilor noștri, 
nu e numai al lor, fiindcă în 
realizarea acestui succes un cu- 
vînt hotărîtor a avut îndrumarea 
dată de partid scriitorilor, și un 
rol hotărîtor a avut revoluția cul
turală inițiată, condusă și reali
zată de partid. Milioanele de citi
tori noi apăruți în ultimii ani în 
țara noastră, putem spune că sînt 
un dar al partidului, un dar și 
bineînțeles o obligație pentru scri
itori.

Expunerea tovarășului 
Cheorghiu-Dej cu privire la pla
nul economic pe anul 1959 dez
văluie scriitorilor surse noi de 
inspirație, de poezie, de teme le
gate de lupta poporului muncitor 
pentru socialism. Scriitorii îndru
mați de către partid sînt hotărîți 
să dea expresie artistică înaltă 
chipului luminos al muncitorului 
inovator, al eroilor șantierelor 
construcțiilor socialiste, al comu
niștilor care conduc cu fermitate 
și înțelepciune lupta oamenilor 
muncii pentru o viață și mai feri
cită și mai îmbelșugată.

Oamenii cer mult de la scriitori 
mi-a spus un colectivist: „Să vii, 
tovarășe, să stai aici la noi, cît 
timp vrei, să vezi cum trăim, 
cum lucrăm, cum petrecem și să 
scrii despre asta". Asta înseamnă 
cu alte cuvinte : Noi construim 
socialismul aici, haide și pune și 
tu umărul. E o pretenție îndreptă
țită a cititorilor noștri, și de alt
fel suprema îndreptățire a activi
tății noastre literare.

Gh.

Domnule guvernator,

Pînă dăunăzi vă ignoram < 
existența. Acum am pentru dvs.' 
un anume sentiment. El a fost ( 
generat de aflarea unei știri, în 1 
:e vă privește, de bună seamă, 
banală, obișnuită așa cum sînt 
ouăle tari la micul dejun. Știți, 

I noi sîntem plini de pre judecă-
♦ ți și cam neobișnuiți să vedem 
ț la ieșirea din casă, cum se bă- 
I lăb unește un negru atîrnat de
♦ platanii din față, în răcnetele 
Y sălbatice ale onor asistenței.
ț Am citit, domnule guvernator, 
I că în orașul Manroe, organele 
J dvs. polițienești 
I doi temuți delii

i au pus mina pe ♦ 
doi temuți delicvenți și cu toată ,, 
rezistența acerbă depusă au fost'' 
duși acolo unde le e locul : ,, 
la casa de corecție; deoarece > 
criminalii sînt puțin cam fra-• 
gezi, unul a împlinit opt ani. , 
iar celălalt are aproape nouă. Și 
bine le-ați făcut. Să se învețe 
minte. Să-și cunoască lungul , 
nasului. Să știe odată pentru 
totdeauna că albul e alb și ne-

♦

negru. Sa afle că dvs. 
plac amestecurile decîl

I g'ul e 
I nu vă ,___
I în materie de coktail. Încolo
♦ separație severă, mai ales cînd 
I e vorba de oameni. Negrii si 
I stea deoparte în rezervații, în
♦ ghetouri și să aibă de-a face,
♦ în materie de alb, doar cu pu- 
I ful bumbacului pe care-l scot
♦ de pe imensele plantații ale 
T Carolinei de Sud pe care o gu- 
« vernați dvs. cu creștinească w
♦ țelepciune.
♦
♦

♦ 
♦

1
Prin urmare ați procedat cum 

nu se poate mai părintește cfatd 
ați ordonat polițiștilor dvs. să 
înhațe pe cei doi pui de negrii. 
Ei s-au făcut vinovați de o cri
mă capitală. Călcarea tabu-u- 
rilor rasiale. Jucîndu-se, pe 
maidan au uitat ce li se cuvine 
și ce nu, și au atins cu mina 
lor neagră, mina albă a unei 
fetițe. Oamenii dvs., vigilenți 
cînd e vorba să se păstreze 
demnitatea albilor, dar orbi .

| precum cîrtița în ce privește ti-Y 
▼ căloșile gangsterilor, au pus ț 
I mîna pe ei, i-au urcat în dubă ♦ 
Își i-au svîrlii în școala de co

recție.

I
Dar dvs. să fiți cu conștiința 
împăcată, nici dumnezeul albi
lor n-ar fi procedat mai îngă
duitor, De aceea aș avea cîte
va propuneri, care să vă ajute 
să străluciți și dvs. cel puțin cît 
colegul întru rasism, dl. Fau- 
bus, satrapul de la Little Rock. 
Și cum am băgat de seamă că 
v-ați ales ca sector de activitate, 
pruncii, n-ar fi rău ca strășni- 
cia dvs. să supraliciteze gloria 
lui Irod.
Opriți, sugrumați zîmbetul 

copilului negru adresat unui 
alb, indiferent de vîrstă Cînd 
vor vedea un alb, negrii să fugă 
cît îi țin picioarele. tn mod 
contrar, aplicați criminalilor 
pedepsele cele mai aspre — 
linșajul, pușcăria pe viață, sca- | 
unul electric. Pedeapsa cea mai | 
severă să fie însă aplicată ♦ 
pruncilor, fiindcă numai așa 1 
veți putea stîrpi din fașă pre- J 
tențiile egalitariste ale negri- ♦ 
for. Orice puști care va zîmbi, î 
care va privi către un alb să Y 
fie ucis. Dacă delicventul nu va ♦ 
fi descoperit în cinci minute, 1 
arestați din cinci în cinci copii Y 
sub doi ani și executați-i (nu | 
cu sabia ca pe vremea lui Irod) I 
ci pe scaunul electric.

Nu mă îndoiesc că aceste v 
propuneri sînt pe măsura ini- I 

mii și sentimentelor dvs.
Fără respect t

AL. GIRNEAȚA f

i
♦

II îl

it L

pt^’stg Elena Deteș-nu de la întreprinderea „Mătasea popu
lari" jJin Capitală - jte fruntașă în muncă.

Citiți
în pagina 2-a:

cercetători



Tinerii cercetători răsimnd cu însuflețire 
CHEMĂRILOR PARTIDULUI
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Expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la ședința 
plenară a C.C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie asupra mărețelor 
perspective pe care le deschide proiectul de plan pe 1959, a 
găsit un deosebit răsunet în rîndurile maselor largi ale oamenilor 
muncii, ale tineretului țării noastre.

In întreprinderi și gospodării agricole colective, în instituții 
și institute de cercetări științifice, oamenii muncii își exprima 
entuziast acordul deplin cu sarcinile trasate de partid și se an
gajează să-și intensifice eforturile pe drumul obținerii unor noi 
și mărețe victorii în dezvoltarea economiei naționale, în ridicarea 
nivelului de trai material și cultural al poporului, in opera de 
construire a socialismului în țara noastră.

Chemînd oamenii muncii din țara noastră să-și îndrepte efor
turile principale în domeniul dezvoltării economiei naționale în 
direcția descoperirii și valorificării numeroaselor și importantelor 
rezerve existente în toate ramurile economiei naționale, sporirii 
volumului producției de metal, extinderii prospecțiunilor petro
lifere pentru mărirea rezervelor industriale, grăbirii ritmului de 
punere în funcțiune a noilor unități ale industriei chimice, in
dustrializării și valorificării superioare a materialului lemnos, 
dezvoltării continue a producției bunurilor de larg consum, in
tensificării construcțiilor de locuințe, îmbunătățirii activității în 
sectorul construcției și modernizării drumurilor, preocupării 
pentru continua dezvoltare a sectorului socialist al agriculturii și 
mărirea producției agricole, creșterii șeptelului de oi și îmbună
tățirea raselor de ovine, intensificării măsurilor de introducere a 
tehnicii moderne, Plenara C.C. al P.M.R. a pus sarcini de mare 
importanța și în fața cercetătorilor din institutele de cercetări 
științifice.

In dorința de a împărtăși cititorilor noștri cîteva din marile 
probleme ce stau în prezent în fața tinerilor cercetători ne-am 
adresat zilele acestea cîtorva dintre directorii institutelor de 
cercetări științifice din Capitala, care ne-au declarat următoa
rele t

Bn aspect de muncă la Institutul de cercetări metalurgice,

t
Q 
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Expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la ședința Plenară 
a C.C. al P.M.R. din 26—28 no
iembrie 1958 deschide largi 
perspective în fața cercetători
lor institutului nostru ale căror 
studii au drept obiectiv lărgirea 
bazei de materii prime, moderni
zarea procesului tehnologic, ela
borarea de noi procese tehnologi
ce în vederea fabricării unor pro
duse care se importă în prezent.

Pe linia acestor obiective aș 
vrea să enumăr cîteva din realiză
rile institutului nostru la care și-au 
adus din plin contribuția tinerii 
noștri cercetători și care au o anu
mită importanță în îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid în fața 
industriei noastre siderurgice.

In această ordine de idei am re
marca printre altele activitatea 
ing. Nicolae Iatan, care a studiat 
problema îmbunătățirii procesului 
tehnologic de fabricare a lingotie- 
relor de fontă în vederea reducerii 
consumurilor de lingotiere pe tona 
de oțel și ca atare pentru reduce
rea prețului de cost al oțelului.

In ceea ce privește elaborarea 
de noi procese tehnologice meri
tă menționată activitatea tînărului 
inginer Dante Cosma și a altor 
cercetători care au pus la punct un 
nou proces tehnologic pentru ela
borarea oțelurilor aliate cu crom, 
mangan, titan ce vor substitui o- 
(elurile aliate cu nichel folosite în 
industria constructoare de mașini.

Aplicarea acestui proces tehno
logic va duce la reducerea consu
mului de nichel cu 25 kg. la tona 
de oțel. De asemenea prin stabi
lirea de către institutul nostru 
(prin strădaniile tinerilor ingineri 
Leonida Petri și Liliana Solomon) 
a procesului tehnologic de fabri
care a refractarelor forsteritice din 
materii prime indigene s-a reușit 
a se înlocui la o serie de cuptoare 
refractarele bazice venite din im-, 
port.

Încercând să vă spunem cîteva 
cuvinte despre contribuțiile pe 
care le vor aduce tinerii noștri cer
cetători în îndeplinirea marilor 
sarcini puse de partid în fața in
dustriei noastre, trebuie să subli
niem în primul rînd aportul pe 
care-l vom aduce în bătălia pen
tru reducerea prețului de cost prin 
scăderea consumului specific de 
materie primă, combustibil, ener
gie electrică etc. Așa cum rezultă 
din expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej o reducere însem
nată a consumului de cocs la fur
nale se poate realiza prin folosi
rea gazului metan, problemă de 
oare se ocupă tinerii noștri cerce
tători.

De asemenea, pentru lărgirea nu-

Ne răspunde
Ing. Adrian Mihail

candidat în științe tehnice, direc
torul Institutului de cercetări me

talurgice.
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mărului de sortimente, institutul 
nostru (în acest domeniu lucrează 
tînărul inginer L. Sternberg) are 
în curs de cercetare problema mă
ririi sortimentelor de profile prin 
extruziunea oțelurilor.

In vederea folosirii dxigenului în 
metalurgie (căci așa cum ne arată 
documentele plenarei prin intro
ducerea în viitorii doi, trei ani a 
folosirii oxigenului la topirea șar
jelor de oțel va crește productivi
tatea cuptoarelor cu 20—25 la 
sută) institutul nostru a rezolvat 
problema folosirii oxigenului în 
cuptoarele de oțel electrice și sa 
preocupă de extinderea acesteia 
în uzinele constructoare de mașini

♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

„ELANUL SI ABNEGAȚIA TINERETULUI MUN- 
: CITOR CONSTITUIE O MARE FORȚĂ IN ÎNDE

PLINIREA SARCINILOR DE DEZVOLTARE A 
ECONOMIEI NAȚIONALE. SUB CONDUCEREA 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID, ORGANIZAȚIILE 
DE U.T.M. TREBUIE SĂ MOBILIZEZE MASELE 
LARGI ALE TINERETULUI LA LUPTA PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA CU SUCCES A PREVEDERILOR 
PLANULUI DE STAT“.

m (Din expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la ședința 
plenară a C.C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958).

care dispun de cuptoare electrice. 
De asemenea, pe baza materiei 
prime existente, institutul nostru e 
în curs de a stabili un proces teh
nologic pentru fabricarea feroman- 
ganului în vederea reducerii im
portului.

Colectivul institutului nostru se 
va preocupa de asemenea de în
sușirea procesului tehnologic pen
tru cîteva calități de oțeluri și a- 
liaje noi necesare fabricației lo
comotivei Diesel electrice.

Expunînd numai cîteva din pro
blemele pe care le vom ataca pe 
larg, pe baza sarcinilor puse în 
fața noastră de către partid, am 
deplina siguranță că tinerii cerce
tători vor fi în fruntea acelora 
care își vor dărui toate forțele 
in vederea introducerii tehnicii 
noi, în vederea unei continue creș
teri a productivității muncii și a 
reducerii prețului de cost.

Intr-unui din laboratoarele institutului de cercetări agronomice al- R. P. Romine^

Proiecte pentru locuinț

<T)iiLnuLii wt&deuie
un ftteț de cost 
mai tedjju

Pentru dezvoltarea rapidă 
a industriei chimice

ieftine și confortabil

Expunerea făcută de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej ]a ședința ple
nară a C.C. al P.M.R. din 28-28 
noiembrie 1958 s-a ocupat și de 
dezvoltarea rețelei de drumuri. 
Este limpede că trebuie să acor
dăm atenție rețelei existente de 
drumuri, deoarece cele cîteva 
zeci de mii de km. de drumuri ne- 
modemizate aduc prejudicii eco
nomiei noastre naționale. In ace
ste condiții se cer mai muiți km. 
de drumuri modernizate, în tim
pul cel mai scurt posibil și cu 
cheltuieli minime.

Priceperea și conștiința perso
nală a proiectantului are un rol 
important în alegerea soluției ce
lei mai juste, atît din punct de 
vedere tehnic cit și economic. 
Trebuie să arătăm însă că nu 
întotdeauna proiectanții noștri au 

'Ținut cont de aceste principii, lă- 
sîndu-se influențați de procedeele 
tehnice și de stasurile în vigoare, 
unele nejustificat de severe în 
ceea ce privește folosirea’ unor 
materiale pentru construcția de 
drumuri.

De asemenea, la studiul compa
rativ întocmit pentru diferitele so
luții, nu s-a acordat întotdeauna 
ponderea hotărîtoare factorului e- 
conomic, însistîndu-se mai mult 
asupra aspectului tehnic al so
luției ceea ce a dus în unele ca
zuri la adoptarea unor soluții 
prea costisitoare. Totodată prin 
neglijarea folosirii la maximum 
a fundațiilor existente și a ma- 
teriailelor de construcție locale, 
proiectanții noștri au făcut o se
rie de proiecte mult prea costisi
toare care au necesitat aducerea 
de materiale de la mari distanțe.

Prin studierea conștiincioasă a 
reliefului, a scurgerii apelor, prin 
studierea surselor de materiale 
locale și folosirea lor pe scară 
mare, prin folosirea pietruirii exi
stente în platforma drumurilor ac-

Ne răspunde 
Ing. A. Petroianu

Directorul Institutului de studii 
și proiectări transporturi, din ca
drul 
turi

Departamentului Tnanspor- 
Rutiere, Navale și Aeriene
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proiectanții pot face marituale, 
economii. Noi am reușit de curînd 
printr-un studiu atent, să creăm 
un nou tip de sistem rutier prin 
schimbarea unor materiale scum
pe și deficitare (criblură și ma
cadam) cu prundiș de nuri și re
zultatele obținute sînt satisfăcă
toare. La laboratorul Trustului de 
construcții de drumuri și poduri 
tînărul inginer Radu Vîrlan stu
diază astăzi problema folosirii 
pămînturilor stabilizate (amestec 
de pămînt cu bitum sau ciment) 
la fundațiile drumurilor moderni
zate și rezultatele de pînă acum 
sînt promițătoare.

In cadrul institutului nostru de 
proiectări lucrează mulți tineri 
care contribuie prin activitatea lor 
la continua îmbunătățire a rețelei 
noastre de drumuri. în cadrul a- 
telierului nr. 1 avem o brigadă de 
15 tineri condusă de inginerul 
Arthur Brener. Ei au proiectat 
cîteva drumuri. Proiectanții Vasile 
Neștianu și Iosif Fako, tehniciană 
Teodora Fiicea și calculatoarea 
Marieta 
merită a fi evidențiați în mod deo
sebit pentru activitatea lor.

Tineri bine pregătiți și cu în
drăznețe propuneri de ieftinire a 
modernizării drumurilor noastre 
naționale lucrează în toate secțiile 
institutului. Proiectanții Dan Si- 
nescu și Eugen Finichiu, topome
trii Crăciun Sîrbeanu și Valeria 
Bucur și mulți alții își aduc apor
tul lor la buna desfășurare a 
muncii institutului.

Conducerea institutului nostru

a organizat nu de mult o discuție 
pe marginea capitolului privind 
dezvoltarea rețelei de drumuri 
din expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie. Toți 
tinerii și-au însușit aprecierile fă
cute și au privit în mod critic și 
autocritic activitatea lor și a to
varășilor lor și alături de comu
niști s-au angajat să traducă în 
fapte indicațiile partidului.

Noțiunea de 
„ritm accelerat" 
caracterizează 1 

pe deplin impe
tuoasa dezvol
tare a industriei 
chimice în anii 
puterii populare. 
Intr-adevăr, faptele 
industria chimică a 
anii puterii populare de 8 orj față 
de nivelul anului 1938.

Noi, cercetătorii de la 1CECHIM 
/putem spune cu tnindrie astăzi că 

în ultimul timp ne-am preocupat 
de o serie de cercetări care vor 
prinde viață, vor fi aplicate în in
dustrie în cadrul planului de stat 
pe anul 1959.

în această ordine de idei au 
fost astfel făcute o serie întreagă 
de cercetări pentru ca în anul vi
itor să poată intra în funcțiune o 
secție de policlorură de vinii cu 
o capacitate de 5.500 tone, la u- 
zinele chimice Turda. De aseme
nea, secția de fenol care va intra 
în funcțiune la Făgăraș a pus și 
pune în fața noastră problema va
lorificării sulfitului de sodiu (un 
produs secundar), cercetările noa
stre tinzînd să pună la dispoziția 
economiei naționale un produs ne
cesar industriei bunurilor de con
sum popular.

Un colectiv de cercetători con
dus de tinăra Olimpia" Răitan a 
ajuns într-o tază avansată în ceea 
ce privește cercetările pentru va
lorificarea sulfitului de sodiu.

Pentru a pune în funcțiune fa
brica de relon de la Săvinești in
stitutul nostru a format o brigadă 
de peste 20 cercetători (majorita
tea dintre ei fiind tineni) care va 
lucra efectiv în uzină ajutînd mun
citorilor să pună în funcțiune fa-

Ne răspunde 
dr. Gavril Mureșan

Director al Institutului 
de cercetări chimice
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ne arată că 
crescut în

Bănescu sînt tineri ce

brica respectivă.
O grijă deo

sebită va fi a- 
cordată produc
ției de îngrășă
minte chimice.

La Năvodari 
un grup de cer

cetători ai institutului, (dintre care 
majoritatea sînt tot tineri) lucrea
ză la elaborarea metodelor anali
tice necesare pentru controlul fa
bricației. In afara preocupărilor ce 
privesc cercetările noastre pentru 
dezvoltarea industriei chimice (din 
care v-am amintit cîteva mai sus), 
sarcini de mare răspundere revin 
institutului nostru și pe linia cer
cetărilor pentru acele ramuri ale 
economiei naționale ce nu aparțin 
industriei chimice.

Cercetătorii noștri se vor de
dica printre altele probleme
lor valorificării superioare a lem
nului (elaborarea cleiului sintetic 
corespunzător din punct de vedere 
calitativ și la un preț convenabil 
este o sarcină a institutului nos
tru), obținerii unui mare număr 
de antidăunători și îngrășăminte 
speciale pentru agricultură, utili
zării maselor plastice în construc
ții, realizării într-un timp scurt a 
seiniconductorilor pe bază de ma
terii prime din țară.

în zilele acestea, cînd întregul 
nostru popor discută documentele 
plenarei Comitetului Central al 
Partidului, tinerii noștri cercetă
tori, (printre care se numără ti
nerii fruntași Maria Tais, Emilia 
Fiastru, Viorica Georgescu, Con
stantin Sîrbu și mulți alții) și-au 
manifestat mai mult ca oricînd 
dorința de a-și dărui toate forțele 
pentru continuul avînt al indus
triei noastre chimice.

Expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Daj la plenara C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie s-a 
ocupat pe larg de problema con
strucției de locuințe. Unele lip
suri și practici învechite analizate 
cu acest prilej, privesc și activi
tatea institutului nostru căruia îi 
revenea un rol însemnat în tipi
zarea construcțiilor de locuințe. 
Unele proiecte tip nu au cores
puns însă întrutotul specificului 
diferitelor regiuni și nu au ținut 
seama de folosirea materialelor 
locale.

Vă voi da cîteva amănunte des
pre măsurile pe care le-am luat 
și le vom lua în viitor pentru a 
proiecta construcții de locuințe tot 
mai ieftine. Principalul lucru e că 
noi nu mai proiectăm locuințe tip 
începînd cu planul sau fațada 
fără a ne interesa de aspectul e- 
conomic, cum greșit s-a făcut în 
unele cazuri, ci cu precizarea co
stului locuinței trecînd astfel la 
proiectarea de tipuri de locuințe 
confortabile și cu un aspect fru
mos, la un preț de cost redus. 
Noi am părăsit de aseme
nea tipul unic de locuințe creat 
pentru a fi valabil în întreaga 
țară și proiectăm locuințe ce țin 
cont de regiunea respectivă, de 
condițiile locale și de execuția 
materială. Vom proiecta de a- 
semenea numai apartamente pen
tru o singură familie și fiecare 
proiect în parte va fi întocmit pe 
baza unei documentări serioase a- 
supra posibilităților de materiale 
de construcții. Astfel, în Valea 
Jiului vom avea în vedere între
buințarea sterilului existent, pre- 
văzîndu-se pereți turnați, cu un 
preț de cost redus, iar în Bucu
rești, unde există condiții și meto
de de execuție^ industrializate a- 
vansate se vor putea prevedea pe
reți întregi, prefabricați. Reduce
rea judicioasa la nivelul necesar a 
tuturor suprafețelor inutile (scări, 
spații pierdute, coridoare etc,) 
eliminarea subsolurilor și înlocui
rea boxelor cu anexe gospodă
rești la suprafața solului, elimi
narea soluțiilor constructive 
necorespunzătoare (folosirea neju- 
dicioasă a prefabricatelor) și prin 
reducerea înălțimii etajelor la o 
înălțime optimă noi am realizat 
reducerea prețului de cost al u- 
nor construcții de locuințe la 
50.009 lei și unele chiar sub

Ne răspunde 
Peto-e VernescuIng

Director tehnic al Institutului 
de proiectări de construcție tip 
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40.000 lei. Dar și aceste proiecte 
sînt supuse acum unei analize te
meinice pentru a găsi noi căi de 
reducere a prețurilor lor.

Toate acestea nu se fac însă în 
dauna confortului.

V-am vorbit în general despre 
activitatea institutului nostru 
deoarece în ea se încadrează ac
tivitatea tuturor tinerilor. Un a- 
port deosebit la găsirea și în 
special la realizarea căilor de re
ducere a prețului de cost îl aduc 
și-l vor aduce tinerii proiectanți 
și cercetători din cadrul institu
tului nostru. Tineretul formează 
o bună parte din colectivul no
stru și în ultimul timp ei au fost 
aceia care au venit cu idei noi, 
interesante, pentru continua redu
cere a prețului de cost al locuin
țelor, ajungîndu-se de la 80.000 
lei, prețul unui apartament con
struit la Onești, Orașul Stalin, 
sau București la 50.000 lei. In 
momentul de față sînt în elabo
rare o serie de proiecte a căror 
preț de construcție este sub 40.000 
lei și conform indicațiilor Plena
rei C.C. al P.M.R. vom merge pe 
această linie.

||wî

In jurul proiectului unui nou bloc de locuințe pentru muncitorii de la Onești, cîțiva membrii ai brigăzii de tineret de la Institutul 
de proiectări de construcții tip se sfătuesc asupra unor noi detalii tehnice ce ar putea aduce o mal mare reducere a prețului de cost. 

Foto ; N. STELORIAN

Acum o lună și jumătate 
nizația de bază U.T.M. din 
tut a creat o brigadă de t: 
compusă din 12 tineri proiec 
brigadă condusă de tînărul 
Nicolae Vlădescu și de ing. 
rin Catană. Astăzi ei lucrea 
cîteva tipuri de locuințe frt 
se, confortabile și ieftine. Ia 
pildă proiectul unui bloc lin 
se va construi la Onești. E! 
prinde 15 apartamente a 2 
re și trei apartamente cu tr 
mere, prevăzute cu băi. buc 
spațioase și pentru luat mi 
complectă dotare cu instala 
nitare și cu încălzire cer 
Prețul mediu al unui apart 
de 2 camere va fi de 40.0T 
folosindu-se pereți 
nolit. De 
finitivat proiectul unui bl 
locuințe 
de două 
tamente compuse dintr-o ci 
vestibul, chicinetă, baie, 
va avea 30 apartamente și 
văzut tot cu încălzire cet 
Prețul unul apartament va 
23.500 lei. Brigada pregăte 
asemenea și alte proiecte i 
frumoase și prevăzute cu tc 
fortul necesar. Atît membrii 
zii cît și ceilalți .tineri din 
tutui nostru dovedesc prin 
că și-au însușit criticile ad’ 
plenară și că au pornit 
pe drumul îndeplinirii ijț 
ilor ei.

turnaț
asemenea ei a ’

pentru familii 
persoane cu

Ne răspunde
Dr. ing. Gh. I. Pană

Director științific adjunct al Insti
tutului 
pentru

de cercetări științifice 
materiale de construcții și 
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ani a-au

în acee 
dine de 
vrea să tn 
ționez fa] 
în direcții 
canizării 
șului de i 
ție s-au 
cat lucrai 
nerilor

ing. Marghitan ți ing.
au conceput diferite

Patrimoniul fo
restier este una 
din marile bogă
ții ale țării noa
stre căreia par
tidul și guvernul 
îi acordă o a- 
tenție deosebită.

Așa cum arăta 
tov. Gh. Gheor

ghiu-Dej, în ultimii 10
executat lucrări de împăduriri și 
de complectări a pădurilor, îm- 
bunătățindu-se fondul silvic a că
rei suprafață este de cca. 6,5 mi
lioane hectare.

în domeniul prelucrării lem
nului, preocuparea principală a 
țării noastre se îndreaptă spre in
dustrializarea și valorificarea su
perioară a materialului lemnos.

Pe linia aceasta, institutul nostru 
a efectuat o serie de cercetări în 
vederea debitării raționale a che
restelei, în vederea reducerii con
sumurilor specifice, în vederea 
economisirii lemnului de rășinoase.

în această ordine de idei tre
buie să remarcăm activitatea unor 
tineri cercetători ca ing. Gh, Luca, 
care a reușit să creeze noi tipuri 
de lăzi din lemn de fag (din care 
unele sînt de acum standardizate), 
ing. Șt. Iacob care a făcut lucrări 
cu rezultate concludente pentru 
utilizarea lemnului de fag în di
verse elemente de construcție (co- 
fraje, uși, ferestre, dușumele, 
oarbe etc.) O serie de cercetări 
încununate de succes s-au făcut în 
ceea ce privește folosirea plăcilor 
aglomerate din așchiile de lemn la 
fabricarea mobilei. în acest fel o 
parte din producția fabricii recent 
intrată în funcțiune de la Brăila 
(fabrică care folosește ca ma
terie primă lemnul de plop și 
de salcie din Delta Dunării care 
pînă acum nu se valorifica pe cale 
industrială) va putea fi utilizată 
în direcția aceasta. Vă pot anunța 
astfel că tinerii ingineri Gheor
ghiu și Niculescu au realizat pro
totipul de mobilă cu elemente din 
plăci aglomerate din așchii de 
lemn.

tori
care 
zitive pentru mecanizarea 
carii mobilei.

Expunerea tov. Gh. Gbe 
Dej la recenta plenară a 
P.M.R, a deschis în fața ir 
lui largi perspective în eh 
unor cercetări importante 
ce privește extinderea folo. ' 
perioare a lemnului de fag 
ducerea pe scară cît mai 1 
construcție a plăcilor agi 
din așchii de lemn, din fi 
lemn, precum șj a utilizări 
nale a lemnului rășinos.

Documentele plenarei ara 
tre altele necesitatea inter 
valorificării complexe a ma 
noase. Trebuie să vă anim 
această direcție, pe baza u 
țiative venite din partea 
tuiui, a luat ființă Ia 
„Horia, Cloșca și Crișan" ( 
cău o secție pentru fabricai 
lor la care se utilizează m: 
degradat nevalorificat pe <

Expunerea tovarășulu 
Gheorghiu-Dej a găsit un la 
în rîndurile tinerilor noștr 
tători. mulți dintre ei. anca 
ca prin studiile lor, prin J 
tehnică pe care o vor da 
prinderilor industriale din 
litatea lor să sprijine, 
acțiunile inițiate de part 
tru industrializarea și valo 
superioară a materialului 
pentru întcmirea unui | 
de dezvoltare în ritm acee 
industrializării complexe a 
lui, astfel încît să ajungem 
lorificăm masa lemnoasă 1 
Iul atins de țările cu rel 
cele mai înalte în acest d



M asigurăm pretutindeni o largă participare

TELEGRAMA

a tineretului la spartachiada de iarnă
Două feluri de a privi Spartachiada

de iarnă a tineretului

Halterofilul Ion Radu evoluind în cadrul categoriei semi-grea 
a cucerit locul iii, totalizind in cele trei încercări: aruncat, 

împins, smuls, 217,500 kg.

linear muncitor —

talentat haSterofâl
Două imagini imor

talizate pe pelicula 
aparatului de foto
grafiat, mi-au pus 
în față o dilemă. 
Oare este una și ace
iași persoană ? Poa- 
te-i vorba de-o sim
plă asemănare. Căci 
prima imagine a 
fost făcută la între
cerile pe colectiv ale 
actualei ediții a Spar
tachiadei de iarna 
desfășurate la fabri
ca „Mătasea Popu
lară" iar cea de-a 
doua la o întrecere 
oficială de haltere 
organizată duminică 
în cinstea zilei de 30 
Decembrie.

însemnările de pe 
carnetul fotoreporte
rului însă m-au scoș 
din încurcătură. Am
bele imagini aparțin 
uneia și aceleiași

persoane, Ion 
muncitor la 
„Mătasea Populară", 
din Capitală. Inte
resantă însă evo
luția neașteptat de 
lapida a acestui tî- 
năr halterofil. Cu 
numai două săptă- 
mîni tn urmă și-a 
făcut debutul.

Dotat pentru atle
tica grea. Ion Radu 
și-a... luat inima 
în dinți și s-a 
prezentat și la con
cursul de duminică 
pentru categoria 
semi-grea.

încercare 
nu-i vorbă, 
știi că ești 
— întrecerile etapei 
a I-a a Spartachia
dei, i-au fost pe de
plin favorabile pen
tru aceasta — cînd 
știi că tovarășii tăi

Radu, 
fabrica

serioasă, 
dar cînd 
pregătit

de muncă sînt în 
sală, la fel de emo
ționați, parcă și 
greutățile halterei 
sînt mai... ușoare.

Prima încercare, a 
doua, a treia la sti
lul împins: 90 kg.

Nouă zeci de kg. 
nu-i o culme. Pentru 
un începător însă 
este un mare succes, 
un prim pas către 
consacrare. Iar pen
tru noi o nouă do
vadă că întrecerile 
acestei mari compe
tiții de masă — 
Spartachiada de iar
nă a tineretului, pri
lejuiesc ca întotdea
una descoperirea de 
noi elemente 
tate, dotate pentru 
sport, 
largă a tineretului 
nostru.

R. VASILE

talen-

din masa

Spartachiada de iarnă a tinere
tului este acum în plină desfășu
rare. Și în acest an ea s-a bucu
rat de aceiași preocupare din par
tea organiazțiilor U.TJW., a colec- 
velor sportive. Dovada o constitue 
faptul că numai în primele 15 zile 
de la deschiderea Spartachiadei 
de iarnă au fost antrenați în în
treceri, sute de mii de tineri de pe 
întreg cuprinsul țării. Aceasta de
monstrează cu prisosință caracte
rul de masă al competiției, faptul 
că în rîndul tineretului de la ora
șe și sate, practicarea discipline
lor sportive în timpul iernii se 
bucură de mult succes.

★
Nu departe de orașul Giurgiu, 

reședința raionului cu același nu
me, pe șoseaua București-Giurgiu, 
se găsește satul Remus, comuna 
Turbatu. Actuala ediție a Sparta
chiadei de iarnă s-a soldat, de 
fapt pentru tinerii din satul Remus 
cu debutul în această întrecere de 
masă. De aceea era și firesc ca 
perioada de pregătire să fie privi
tă cu seriozitate de către organi
zația U.T.M. și colectivul sportiv, 
înființat cu puțin timp în urmă. In 
planul comun de acțiune făcut de 
organizația U.T.M. și colectivul 
sportiv s-a prevăzut să fie antre
nați în întrecerile din cadrul 
spartachiadei, 200 de tineri. O 
intensă muncă a dus organizația 
U.T.M., colectivul sportiv, pentru 
popularizarea competiției, precum 
și pentru pregătirea materialelor 
sportive necesare. Astfel, au fost 
procurate cîteva mese de șah, iar 
U.C.F.S. — raion a înzestrat colec
tivul sportiv, cu o masă de tenis. 
Pînă acum au început întrecerile la 
trîntă și șah. Se fac, de asemenea, 
pregătiri și pentru sezonul de iar
nă, cînd tinerii vor lua parte la 
întrecerile de patinaj și schi. Pen
tru patinaj va fi amenajată o por
țiune a lacului de lîngă sat, iar în 
jurul acestuia va fi amenajată o 
pîrtie pentru întrecerile de schi.

Se poate ușor observa, că or
ganizația U. T. M. al cărui se
cretar este Gheorghe Bodoc, pre
cum și colectivul sportiv, au acor
dat o mare atenție mobilizării și 
pregătirii din timp a întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Desigur că la obți
nerea acestor succese a contribuit 
și sprijinul pe care organizația 
U.T.M., colectivul sportiv din sat 
l-a primit din partea raionului 
U.T.M. prin activistul Soare Mir-

cea care 
manent 
U.T.M.

a îndrumat în mod per- 
activitatea organizației

★

La numai trei kilometri de satul 
Remus se află comuna Daia. O 
comună mare, cu oameni harnici 
și pricepuți. Aici însă, problema 
antrenării tinerilor la spartachiada 
a fost lăsată în voia soartei. Or
ganizația U.T.M., colectivul spor
tiv, pînă acum nu au întreprins ni
mic în această problemă. Nu s-a fă
cut nici un plan economic de acțiu
ne, nu âu fost popularizate nici în
trecerile din cadrul Spartachiadei. 
In comună sînt foarte multi tineri 
și cu toții sînt dornici să practice 
sportul. Dar comitetul organizației 
U.T.M. a rămas pasiv la toate 
insistențele tinerilor. Cum se ex
plică această stare de lucruri 7 
Tovarășul Berechet Stelian, locți
itor al secretarului U.T.M., ne-a 
spus că a fost foarte ocupat cu 
alte probleme. Ce au făcut însă 
ceilalți membri ai biroului U.T.M.? 
La rîndul lor ei au considerat 
Spartachiada ca o problemă mi
noră, o problemă căreia nu meri
tă să i se acorde nici o atenție. 
Așa se explică situația existentă 
din această organizație U.T.M. 
Nici colectivul sportiv nu a în
treprins nimic. Cele două organi-

rații care răspund direct de a- 
ceastă problemă sau îndemnat 
-una pe alta, în schimb nici una 
nu a trecut la acțiune.

Faptul că pînă acum organiza
ția U.T.M. și colectivul sportiv, 
nu au făcut nimic, dovedește o 
crasă delăsare din partea acesto
ra față de antrenarea tineretului 
la această largă competiție de 
masă.

De această situație nu s-a sezi- 
sat pînă acum nici comitetul raio
nal U.T.M. Pentru inactivitate, 
pentru lipsă de preocupare față de 
această problemă, membrii comite
tului U.T.M. pe comună trebuiau 
trași la răspundere.

Este necesar ca organizația 
U.T.M. și colectivul sportiv să 
treacă de îndată la acțiune. Comi
tetul raional U.T.M. are datoria 
să acorde tot sprijinul său organi
zației U.T.M., colectivului spor
tiv.

Spartachiada de iarnă a tinere
tului trebuie să constituie și pen
tru ei un prilej minunat pentru 
antrenarea tineretului la o bogată 
activitate sportivă. Spartachiada 
de iarnă trebuie să constitue și 
pentru această organizație U.T.M., 
un nou pas spre dezvoltarea spor
tului de masă în rîndul 
de la sate.

I>E SCURT
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tinerilor
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• Vremea frumoasă a per
mis ca echipele bucureștene de 
fotbal să susțină duminică 
jocuri de verificare în vederea 
ultimelor întîlniri oficiale ale 
sezonului

Pe stadionul Republicii echi
pa C.C.A. a jucat în compania 
formației Progresul. Cu un a- 
tac în vervă, echipa Progresul 
a cîștigat cu scorul de 4—1 
(1—1). Au marcat Oaidă (2), 
Dinulescu și Neagu. Unicul 
punct al militarilor a fost rea
lizat de Alexandrescu.

• Tradiționala competiție 
de cielocros „Cupa 30 Decem
brie" desfășurată duminică în 
Capitală a fost cîștigată la a- 
ceastă ediție de maestrul spor
tului Constantin Dumitrescu 
(C.C.A.). Fostul campion al 
țării a arătat o temeinică pre
gătire dominîndu-și cu siguran
ță toți adversarii. Această com
petiție a constituit un nou pri
lej de verificare a pregătirii 
cicliștilor noștri fruntași în ve
derea participării la „Turul 
Egiptului.

38,066 puncte, Sonia 
(R.P.R.) 37,392 puncte etc.

Iovan

• Miercuri se vor desfășura 
ultimele restanțe din cadrul tu
rului campionatului categoriei A 
de fotbal. Cu începere de la 
ora 14 pe stadionul Gîulești 
echipa Rapid va primi vizita 
formației Știința din Cluj. La 
Constanța se dispută meciul 
care va opune formației locale 
Farul, echipa C.C.A.

Jocurile din cadrul seriei a 
Il-a a campionatului republi
can de hochei pe gheață au con
tinuat luni pe patinoarul artifi
cial din parcul ,123 August". 
Rezultatele înregistrate au fost 
următoarele: Voința Miercurea 
Ciuc — Surianul Sebeș Alba 
5—1; Nicovala Sighișoara — 
Tarom 11—3 ; C.C.A. — Stea
gul Roșu Orașul Stalin 4—2.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Tovarășului I. GH. MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne

București

Dorim din toată inima poporului frate romin noi 
succese și mai strălucite pe drumul glorios al so
cialismului, în lupta lui pentru consolidarea unității 
țărilor puternicului lagăr al socialismului în frunte 
cu Uniunea Sovietică, în lupta pentru menținerea 
păcii în Balcani și in întreaga lume.

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

In numele poporului albanez, al Prezidiului Adu
nării Populare a Republicii Populare Albania, al 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Al
bania, al Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Albania și în numele «nostru personal vă ex
primăm mulțumirile cele mai cordiale pentru salu
tul frățesc și felicitările trimise cu prilejul celei 
de-a 14-a aniversări a eliberării Albaniei.

ENVER HODJA 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

Sesiunea Consiliului
de Ajutor Economic

Intre 11 și 13 decembrie 1958 a 
avut loc la Praga cea de-a X-a 
sesiune a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. La lucrările 
sesiunii au participat delegațiile 
tuturor țărilor membre ale Consi
liului conduse de :

P. Shyti, Prim Vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării a 
Republicii Populare Albania ; R. 
Hristozov, Președintele Comisiei 
de Stat a Planificării a Republicii 
Populare Bulgaria ; J. Dolanski, 
Prim Vicepreședinte al Guvernu
lui Republicii Cehoslovace ; B. 
Leuscher, Vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane ; P. Jarosze- 
wiez, Vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone ; Al. Bîrlădeanu, Vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne ; 
A. Apro, Prim Vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare ; I I. Kuz
min, Vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

La sesiunea Consiliului au par
ticipat observatori din partea Re
publicii Populare Chineze, Repu
blicii Populare Democrate Coree
ne, Republicii Populare Mongole 
și Republicii Democrate Vietnam.

Sesiunea a fost prezidată de 
Reprezentantul Republicii Ceho
slovace în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, J. Dolanski.

Pornind de la recomandările 
Consfătuirii Reprezentanților Par
tidelor Comuniste și Muncitorești 
ale țărilor membre ale C.A.E.R., 
care a avut loc în luna mai 1958, 
privind dezvoltarea în continuare 
a colaborării economice între ță
rile socialiste pe baza realizării 
consecvente a diviziunii socialiste 
internaționale a muncii, precum și 
potrivit hotărîrilor sesiunii IX-a a 
Consiliului, s-a examinat 
siune raportul Comisiei 
nente de colaborare economică

tehnico-științifică în domeniul in
dustriei chimice privind dezvolta
rea, specializarea și cooperarea în 
producția de mase plastice, cau
ciucuri sintetice, fibre chimice și 
îngrășăminte minerale în țările 
membre ale C.A.E.R

Sesiunea a discutat de asemenea 
raportul Comisiei permanente de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică în domeniul siderurgiei 
privind specializarea și cooperarea 
în producția diferitelor feluri de 
laminate și țevi, ținîndu-se seama 
de construirea și punerea în func
țiune a noilor laminoare în țările 
membre ale Consiliului

Hotărîrile adoptate de Sesiune 
pe baza rapoartelor Comisiilor 
menționate, prevăd realizarea unei 
serii de măsuri practice în vederea 
unei mai adîncite specializări și 
cooperări în producție în dome
niul industriei chimice și side
rurgiei, ceea ce va contribui la în
făptuirea cu și mai mult succes a 
planurilor de perspectivă de dez
voltare a economiei naționale a 
țărilor membre ale C.A.E.R

în legătură cu sporirea volumu-

•~® <v>'

la se- 
perma- 

și

Reciproc
livrărilor de țiței din U.R.S.S. 
țările europene de democrație

Iuî 
în 
populară, Sesiunea a adoptat o 
hotărîre cu privire la măsurile 
practice de construire a unei con
ducte magistrale pentru transpor
tul de țiței din U.R.S.S., în Unga
ria, R. D. G., Polonia și Ceho
slovacia

S-a adoptat o hotărîre cu privire 
la crearea Comisiei permanente 
de colaborare economică și tehni- 
co-științifică din domeniul indus
triei ușoare și alimentare.

La sesiune a avut loc de aseme
nea un schimb de păreri asupra 
activității organelor C.A.E.R. în 
vederea îndeplinirii de către acestea 
a hotărîrilor sesiunilor Consiliului. 
S-au adoptat o serie de recoman
dări îndreptate spre îmbunătățirea 
în continuare a activității organe
lor C.A.E.R. și s-a stabilit cadrul 
problemelor care urmează să fie 
examinate la următoarea sesiune 
ordinară a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Sesiunea Consiliului s-a desfășu
rat într-un spirit de unanimă și 
deplină înțelegere.

Solemnitatea unor decorări 
la Prezidiul narii Adunări 

Naționale

Materialele sportive cu care sînt 
dotate colectivele sînt bunuri ob
ștești puse la dispoziția tinerilor 
sportivi spre a întregii condițiile 
existente în practicarea diferitelor 
ramuri sportive. Aceste materiale 
trebuie îngrijite și păstrate în 
așa fel, incit să poată servi pe ți
nerii sportivi la antrenamente șau 
concursuri. Lucrul acesta este în
țeles de către multe colective și 
organizații de bază U.T.M. din re
giunea Iași care dovedesc astfel 
grija cuvenită față de avutul ob
ștesc, bun al întregului popor.

La Clubul sportiv muncitoresc- 
studențesc Iași, de pildă, există 
o preocupare deosebită pentru 
păstrarea și îngrijirea echipamen
tului. Aceasta nu-i poate aduce 
decît laude tovarășului Gheorghe 
Rotariuc, responsabil cu această 
problemă la secția fotbal și to
varășului Gheorghe Floreseu, an
trenorul secției de box. La fel tre
buie menționat aici secretarul co
lectivului sportiv „Penicilina"- 
lași, tovarășul Marin Tigă și ma
gazinerul Radu Gheorghiu, care 
lin permanență se străduiesc să 
îngrijească și să întrețină în cele 
Îtni bune condiții materialele 
porfire. Ei primesc și sprijinul 

pema'nent al organizației U.T.M., 
care dovedește multă atenție fată 
,1c modul în care tinerii îngrijesc 
jn-’Jerialul sportiv.

O seamă de colective sportive și 
hrga-izații de bază U.T.M. dove- 
Wesc însă o condamnabilă nepăsa
re în păstrarea materialului spor
iri Conducerea colectivului spor- 
iv .Voința" Iași, manifestă o 
«omplectă indiferență pentru soar-

care:a materialului sportiv cu 
îste înzestrat colectivul. Acest co- 

, ac'iv are o magazie foarte bună.
'otuși materialele sportive stau cu

lunile acasă la sportivi și sînt fo
losite după bunul lor plac. Așa 
se face că mai întotdeauna echi
pamentul este murdar — și ce e 
mai grav — uzat la maximum, de
teriorat.

O crasă neglijentă față de echi
pamentul sportiv manifestă și co
lectivul sportiv de la școala 
de meserii din Iași care „păs
trează" atît de bine echipa
mentul, îneît elevii niciodată nu-1 
primesc la orele de educație fizi
că. In asemenea situație, firesc, te 
întrebi; există sau nu acest echi
pament ? Ce se face cu el ? Cine-1 
folosește și în ce scopuri ?

La școala medie din Hîrlău exis
tă numai resturi din echipamentul 
sportiv. Colectivul sportiv „Pro
gresul" nu are o magazie. Echipa
mentul este dat oricui fără chi
tanță. Tineri ca Ion Mihăilă, și-au 
făcut un obicei din a purta ori- 
cînd și oriunde echipamentul 
sportiv. Tinerii Mihai Mercar din 
Cotnari, Mihai Lăcătuș, Petru Lă
cătuș, Dan Ungureanu încă de la 
Spartachiada de vară nu au îna
poiat echipamentul sportiv. îl rnai 
au, l-au distrus — nu se întreabă 
nimeni. Situația este 
toare și la Murgeni. 
cauză că nu există o 
(deși posibilități pentru așa ceva 
sînt) materialele sportive le gă
sești aruncate peste tot în neorîn- 
duiaiă în sediul colectivului „Fla
căra", fără ca nimeni să aibă gri
jă de ele. La Podul Iloaiei, raio
nul Tg. Frumos, se observă un 
fenomen și mai grav. Tinerii de la 
„Recolta" deși au fost scoși de 
mult timp dtn campionatul regio
nal de fotbal mai poartă și acum 
pe stradă echipamentul sportiv.

Echipamentul sportiv repre
zintă bun obștesc în valoare de 
zeci și sute de mii de lei, pus de

asemănă-
Aici din 

magazie

către regimul nostru democrat 
popular, la dispoziția maselor largi 
a tinerilor iubitori de sport. Lip
sa de grijă pentru păstrarea și în
grijirea lui înseamnă azvîrlirea în 
vînt a acestor sume, înseamnă ri
sipirea averii obștești.

Nu am auzit nicăieri în regiu
nea Iași o organizație de bază 
U.T.M., un comitet comunal, 
orășenesc sau raional U.T.M. care 
să ia poziție împotriva acestor 
grave deficiențe. Cum se pot to
lera oare asemenea fenomene ? 
Cum de se complac în această to
tală indiferentă comitetele organi
zației U.T.M. a școlii de meserii 
din Iași, sau cele ai căror tineri ac
tivează în colectivele sportive 
„Voința", „Progresul”, „Flacăra" 
etc ?

Este necesar ca acestui mod de 
a „beneficia" de materialele spor
tive să i se pună capăt. Tovarășul 
Vasilis Mețcas, responsabilul co
misiei sportive de la Comitetul 
regional U.T.M. Iași, trebuie să 
înțeleagă că una din principalele 
sarcini ale comisiei, este și aceea 
de a veghea la felul cum sînt păs
trate și întreținute bunurile spor
tive din regiune. în același timp, 
organizațiile și organele U.T.M. 
din regiune, împreună cu consiliul 
regional U.C.F.S. au sarcina să 
pună capăt nepăsării lor în acest 
sens și să tragă aspru la răspun
dere pe cei care în mod flagrant 
risipesc sau înlesnesc risipa bunu
rilor sportive.

Este de datoria organizațiilor 
U.T.M. să desfășoare permanent 
în nodurile tineretului o intensă 
muncă de educare în spiritul păs
trării cu grijă a echipamentului 
sportiv.

• Duminică, ultima zi a în- 
tîlnirii internaționale de gim
nastică dintre echipele selec
ționate ale R. P. Romîne și 
R.S.S. Ucrainene din sala spor
turilor de ia Floreasca, gimnas
tele țării noastre s-au compor
tat excepțional reușind să ob
țină victoria cu scorul de 
i89,594—189,026 puncte. Cu 
mare succes a concurat cam
pioana R.P. Romîne Elena Teo- 
dorescu care s-a clasat pe pri
mul loc la toate cele 4 pro
be (sol, paralele, bîrnă și să
rituri) demonstrînd o grație 
deosebită. In clasamentul indi
vidual compus Elena Teodo- 
rescu, s-a clasat pe primul 
loc totalizind 39,098 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Raisa Gaplievskaia (R.S.S. U- 
craineană) cu 38,132 puncte, 
Ileana Petroșanu (R.P.R.)

• fn finala campionatului u- 
nional feminin de șah, după 
15 runde conduce maestru in
ternațională Kira Zvorîkina cu 
ț>'/2 puncte și o partidă între
ruptă, urmată de țahista gru
zină Caprindpsvili 
număr de puncte 
mai mult jucată.

cu același 
și o partidă

treilea meci• In cel da-al 
al turneului pe care-1 întreprin
de în Sudan echipa selecționa
tă de fotbal a R.S.S. Ucraine
ne a învins formația orașului 
Badmedani cu scorul de 5—1.

• Intîlnirea internațională 
de lupte clasice și libere din
tre echipele selecționate ale o- 
rașelor Budapesta și Ankara 
desfășurată în Palatul sportu
rilor din capitala maghiară a 
luat sfîrșit cu un frumos suc
ces al echipei gazde. Luptătorii 
maghiar) s-au comportat re
marcabil reușind să câștige cu 
scorul de 9—7,

(Agerpres)
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La cinematografele 
PATRIA, I. C. FRIMU, 

ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
și OLGA BANCIC 

Apreciata artistă sovietică 
LIUDMILA GURCENKO 

cunoscută din filmul 
„NOAPTE DE CARNAVAL" 

va apare in comedia muzicală 
în culori

„Fata cu chitaraa

cu 
MIHAIL JAROV 
F. RANEVSKAIA 

V. GUSEV 
B. PETKER 

E. BLINNIKOV 
Scenariul: B. LASKIN 

V. POLEAKOV
Regia: A. FAINTIMER 
Imaginea: A. TEPERIN 
Muzica: A. OSTROVSKI 

I. SAULSKI
In complectarea programului, 

documentarul romlnesc în culori 
„Băile Herculane

C. SLAVIC 
PETRE CODREA

Luni la amiază a avut loc la 
Prezidiul Marii Adunări Naționa
le solemnitatea unor decorări.

Au fost de față tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, general colonel Alexandru 
Drăghici, ministrul Afacerilor In
terne, Gheorghe Stoica, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări Na- 
ționale, general maior Stelian 
Staicu, adjunct al ministrului Afa
cerilor Interne, artistul poporului 
Costache Antoniu, Virgil Florea, 
director general al artelor din 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii și alții.

Pentru merite deosebite obținu
te în îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu au fost conferite deco
rații unor cadre din Ministerul 
Afacerilor Interne. Au fost deco
rați printre alții plutonierul Ni- 
colae D. Ezaru cu ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" cla
sa IlI-a, generalul maior Aurel 
Filip, căpitanul Ștefan Gh. Stan, 
locotenenții Tudor Vintilă și 
Isaia I. Popa cu Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" cla
sa IV-a.

A fost conferit de asemenea Or
dinul „Steaua Republicii Populare

Romîne“ clasa V-a cetățenilor 
Alexandru Paraschiv, Florea Bă- 
dilă și Nicolae Cristescu, care au 
sprijinit organele de miliție în în
deplinirea sarcinilor lor de servi
ciu.

Au fost înmînate ordine ale 
Republicii Populare Romîne unor 
cadre artistice și tehnico-admi- 
nistrative de la Teatrul de stat 
„Valea Jiului" din Petroșani, re
giunea Hunedoara. Pentru activi
tate îndelungată și merite deose
bite în domeniul teatrului s-a con
ferit Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa V-a ac
torului și regizorului loan 
viei și „Ordinul Muncii" 
IlI-a actorilor Ana Colda, 
tru Columbeanu, Gheorghe 
nescu și Ion Pavlescu.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a înmînat 
înaltele distincții, felicitînd căl
duros pe cei decorați.

In numele celor decorați a luat 
cuvîntul generalul maior Aurel 
Filip și actorul și regizorul loan 
Petrovici, care și-au exprimat an
gajamentul de a obține noi suc
cese în activitatea lor de viitor.

Petro- 
clasa 

Dumi- 
Iordă-

Deschiderea bazarului cărții rominești
Luni la amiază în cadrul Săp- 

tămînii cărții rominești, la Libră
ria noastră nr. 1 din Calea Vic
toriei, a avut loc deschiderea Ba
zarului Cărții rominești.

Au participat acad. Mihai Be- 
niuc, prim secretar al Uniunii 
Scriitorilor din R.P. Romînă, acad. 
Zaharia Stancu, directorul Tea
trului Național din București, Au
rel Mihale, director general al

Editurilor, M. Gafița șî Szemler 
Ferenc, secretari ai Uniunii Scrii
torilor din R.P. Romînă, scriitori, 
lucrători din sectorul de edituri și 
difuzare a cărții, oameni de artă, 
știință și cultură.

Scriitorul V. Em. Galan a vorbit 
despre succesele literaturii noastre 
în oglindirea vieții noi, despre lar
ga popularitate de care se bucură 
cartea în rîndul oamenilor muncii.

III

Nu uitați

Hocheiștii de la „Voința" Miercurea Ciuc au învins după o dispută de un remarcabil spectacol, 
formația „Știința" Cluj cu 6—5. Intîlnirea s-a desfășurat duminică pe patinoarul artificial din Par

cul sportiv „23 August" al Capi talei.
Foto: V. RANGA
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Cel de-al IlI-lea Congres 
Tineretului Cehoslovacal Uniunii

A

Declarația guvernului sovietic
în legătură cu 
Consiliului N.

sesiunea
A. T. O.

N.A.T.O. este un instrument de 
pregătire a unui război și că în
tregul sistem al organelor sale nu 
acționează decît în direcția extin
derii pregătirilor de război.

După cum se arată în Decla
rație, Uniunea Sovietică ar saluta 
orice acțiune, orice propunere a 
N.A.T.O. îndreptată spre micșora
rea încordării internaționale și ar 
fj gata să răspundă neîntîrztat la 
asemenea acțiuni și propuneri. 
Dar N.A.T.O. nu a manifestat 
niciodată o astfel de inițiativă.

Dimpotrivă, se subliniază în 
Declarație, sesiunile Consiliului 
N.A.T.O. sînt folosite în mod sis
tematic pentru respingerea orică
ror propuneri urmărind slăbirea 
încordării internaționale și înceta- 
rea cursei înarmărilor.

După cum constată guvernul so

MOSCOVA 15 (Agerpras). — 
TASS transmite: La 13 decembrie 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a trimis guvernelor tutu
ror statelor membre ale Organiza
ției Tratatului Atlanticului de nord 
textul Declarației guvernului so
vietic în legătură cu sesiunea Con
siliului N.A.T.O. care urmează să 
aibă loc la Paris.

Copii ale acestei Declarații au 
fost trimise guvernelor tuturor ță
rilor cu care Uniunea Sovietică 
întreține relații diplomatice, pre
cum și guvernelor altor țări mehi- 
bre ale O.N.U. .

Declarația guvernului sovietic 
adresată guvernelor statelor mem
bre ale N.A.T.O. cuprinde trei pro
puneri. .

Prima propunere: să se încheie 
între tarile care fac parte din , _ 
N.A.T.O. și din organizația Trata- vietic, in cercurile N.A.T.O. nu se 
tului de la Varșovia un pact de tace un secret din faptul că și la 
neagresiune, așa după cum _ au 
mai propus în mod oficial țările 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Guvernul sovietic propune să 
se cadă de acord ca în textele tra
tatelor nordatlantic și de la Var
șovia să fie introdusă o clauză 
care să prevadă că statele partici
pante la aceste tratate nu vor 
acorda ajutor militar și economic 
sau sprijin moral nici unuj agre
sor.

A doua propunere: să se cada 
de acord într-un viitor apropiat 
asupra creării în Europa centrală 
a unei zone in care să nu existe 
arme nucleare și arme rachetă, în 
baza propunerilor guvernului po
lonez care țin seama în multe pri
vințe de considerentele exprimate 
în țările occidentale.

A treia propunere: să se proce
deze la o reducere, hotărîtă de co
mun acord, a efectivelor trupelor 
străine de pe teritoriile țărilor 
N.A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia, la început fie chiar și 
pe scară redusă.

Guvernul Sovietic consideră de 
asemenea necesar ca în viitorul 
cel mai apropiat să fie reglemen
tată problema Berlinului, a cărui 
ocupare de către - trupe străine 
constituie o sursă serioasă de în
cordare internațională. Stabilirea 
statutului de oraș liber, demilita
rizat pentru Berlinul occidental 
este propusă ca o bază potrivită 
pentru rezolvarea problemei Ber
linului.

In declarația guvernului sovie
tic se subliniază că, după cum o 
dovedește întreaga activitate prac
tică a N.A.T.O., ea este o organi
zație militară închisă, profund 
ostilă intereselor menținerii, păcii 
și care își grupează participanții 
pe platforma politicii cursei înar
mărilor, a ațîțării prin toate mij
loacele a „războiului rece", a 
subminării colaborării pașnice din
tre state.

Blocul militar N.A.T.O., se spu
ne în Declarație, a fost creat pe 
o bază incompatibilă cu principiile 
și țelurile O.N.U. și activitatea lui 
a adus și continuă să aducă multe 
prejudicii cauzei Organizației Na
țiunilor Unite.

Faptele dovedesc, arată guver
nul sovietic în Declarația sa, că

sesiunea de la Paris se vor dis
cuta modalitățile de accelerare a 
operațiilor de amplasare a baze
lor americane pentru arma 
nucleară și rachete pe teritoriile 
acelor state membre ale N.A.T.O. 
unde asemenea baze nu există 
deocamdată.

După cura se vede, sesiunea de 
la Paris este menită să frîngă re
zistența acestor țări vesteuropene 
față de planurile de amplasare a 
unor baze americane pentru arme 
rachete și nucleare pe teritori
ile lor.

fn Declarația sa, guvernul so
vietic consideră necesar să atragă 
din nou atenția asupra consecințe
lor grave pe care le-ar implica 
realizarea planurilor de creare a 
bazelor americane pentru arme 
rachetă pe teritoriile țărilor din 
Europa occidentală membre ale 
N.A.T.O.

In cazul unei agresiuni împo
triva U.R.S.S. și a statelor socia
liste aliate cu ea, se spune în De
clarație, necesitățile militare vor 
face inevitabilă o contralovitură 
împotriva bazeilor de rachete și 
arme nucleare ale N.A.T.O.

Statele europene care admit 
amplasarea unor astfel de baze 
pe teritoriile lor se pun într-o si
tuație extrem de dificilă. Același 
lucru se referă și la Canada, care 
a acceptat ca pe teritoriul ei să 
fie creată o vastă rețea de rampe 
pentru rachete și depozite ame
ricane de focoase nucleare.

In Declarație se subliniază că 
consimțămîntul pentru amplasarea 
de baze americane atomice și de 
rachete ar reprezenta o acțiune 
fatală, care ar apropia mult pri
mejdia declanșării unui război cu 
arme rachete și arme nucleare.

Dezvoltarea tehnicii, se spune 
în Declarația guvernului sovietic, 
a pus pentru totdeauna capăt 
inaccesrbilității teritoriilor unor 
state. In Declarație se subliniază 
deosebita primejdie a intenției de 
a înzestra cu arme nucleare în 
primul rînd Germania occiden
tală.

Referindu-se la planurile de 
creare a așa-zisului „comanda
ment al N.A.T.O. pentru Marea 
Baltică", ceea ce înseamnă sub
ordonarea Danemarcei planurilor 
militare ale Germaniei occidenta-1

le, guvernul sovietic declară că 
el este pentru o altă evoluție a 
evenimentelor în această regiune. 
U.R.S.S. sprijină întrutotul acți
unile R. D. Germane și Poloniei 
pentru transformarea Mării Bal
tice într-o zonă a păcii. Uniunea 
Sovietică, ca și alte state de pe 
litoralul Balticii, se spune în de
clarație, nu va putea însă să nu 
ia în considerație pregătirile mi
litare ale N.A.T.O. amintite mai 
sus.

Demascînd afirmațiile oameni
lor politici ai puterilor occiden
tale că N.A.T.O. ar înceta treptat 
să mai fie un bloc pur militar și 
ar deveni tot mai mult un organ 
al „unei colaborări politice pe 
bază de egalitate în drepturi", în 
Declarație se subliniază că aceste 
afirmații urmăresc să inducă în 
eroare cercurile largi ale opiniei 
publice alarmate de pregătirile 
militare ale acestui bloc.

N.A.T.O., se subliniază în De
clarația guvernului sovietic, se 
erijează tot mai mult în jandarm 
internațional, chemat să înăbușe 
mișcarea de eliberare națională 
din țările coloniale și dependente. 
Guvernul sovietic declară că în
cercările ideologilor „războiului 
rece" de a sădi în mintea po
poarelor ideea nefirească că în 
fața omenirii nu există altă cale 
decît un război atomic nimicitor 
sînt sortite eșecului.

Guvernul U.R.S.S. este ferm 
convins de deplina posibilitate și 
de necesitatea dezvoltării continue 
a relațiilor internaționale pe calea 
înțelegerii între state, pe calea 
încetării actualei întreceri în 
fabricarea de bombe nucleare și 
rachete și a întăririi legăturilor 
pașnice firești între toate statele.

încercarea puterilor occidentale de a 
menține regimul de ocupație 

in Berlinul occidental va suferi 
un eșec rușinos

Interviul acordat de O. Grotewohl ziarului 
„Neues Deutschland"

BERLIN 14 (Agerpres). dării internaționale și depun 
Agenția ĂDN a transmis textul toate eforturile pentru accentua- 
interviului acordat de președin- rea ei.
tele Consiliului de Miniștri al Referindu-se la poziția puteri- 
R.D. Germane, O. Grotewohl, re- ' 
dactorului șef al ziarului „Neues 
Deutschland" în legătură cu vii
toarea sesiune a Consiliului 
N.A.T.O. de la Paris. O. Grote
wohl a arătat că există toate mo
tivele să se manifeste temerea că 
hotărîrile viitoarei sesiuni a Con
siliului N.A.T.O. vor duc: la o 
nouă accentuare a încordării in
ternaționale, deoarece hotărîrile 
adoptate pînă in prezent in ca
drul conferințelor țărilor mem
bre ale N.A.T.O. au avut întot
deauna asemenea urmări. O. Gro
tewohl a declarat: Guvernul R.F. 
Germane duce o politică de pe 
poziții de forță. Nici odată n-a 
fost atît de clar ca în prezent că 
guvernul vest-german și, in pri
mul 
sînt

rînd, cancelarul Âdenauer 
dușmanii destinderii încor-

lor eccidentale în problema Ber
linului, O. Grotewohl a declarat că 
încercarea de a menține regimul 
de ocupație in Berlinul occiden
tal nu va duce decît la aceea că 
inspiratorii acestei politici vor su
feri un eșec rușinos.

Interesele tuturor popoarelor 
europene, a subliniat Otto Grote
wohl, cer încetarea imediată a 
înarmării atomice a Germaniei oc
cidentale și crearea garanției că 
o agresiune din partea militaris
mului german nu se va mai re
peta.

Guvernul R.D. Germane averti
zează împotriva sprijinirii acelor 
forțe din Germania occidentală și 
din Berlinul occidental care în
cearcă acum la Paris să împiedi
ce orice destindere a încordării in 
problema Berlinului.

Puterile occidentale nu vor 
să schimbe situația anormala 

din Berlin
PARIS 15 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 14 decembrie a avut 
loc la Paris o conferință a miniș
trilor Afacerilor Externe ai Fran
ței, Angliei, S.U.A. și Germaniei 
occidentale în problema Berlinu
lui. Aceste tratative au fost pro
vocate de recentele propuneri 
Uniunii Sovietice cu privire la
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Protest sovietic
adresat guvernului S.U.A.
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: In nota adresată 
la 15 decembrie de Ministerul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. am
basadei S.U.A., ca răspuns la 
nota din 13 noiembrie a acestei 
ambasade, guvernul sovietic adre
sează un protest hotărît guvernu
lui american împotriva faptului că 
în apropierea teritoriului U.R.S.S., 
în regiunea orașului Ventspils 
(Letonia) un avion militar ame
rican a deschis în mod neprovo
cat focul împotriva unui avion de 
vînătoare sovietic.

Guvernul sovietic a declarat din 
nou că întreaga răspundere pen
tru consecințele zborurilor pericu
loase efectuate de avioanele ame
ricane în apropierea frontierelor 
Uniunii Sovietice și pentru viola
rea de către acestea a spațiului 
aerian al U.R.S.S., revine guver
nului S.U.A.

In nota sovietică se arată că în 
urma unor cerceiărj minuțioase 
s-a stabilit că în zilele de 7 și 8

noiembrie în apropierea teritoriu- 
Jui Uniunii Sovietice, în regiunile 
Mării Baltice și Orientului înde
părtat, avioane ale forțelor aerie
ne militare ale S.U.A. au efectuat 
zboruri vădit premeditate în sco
puri ostile. Cu acest prilej unul din 
aceste avioane americane, aflat în 
imediata apropiere a teritoriului 
U.R.S.S., a deschis în mod nepro
vocat focul împotriva unui avion 
de vînătoare sovietic.

Pentru a se înlătura una din 
cauzele agravării relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
și pentru a se exclude posibilita
tea unor incidente periculoase ct| 
pierderi absurde de vieți omenești, 
se arată în nota sovietică, guver
nul S.U.A. trebuie să întreprindă, 
după cum a mai declarat în tre
cut guvernul sovietic, un singur 
lucru: să 
totdeauna 
militare să 
frontierele
care să violeze aceste frontiere.

cesitatea de a se lichida situaț'a 
din Berlin, situație primejdioasă 
pentru pacea și securitatea popoa
relor și care constituie un izvor 
de încordare internațională.

Comunicatul dat publicității de 
participanții la ședința din 14 de
cembrie a conferinței, dovedește că 
aceștia nu vor să admită nici un 
fel de schimbare a situației anor
male din Berlin. El nu răspunde 
de fapt la propunerile sovietice. 
In comunicat se spune că miniștrii 
Afacerilor Externe ai S.U.A., Fran
ței și Angliei „au confirmat încă 
o dată intenția guvernelor acestor 
țări de a-și menține pozițiile și 
drepturile în Berlin, inclusiv drep
tul la acces liber". Ei au decla
rat că consideră „inacceptabilă 
renunțarea unilaterală de către 
guvernul sovietic la obligațiile a- 
doptate de el" pe vremuri în le
gătură cu ocupația Berlinului. Mi
niștrii „obiectează", de asemenea, 
împotriva „transmiterii împuterni
cirilor autorităților sovietice către 
autoritățile R. D. Germane".

interzică 
forțelor 
trimită 
de stat

odată pentru 
sale aeriene 
avioane spre 
ale U.R.S.S.

Opinia publică cere încetarea represiunilor 
împotriva forțelor democratice din Grecia

Opinia publică greacă și mon
dială protestează în aceste zile 
împotriva persecutării permanente 
a forțelor democratice din Grecia 
După cum se știe, în ultima 
vreme, în Grecia se desfășoară 
un val de persecuții antidemo
cratice, de o amploare mai pu
țin cunoscută în ultimii ani. Re
acțiunea folosește tot eșafoda
jul de metode antidemocratice, 
îmbinînd arestările cu perchezi
țiile, cu exilările și persecuțiile 
împotriva activiștilor și membrilor 
partidului E.D.A. S-a mers pînă 
acolo îneît a fost arestat Manolis 
Glezos, membru al comitetului ad. 
ministrjțiv al partidului E.D.A. 
și director al ziarului „Avghi". 
Actul este cu atît mai grav cu cît 
Manolis Glezos este un erou na
țional al poporului grec din pe
rioada luptei de eliberare de sub 
jugul ocupanților fasciști.

Cum se explică această ofensivă 
a reacțiunii împotriva forțelor de
mocratice din Grecia ? La alege
rile parlamentare din 11 mai, Uni
unea democrată de stînga din 
Grecia (E.D.A.) a obținut un suc
ces categoric. Cu toate piedicile 
ce i-au fost puse în cale, E.D.A. 
a fost sprijinită de aproximativ 
1.000.000 de volanți, adică 25 la 
sută, obținînd 78 de mandate în 
parlament. Astfel E.D.A. s-a do
vedit a fi sprijinită de poporul 
grec, devenind principalul partid 
al opoziției. Această situație a în- 
tărîtat marea burghezie greacă și 
protectorii ei de peste hotare, im
perialiștii americani. Imediat după 
cunoașterea rezultatului alegerilor, 
reacțiunea a întocmit un plan îm
potriva libertăților democratice, 
care urmărea să lovească îndeo
sebi stînga democrată, adică lup
tătorii împotriva politicii antina
ționale și antipopulare inspirată de 
imperialiștii americani. Prima ac
țiune reacționară a fost trimiterea

parlamentului „în vacanță pentru 
trei luni". Aceasta se petrecea la 
28 iunie a.c. Se încerca astfel a se 
sustrage politica guvernamentală 
de sub controlul parlamentului. 
Nu s-a admis apoi cererea de con
vocare imediată a parlamentului 
pentru a se discuta poziția Gre
ciei în legătură cii evenimentele 
din Orientul Apropiat și Mijlociu. 
Actul următor al pregătirii cam
paniei de persecuții antidemocra
tice din Grecia l-a constituit mo
bilizarea radio-ului, a presei co
rupte și a tuturor mijloacelor de 
propagandă împotriva forțelor de
mocratice. Sub pretextul așa-zi- 
sei „primejdii comuniste" s-a îijt- 
ceput o ofensivă pe un front larg 
pentru înăbușirea ultimelor liber
tăți democratice existente în țar: 
c ...................
mocratice, organizațiile muncite 
rești, organele conducerii localț, 
presa și chiar parlamentul. Această 
campanie antidemocratică trebuile 
înțeleasă în strînsă legătură cu o- 
poziția populară față de politick 
guvernamentală, care se află sub 
bagheta imperialismului americaii. 
După cum se știe încă din amil 
1953 S.U.A au căpătat dreptul de 
a folosi bazele navale și aerienp 
grecești, precum și căile de comu
nicație din țară. In insulele Rhd- 
dos și Creta, sînt ancorate în per
manență ' vase de război america
ne, dintre care unele au participat 
la manevrele colonialiste din O- 
rientul Mijlociu. Exprimînd voin
ța poporului grec, E.D.A. a luat 
poziție hotărîtă împotriva angaja
mentelor luate de Grecia față de 
agresorii americani și a cerut să 
fie anulat dreptul acestora de a 
folosi teritoriul grec. Atît partidul 
liberal, al doilea partid al opozi
ției, cît și partidul democrat s-au 
situat pe o poziție asemănătoare.

Cît privește problema Ciprului,
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care țintesc toate instituțiile <10-

a căxei dezbatere la O.N.U. a ară
tat că reprezentanții Greciei au 
mers pe linia concesiilor față de 
puterile colonialiste, forțele demo
cratice, E.D.A., luptă pentru re
zolvarea ei potrivit cu interesele 
naționale ale poporului cipriot, ale 
Greciei și păcii.

Opinia publică greacă este ne
liniștită în legătură cu faptul că 
reacțiunea pornind campania anti
democratică împotriva E.D.A. a în
cercat mai întîi lichidarea rezulta
telor alegerilor. Autoritățile au ur
mărit să infirme un număr de man
date obținute de E.D.A. în parla
ment, dar datorită evidenței fapte
lor, tribunalul însărcinat cu verifi
carea legalității E.D.A. a trebuit să 
respingă cererea de apel împotri
va partidului E.D.A. Dar aspectul 
cel mai crunt îl prezintă intensi
ficarea teroarei fățișe. Pînă la 
mijlocul lunii noiembrie, arăta zia
rul „Avghi", au fost arestați fără 
motiv 123 de democrați. Și numă
rul arestaților crește în perma
nență. Nu demult au fost ares
tați Solomos, membru al Comite
tului administrativ al E.D.A. și 
președintele organizației sale de 
tineret ; Papasteriopulos, Catrakis 
și alți activiști din Atena, Pireu, 
din Salonic, un mare număr de 
secretari și membri ai comitete
lor regionale ale E.D.A. din în
treaga țară. Mulți dintre aceștia 
au fost deportați. Există comitete 
de „securitate" formate din polițiști 
și reprezentanți ai autorităților ju
diciare, care pe baza informațiilor 
primite de la organismele Asfaliei 
(poliția politică secretă) condamnă 
elementele democrate fără jude
cată la pierderea libertății pe o 
perioadă de timp îndelungată. Par. 
fidele din opoziție au condamnat 
vehement aceste instituții de de
portare, iar asociațiile de avocați

le-au caracterizat ca fiind ilegale. 
Abuzul și ilegalitatea de care dau 
dovadă aceste comitete reiese dis
tinct din „motivele" pentru care 
sînt deportați diferiți activiști și 
membri ai E.D.A.- Așa de pildă 
pentru a justifica deportarea lui 
Solomos, membra al Comitetului 
administrativ al partidului E.D.A., 
s-a invocat existența unei condam
nări a lui în timpul războiului 
civil de către un tribunal militar. 
Anna Solomos, soția deportatului, 
într-o scrisoare adresată presei, a- 
răta că s-a uitat un lucru esențial 
și anume faptul că Solomos a fost 
reabilitat prin hotărîrea unanimă 
a Curții de Casație. ♦).

Acestea sînt cîteva aspecte care 
arată la ce campanii de persecu
ții antidemocratice recurg cercu
rile reacționare, în încercarea de 
a se răfui cu patrioții greci care 
luptă hotărît pentru interesele 
fundamentale ale țării. Numai că 
valul de arestări, percheziții și de
portări dovedesc nu tăria forțelor 
reacțiunii, ci slăbiciunea lor, fap
tul că ele nu se bucură de spri
jin în sînul maselor populare.

In Grecia, cercuri largi ale opi
niei publice protestează împotriva 
acestei campanii de persecuții an
tidemocratice, și se pronunță pen
tru eliberarea grabnică a lui Ma
nolis Glezos, și a celorlalți pa- 
trioți. Opinia publică democrată 
din întreaga lume protestează îm
potriva ofensivei antidemocratice 
a reacțiunii grecești, căreia îi 
cad jertfă cei mai buni fii ai po
porului grec.

Fără îndoială că poporul grec 
va ști să lupte pentru a zădărnici 
ofensiva reacțiunii și a stăpînilor 
ei imperialiștii americani.

CAROL ROMAN

*) Dintr-un 
nr. 675'1953 
Nouvslle.

articol publicat în 
in revista „France-

PRAGA 14 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres transmite: 
La 13 decembrie, s-a deschis la 
Praga cel de-al treilea Congres al 
Uniunii Tineretului Cehoslovac.

In cursul zileii de Iun; au con
tinuat în Palatul Congreselor din 
Praga lucrările celui de-al 3-lea

Tineretului

dimineață a 
Trofin. con-

Congres al Uniunii 
Cehoslovac.

In ședința de lunț 
luat cuvîntul Virgil
ducătorul delegației tineretului din 
R. P. Romînă, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M. El a adus Con

gresului salutul tineretului munci
tor din R. P. Romînă și a urat 
noi succese în activitatea organi
zației tineretului cehoslovac.

In ședința de după-amiază, lu
crările celui de-a! 3-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Cehoslovac 
au luat sfîrșit.

Cuvîntarea tovarășului
Virgil Trofin, prim secretar

al C.C. al U.T.M.
Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca în numele și din 

însărcinarea Comitetului Central 
a| Uniunii Tineretului Aluncitor 
să transmit Congresului dv. un 
salut fierbinte, frățesc din partea 
tineretului romîn și să vă urez 
succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor și în activitatea de vi
itor.

Țările noastre sînt legate prin- 
tr-o puternică prietenie care s-a 
cimentat în decursul istoriei în 
lupta pentru independență națio
nală și libertate, dusă de popoare
le noastre. Astăzi cînd Republica 
Populară Romînă și Republica 
Cehoslovacă fac parte din marea 
familie a țărilor socialiste în frun
te cu U.R.S.S., această prietenie 
este mai puternică ca orieînd. A- 
cest lucru a fost demonstrat oda- 
tă mai mult de recenta vizită în 
țara voastră a delegației Partidu
lui Muncitoresc Romîn și a Gu
vernului Republicii Populare Ro
mine. Tratativele care au avut loc 
cu acest prilej și declarația co
mună adoptată a dovedit unitatea 
deplină de vederi între ambele de
legații atît în ceea ce privește 
principalele probleme ale situației 
internaționale actuale cît și. asu- 
pra măsurilor în vederea, adîncirii 
continue a colaborării dintre cele 
două partide și state.

Poporul și tineretul țării noas
tre urmărește cu viu interes suc
cesele obținute de poporul ceho- 
slavoc care sub conducerea Parti
dului Comunist din Cehoslovacia 
a construit în linii generale socia
lismul și a pășit pe calea desă- 
vîrșirii construcției socialiste.

După cum arăta tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej „nivelul 
înalt la care s-a ridicat industria 
socialistă în Cehoslovacia rezulta
tele obținute în făurirea unei a- 
griculturi socialiste, avîntul teh
nicii, culturii, științei în țara voas
tră sînt o contribuție valoroasă la 
întărirea puterii lagărului socia
list, a forțelor păcii și progresului 
în întreaga lume".

Noi cunoaștem aportul adus de 
tineretul cehoslovac, mobilizat de 
Uniunea Tineretului Cehoslovac, 
la aceste succese și ne bucurăm 
de fiecare realizare obținută.

Cu multă satisfacție a aflat ti
neretul din patria noastră de
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țiativa patriotică a tineretului 
cehoslovac,' ele a munci în timpul 
vacanței în agricultură, pe șan
tierele de ameliorări agricole și în 
alte sectoare ale economiei. De a- 
semenea faptul că prin sprijinul 
tineretului, vor fi construite anul 
acesta în Slovacia lucrări ce de
pășesc 6.000.000 coroane, ceea ce 
dovedește entuziasmul și hotărîrea 
tineretului cehoslovac în opera de 
desăvîrșire a construcției socia
liste.

Și în țara noastră poporul 
muncitor sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn a obținut 
în cei 14 ani de la eliberare suc
cese însemnate în dezvoltarea e- 
conomică a țării în ridicarea ni
velului de trai al oamenilor mun
cii de la orașe și sate. Astfel pro
ducția globală industrială a cres
cut de circa 4 ori față de 1938, 
venitul național a ajuns în 1957 
de aproape 2 ori mai mare decît 
în 1938, partea principală în a- 
ceastă creștere revenind industriei. 
Sectorul socialist al agriculturii 
cuprinde mai mult de jumătate din 
numărul total al familiilor de 
țărani muncitori și peste 55 la 
sută din suprafața agricolă a ță
rii. In obținerea tuturor acestor 
succese și-a adus contribuția sa 
și tineretul țării noastre, care în
cadrat în organizația sa revoluțio
nară U.T.M. caută să-și îndepli
nească tot mai bine sarcinile cei 
revin ca ajutor devotat al P.M.R. 
în lupta pentru construirea so
cialismului.

Astfel un număr tot mai mare 
de tineri sînt antrenați în întrece
rile socialiste, sute de brigăzi ale 
tineretului lucrează în contul ani
lor viitori. Prin aplicarea diferite
lor inițiative ale tineretului și fo
losirea metodelor de muncă avan
sate într-un singur an, tineretul 
muncitor a adus patriei peste 
252.000.000 lei economii. In miș
carea tinerilor inovatori sînt cu
prinși în prezent aproape 12.000 de 
tineri.

Un mare număr de tineri din 
patria noastră muncesc pe șantie
rele locale, regionale și naționale 
ale tineretului. De curînd s-au 
încheiat lucrările la Magistrala de 
Est pe șantierul tineretului de la 
Nadeș-Onești unde pe o lungime 
de 200 km. s-a instalat conuucta 
ce transportă gazul metan din 
Transilvania spre Moldova.

Luptînd pentru aplicarea în 
viață a directivelor partidului 
peste 180.000 de tineri au muncit 
voluntar în toamna acestui an 
redînd agriculturii mai mult de- slovac 1 
40.000 de ha.

Toate aceste succese Uniunea 
Tineretului Muncitor le obține da
torită conducerii permanente, grijii 
părintești a Partidului Muncitoresc 
Romîn și Comitetului său Central 
în frunte cu tovarășul Gheorghe

Gheorghiu-Dej — prim secretar al 
C.C. al P.M.R.

Sarc'ni noi, deosebit de impor
tante au fost puse în fața organi
zației noastre de documentele ul
timei Plenare a C.C. al P.M.R. din 
26—28 noiembrie a.c.

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej a ară
tat în expunerea făcută cu acest 
prilej că „elanul și abnegația tine
retului muncitor constituie o mare 
forță în îndeplinirea sarcinilor de 
dezvoltare a economiei naționale".

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.M. 
mobilizează masele largi ale ti
neretului din patria noastră la 
lupta pentru înfăptuirea cu suc
ces a prevederilor planului de 
stat.
Educată în spiritul internaționa

lismului proletar, organizația noa
stră desfășoară o rodnică activita
te în vederea strîngerii relațiilor 
cu organizațiile de tineret din ce
lelalte țări în special cu organiza
țiile de tineret din țările socialiste 
cu care facem un valoros schimb 
de experiență. No> studiem expe
riența de muncă și luptă a Com- 
somolului Leninist — organizația 
de tineret a primului stat socia
list din lume. Tineretul patriei 
noastre urmărește cu viu interes 
munca și succesele tineretului 
cehoslovac. Tineretul nostru nu
trește sentimente de prietenie fră
țească față de tineretul frate ceho
slovac. Organizația noastră întă
rește de asemenea, în permanență 
legăturile sale cu organizațiile de 
tineret iubitoare de pace din ță
rile capitaliste și coloniale și își 
aduce aportul său la activitatea 
dusă de F.M.T.D. și U.I.S. pen
tru apărarea păcii și întărirea uni
tății și colaborării tineretului lumii 
în lupta împotriva încercărilor de 
provocare a unui nou măcel mon
dial.

Dragi tovarăși,

PAPAGALUL BELICOS

Caricatură Kukrîniksî

„călăto- 
Orientul

ambasadei 
numeroase 
și engleză 
„Rountree

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi să înmînez Congre

sului acest drapel ca simbol al 
prieteniei între tineretul romîn și 
tineretul cehoslovac.

---------------------------—-----------------------------

Reprezentanții partidelor de opoziție critică 
poziția guvernului grec în problemea cipriotă

ATENA 15 (Agerpres). — TASS 
transmite: In zilele de 12 și 13 
decembrie în parlamentul grec au 
continuat dezbateri în problema ci
priotă.

Reprezentanții tuturor partide
lor de opoziție au criticat poziția 
guvernului, care face concesii pu
terilor occidentale în această pro
blemă.

Pasalidis, președintele Uniunii 
democrate de stînga (E.D.A.), care 
a luat primul cuvîntul la dezba
teri, a subliniat că politica nehm 
tărîtă a guvernului contribuie ia 
menținerea jugului colonialist în 
Cipru.

Grecia, a declarat Pasalidis, 
trebuie să determine America și 
Anglia să recunoască dreptul la 
libertate al ciprioților.

Deputății liberali, progresiști și 
ai partidului social popular, au ce
rut. de asemenea, autodetermina
rea Ciprului.

Primul ministru Karamanlis, 
care a luat cuvîntul în ședința din 
12 decembrie, a declarat că „nu 
există condiții pentru discutarea 
problemei cipriote la viitoarea se
siune de la Paris a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai țărilor mem
bre de N.A.T.O.".

In continuare, Karamanlis a

■

spus că atunci cînd Grecia a ri
dicat problema cipriotă la O.N.U., 
S.U.A. au declarat clar Greciei că 
ea nu poate să conteze pe spriji
nul lor. „Din nefericire. America 
a rămas credincioasă declarațiilor 
sale", a spus el.

In încheiere, aș dori ca în nu
mele delegației noastre să vă mul
țumesc pentru ospitalitatea frățeas
că pe care ne-ați arătat-o și să vă 
doresc vouă și întregului tineret 
cehoslovac noi și importante suc
cese în activitatea de viitor, în 
lupta dusă sub conducerea Parti
dului Comunist din Cehoslovacia 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste, pentru pace și un viitor 
fericit.

Trăiască prietenia de nezdrunci
nat dintre tineretul romîn și ceho-

Mari demonstrații la Bagdad 
împotriva sosirii lui Rountree

BAGDAD 15 (Agerpres), — 
După cum relatează agențiile de 
presă occidentale, la 15 decem
brie a sosit la Bagdad venind de 
la Cairo, secretarul de stat ad
junct al S.U.A., Rountree, care în
treprinde o așa-numită 
rie de informații" în 
Mijlociu.

Populația din Bagdad 
nizat mari demonstrații 
test împotriva sosirii lui Roun
tree. Pe străzile orașului, mai a- 
Ies în apropierea 
S.U.A., au fost lipite 
afișe în limbile arabă 
în care se putea citi: 
cară.te acasă cu comploturi cu

tot!“. Cu toate că ora sosirii lui 
Rountree la Bagdad n-a fost di
vulgată de ambasada americană 
de teama manifestațiilor de prol 
test, pe aeroportul din Bagdad a 
avut loc o mare demonstrație ds 
protest la aterizarea avionului lui 
Rountree. In ciuda cordonului dc 
soldați care înconjurau aeropor
tul, manifestanții au pătruns pe 
aeroport protestînd cu vehemență 
împotriva sosirii lui Rountree.

In fața puternicei mișcări rit 
protest a populației din Bagdad 
Rountree a fost nevoit să se urci 
în grabă în mașina care îl aștep 
ta, părăsind clădirea aeroportului 
pe poarta din dos.

--------------------------- -<=»----- —-------------------

Manevrele puterilor occidentale la Genev<
GENEVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum a de
venit cunoscut din cercuri apro
piate participanților la Conferin
ța experților în problema preîn
tîmpinării unui atac prin surprin
dere. între reprezentanții la con
ferință ai puterilor occidentale și 
ai țărilor socialiste au loc în ul
timele zile convorbiri neoficiale 
în cadrul cărora se discută pro-

blema continuării lucrărilor con 
ferinței.

In cursul acestor convorbiri 
delegațiile țărilor occidentale in 
sistă ca în următoarele zile con 
ferința să-și suspende lucrările 
fără a se stabili data reluării tra 
tativelor. Această atitudine a re 
prezentanților puterilor occider 
tale provoacă aici uimire și fac 
să se creadă că se încearcă. î 
genere, zădărnicirea tratativelor.

PRAGA. — La 14 decembrie a 
sosit la Praga o delegație guver
namentală a Republicii Populare 
Mongole condusă de L. Țende, 
membru în Biroul Politic al Par
tidului Popular Revolt.(ionar Mon
gol.

MOSCOVA. — La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul 
Comitetului Central a.| Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în legătură cu fap(ul că 
în 1958 colhozurile si sovhozurile 
Uniunii Sovietice au vînaui sta
tului 4.335 000 tone de bumbac 
brut — cu 125.000 tone mal mult 
decît anul trecut.

VARȘOVIA. — La 14 de-embrie 
a fost semnat comunicatul comun 
cu priv.ire la tratativele dintre de.

legațiile Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și Partidului Socia
list Unit din Germania, precum și 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale R. P. Polone și R. D. Ger. 
m.ane.

GENEVA. — In cadrul ședinței 
din 15 decembrie a participanțiloi 
la conferința experților în proble
ma preîntîmpinării unui atac prin 
surprindere, care s-a desfășurat 
sub președinția reprezentantului 
Romîniei. reprezentanții Poloniei 
și Franței au făcut declarații.

HANOI — După cum anunță A- 
genția de Informații Vietnameză, 
la 13 decembrie. Ho Și Min, pre. 
ședințele Republicii Democrate 
Vietnam, a primit delegația gu. 
vernului provizoriu al Republicii 
Algeria.

CAIRO — La 13 decembrie a 
fost semnate la Cairo un acort 
comercial șl un acord de plăți în 
tre Republica Arabă Unită și Re 
publica Democrată Germană.

ATENA. — Ziarul ..Avghi" a 
nunță că populația și organizați!1 
le de masă din orașul Nicopo 
(insula Creta) au adresat primu 
lui ministru, parlamentului ■ 
conducătorilor partidelor din Grq 
c:a un memorandum în care ce 
ca Grecia să se retragă dil 
N.A.T.O. Ei cer să fie organiza^ 
un plebiscit pentru ca 
grec să-și poată exprima 
în această problemă.

poporu
vointț
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