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în Consiliul de Securitate

R. P. R. a obținut majoritatea de 
pentru admiterea in O. N. U.

După cum anunță postul de radio Paris, Consiliul de Se
curitate s-a întrunit din nou miercuri seara la cererea dele
gației sovietice pentru a relua discuția în chestiunea admiterii 
noilor membrii în O.N.U.

La deschiderea ședinței delegatul sovietic A. A. Sobolev a 
arătat că față de situația creată prin veto-ul ciankaișistului, 
Uniunea Sovietică a hotărît să prezinte o nouă propunere. 
Potrivit acestei propuneri urmează a fi admise simultan și 
imediat în O.N.U. 16 din cele 18 țări care au făcut cereri de 
admitere. Cererile R. P. Mongole și Japoniei urmgază să fie

examinate în sesiunea următoare a
O.N.U. Delegatul sovietic a spus că 
atunci ambele cereri.

voturi

Adunării Generale a
U.R.S.S. va sprijini

SE TRANSMITE CĂLA ORA ÎNCHIDERII EDIȚIEI
ACEASTA PROPUNERE A FOST ADOPTATĂ CU 8 VO
TURI SI 3 ABȚINERI. LA VOTUL PE ȚARI, REPUBLICA 
POPULARA ROMINA A OBȚINUT 9 VOTURI PENTRU 
ADMITERE; DOUA DELEGAȚII S-AU ABȚINUT.

SPARTACHIADA DE IARNA
A TINERETULUI

STAZI VA ÎNCEPE în întrea
ga (ară una din cele mai mari 
competiții sportive de masă — 

Spartachiada de iarnă a tineretului.
Spartachiada de iarnă este o 

nouă dovadă a condițiilor minunate 
ce le sînt oferite tineretului de către 
partid și de guvernul statului nostru 
democrat popular pentru practicarea 
culturii fizice și sportului. în țara 
noastră o asemenea competiție se 
organizează pentru prima oară. Com
petițiile de acest gen organizate 
pînă acum la noi (Spartachiada sin
dicală, Spartachiada de toamnă sau 
de iarnă a satelor) nu reușeau să 
cuprindă decît o anumită categorie 
de tineri sportivi. 
Actuala 
tează la 
neri. Scopul ei principal 
atrage un număr cît mai mare de ti
neri la o bogată activitate sportivă.

Concursurile Spartachiadei cuprind 
probele : șah, schi, patinaj, tenis de 
masă, săniuțe, gimnastică și trîntă; 
fetele vor concura la aceleași dis
cipline sportive (în afară de trîntă) 
desigur pe baza unor alte norme. Tre
buie remarcat că participînd la Spar
tachiadă, tinerii au și posibilitatea pre
gătirii în vederea trecerii noilor nor
me ale complexului G.M.A. Este cu
noscut faptul că în curînd normele 
complexului G.M.A. se vor schimba 
pentru a corespunde nivelului dez
voltării mișcării noastre soortive de 
masă. Intrucît probele Soartachia- 
dei se vor asemăna cu cele ale com
plexului G.M.A., participantii vor a- 
vea în acest fel cele mai bune condiții 
de antrenament. Dar nu numai atît. 
Spartachiada cuprinde o seamă de ra
muri sportive importante ca: schi, 
gimnastică, tenis de masă. Tinerii vor 
avea astfel o nouă posibilitate de a 
cunoaște mai bine aceste discipline 
sportive. Și în felul acesta, secțiile 
pe ramuri de sport de pe lîngă colec
tivele sportive se vor întări și îm
prospăta cu elemente noi.

O însemnătate deosebită o are in
troducerea tenisului de masă. Țara 
noastră se bucură în această ra
mură sportivă de multă faimă pes
te hotare. Jucătorii noștri dețin cî; 
teva titluri mondiale. Mulți tineri 
practică acest sport. Totuși, sportivii 
care practică tenisul de masă nu au 
participat pînă acum la o competiție 
cu un caracter mai larg.

Competiția se va desfășura pe mai 
multe etape. Etapa I, etapa pe co
lective este și cea mai importantă, 
deoarece la startul ei se va prezenta 
masa participantilor. Dacă în această 
etapă va fi un număr mare de parti- 
cipanți, desigur că întreaga competi
ție se va putea bucura de succes.

După cum prevede regulamentul, 
organizarea concursurilor primei etaj 
>e revine organizațiilor de bază 
J.T.M. și colectivelor sportive. Acest 
apt pune în fata organizațiilor de 
jază U.T.M. și a colectivelor sporti

ve sarcini de răspundere. Succesul do
rit <e va obține numai dacă ele vor 
munci împreună într-o strînsă cola
borare.

Planul 
fășurării 
mit prin 
de bază

Sarcina principală a organizațiilor 
U.T.M. este și de această dată mo
bilizarea unui număr cît mai mare de 
tineri la întrecerile Spartachiadei. Or
ganizațiile U.T.M. trebuie să desfă
șoare o intensă muncă de popularizare 
a competiției. Presa locală, gazetele 
de perete, stațiile de radioficare le

Spartachiadă nu se limi- 
o anumită categorie de ti- 

este de a

vederea des-de acțiune în 
competițiilor trebuie întoc- 
colaborarea organizațiilor 

cu colectivele sportive.

sînt la îndemînă în acest scop. Mate
rialele publicate la gazeta de perete 
sau difuzate prin intermediul stațiilor 
de radioficare să fie mobilizatoare, 
pe înțelesul fiecărui tînăr. Din ele să 
reiasă frumusețea și importanta prac
ticării disciplinelor sportive prevăzute 
în această Spartachiadă, precum și o 
seamă de amănunte tehnice: la ce 
probe vor concura, pe ce distantă se 
vor întrece, ziua, ora și locul con
cursului etc.

Prelucrarea regulamentului în adu
nări generale deschise trebuie să 
aibă Ioc cît mai urgent în toate orga
nizațiile de bază U.T.M.

împreună cu colectivele sportive or
ganizațiile de bază U.T.M. trebuie să 
se preocupe <Ie asigurarea condițiilor 
tehnico-materiale pentru buna desfă
șurare a competiției. La fel să se în
grijească de stabilirea terenului sau 
a locului de concurs, de asigurarea 
echipamentului sportiv necesar, de 
mobilizarea tehnicienilor și arbitrilor 
pentru ziua concursului.

Organizațiile U T.M. preocupate de 
activitatea sportivă vor găsi forme 
interesante prin care pot ajuta munca 
colectivelor sportive. Extinderea ini
țiativei utemiștilor de a confecționa 
singuri schiuri, săniuțe și garnituri de 
șah, ca și aceea de amenajare a pîr- 
tiilor de schi sau a patinoarelor, va 
contribui la întărirea bazei materiale a 
colectivului sportiv.

Un prețios ajutor pot acorda orga
nizațiile U.T.M colectivelor sportive 
sătești. Demonstrațiile pe care le vor 
face sportivii din fabrici în diferite 
sate pot avea un rol deosebit în popu
larizarea sportului. Sportivii din uzi
ne îi pot ajuta pe tinerii săteni pentru 
a se pregăti cît mai bine în vederea 
Spartachiadei. Prin forme cît mai in
teresante, organizațiile U.T.M. tre
buie să popularizeze pe cei ce obțin 
rezultate bune sau să critice slăbi
ciunile ce se manifestă cu acest pri
lej. O atenție deosebită trebuie să a- 
corde în special antrenării unui nu
măr cît mai mare de fete la întrecerile 
Spartachiadei. Tn bogata experiență a- 
cumulată cu prilejul competițiilor de 
masă de pînă acum, organele și orga
nizațiile U.T.M., precum și colectivele 
sportive, ............. . '
tioase, forme și metode 
bune care vor trebui să fie 
scară cît mai largă.

Organele regionale și raionale 
U.T.M. trebuie să treacă de îndată la 
instruirea organizațiilor de bază cu 
problemele ce le ridică aceasta inte
resantă competiție. Ele au datoria să 
controleze cu mult spirit de răspun
dere munca organizațiilor de bază 
U.T.M. în acest domeniu.

Activitatea sportivă este o parte in
tegrantă a educației comuniste a tine
retului, ea are un profund rol educativ 
în formarea unui tineret sănătos, cura
jos, dîrz și capabil să-și dedice tot mai 
mult energia sa creatoare în opera de 
construire a vieții noi, socialiste din 
tara noastră. De aceea activiștii orga
nizației noastre nu trebuie să priveas
că activitatea sportivă de masă ca pe 
o problemă de ordin tehnic, ci. desfă- 
șurînd o susținută muncă politică și 
folosind întreaga lor capacitate orga
nizatorică să asigure participarea 
unui număr cît mai mare de tineri la 
actuala competiție sportivă de masă.

Desfășurînd o muncă intensă de 
antrenare a tineretului la Sparta- 
chiada de iarnă, organizația noastră 
va contribui și de această dată din 
plin la lărgirea mișcării sportive de 
masă, ce se dezvoltă sub îndrumarea 
partidului nostru drag.

vor găsi învățăminte pre
de muncă 
extinse pe

Comunicatul sovieto-romîn
cu privire la transferarea către Republica Populară Romînă
a participației sovietice la Societatea mixtă sovieto-romînă

„Sovrompetrol"
In anul 1945, In urma înțelegerii între Guvernul Sovietic șl Guver

nul Romîn, s-a constituit, pe bază de paritate, Societatea mixtă so
vieto-romînă „Sovrompetrol“, pentru explorarea, extracția și prelu
crarea petrolului în Romînia. Crearea acestei societăți a avut ca scop 
să contribuie Ia refacerea cît mai rapidă și dezvoltarea continuă a in
dustriei petrolifere romînești, folosindu-se pentru aceasta experiența 
înaintată, acumulată de industria petroliferă a Uniunii Sovietice.

în anii care au trecut, extracția petrolului din Romînia s-a dublat. 
A sporit Rapacitatea de producție a întreprinderilor de prelucrare a 
petrolului. Au crescut cadre locale calificate de petroliști, iar orga
nizațiile economice romînești au acumulat experiența necesară pen
tru administrarea industriei petrolifere.

Ținind seama că sarcinile care au stat în fața societății au fost în
deplinite. Guvernul U.R.S.S. și Guvernul Republicii Populare Romine

cu căzut de acord asupra transferării participației sovietice la această 
societate către Republica Populară Romînă.

Astfel, toate întreprinderile petrolifere din Romînia vor fi acum ad
ministrate în întregime de către organizațiile de stat ale Ro- 
mîniei.

In conformitate cu aceasta la 13 decembrie 1955 s-a semnat la 
București un acord cu privire la transferarea către Republica Popu
lară Romină a participației sovietice la Societatea „Sovrompetrol“. 
Acordul prevede că valoarea participației sovietice la societatea ară
tată, ce se predă Romîniei, se va restitui de către partea romînă în 
condiții avantajoase, eșalonîndu-se plățile pe un număr de ani.

Acordul a fost semnat: din partea sovietică — de locțiitorul Mi
nistrului Comerțului Exterior P. Șmakov, iar din partea romînă — de 
Ministrul Finanțelor M. Mănescu.ÌN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI

Cu planul anual îndeplinit
In cinstea celui de al 2-lea Congres 

al P.M.R., oamenii muncii din cadrul 
Ministerului Industriei Ușoare au ob
ținut o nouă victorie: în ziua de 14 
decembrie întreprinderile din sectorul 
lină și mătase și-au realizat planul 
producției globale pe anul 1955.

Datorită măsurilor tehnico-organiza- 
torice luate, productivitatea muncii a 
crescut în primele 10 luni ale anului 
cu 4,1 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Față de anul 1954, în 
acest an au fost produse cu 3,3 la sută 
mai multe țesături de lînă și cu 30 la 
sută mai multe țesături de mătase. In 
primele 11 luni ale anului 1955, co
lectivele fabricilor din acest sector au 
dat peste plan 353.000 m.p. țesături de 
lînă pentru copii, 163.000 m.p. țesă
turi de lină pentru rochii și 230.000 
m.p. țesături de lînă pentru raglane și 
costume bărbăteșți. Au fost introduse 
în fabricație 78 de articole noi din țe
sături de lînă și peste 30 de articole 
noi din țesături de mătase. A crescut 
mult și conținutul în lînă 
turilor.

La realizarea înainte de 
planului producției globale
1955 o contribuție importantă 
adus-o fabricile „Postăvăria Romînă“ 
și „Viscolii“ din București, „Victoria“ 
din Cisnădie, „Libertatea“ din Sibiu. 
„Proletarul“ din Bacău și altele.

Urmare a muncii organizate
întreprinderea „Fero- 

email“-Ploești, care și-a 
îndeplinit sarcinile pla
nului cincinal încă 
luna mai, a obținut suc
cese însemnate în 
stea Congresului al II- 
lea al P.M.R. Angaja
mentul colectivului fa
bricii de a îndeplini 
planul anual pe 1955 
pînă la 14 noiembrie a 
fost realizat 
iembrie 1955. 
întreprinderea 
zat pînă la 1 
1955 peste 2 milioane 
lei acumulări socialiste 
peste plan.

In cursul lunii noiem
brie, planul' de produc
ție a fost realizat în 
proporție de 127,8 la

din

cin

la 3 no- 
Totodată, 
a reali- 

decembrie

sută (în tonaj), iar re
buturile au fost reduse 
aproape la jumătate în 
raport cu luna prece
dentă.

La aceste succese au 
contribuit muncitori îna
intați ca turnătorul 
Sburlea Gheorghe, care 
lucrează astăzi în con
tul anului 1959. Prin
tre colectivele fruntașe 
se numără brigada de 
tineret nr. 7 condusă 
de utemistul Horia 
ilie, care aplicînd me
toda Voroșin și folo
sind din plin timpul de 
lucru, a reușit să-și de
pășească sarcina de 
plan cu 135 la sută și 
brigada de tineret con
dusă de Moraru Gheor
ghe, care a obținut o 
depășire de 122 la sută.

HUNEDOARA (de la 
corespondentul nostru).

In hala mare a termo
centralei Paroșeni nu în

cetează mișcarea. Echipele de montori, sudori, ins
talatori nu stau nici o clipă.

In jurul fiecărui agregat muncitorii lucrează cu 
atenție, zorind terminarea ultimelor lucrări pe 
care le mai au de făcut. Iată brigada lui Patrubani 
Vasile la turbina ce cîntărește 117 tone, lucrînd 
la centrarea generatorului acesteia. Este un lucru 
greu și cere multă precizie : axa generatorului tre
buie să fie exact în prelungirea axei turbinei.

...Gheorghe Teacă este un specialist de nădejde 
la montări, bine cunoscut și de constructorii ter
mocentralei de la Sîngeorgiu de Pădure, unde a 
montat mai multe turbo și electro-pompe. La noua 
termocentrală de la Paroșeni tot 
noile turbo și electro-pompe. Alături 
această minunată meserie utemiștii 
și Tămăoană Trandafir. Montarea de
tro-pcmpe era planificată să fie gata la 
cembrie. Dar ei s-au angajat să termine 
lucrare pînă la 16 decembrie. Cu aceasta se în
cheie prima lor serie de lucrări. Cîteva zile și din 
partea lor termocentrala poate porni. Voltmetrele, 
ale căror indicatoare stau acum nemișcate la 
cifra zero, vor prinde și ele ca prin minune viață.

Ultimele 
lucrări

el montează 
de el învață 
Fane 
turbo

Gherar 
și elec- 
26 de- 
această

ai țesă-

termen a 
pe anul 

au

îndeplinesc planul 
de colectări 

înainte de termen
Su-Țăranii muncitori din regiunea 

ceava s-au angajat ca în cinstea celui 
de al 2-lea Congres al P.M.R. să în
deplinească pînă la 20 decembrie pla
nul de colectare la toate produsele a- 
gricole, vegetale și animale. Zilele 
trecute, țăranii muncitori din raioanele 
Rădăuți, Trușești, Săveni, Gura Hu
morului, Darabani și Suceava au ra
portat partidului îndeplinirea planului 
de colectare la carne, lapte de vacă, 
lapte de oaie și lînă.

Pînă la 12 decembrie, planul de co
lectare la carne pe regiune a fost 
realizat în proporție de 99,5 la sută, 
la lapte de vacă 98,4 la sută, iar la 
lapte de oaie și lînă a fost îndeplinit.

De asemenea și colectarea produse
lor agricole vegetale, se apropie de 
sfîrșit. Țăranii muncitori din raioanele 
Trușești și Fălticeni au îndeplinit pla
nul de colectare la toate produsele 
agricole vegetale, iar în celelalte ra
ioane ale regiunii planul de colectare 
la grîu, porumb, floarea soarelui, 
alte boabe și fîn este efectuat în pro
cent de 94—99 la sută.

(Agerpres)

Campania însămințăt ilor de toamnă 
a fost încheiată cu succes

Mai mulți rulmenți 
patriei !

z

Cu această lozincă a pornit tn. 
f trecerea socialistă pentru întîm- 
( pinarea celui de al ll-lea Congres 
[ al partidului Ia fabrica de rulmenți
f din Moldova.

Utemistul Vasile Spiridon pe care 
f îl vedeți în fotografia de mal sus 
( este vesel :
f Micrometrul li indică, cu mare 
[ precizie, că inelul de rulment a fost 
} bine rectificat.
[ Mașina aceasta sovietică cu aju- 
l torul cornin ca raa LI f I es X ifldclc de

mașină de
I torul căreia se rectifică
1 mare dimensiune este o
( precizie.
[ Insușindu-șl temeinic 
j cunoscînd bine mașina,
f Vasile Spiridon, responsabilul unei 
[ brigăzi de tineret de la secția rec- 
f tificare, își depășește zilnic planul 
f împreună cu brigada sa cu peste 
I 350 la sută.

meseria, 
utemistul

Oamenii muncii de pe 
ogoare, dornici să cin
stească prin muncă rod
nică cel de al 2-lea Con
gres al P.M.R., au în
cheiat campania însă- 
mînțărilor de toamnă cu 
realizări importante. 
Pînă în prezent, s-a 
însămînțat în întreaga 
țară o suprafață cu 
peste 68.000 ha. mai 
mare, decît acea din 
toarpna anului trecut, și 
cu peste 340.000 ha. mai 
mare decît în toamna a- 
nului 1953.' Suprafețele 
însămînțate cu grîu și 
secară depășesc cu peste 
61.000 ha. pe cele din 
anul trecut.

Fruntași în aplicarea 
regulilor agrotehnice la 
însămînțări sînt lucrăto
rii ogoarelor din regiu
nile Stalin, Cluj, Ora
dea, Suceava, Hune
doara, Baia Mare, Cra- 
iova și Regiunea Auto
nomă Maghiară.

Tn toamna aceasta 
mecanizarea lucrărilor 
agricole a crescut sim
țitor. Astfel în campa
nia de toamnă au lu
crat cu peste 2.600 de 
tractoare convenționale 
mai mult decît în anul 
trecut, precum și un 
număr sporit 
nașini.

de alte

Z I D A R I I

La fabrica 
de conserve 

„Marea“

CONSTANȚA 
corespondentul

La fabrica de 
de pește
Constanța este în curs 
de construcție o sală de

(de la 
nostru), 

conserve 
.Marea“, din

fabricație a conservelor în ulei. Noua sală va asi
gura condiții mai bune de muncă iar producția 
va spori cu 20 la sută. în același timp fabrica va 
mai lua în folosință un laborator, o cameră de 
termostatare și un pod rulant pentru transportul 
coșurilor de autoclave. In cinstea Congresului par
tidului, numeroși muncitori de aici au făcut impor
tante inovații și raționalizări. Utemista Irina Ne- 
grișeanu a construit un dispozitiv de tăiat pește 
care va înlocui munca a 6 oameni.

Colectivul fabricii raportează cu mîndrie parti
dului că în cinstea Congresului planul anual a 
fost îndeplinit la 1 decembrie dînd în același timp 
202.000 lei acumulări socialiste peste plan.

au uitat ?

ÎNCĂRCĂTURA DISPĂRUTĂ
Vagonul avea să 

sosească din moment 
tn moment—îl liniști
se dispecerul. Așa 
fiind, Kiss lucră înainte, fără grijă, abia 
uitlndu-se din ctnd tn ctnd cu coada o- 
chiulul spre capătul căii ferate, care pă
trunde tn sec(ia de laminoare a Reșițel 
ca tntr-o gară.

Mal puțin deprins cu cele pămtntești 
dectt cu cele cerești (să nu credeți cine 
știe ce : e vorba doar despre școala de 
zbor unde fusese instructor), Kiss Arpad 
s-a reîntors totuși fără regrete la mese
ria de laminorist, pentru care ucenicise. 
Fără a lua tn glumă nici unul, el tși în
rudește meșteșugurile : într-unul e zbu
rător, tn celălalt — tmbllnzitor. Nu l-am 
văzut ta manșa avionului. Dar tn uzină, 
tntr-adevăr ca Intr-o arenă, cu o ele
ganță în care nu bănui efortul, conduce 
dibaci șerpii aurii, drestndu-i să accepte 
a deveni laminate de linie fină.

Joia aceasta toate s-au potrivit să în
cununeze acestei brigăzi de tineret reși- 
țean, fiecare străduință din ultimele luni. 
Pe traseul metalului tși probează talen
tul nu numai unul, ci un grup întreg 
de îmblinzitori de oțeluri. Parcă anume 
și-au armonizat mișcările și gtndul, ca 
să dezmintă părerea învechită că la un 
laminor stnt suficienți ctțiva inși rutl- 
nați, și că în jurul lor merge șl „umplu
tură".

Dați-le voie băieților să se supere. Cu 
asemenea păreri nici astăzi n-ar fi tre
cut pentru linia fină. Na stnt dectt

două-trei luni — ce, ei
— de ctnd la schimb venea, dacă venea, 
o echipă destinată șl moale, noaptea tre
zită la capete de ceas cu sunetul toacei, 
iar dimineața scuzată cu motive diferen
țiate după locul de domiciliu al chiulan
giilor: cei din oraș — fiindcă au fost 
la bal, cei din sat — fiindcă au cărat 
coceni.

Pe ctnd acum — nu au trecut nici pa
tru ore și norma zilei întregi iat-o a- 
proape gata. Pînă și țaglele de rezervă 
din cuptorul de pregătire se arată a fi 
pe terminate.

Dar atunci...
Kiss Arpad, în virtutea drepturilor șl 

datoriilor, sale de responsabil de brigadă, 
îl ciocăni puțin pe spinarea abia răco
rită pe unul din laminoriștii de rezervă, 
ti lasă cleștele și ieși în pragul halei: 
unde-o fi vagonul cela cu materie pri
mă ? Ce, au de glnd să pierdem 
tate de schimb ?

La cîteva sute de metri, tntr-o 
tură cam încurcată, vagonul cu
înainta totuși spre laminoare. Cunosctnd 
căile ferate uzinale, promisiunea 
feroviar că vagonul va fi tn hală 
zece minute putea da speranțe că 
oră o să vină tntr-adevăr acolo.

Așa tnctt Kiss se tntoarse la linie, oa
recum optimist.

Brigada se încinse din nou pe lucru, 
mai ales că normatorul — ca de altfel 

fiecare zi de ctnd a început întrecerea 
cinstea Congresului partidului — veni 
afișeze noul rezultat. Nu ținem minte 
cifră a pus acolo. Dacă lucrurile s-ar 
înttmplat săptămîna trecută, el ar fi 

arătat că brigada lui Kiss are 36 la sută 
peste normă, pe ctnd cealaltă brigadă de 
tineret, condusă de Olaru, 34. Se vede 
însă că tot așa o apropiere periculoasă 
între depășiri o fi înscris, dacă băieții 
se repeziră cu atîta grabă la cuptor, 
scofînd din el ultimele bare.

Ei lucrau și nimeni nu bănuia că în 
vremea asta vreun nevolnic prin'dea tn- 
tr-o garnitură străină încărcătura cu 
fagle de rezervă și o împingea la dra- 
cu-n praznic.

Ctnd băieții, pierztnd răbdarea, ieșiră 
tn pragul laminoarelor, vagonul cu ma
terie primă dispăruse.

Inginerul nu le-a putut ajuta. Trebuiau 
să se ajute singuri.

Desigur, tinerii noștri stnt laminoriștl, 
nu piloți de recunoaștere, dar Kiss, într-e 
clipă, reintră In pielea Instructorului de 
zbor.

Hotărî pe loc:
— Formăm două „escadrile" care ti

In 
in 
să 
ce 
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Trei

caute vagonul. Una 
— spre oțelărie. Cea
laltă — către hala 
nouă. Care-l gă

sește, nu se întoarce fără el 1
După un kilometru, echipa tndreotată 

spre hala nouă, „întărită" cu elevii școlii 
profesionale care fac practică tn brigadă, 
găsi vagonul cu (agle înfundat după un 
tren de fier vechi.

— Da(i-ne o locomotivă să-l aducem 
la noi — se sbătură băieții cu cei de la 
C.F.U.

Dar nici o locomotivă nu veni acolo.
Atunci, o duzină de umeri se îndesară 

în pereții vagonului. încet, încet, 
pingînd-o pe linie, brigada aducea 
cărcătura dispărută spre laminoare.

Numai puștii erau nemulțumiți.
din ei fugeau de lingă șină de frica lui 

' Kiss, doi — de teama lui lovănescu șl 
așa mai departe.

— La o parte de acolo I Noi vă avem 
în grijă la meserie, noi răspundem de 
voi.

Auzind, se vede, ceva despre răspun
dere, un șef de manevră începu să fugă 
și el, la spartul tîrgului, pe lingă vagon:

— Vine panta, oameni buni I De ce 
n-ați cer„ut o locomotivă ?

Băieții îl priviră tăcuți. Laminoriștii 
utemiști de la linia fină, să știți dumnea
voastră, nu înjură.

De altfel, pentru moment, nici nu mal 
erau supărați. Va fi astăzi o zi fru
moasă I

FILIP CERBU

Un flăcăiaș mă tnttmpină 
lingă zidul de cărămizi ro
șii, proaspăt clădit.

— Pe bădia Victor îl 
cauți? Te duc numaidecît 
la el. Singur n-ai să-l afli 
ușor.

Urclnd am băgat 
seamă că flăcălașul.

rfe 
, - r°- 

tofei și roșu la obraz purta 
bocanci, scurtă și panta
loni vătuiți și căciulă cu 
urechi. In ciuda faptului 
că este de prin părțile Do- 
rohoiului — pe acolo oa
menii sînt tăcuți de felul lor
— țîncul acesta e tare vor
băreț. Stive de cărămizi șl 
tărgi cu mortar, schele și zi
duri șl intrări Intortochiate
— tuturor le știe rostul, de
spre toate spunea cîteva 
vorbe ; ce și cum e cu fie
care, cine lucrează aici, dacă 
e harnic ori ba.

— Uite, el e bădia Pinti
lie. Șeful nostru.

Responsabilul brigăzii de 
tineret părăsi grupul de zi
dari. Pornirăm pe planșeu. 
Vîntul aspru Ițea fulgi de 
zăpadă în toate chipurile. 
Ceva scîrțti în pieptul unei 
macarale uriașe. Pintilie pri
vi intr-acolo.

— Nu cumva s-a betejit 
Iar ? ce-ar merita ăștia care 
nu știu 
Te uiți 
macara 
zile : 
asta ?

Credeam că-i mînios de 
felul lui. Curînd însă m-am 
convins de 
căul acesta
10 ani tot pe șantierele de 
construcții, 
firea moldovenilor. F 
lit și înțelegător. Vorba lui 
e presărată cu zicale șt 
glume, ca a unui bunic. 
Viața l-l plină de tnttmplărl 
vesele, destul de hazlii une
ori, ca a oricărui tînăr. E 
de meserie zidar. N-are nici 
diplome, nici certificate din 
care să-i afli meseria, 
ploma lut este nescrisă, 
furat meseria de ici,

să umble cu lucrul I 
la ea ? Bunătate de 
ți să stea clte 3—1 
meserie se cheamă

contrariu. Flă- 
înalt, voinic, de

păstrează tn el
E poto-

Di- 
A 

de colo.

Că Mitică Grăjdan, maistrul 
la care Victor a lucrat pen
tru prima oară, prin 1945 
nu era omul care să-și 
„vlndă" meseria. Tirziu abia, 
pe șantierele din Călărași și 
Medgidia, pe cele din Bucu
rești, Victor a aflat tainele 
zidăritului de la comuniști. 
Tot de la ei a învățat el 
să-și iubească meseria cu 
pasiune, s-o perfecționeze. 
Lazăr Cucoș ti va stărui 
multă vreme tn amintite. In 
deosebi comunistul acesta 
l-a învățat cum să aplice 
metodele noi — formația 
Orlov, de pildă, iar după ce 
Victor a ajuns responsabil 
de brigadă — cum 
descurce în planuri.

★
Pe șantierul construcțiilor 

de locuințe de la 
mmoasă, Pintilie t 
urma cu un an. j 
aici se lucra tn 
echipă putea să 
8—10 metri cubl pe zi. Sfa
tul popular al Capitalei con
struiește aici 13 blocuri. Și 
acestea trebuie date tn folo
sință cît mal curînd. Ce-l 
de făcut?

S-au sfătuit comuniștii, 
s-au sfătuit utemiștii, s-au 
sfătuit toți constructorii. 
Așa s-a ajuns la concluzia 
că e necesar să se constituie 
brigăzi complexe.

Ca oricare început, sigur 
că și acesta nu a fost ușor. 
Munca în brigăzi complexe 
și aplicarea formației Orlov 
— a lucrului în lanț — eco
nomisesc mîna calificată, zi
darul nemai fiind nevoit 
să-și aducă singur mortar, 
cărămidă și în sfîrșit să zi
dească. Un alt avantaj e 
că ajutoarele — muncitorii 
necalificați care deservesc 
pe zidarul calificat — învață 
la locul de muncă, toate o- 
perațiile zidăritului șl îi 
poți folosi orictnd și oriun
de se ivește nevoie.

Atunci au început să iasă 
vorbe. Unii zidari susțineau 
că le va fi cîștigul prea mic.

să se

Vatra Lu- 
a venit tn 
Pe atunci, 
echipe. O 

i zidească

Alții că 
au să-i 
însă că 
poate zidi clte 30—40 m.c. 
pe zi, că salariul lor crește 
și că ajutoarele sînt de un 
real folos.

★
Ctnd s-au constituit bri

găzile complexe. Victor Pin
tilie se afla pe blocul C2. 
Acolo s-a și format brigada 
al cărui responsabil este și 

acum „a 
brigadă de 
flăcăi, toți 
cît ev a zile 
cu încă un

ajutoarele mai mutt 
încurce. S-a dovedit 
o brigadă complexă

care se cheamă 
tineretului". E o 
nădejde: 20 de 
unul și unul. De 
brigada a sporit 
om: Elisabeta Enache. Fe
tișcana asta ce se pierde 
tn scurta vătuită a lucrat 
tn brigada lui Babiuc. De 
curînd, brigada lui Babiuc a 
trecut la tencuieli. Dar fata, 
fiindcă e zidăriță a voit 
numaidecît să treacă tn bri
gada lui Pintilie.

— Se duce întrecerea 
noastră — i-au spus cei din 
brigada lui Babiuc.

— Ce să se mai ducă — 
le-a răspuns fata. Brigada 
lui Pintilie și luna trecută 
doar ne-a luat-o înainte l

Intr-adevăr, așa este. Bri
gada tineretului este mereu 
în fruntea întrecerii pe bri
găzi. Mai ales tn cinstea 
Congresului partidului, flă
căii aceștia nu au de glnd 
să se lase. Mai de mult, să 
tot fie de-atunci mai bine 
de-o lună și jumătate, ei 
s-au angajat să termine pi
uă la 23 decembrie zidirea 
etajului 1 al blocului C2,cu 
planșeu cu tot și 2Q la sută 
din etaiul al ll-lea.

— Vom îndeplini angaja
mentul — spune Pintilie cu 
siguranță. Tu ce zici Nacov ? 
Dar tu Șonea ? Dar tu 
luga ?

Fiecare răspunde cum se 
pricepe. Din vorbele tuturor 
însă desprinzi un singur lu
cru : hotărîrea lor nu numai 
de a-și îndeplini angajamen
tul, dar de a-l și depăși.

C. SLAVIC |

Lumină în Dobrosloveni
din co- 
raionul
gospo-

Țăranii muncitori 
muna Dobrosloveni, 
Caracal, sînt buni 
dări. In urmă cu doi ani ei
au construit prin autoimpu- 
nere școala comunală. Fon
dul de 9500 lei rămas dis
ponibil cu acest prilej l-au 
folosit pentru Începerea lu
crărilor da electrificare a

comunei. Treptat, acest fond 
a crescut, s-a cumpărat un 
generator electric cu capa
citatea de a alimenta 800 
de becuri, apoi tot cu posi
bilități locale au fost pro
curați 100 de stîlpi, pe care 
fn scurt timp a fost întinsă 
sîrma. Astăzi în toate insti
tuțiile comunei, pe șoseaua

principală și pe ulițe arde 
lumina electrică. In cinstea 
Congresului partidului, ță« 
rănii muncitori din Dobros
loveni grăbesc terminarea 
lucrărilor de extindere a re
țelei electrice pe șoseaua 
care leagă comuna lor cu 
satul Reșca, la distanță do 
3 km.

A



LUNA CÂRTII
„O nouă carte, un nou prieten“, așa a- 

nunță panourile mari așezate pe străzile 
Capitalei. An de an, cititorii de toate vîrste- 
le și-au creat noi asemenea prieteni. La 
aceasta, o contribuție de seamă a adus-o 
activitatea mereu sporită a editurilor din 
țara noastră. De la cele 271 titluri de cărți 
beletristice tipărite în 1951, am ajuns anul 
acesta la 424. în ultimii 5 ani 1.537 de ti
tluri din literatura beletristică originală și 
străină au apărut într-un tiraj total de 
28.171.000 exemplare.

Tn cadrul acțiunii de valorificare a moș
tenirii culturale s-a trecut la editarea în co
lecția „Clasicii romîni“ cît și în colecțiile 
de largă popularizare „Biblioteca pentru 
toți“, „Biblioteca școlarului“, „Albina“, a 
operelor reprezentative ale clasicilor litera
turii noastre. Au apărut ediții de opere în 
2—3 volume din Caragiale, Alexandri, Vla- 
huță, Delavrancea, Odobescu, Slavici. în 
anul 1955 s-au tipărit din operele clasicilor 
romîni de 5 ori mai multe volume decît în 
anul 1951.

Din literatura noastră contemporană au 
fost editate în cursul ultimilor 5 ani 603 
titluri în 12.473.000 exemplare. Au apărut 
lucrări valoroase în toate domeniile crea
ției literare, printre care 68 de romane, o 
seamă de nuvele și schițe și numeroase poe
me, mesaje ale poeziei noastre noi.

O serie de volume de „Teatru", oglindesc 
succesul dramaturgiei noastre noi.

în sectorul editării operelor clasicilor ruși 
s-au făcut de asemenea mari progrese. In 
ultimii trei ani s-a început publicarea pri
melor volume din „Opere" de Tolstoi. Ce- 
hov, Gogol, Turgheniev, Saltîkov- Scedrin 
și ale întemeietorului realismului socialist, 
Maxim Gorki. Din literatura sovietică au 
fost editate lucrări ale unor scriitori și poeți 
cunoscuți ca Maiakovski, Șolohov, Fadeev, 
Simonov, Surkov, Tihonov. Au început să 
apară primele volume în ediția de „Opere" 
ale celor mai mari scriitori sovietici : A. 
Tolstoi, K. Fedin, I. Ehrenburg, P. Pavlen- 
ko.

Tipărirea clasicilor universali a cunoscut 
de asemenea o mare amploare : în 1954 și 
1955 au apărut peste 1.000.000 de exem
plare din capodopere ale literaturii univer
sale ca „Infernul“ de Dante, „lliada“ și 
„Odiseea“ de Homer, „Faust“ de Goethe, 
„Mizerabilii" de Victor Hugo, romanele Iui 
Dickens și altele. S-a început publicarea 
primelor volume de opere de Shakespeare, 
Molière. Twain, Balzac.

în ultimii ani au fost traduse lucrări ale 
unor scriitori progresiști din India, Turcia, 
Portugalia, Canada. Australia. Islanda și 
s-a inițiat colecția de largă răspîndire 
„Meridiane“ în care apar nuvele și schițe 
din literatura universală contemporană.

------ o------

Informații
între 9 șl 14 decembrie au avut loc la 

București lucrările comisiei mixte romîno- 
bulgare în vederea elaborării planului de 
muncă pe anul 1956 pentru aplicarea con
venției culturale dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Bulgaria.

La 14 decembrie a avut loc semnarea 
planului. Din partea romînă planul de mun
că a fost semnat de C. Ionescu-Buior, direc
tor general în Ministerul învățămintului, 
președintele subcomisiei romîne, iar din 
partea bulgară de Ciudomir Petrov, vicepre
ședintele Comitetului de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea din R. P. Bulgaria.

La semnarea planului de muncă au fost 
de fată M Roșianu, președinte al I.R.R.C.S., 
M. Macavei, președinte de onoare al 
I.R.R.C.S.. Ion Pas. prim locțiitor al mi
nistrului Culturii, Mihail Alexandru, locțiitor 
al ministrului Culturii, C. Nistor. director în 
Ministerul Afacerilor Externe, Boris Cara- 
gea, președintele Uniunii Artiștilor Plas
tici din R.P.R., Aurel Mihale, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R., Dinu Mircea, 
consilier la Academia R.P.R., reprezentanți 
ai presei și alții.

A participat Stoian Pavlov, ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria la București

★
Ministerul învățămintului aduce la cuno

ștința celor interesați, că examenul de stat 
și susținerea proiectului de diplomă din se 
siunea de iarna se va ține în toate institu 
țiile de învățămînt superior între 25 ianuarie 
— 6 februarie 1956. Fac excepție institutele 
agronomice, la care examenul de stat se va 
ține între 20 februarie — 4 martie 1956.

(Agerpres)

C I N T E C

întra-vor în Moldova descoperiți, cîndva 
urmașii ce-or să calce pe iarba-i mătăsoasă. 
C-arn scoborit din ceruri scăpărătoarea stea 
și-am pus-o-n stîlpi pe uliți, și am închis-o-n casă. 
Lăsa-vom și noi urme de vitejii pe-aici 
baraje uriașe și mări închise-n munte, — 
tuneluri mari de ape intrind sub munți voinici 
și coșuri lungi de fabrici cu cerul clar pe frunte. 
Am semănat și sonde alăturea de grîu 
Și-am ridicat, din piatră, întinse combinate. 
Azi, rustica Moldovă din fier își pune-brîu, 
Cetăților, alături, le ridicăm palate.

Un om sub munte cintă, izbind in 
abia-și stropi deunăzi cei douăzeci 
pe-această tare veche și-nnoitoare 
Și pumnul i se stringe a pumn 
In fiecare ziuă el face-n stînci un 
stropindu-1 cu sudoare și cu un scurt popas. — 
Cu orice pas cîntarea mai veselă-i răsară 
iar dinamita-i trăznet de pașnică fanfară.
Cind roua-i stă cunună pe limpezimea frunții

Alexandru Andrifoiu

TINERESC
bolovani,
de ani 
vatră.

de Sfarmă Piatră, 
pas

Bogată altădată în cel mai strașnic vin 
pe care îl băurăm cum bea bujorul rouă, — 
va fi-n lumini bogată, va bea rizînd, lumini, 
Moldova noastră veche ce poartă haină nouă, 
li va cinta Șiretul cu mișcătoru-l prund 
pe drumul biruinței cutezător să-ndemne, — 
și, neclintit Ceahlăul, bătrîn străjer cărunt 
va sta de pază — acestor prevestitoare semne. 
Și e mai mare dragul prin vremuri să priviți, 
se vede viitorul ca-n apa clară luna, — 
Știm : vor cinsti urmașii, pioși, descoperiți, 
ce botezăm cu vise și cu sudoare-acuma.

de-atîta tinerețe întineresc și munții.
Privirea-i îndrăzneață în piatră intră — rază. 
Izbind mereu unealta, prietenul visează. 
Visează că pe drumu-i se trec bogate ape, 
că raze de lumină îi dănțuie-n pleoape, 
că țara din lumină își pune-ntinse brîie, 
că vine viitorul pe frunte s-o mîngîie.
Și tînărul izbește și grota-i mai adîncă 
iar cîntecu-i rămîne, ca un filon în stîncă.

loan Horea Violeta Zamfirescu

O seară cu cvartetul „A. P. Borodin

DE PLAI

măciuci de corn — 
și se răstorn.

de-opaiț și de sfeșnic, 
ai celui veșnic

din timpuri, pe drum pietros coboară 
istorii acum întîia oară, 
cojoace și cu 
vale se torn

Acelei clipe aș putea să-i spun tntlia oară:
Rămli că ești atlta de frumoasă I"

FAUST

Opriți-vă la poarta Moldovei și priviți! 
E-ncremenit azurul pe munțil-nzăpezlți.
Coloanele de calcar peste păduri enorme 
Împodobesc tăria cu fel și fel de forme 
Din umbre milenare, deasupra apei repezi, 
Dau străluciri solare tremurătoare lespezi, 
Și stă fuiorul vremii din necuprins să-l depeni, 
Să-ți cațeri nemurirea pe crestele cu jnepeni. 
Iluziile sterpe e timpul să le mături, 
Să urci curat ca piatra ne vîrful cu omături, 
Și-acolo-n zarea lumii ajuns, tu gîndul tău-1 
Asemuie cu cerul înalt și cu Ceahlăul. 
La poala lui — Moldova cu ape și cu bouri. 
Pe frunte-i, veșnicia de vînturi și de nouri — 
La poala lui, pădurea de umbră și de soare, 
Pe creștetu-l în gînduri, milenii de ninsoare. 
Ciobanii Mioriței din valea cu pătule 
Pe-aici se-mprăștiară cu turmele sătule. 
De-aici se petrecură istorii cu plăieși, 
Pe drumul care duce departe către Ieși, 
în ce prăpăstii plînge de-atîta vreme fagul 
După Linan Nechifor, lovitul cu baltagul ? 
Vitorla-și resfiră cernita ei maramă
Peste păduri cu frunze de-argint și de aramă. 
Și Bistrița, în valea ce-și clatină alunii, 
Pe apa cu adîncuri și străveziul lunii 
Coboară, tot coboară, spre depărtări tăcute 
Pădurile culcate-n legănătoare plute.
O vom cîntă deapururi, dar multă vreme n-o vei 
Mai întîlni aevea-n pădurile Moldovei, 
Această lume sfîntă cu turme și zăvozi, 
Slăvită în baladă, păzită de voevozi.
Parcă ieșiți 
Să intre în 
Muntenii cu 
Și apele în 
Celor deprinși cu umbra 
Călăuziți de stele, supuși 
Sub frunza tremurîndă la poală de pădure, 
Luminile din ape au prins să le murmure. 
Cei ce-și scriau destinul pe bîtă și pe bundă 
Și-și îngropau în mituri gîndirea lor afundă, 
Au învățat să iasă în lume și să taie 
La porțile Moldovei izvor de vîlvătaie. 
El, ce tăia din codri doar plute și sicrie 
A învățat să poarte mașina și să scrie — 
El ce știa din lume doar frunza și cobuzul, 
Ne va conduce-n anii ce vin cu troleibuzul 
Și va aprinde stele pe sub păduri de brazi, 
Pe drumul care urcă din Piatra spre Bicaz. 
El, ce coboară astăzi în vale pe potecă, 
Va convorbi cu Faust cîndva-n bibliotecă, 
Și va putea să-i zică în vorba lui firească: 
— Ci spune-i dară clipei acum să se oprească 
Să fîlfîie-n vecie albastra ei aripă,
Peste Moldova noastră, cea mai frumoasă clipă 1

UCENICUL
Cine a rîs de îndrăzneala mea ? 
Cine-a-ntrebat de n-am venit cumva 
să culeg ghindă, și ferigi, și fragi ?
Cine mi-a vîrît pietricele-n dăsagi ?

Sau poate, unde m-am minunat în drum 
cum macină omul munții brăzdați de nor; 
sau poate, unde n-am știut nici cum 
le spune uneltelor pe numele lor ? 1

Știau că mi-e drag să hoinăresc codrul adînc ? 
Să alint melci in palme șl licurici, 
și din rumena pîine a pădurii să mănînc ? !
Dar nu 1 Eu nu am venit să mă joc aici !

întîia noapte nu mi s-au lipit genele 
Pe obrajii lunii, cît gura de tunel, 
se alungau parcă lacrimi de necaz, 
și nu știu dece, mi-am trecut palma

de fel.

peste obraz.

Tovarășe meșter, te văd că zlmbești. 
Dar știi, copilăria a fost fugărită din 
de un dor de răspunderi mai mari, bărbătești 1 
Aș vrea... să mînuiesc perforatorul mai bine!.„
Și peste visele mele multe, s-au aplecat 
privirile omului, care alături m-a luat; 
omul, pe care-n tunelul plin de pămînt și apă 
l-așteptam înfrigurat să înceapă! Să înceapă 1
Cine a învățat meșterul să-mi vorbească blînd 
cînd am cuprins unealta în mîini, stîngaci, tremurînd ? 
Cine-a învățat omul puternic și mare 
să stea lingă mine, săptămini, cu răbdare ? I

mine

Vineri seara, la sala Dalles, a avut loc 
primul concert dat la noi în țară de către 
cvartetul de stat „A. P. Borodin" din 
Moscova. Programul anunțat cuprindea lu
crări diferite ca stil și probleme ca cvarte
tul nr. 2 de Borodin, cvartetul nr. 4 de 
Șostakovici și cvartetul de Debussy. încă 
de cînd au prins a răsuna primele măsuri 
ale temei principale a cvartetului de Boro
din, ascultătorii și-au putut da seama că se 
află în fața unei formații de muzică de 
cameră de un înalt nivel artistic. Intr-ade
văr meditativa temă principală a primei 
mișcări a cvartetului, expusă la început de 
violoncel (Valentin Berlinski are o puritate 
de sunet excepțională ; sunetul său învălui
tor te cucerește din capul locului) și re
luată apjj de vioara intîi (Rostislav Du- 
binski s^a dovedit de-a lungul concertului 
a fi un artist de o mare finețe, cu o deose
bită sensibilitate pentru muzica de cameră) 
a fost redată cu un farmec deosebit, ex
trem de interiorizată, vrăjind dintru în
ceput publicul. Și această vrajă a fost men
ținută apoi de-a lungul întregului cvartet, 
în ce constă taina acestei vrăji? Cu sigu
ranță că dacă membrii cvartetului nu ar 
avea o măiestrie instrumentală înaltă ei n-ar 
putea crea o asemenea vrajă. Membrii cvar
tetului au ajuns la o deplină stăpînire teh
nică a instrumentelor lor și, ceea ce este și 
mai bfne, la o perfectă omogenitate a for
mației, a sonorității ei. Cînd linia melodică 
trece de la un instrument la altul, acest 
lucru este aproape imperceptibil, atît de uni
tare sînt timbrele instrumentelor lor; pe de 
altă parte, cînd intonează un acord, nu ai 
impresia că patru instrumente l-au cîntat ci 
unul singur cu mijloace excepționale. Desi
gur că în realizarea acestei omogenități 
și-a spus cuvîntul munca în comun de zi eu 
zi de-a lungul a aproape zece ani (cvartetul 
a fost creat în aprilie 1946) a tinerilor 
I. Dubinski (n. 1923), Iaroslav Alexandrov 
(vioara a II-a — n. 1925), Dmitri Șebalin 
(violă — n. 1930) și V. Berlinski (n. 1925)

Dar aspectul tehnic al interpretării lor, 
unitatea lor nu pot explica încă vraja se
ducătoare proprie tălmăcirii cvartetului de 
Borodin. Aceasta ne-o dovedește și faptul 
că, deși aceste elemente continuau să ac
ționeze și în interpretarea cvartetului de 
Debussy, aceasta nu s-a ridicat la înălțimea 
tălmăcirii date cvartetelor de Borodin și 
Șostakovici.

Explicația trebuie căutată în pătrunderea 
sensibilă a miezului lirico-dramatic al 
acestor două lucrări. La noi se cîntă rela
tiv des cvartetul nr. 2 de Borodin dar, de

cele mai multe ori, el este tălmăcit cu O 
urmă de dulcegărie, de sentimentalism de 
o calitate discutabilă. In interpretarea cvar
tetului Borodin, lucrarea apare lipsită de 
orice falsă „umflare“ a expresiei, de „ofta
turi“ și „suspine“ inutile, totul este demn, 
frazarea naturală, clară, profund inspirată 
și de bun gust. Astfel cunoscuta’„Nocturnă“ 
(partea a IlI-a) a fost redată cu o mare 
sobrietate fără ca prin aceasta neasemuitul 
ei farmec poetic și caracterul ei rus să fie 
știrbit cu ceva.

în cvartetul de Șostakovici (a cărui 
primă audiție și revelație, la noi a fost fă
cută de cvartetul „Ceaicovski“ în anul tre
cut) tinerii instrumentiști au dovedit marea 
lor sensibilitate pentru lucrările de valoare 
ale compozitorilor sovietici. Șostakovici este 
destul de zgîrcit în indicații și nuanțe. Pen
tru a da viață creațiilor sale sir.t necesare 
un mare discernămînt și multă fantezie. 
Membrii cvartetului au dovedit că le au. 
Interpretarea lor este excepțional de vie; 
fiece indicație a autorului e respectată dar. 
în același timp, concretizarea interpretării 
aduce o seamă de nuanțe noi menite să asi
gure o maximă expresivitate a fiecărui 
episod, păstrîndu-se însă unitatea ansam
blului. ceea ce în vocabularul interpreților 
se cheamă „linia mare“. Acest lucru a fost 
caracteristic tuturor părților dar a fost cel 
mai evident în Scherzo (o pagină frămîn- 
tată, în surdină) și în AUegretto-ul final 
(în care stau alături accente de disperare 
cu izbucniri exuberante și care se încheie 
într-o atmosferă de profundă meditație).

Cvartetul „Borodin“, a dat o interpre
tare convingătoare, de o mare sinceritate, 
lucrării lui Debussy, vădind și de astă dată 
fantezie creatoare, aliată cu mult discernă
mînt. Trebuie făcute însă unele rezerve in 
ceea ce privește cursivitatea și claritatea 
frazei și acea visătoare poezie pe care am 
fi dorit-o mai mult subliniată, în special în 
„Andantino“.

Ca suplimente cerute de public, cvartetul 
Borodin a dat fragmente din două cvartete 
de Ceaicovski și Beethoven și, ca un semn 
de prietenie față de muzica noastră, aranja
mentul pentru cvartet de coarde a cunoscu
tului „Dans țigănesc“ de C. Dimitrescu 
(într-o prelucrare originală de Rostislav 
Dubinski). Gestul prietenesc al tinerilor 
muzicieni sovietici ca și entuziasmul în
dreptățit dovedit de-a lungul concertului
de public au dat concertului caracterul unei 
adevărate sărbători a prieteniei romîno-
sovietice.

C. TEODORIU

„Domnișoara de Scuderi“

Curge apă din pereții sticloși și goi.
Curg sudori negre sărate, pe noi.
Curg luminile inimilor. Se întrepătrund.
Meșterul, nimic nu-mi ascunde. Nimic nu-i ascund.
Azi, am închis copilăria mea risipită, 
într-o piatră, cu-ntîiul meu cuib de dinamită 1 
Simt cum mă bat pe umeri grele inîini de mineri, 
Și cîntă, tovarășii mei, cîntă băietanul de ieri 1

Doina Săîăjan

CA SĂ SE FACĂ LUMINĂ
Nu magice cuvinte răstoarnă munții duri, 
Ci mîna care aspră a netezit pămîntul, 
Schimbînd păduri în holde, cîmpia în păduri, 
Această mînă aspră ce stăpînește vîntul.

Lumină să se facă, nu e deajuns
Și tainic semn nu-nalță un zbor
Cu trudă și migală se întregește
Ce schimbă munții falnici în prea supuși pitici.

porunca 
de rîndunicl.
munca

Clnd omul stă alături de munte, e-nceputul. 
Urmează măreția, sub m’na Iui de fier.
Clnd se opune piatra și se-nfioară lutul, 
Străfulgerînd cu scrișnet ca fulgerul din cer.

Lumină să se facă ! Nu e poruncă goală, 
Severe mîini din visuri fac adevăr deplin. 
Lumina se Înalță cu trudă și migală 
Ca sa lucească albă ca zorii cei senini.

Studiourile Defa-Berlih și Pandora-Film-Stockholm au creat, după romanul 
scriitorului german E. Hoffmann filmul „Domnișoara de Scuderi“.

In film este înfățișat destinul bijutierului Cordillac care și-a făcut un scop în 
viață din a-și răzbuna tatăl ucis de boie rul pe moșia căruia muncea ca rob. Cordillac. 
bijutier prețuit la curtea lui Ludovic XIV al Franței, poartă în sufletul său o ură 
aprigă împotriva tuturor nobililor cărora este nevoit să le lucreze bijuterii de mare 
artă. El vede în fiecare mare nobil pe ucigașul tatălui său, pe batjocoritorul ma
mei sale și ucide pe fiecare conte sau baron căruia îi lucrează vreo capodoperă 
de aur și briliante.

Poliția îl caută cu disperare pe ucigaș. Cum va sfîrși bătrînul bijutier, care va 
fi soarta fetei sale îndrăgostite de Oii vier, ucenicul tatălui ei, iată ce ne arată 
filmul, o frescă a vieții Parisului din vremea monarhiei absolute a Regelui Soare.

------------ fa întîmpinarea Congresului al II-lea al P. M. R. -----------P. C. R. conducătorul luptei tineretului în anii ilegalității
Paginile istoriei eroicului partid al comu

niștilor din țara noastră vorbesc mereu și 
mereu despre grija și dragostea partidului 
pentru tînăra generație. Nici un moment par
tidul n-a încetat să se îngrijească cu dra
goste părintească de tineretul muncitor. O 
strălucită mărturie în această privință o 
constituie și felul în care s-a ocupat de pro
blemele tineretului. Congresul al V-lea al 
P.C.R. din ianuarie 1932, Congres care 
a renrezentat un moment de cotitură 
în viața partidului. Una din problemele care 
au stat in centrul preocupărilor Congresului 
a fost aceea a sarcinilor partidului în legă 
tură cu munca în rîndurile tineretului. Con
gresul a adoptat în această privință o re
zoluție specială cu privire la starea și sar 
cinile tineretului și ale organizației sale re 
voluționare — Uniunea Tineretului Comu
nist. îndrumările și sarcinile date de Con 
greșul al V-lea al P.C.R. au avut o însem
nătate deosebită pentru întărirea mișcării 
revoluționare de tineret din țara noastră.

★
Analizînd condițiile internaționale și in 

terne din acea vreme, caracterizate prin 
criza economică ce zguduia țările capitaliste 
și prin încercările claselor exploatatoare 
de a găsi o ieșire din criză pe calea fascis
mului și a pregătirii războiului antisovietic, 
Congresul și a îndreptat atenția și. asupra 
situației tineretului muncitor. „Ascuțirea cri
ze; economice din Romînia - se spunea în 
Rezoluția Congresului al V-lea al P.C.R. în 
legătură cu starea și sarcinile tineretului— 
lovește cu o putere deosebită în tineretul 
muncitor, ceea ce se manifestă prin mari re
duceri de salarii, prin lungirea zilei-muncă. 
prin șomajul tot mai mare în rîndurile ti
neretului muncitor și mai cu seamă prin 
creșterea exploatării și asupririi tineretului 
de la țară“.

Uniunea Tineretului Comunist era singura 
organizație de tineret care, călăuzită de 
p C R mergea pe o linie consecvent revo
luționară conducînd tineretul muncitor la

..Sdnteia tineretului“
Pag. 2-a 15 decembrie 1955

Despre Rezoluția Congresului 
al V-lea al P. C. R. privitoare 
la starea și sarcinile tineretului 
luptă împotriva exploatării capitaliste, îm
potriva militarizării și fascizării. Tineretul 
participa activ la mai toate luptele mun
citorești din acea vreme. Cînd muncitorii de 
la „Lemaître" au făcut grevă, ucenicii s-au 
solidarizat cu greviștii. Ei au luat parte ac
tivă la gărzile de autoapărare ale greviști
lor. La greva celor 6000 de muncitori de la 
Reșița au participat numeroși tineri. Tinerii 
uteciști din uzină au ales un comitet de ac
țiune și au mobilizat la luptă pe cei aproape 
1600 de tineri greviști. în comuna Hăspă- 
șești-Iași țăranii muncitori au ocupat o bu
cată de pămînt din moșia lui Rusovici. 
U.T.C. a mobilizat tinerii țărani muncitori la 
sprijinirea acestei acțiuni Cînd au fost ma
jorate taxele universitare studenții sărăci 
în frunte cu uteciștii au organizat manifes
tații de protest și au luptat cu polițiștii care 
încercau să-i împrăștie. In lupta sa împo
triva teroarei capitaliste, tineretul muncitor 
din țara noastră, organizat și mobilizat de 
U.T.C a dobîndit o serie de succese.

★
Congresul al V-lea al P.C.R. a analizat 

cu o deosebită grijă activitatea U.T.C. în 
perioada anterioară și ia trasat cu claritate 
sarcinile ce-i reveneau pentru viitor. Fie
care rînd al Rezoluției adoptate de congres 
în problema tineretului reflectă grija parti
dului pentru călirea și organizarea frontului 
de luptă al tinerei generații pentru apăra
rea năzuințelor și intereselor vitale ale tine 
rilor. „Congresul pune în fața partidului 
întreg — se spune în rezoluție — ca una 
din sarcinile cele mai Importante realizarea 
unei cotituri hotărite in munca printre ti 
neri și transformarea U.T.C. într-o organi
zație de masă a straturilor largi ale tine
retului muncitor și argățesc de la sate și 
orașe, capabilă de luptă“.

Congresul a pus deosebit de limpede pro
blema conducerii U.T.C.-ului de către par
tid : „Congresul însărcinează Comitetul 
Central să ia măsurile necesare pentru în
tărirea conducerii de partid In munca U.T.C. 

Partidul trebuie să caute să transforme 
U.T.C.-ul într-un adevărat conducător al 
luptei maselor tineretului muncitor și să-l 
privească ca izvorul cel mai important de 
complectare a rîndurilor partidului cu noi 
forțe".

Conducerea de către partid a făcut posi
bile importante succese ale U.T.C. în mun
ca sa dusă în rîndurile tinerilor muncitori. 
Sub conducerea directă a organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.C. au mobilizat ti
nerii la eroicele lupte greviste din februa
rie 1933, lupte care au fost pentru un timp 
un zăgaz puternic în fața fascizării țării, 
în aceste lupte, alături de muncitorii 
vîrstnici, tinerii greviști î-n frunte cu 
uteciștii au înscris o pagină eroică în Isto
ria mișcării revoluționare de tineret din țara 
noastră. Referindu-se la marea grevă de la 
C.F.R Grivița din București, ziarul „Tînă
rul leninist" organ central al C.C. al U.T.C. 
scria ■ „Tinerii ceferiști, antrenați pentru 
luptele din februarie prin nenumărate ac
țiuni parțiale din ajun pe care le-au dus sub 
conducerea celulelor uteciste de la C.F.R. 
au stat în primul front al baricadelor“. In 
timpul grevei, întreaga masă a tinerilor ce
feriști în număr de circa 3000 — în frunte 
cu uteciștii s-au grupat pe acoperișurile a- 
telierelor scandînd lozincile partidului co 
munist și formînd „coruri vorbitoare" cu a- 
jutorul cărora țineau legătura cu masele de 
oameni ai muncii veniți în jurul atelierelor 
pentru a sprijini lupta ceferiștilor greviști, 
în momentul declanșării salvelor de gloan 
țe tinerii au rămas neclintiți la locul lor 
de luptă. Utecistul Vasile Roaită a căzut 
eroic, străpuns de gloanțe, la postul său cu 
mîna pe sirenă, chemînd la luptă muncitorii. 
După aceste lupte eroice organizațiile 
UTC. au participat activ la acțiunile 
conduse de partid împotriva stării de ase
diu la București, Cluj, lași, Ploești precum 
și la acțiunile pentru eliberarea greviștilor 
arestați. Uteciștii au organizat la 1 mai 
1933 grevele de la școala de ucenici din 
Sectorul Albastru și de la școala de mese
rii, „Ciocanul" din București. Sub îndru
marea concretă a partidului, U.TC. a reu
șit să ducă de asemenea acțiuni însemnate 
și în rîndurile tinerilor țărani muncitori și 
argați. Astfel, U.T.C. a organizat în comu
na Ghlorac o acțiune a tinerilor argați de 

pe moșia contelui Tisza împotriva reducerii 
salariilor.

Congresul al V-lea al P.C.R. a dus 
la o cotitură hotărîtoare în munca 
U.T.C. Uniunea Tineretului Comunist s-a în
tărit simțitor din punct de vedere politic și 
organizatoric, și-a lărgit cu mult influența 
în masele largi ale tineretului muncitor de 
la orașe și sate. Contribuția însemnată pe 
care a dat-o U.T.C.-ul în grelele lupte din 
acea vreme e mărturia creșterii avîntului 
mișcării revoluționare a tineretului în lupta 
pentru apărarea intereselor sale vitale, pen
tru un viitor mai bun. Plenara din octombrie 
1932 a C.C. al P.C.R., analizînd munca 
U.T.C. putea constata: „A crescut partici
parea organizațiilor U.T.C. fn luptele poli
tice generale organizate de partid și în spe
cial in luptele din februarie prin munca ac
tivă de mobilizare a tineretului...“ Conduce
rea de către partid a dat forțe nestăvilite 
Uniunii Tineretului Comunist, a asigurat 
victoriile obținute în munca ei.

★
Rezoluția Congresului al V-lea al P.C.R. 

asupra stării și sarcinilor tineretului arată 
că „In centrul întregii sale activități Uniu
nea Tineretului Comunist trebuie să pună 
organizarea și conducerea luptelor eco
nomice ale maselor largi de tineret 
din fabrici, de pe ogoare și ale șo
merilor, pentru cerințele lor zilnice, pe 
baza frontului unic de jos, atrăgînd tinere
tul în lupta generală a proletariatului sub 
conducerea partidului și aducîndu-1 prin 
experiența lui proprie la forme mai înalte 
de luptă“. In aceste lupte, sub conducerea 
partidului, s-a călit Uniunea Tineretului 
Comunist. Luptele pentru revendicările eco
nomice aveau din ce în ce mai mult un ca
racter politic. U.T.C.-ul antrena masele 
largi ale tineretului în lupta politică împo
triva burgheziei, a fascismului, a militari
zării. Conducătorii organizațiilor social-de- 
mocrate de tineret au încercat să spargă 
unitatea tineretului. Ei spuneau că tineretul 
nu trebuie să ia parte la lupta de clasă ci 
numai s-o observe Acești agenți ai capita
liștilor voiau să arunce tineretul în ghiarele 
fascismului. Dar peste capul acestor condu
cători trădători năimiți ai burgheziei, nu
meroși muncitori au răspuns la chemarea 
U.T.C. de a închega frontul unic. Congre
sul al V-lea arătase eu tărie însemnătatea 
unității clasei muncitoare în condițiile creș 
terii pericolului fascizării țării. Urmînd in 
dicațiile tactice ale partidului, U.T.C.-ul a 
realizat în numeroase locuri frontul unic 
de jos. Astfel, în anul 1934 marea masă a 
tinerilor muncitori membri în organizațiile 
social-democrate din Cluj au primit în adu
nare generală propunerile de front unic ale 
U.T.C., constituindu-se un comitet de front 
unic. De asemenea, tn anul 1935 majoritatea 

tineretului social-democrat din secțiunea 
București a aderat la frontul unic propus de 
secțiunea U.T.C.-București. Pe baza reali
zării frontului unic de jos s-au putut orga
niza acțiuni puternice cum au fost acelea ale 
ucenicilor de la „Energia“-Cluj împotriva 
corvezilor, ale tinerilor de la fabrica de a- 
vioane „Unio“-Satu Mare împotriva scăde
rilor de salarii, ale tinerilor de la „Astra“- 
Arad împotriva concedierilor și multe alte 
acțiuni. In februarie 1935 ucenicii de la fa
brica „Székely și Réti“ din Tg. Mureș, sub 
conducerea celulei U.T.C. s-au alăturat 
grevei celorlalți muncitori din fabrici și au 
organizat brigăzi care au mers în toate în
treprinderile din oraș chemînd toți muncito
rii la solidarizare cu greviștii.

Succesele obținute în anii 1932-1935 în 
lupta pentru lărgirea continuă a frontului 
unic a>u făcut ca U.T.C. să poată mobiliza 
mase mereu mai mari de tineri în acțiunile 
revoluționare ale clasei muncitoare și ale 
partidului ei — partidul comuniștilor. Ast
fel, la 1 mai 1935, înfruntînd greutățile ac
tivității comuniste ilegale, secțiunea U.T.C. 
din București a reușit să mobilizeze un mare 
număr de tineri care au demonstrat cu stea
guri roșii pe străzile capitalei, cîntînd cîn- 
tece revoluționare și scandînd alături de lo
zincile privind revendicările lor economice 
lozincile : „Trăiască Partidul Comunist", 
„Trăiască Uniunea Sovietică", „Trăiască 
Frontul Unic", „Jos fascismul” etc. Așa cum 
l-a îndrumat partidul, U.T.C. împletea lupta 
pentru satisfacerea revendicărilor economice 
ale tineretului cu lupta împotriva politicii 
de fascizare și de pregătire a războiului an
tisovietic.

★
Congresul al V-lea al Partidului Comu

nist din Romînia a arătat că una din sar
cinile principale ale U.T.C. este lupta îm
potriva pregătirii războiului antisovietic. 
Congresul a arătat că războiul împotriva 
Uniunii Sovietice va fi în același timp răz
boiul nemilos al burgheziei și moșierirmi 
împotriva maselor muncitoare din țara noa
stră. Sarcina U.T.C.-ului — a arătat Con
gresul, este aceea de a lămuri maselor de 
tineri muncitori că apărînd U.R.S.S. ele se 
apără pe èie însele, își apără interesele de 
clasă. In fața atacului burgheziei care ur
mărea fascizarea tineretului, partidul a lup
tat cu tărie pentru a salva tînăra noastră 
generație din ghiarele fascismului, pentru 
a împiedica transformarea tinerilor în carne 
de tun destinată să servească interesele fa
bricanților și moșierilor hrăpăreți, Congre
sul al V-lea al P.C.R. a trasat U.T.C.-ului 
sarcina de a întări și dezvolta prin toate 
mijloacele posibile activitatea anti-milita 
ristă, împotriva încercărilor burgheziei de a 
transforma tineretul în carne de tun pentru 
Interesele regilor tunurilor. în lumina 

acestor sarcini trasate de Congres 
U.T.C. a dus o intensă luptă împotriva 
unor asemenea forme de militarizare 
cum a fost de pildă, instrucția preregimen- 
tară. în anii 1934, 1935 în numeroase loca
lități din țară, (București, Iași, Craiova, 
Brașov, Tg. Mureș) au avut loc manifestări 
ale tineretului contra legii preregimentare.

In armată, U.T.C. organiza acțiuni ale 
soldaților împotriva teroarei ofițerilor, îm
potriva hranei mizerabile, împotriva educa
ției în spirit agresiv, șovin. Tinerii recruți 
organizau cercuri de recruți revoluționari. 
Datorită muncii U.T.C., îndrumată de partid, 
în februarie 1933 soldații regimentului 21 
infanterie au refuzat să tragă în greviști. 
In multe rînduri, soldații scoși din cazărmi 
pentru a reprima mișcările muncitorești fra
ternizau cu muncitorii.

★
Congresul al V-lea al Partidului Comu

nist din Romînia, Congres de însemnătate 
istorică pentru mișcarea revoluționară de ti
neret din țara noastră, a determinat o creș
tere și o întărire simțitoare a activității 
U.T.C. Uniunea Tineretului Comunist a mo
bilizat mereu mai bine tineretul în luptele 
pentru satisfacerea revendicărilor zilnice și 
pentru revendicările generale ale proletaria
tului în lupta împotriva exploatării, împo
triva fascismului și războiului. „Uniunea 
Tineretului Comunist condusă și îndrumată 
îndeaproape de partid a fost singura orga
nizație de tineret care — in condițiile celei 
mai crunte ilegalități și terori dezlănțuite de 
regimul burghezo-moșieresc împotriva miș
cării muncitorești — a ținut sus steagul lup
tei revoluționare, mobiiizînd masele tinere
tului de la orașe și sate în lupta clasei 
muncitoare pentru dărîrnarea regimului bur
ghezo-moșieresc, pentru libertate, pace, cul
tură și o viață mai bună. Ea a fost singura 
organizație de tineret care a dus lupta ne
împăcată împotriva otrăvirii conștiinței tine
retului de către clasele exploatatoare ți slu
gile lor" — arată Rezoluția Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 22-24 decembrie 1948 asupra 
activității partidului în rîndurile tineretului.

In fața noastră stă mereu pilda glorioasă 
a U.T.C.-ului. Datoria noastră de onoare este 
să păstrăm și să continuăm tradiția U.T.C.- 
ului, întărind neîncetat dragostea și atașa
mentul tineretului jjentru partidul comuniș
tilor care ne-a călăuzit și ne călăuzește cu 
grijă pașii către un viitor luminos.

întîmpinînd cu puternic avînt în muncă 
Congresul al II-lea al P.M.R.. tînăra noa
stră generație luptă pentru înfăptuirea po
liticii partidului, pentru fericirea poporului 
muncitor.

EM. RUCAR



*

Hlldica și Siel
la decorarea di-

bucură de o bine meritată 
De curînd la cooperativa 
Mobilă" din Timișoara a 
o nouă secție unde se lu-

★

★

De-a lungul veacurilor arta noa
stră populară a creat adevărate opere 
valoroase. Tradiția artei populare a 
fost păstrată și trecută din generație 
în generație ca un prețios tezaur. As
tăzi ea se 
apreciere. 
„Lemn și 
luat ființă
crează miniaturi cu picturi inspirate 
din folclorul național. Colectivul sec
ției este format din absolventele Șco
lii medii de artă plastică. In fotogra
fie : tinerele Klszeli 
bergher Liei lucrînd 
feritelor bibelouri.

Veniturile colectiviștilor
Tn anul acesta, prin părțile Hoghilagului, 

vremea a fost cam vitregă. Ploile multe și 
vremea răcoroasă i-au cam stînjenit pe 
colectiviști în desfășurarea muncilor agri
cole. Și totuși colectiviștii n-au dat îndărăt 
în fața vremii. Grîul, de pildă, a fost gră- 
pat în primăvară, apoi plivit de două ori. 
Pe o suprafață de 20 hectare au împrăștiat 
și îngrășăminte chimice. (De pe această 
suprafață au recoltat, în vară, peste 2000 
kg. de grîu la hectar). Porumbul a fost pră
șit de cîte ori s-au ivit buruienile. Mai 
mult însă au avut de lucru cu sfecla de 
zahăr. Au prășit-o de trei ori și de patru 
ori i-au dat îngrășăminte chimice...

Ca să facă toate acestea, colectiviștii au 
muncit cu multă hărnicie și au participat 
toți, cu regularitate, la lucru. Cînd muncile 
erau în toi, seară de seară, cei doi briga
dieri însemnau, totdeauna, tn fișele de evi
dență : 138 colectiviști prezenți la lucru. Pe 
atîtea brațe de muncă se 
dăria.

Au muncit colectiviștii cu 
răsplata le este frumoasă, 
nefavorabil ei au cules

148 zile-muncă, Gheorghe Bobu mai bine de
138 zile-muncă, Minerva Grădinar peste 133 
zile-muncă etc. Sînt puțini tineri la gospo
dăria colectivă din Hoghilag, dar sî'nt des
toinici și harnici...

CREȘTE AVUTUL OBȘTESC

bazează gospo-

nădejde, dar și 
Cu tot 
recolte bogate 

Aproape 1.500 kg. de grîu. 3.200 kg. de po 
rumb, mai bine de 15.250 kg. de cartofi, 
30 000 kg. de sfeclă de zahăr — atît au re
coltat colectiviștii din Hoghilag de pe fie
care hectar. Disciplina pe care au dovedit-o 
în muncă, hărnicia lor și metodele agro
tehnice avansate folosite au învins vitregia 
naturiil

TINERI DESTOINICI ȘI HARNICI
Prea mulți tineri nu sînt în gospodărie 

Cei care sînt însă, se dovedesc oameni d? 
nădejde. Printre ei se cuvine să amintim pe 
tinerele din brigada de cîmp — Virginia 
Stoica. Ana Burtz, Maria Blaga. Katerina 
Flerbert, sau din cea de grădină — Minerva 
și Livia 
Utemiștii 
au venit 
cu rîvnă. 
realizat peste 100 zile-muncă în gospodă 
rie (sînt doar cîțiva cei 
muncă : Lenuța Hența. 
cît 27,95 zile-muncă, 
38.32 zile-muncă, iar 
52.85 zile-muncă).

Utemistul Zaharie Moșoiu, rutieristul gos
podăriei, a realizat, pînă de curînd, 316,68 
zile-muncă. Cum a făcut el atîtea zile-muncă 
cînd norma lui — de conducere de mașină— 
este de 1.25 zile-muncă pe zi ? Zaharie Mo
șoiu nu s-a mulțumit numai să conducă ru
tierul. El a muncit cu nădejde și la încărcat 
și descărcat diferite materiale, a înmulțit 
numărul transporturilor tatr-o zi. Și astfel 
el făcea cîte 2-2,50 zile-muncă într-o sin
gură zi. Ba. uneori, a făcut chiar 4,50 zile 
muncă. Niculiță Tudora a făcut și el peste

timpul

Grădinar. Florica Ciubotaru etc. 
și tinerii colectiviști din Hoghilag 
totdeauna la lucru și au muncit 
Aproape toți tinerii colectiviști au

care nu prea vin la 
de pildă, n-are

Floarea Hența 
Rozalia Mailat

de-

Colectiviștii nu se mulțumesc numai cu 
obținerea unor recolte bogate. Ei dezvoltă 
necontenit gospodăria, sporesc mereu avutul 
obștesc. Ferma zootehnică a gospodăriei 
este doar la început. Cuprinde totuși 11 
vaci cu lapte, 7 junei, 4 viței, 6 scroafe de 
prăsilă, 11 bucăți tineret porcin, apoi păsări, 
oi. Și ferma crește mereu, 
repartizat numai în anul 
pentru cumpărarea de oi.

De la ferma zootehnică, 
avut venituri însemnate, 
s-au valorificat peste H.000 litri lapte de 
vacă, apoi caș de oaie, miei, purcei etc. Va
lorificarea lor a adus venituri de mii de 
lei gospodăriei. Venituri însemnate — însă, 
nu atît cît ar fi putut avea — au obținut co
lectiviștii și de la cele 5 hectare cultivate 
cu grădină.

In afară de acestea, colectiviștii au veni
turi frumoase și de pe urma cultivării plan
telor industriale. Numai pentru sfecla de 
zahăr predată, ei au primit 4.134 kg. de 
zahăr și vor mai primi peste 126.000 lei.

Acestea le-au dat posibilitatea1 să dez
volte fondul indivizibil, să ridice construcții 
noi. Pentru că nu au vite de muncă sufi
ciente au cumpărat un tractor rutier. Au 
mai cumpărat și unele mașini necesare: o 
cositoare mecanică, o mașină de bătut po
rumb. iar de curînd au instalat și un joagăr 
pentru tăiat seînduri Au construit, totodată, 
o remiză pentru uneltele agricole, un coteț 
pentru porci și șase silozuri pentru furaje. 
De la un an la altul crește fondul de bază 
al gospodăriei. In anul trecut, de pilda, va
loarea fondului de bază a întrecut cu peste 
150.000 lei pe cel din 1953. In anul acesta 
fondul de bază va fi și 
făcut î'ncă multe lucruri, 
fost și ele mai frumoase

Hărnicia a adus în casele colectiviștilor 
belșug de bucate. Pentru cele 577 zile-muncă 
realizate, familia lui Iuliu Grădinar (fa
milia tinerelor Minerva și Livia) a primit 
peste 7.000 kg. numai grîu, porumb și car
tofi. De asemenea a mai primit 
196 litri de vin, 116 kg. de 
peste 4.000 kg. de fîn etc. La 
și familia colectivistului Mihail
a avut numai cu 20 zile-muncă mai puțin 
decît cea a lui Iuliu Grădinar. Pentru cele 
316,68 zile-muncă

mai bine de 
zahăr, apoi 
fel a primit 
Schobel. Ea

Colectiviștii
acesta 9.000

au 
lei

aucolectiviștii 
Pînă de curînd

mai bogat. S-au 
iar veniturile

PENTRU FIECARE
RASPLATA ÎNSEMNATĂ

ZI-MUNCA

au

lucrate tn gospodărie, 
utemistul Zaharie Moșoiu ‘ a primit și el 
peste 3.870 kg. de grîu porumb și cartofi, 
mai bine de 60 kg. de zahăr, bani și încă 
alte venituri. Venituri frumoase primește și 
familia colectivistului Ionel Toduț. Soția 
lui Elena, are cele mai multe zile-muncă 
dintre toate fenieile — peste 170. însemnate 
cantități de bucate vor duce acasă și ute
miștii Gheorghe Bobu sau Florica Ciubotaru, 
cît și tinerii Niculiță Tudora, Katerina Her- 
bert și alții.

Ce înseamnă veniturile acbstea pentru 
colectiviști ? Faptele pot să arate mai grăi
tor aceasta. Iată-le. Din veniturile primite 
în anul trecut de colectiviști 
case noi în sat, 
radio etc. Maria 
care a pornit, în 
casă nouă. Apoi
mitru Suciu și alții.
Lup și-au cumpărat vaci cu lapte ; Henning 
Ioan II, Andrei Schobel, Ioan Gunther și 
încă alți 15 colectiviști și-au instalat lumină 
electrică în casă, iar alți vreo 4-5 — printre 
care losif Grădinar, Samoilă Herbert etc. — 
și-au cumpărat aparate de radio. Cît des
pre cei care au acum mobilă nouă în case— 
apoi acesta este un lucru obișnuit.

Ce înseamnă 
pentru membrii 
mînt desțelenit“ 
spus. Desigur că 
comună, 
în case, 
trece la 
ghilagul
primit doar venituri frumoase...

M. N. CIRSTEA

s-au ridicat 
s-au cumpărat aparate d» 

Blaga a fost cea dintîi 
anul acesta, să-și ridice 

Niculiță Tudora, apoi Du- 
Ion Bucur și Toader

veniturile din anul acesta 
gospodăriei colective „Pă- 

din Hoghilag ? Greu d 
se vor ridica noi case în

se vor înmulți aparatele de radio 
mobila... Și, desigur că, dacă vei 
anul prin raionul Sighișoara, Ho 
va arăta altfel. Colectiviștii au

Recoltele bogate obținute și dezvoltarea 
continuă a avutului obștesc le-a permis co
lectiviștilor să ducă acasă care vîrfuite de^ 
bucate. Pentru fiecare zi-muncă. în afară 
de însemnate cantități de grîu și porumb, 
ei au primit cîte 6,440 kg. cartofi, 0,340 
litri vin. 
încă alte 
mai bine

Un laborator pentru student! 
și cadre didactice

Tn vederea îmbunătățirii procesului de tn- 
vățămînt, la Facultatea de electrotehnică a 
Institutului politehnic din „Iași, în cadrul ca
tedrei de utilizări electrice, a luat ființă cu 
trei ani ta urmă, un laborator care treptat 
a fost înzestrat cu motoare și utilaj electric 
din cel mai perfecționat. In acest laborator, 
studenții au acum posibilitatea să execute 
o serie de lucrări speciale în vederea corn- 
plectării cunoștințelor în domeniul electrifi
cării industriei și agriculturii. Prin specificul 
său și prin lucrările ce se execută, labora
torul acesta este primul și singurul laborator 
de acest gen din țară. In acest laborator stu
dentul capătă cu ușurință deprinderea ca să 
poată să aleagă, să conceapă și să execute 
o schemă de comandă sau de protecție, în 
funcție de mașinile și de utilajul de care 
dispune, precum și numeroase alte cunoștințe 
tehnice care contribuie la ridicarea produc
tivității muncii, la îmbunătățirea calității 
produselor, la eliberarea omului de la munci 
grele etc.

Una din construcțiile de bază din labora
torul catedrei de utilizări electrice este un 
pod rulant pentru 500 kg. Această construc
ție a fost proiectată și executată în între
gime în laborator, cu sprijinul muncitorilor 
din atelierele Institutului politehnic. Comple
xul de lucrări legate de această construcție 
ajută pe student ca atunci cînd va pleca în 
producție să poată rezolva orice problemă de 
proiectare a părții electrice, sau de comandă 
a podurilor rulante, a macaralelor, ascen- 
soarelor etc.

Foarte interesante sînt lucrările cu arbori 
electrici, unde studenții au posibilitatea să 
învețe principiul, comanda și caracteristicile 
acestor instalații, care se întîlnesc la ma
caralele portuare cu deschideri mari, la co
manda vanelor de la stăvilare, în industria 
celulozei și hîrtiei și în general oriunde se 
pune problema sincronizării mișcărilor unor 
mașini sau mecanisme.

La lucrările cu selsine, studenții învață de 
asemenea principiile de comandă și caracte
risticile lor. Selsinul este o instalație ce se 
întîlnește în industria petrolului, în insta
lații mari de pompare și în antrenarea unor 
mecanisme ale mașinilor de precizie. In la
borator, grupul de mașini este comandat de 
la tabloul de comandă semiautomat, unic, 
proiectat și executat în întregime de un co
lectiv de cadre didactice.

Cu mașinile existente în acest laborator 
studenții pot executa acum pînă la aproape 
30 lucrări distincte, foarte necesare muncii 
lor practice. Studenții muncesc aici cu drag. 
Venind în contact cu o serie de lucrări in
dustriale și semiindustriale, ei se simt foarte 
apropiați de instalațiile pe care le întîlnesc 
în diferite întreprinderi industriale din țară.

In prezent, laboratorul catedrei de utili
zări electrice de la Institutul politehnic este 
încă în plină dezvoltare. In cinstea celui 
de la doilea Congres al partidului, cadrele 
didactice și-au luat angajamentul să con 
struiască mașini, aparate și dispozitive noi. 
care să servească la instalarea altor iucrări 
de laborator, cuprinzînd și alte domenii in
dustriale Astfel, tov. prof. dr. ing. N. V. Bo- 
țan, șeful catedrei de Utilizări electrice. îm
preună cu tov. asistent ing. Ioan Bejan au 
în studiu construcția unui amplificator mag
netic, care, odată realizat, va fi folosit în 
comenzile din industria minieră, la lami
noare, excavatoare etc. In același scop, tov. 
lector ing. Sebastian Leopold a proiectat și 
are în curs de realizare un amplificator ro
tativ de putere. Tot în cinstea Congresului 
partidului, tov. asistent ing. 1. Bejan, ajutat 
de colectivul de preparatori, a reușit să pună 
la punct instalația de reglaj a vitezei mo
toarelor asincrone și de curent continuu, prin 
impulsuri, instalație ce se folosește în di
verse aplicații industriale.

Realizările catedrei de Utilizări electrice, 
bazate pe documentația științifică sovietică 
și făcute fără investiții suplimentare, contri
buie la o pregătire și mai temeinică a stu
denților de la Facultatea de electrotehnică 
care are ca prim scop pregătirea cadrelor 
de specialiști pentru electrificarea industriei 
și agriculturii din patria noastră.

Corespondent 
LAZAR BENEȘ

Răspunsul Guvernului Republicii Populare Romîne 
adresat Guvernului Statelor Unite ale Americii 

privind proiectul de statut al Agenției internaționale 
pentru Energia Atomică

Guvernul Statelor Unite ale Americii a 
trimis guvernului Republicii Populare Ro- 
mîne o notă însoțită de proiectul de statut 
al Agenției Internaționale pentru Energia 
Atomică elaborat de guvernul Statelor Unite 
ale Americii, după ce s-a consultat cu gu
vernele Angliei, Franței, Canadei, Belgiei, 
Australiei, Uniunii Sud Africane și Portu
galiei.

Proiectul de statut a fost trimis de guver
nul S.U.A. tuturor statelor membre ale Or
ganizației Națiunilor Unite sau ale institu
țiilor sale specializate, solicitîndu-le să-i 
comunice observațiile referitoare la acest 
proiect.

Agenția Internațională pentru Energia A- 
tomică, așa cum prevede proiectul de statut, 
va avea ca sarcini principale să încurajeze 
cercetările universale privind folosirea paș
nică a energiei atomice, să facă rezerve de 
materiale nucleare pentru a face față ne
cesităților cercetărilor și să se îngrijească 
de schimbul de informații științifice și teh
nice din acest domeniu.

In ce privește conducerea acestei Agenții, 
proiectul de statut arată că ea va fi exerci
tată de Conferința Generală alcătuită din 
reprezentanții tuturor membrilor Agenției 
și un Comitet al Guvernorilor.

In proiectul de statut nu se prevede o 
legătură precisă între Agenția care urmează 
să fie creată și Organizația Națiunilor 
Unite.

Proiectul de statut prevede două categorii 
de membri ai Agenției. Din prima categorie 
— membri fondatori — ar urma să facă 
parte numai statele membre ale O.N.U. sau 
ale oricărei dintre instituțiile sale speciali
zate care vor semna și ratifica statutul A- 
genției, iar din a doua categorie, celelalte 
state care cer acest lucru, cu condiția să 
întrunească recomandarea Adunării Gene
rale și aprobarea Comitetului Guvernorilor.

Proiectul de statut mai cuprinde dispoziții 
privind personalul Agenției, procedura de 
aprobare a proiectelor de cercetări, finan
țele, precum și alte dispoziții referitoare la 
activitatea Agenției.

La 12 decembrie 1955 locțiitorul Ministru
lui Afacerilor Externe al Republicii Popu
lare Romîne, Ștefan Cleja, a primit pe dom
nul H. B. Wells, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al S.U.A. la București, și i-a înmînat 
următoarea notă de răspuns a guvernului 
R.P.R.:

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Romîne prezintă salutul său Lega
ției Statelor Unite ale Americii și referin- 
du-se la nota Departamentului de Stat din 
22 august a.c. cu privire la proiectul de sta
tut al Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică, are onoare să-i comunice ur
mătoarele :

Guvernul Republicii Populare Romîne 
confirmă primirea Notei din 22 august ’ a.c. 
și a proiectului de statut al Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomică, pe care 
le-a studiat cu toată atenția.

Republica Populară Romînă care se află 
în curs de creare a propriei sale baze de 
cercetări în domeniul nuclear și care dis
pune de resursele necesare pentru aceasta, 
dorește să-și aducă aportul Ia dezvoltarea 
cercetărilor științifice nucleare și la folosi
rea energiei atomice în scopuri pașnice

Dat fiind importanța internațională a 
folosirii energiei atomice în scopuri pașnice 

Internaționalăși interesul pe care Agenția

IAȘI. — 
blicii s-a 
unitate a 
stat : magazinul Romarta, 
bogat aprovizionat cu arti
cole textile, încălțăminte, ga
lanterie, mătăsuri indigene și 
de imoort etc.

ORAȘUL STALIN. - In 
comuna Vaida Rece, raio-

In piața Repu 
deschis o nouă 

comerțului de

202 gr. de zahăr, apoi furaje și 
produse. De asemenea vor primi 

de 6 lei pentru o zi-muncă.

Cel mai frumos dar în cinstea Congresului
Lui Laioș baci l se păru la început ciudat: 

ce caută el, omul cu ttmplele ninse de ani. 
la o adunare a. utemiștilor!... Dar nu mai 
putea da înapoi: Martin l-a invitat și el a 
apucat să spună da... Nu putea să-l refuze. 
Martin Lapoș e doar secretarul U.T.M.-ului 
băiat serios care-și cunoaște bine meseria 
și-i atît de harnic /... Cum ar fi putut să nu 
vină. ,,De un lucru însă sînt sigur — își 
zise bătrînul glumind cu sine — utemist nu 
mă vor face ...și totuși ce

■k
La adunarea utemiștilor 

retului“ a fabricii „Simo

caut eu aici?“...

din „Secția tine. 
Gheza" din Tg 

Mureș, baza discuțiilor a fost un referat 
scurt. întocmit de biroul organizației de 
secție care se încheia cu un proiect de plan 
de măsuri în cinstea celui de al doilea Con
gres al partidului Fiecare participant se 
străduia să îmbunătățească planul cu noi. 
anga/amente :

Elisabeta Dorvoș. muncitoare la circularul 
dublu al secției s-a angajat să pregătească 
pentru salonul de montare a dulapurilor mai 
multe uși..

— Voi face planul de două ori — a spus 
ea — Nu mai vreau ca băieții să se plîngă 
că din cauza mea apar la ei timpi morți... 
N-au declt să se ia la întrecere cu mine...

S-au angajat să producă peste plan șl 
utemiștii Alexandru Cizmodia. Calman Irșai, 
Varga Robert.. Mereu alți utemiști se ridi
cau și cereau cuvîntul: nici un rebut în 
secția noastră mai multe dulapuri și de mai 
bună calitate

Luați de avîntul discuțiilor pentru cît mai 
multe realizări, utemiștii nu-și dădeau sea
ma cîtă bucurie strecoară ei tn sufletele 
comuniștilor care se aflau tn sală. Sandot 
Tur doi, losif Zoizon, Bafți Geza. Ei sînt 
doar acei care au organizat munca secției 
de tineret și au ajutat-o să se ridice la ni
velul unei secții fruntașe. Cum să nu se 
bucure ? Ei i-au învățat pe tineri nu numai 
meseria ci și cum să se comporte în viața de 
toate zilele. Șl acum sînt siguri că ^angaja
mentele tinerilor se vor transforma în fapte. 
Nu e pentru prima oară, tn primele săptă- 
mini după ce a fost înființată secția nu 
reușea nici măcar să-și realizeze planul. Ce 
folos că unul sau doi tineri cum au fost de 
pildă Cizmodia și Lapoși făceau două 
norme intr-un schimb dacă ceilalți erau sub 
plan ? Dar comuniștii au luat pe fiecare ute
mist tn parte și cu multă atenție, cu răbdare 
și perseverență le-au arătat cum și în ce fel 
trebuie să muncească pentru ca starea proa
stă din aceea vreme a secției să fie înlătu-

rată. Nu a stat deoparte nici Laioș baci. 
Venea dintr-un atelier în celălalt și la fel 
cum făceau comuniștii proceda și el: ti 
tnvă(a pe tineri, ti îndruma. Utemiștii le-au 
urmat sfatul.

De atunci au trecut mai multe luni și sec
ția o ia mereu înaintea planului...

Bătrînul Laioș își amintește de Bela An
tal, tînărul cu care a avut cel mai mult de 
furcă Și cere cuvtntul:

— Sînt sigur că veți face ceea ce ați 
spus voi aici Vă cunosc pe toți — sinteți 
băieți buni. Aș vrea însă ca Antal să faca 
treabă mai bună E adevărat că in loc di 
7-8 margini cîte șlefuia înainte el face astăzi 
14-15 pe zi Dar nu le face pe toate cum 
trebuie Ce ar fi să-l ajutați mai mult. Așa 
de altfel se și cuvine: muncitorii, fie ei tineri 
sau vtrstnici, se ajută. Asta-i... Ce să vă mai 
spun ?... Tare m-aș bucura ca în cinstea 
Congresului steagul de producție să revină 
seefiei noastre.. Laioș baci se opri. Părea 
că ar fi terminat tot ce avea de spus. Dar 
în sală continua să fie liniște Oamenii 
așteptau parcă să mai audă ceva din gura 
bătrînului. Șl Intr-adevăr bătrînul muncitor 
făcînd un pas 
tinuă :

— ,0 să vă 
tință. Nu sînt 
timp cît aici — și Laioș baci își duse mîna 
la piept — bate inima, ea va fi totdeauna 
alături de comuniști...

★
Din ziua cînd planul de măsuri a fost de 

finitivat și aprobat în unanimitate a trecui 
mai bine de o lună Utemiștii s-au întrunit 
din nou Ce s-a realizat între timp?...

Nici o lipsă nemotivată de la lucru, nici 
o întlrziere. Bela Antal dă margini de bună 
calitate. Elisabeta Dorvoș realizează 250 de 
procente Irșai Calman 300 . Tn loc de l<l 
— cit este norma — secția produce 15 șifo 
niere pe zi. Uneori chiar mai mult Și cîștf 
gul tinerilor a crescut acum pînă la 900- 
1000 lei lunar... Șeful secției, comunistul 
Șandor Tur doi îi felicită pe tineri:

— Pentru ceea ce s-a realizat în răstimpul 
de la prima ședință și pînă acum, meritați 
felicitări Nu avem însă voie să facem nici 
un pas înanoi Dimpotrivă : să muncim mai 
bine, cu mai mult spor. Așa vom putea să 
raportăm partidului două lucruri mari : 
astăzi dăm producție mai multă și mai bună 
iar noi trăim mai bine. E cel mai frumos 
dar adus în cinstea Congresului partidului.

MILU BURAN

înspre masa prezidiului con-

ajut cu tot ce îmi stă în pu- 
membru de partid dar atlta

Vizita delegației agricole romîne în S. U. A.
NEW YORK 14 (Agerpres). — Tn zilele 

de 11 și 12 decembrie a.c. delegația agricolă 
a R.P.R. care se află în ‘ 
împrejurimile orașului San 
gația, care este însoțită de 
a vizitat cu acest prilej, 
cîteva ferme precum și 
irigație pentru diferite culturi.

In seara zilei de 12 decembrie în orașul 
Berkeley, lîngă San Francisco, J. Garst a 
oferit o masă în cinstea delegației romîne.

S.U.A. a vizitat 
Francisco. Dele- 
Jonathan Garst, 

printre altele, 
unele lucrări de

La această masă au participat profesori de 
la universitatea din San Francisco printre 
care Packard, cunoscut specialist în dome
niul irigațiilor, Ryerson, decanul colegiului 
de agricultură, profesorul Le Cron și alții 
Cu acest prilej, profesorul Packard a toas 
tat pentru relații de prietenie între R.P.R 
și S.U.A., pentru pace.

Masa s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Mac Millan susține politica militară a puterilor occidentale
LONDRA 14 (Agerpres). — TASS trans

mite : După cum s-a anunțat, la 12 decem
brie au avut loc în Camera Comunelor 
dezbateri în legătură cu situația din O- 
rientul Mijlociu. Primul a luat cuvîntul mi
nistrul Afacerilor Externe, MacMillan. In 
tr-o cuvtatare tăioasă și vehementă, dedîn- 
du-se la atacuri împotriva Uniunii Sovie 
tice, MacMillan a prezentat un tablou cu 
totul arbitrar al evenimentelor care au loc 
în lume.

Crearea blocului militarist agresiv 
N.A.T.O. a fost justificată de MacMillan 
drept un mijloc de a se opune „ofensivei 
comunismului“. După cum a declarat în 
continuare MacMillan. după crearea N.A.T.O 
„înaintarea comunismului“ în Europa a fost 
oprită și, pe de altă parte, s-a creat „o li
niște temporară în Extremul Orient“.

Tn prezent, „pe primul plan al politicii 
mondiale a trecut Orientul Mijlociu“, unde

după afirmațiile lui MacMillan, ar avea 
„lupta pentru putere“, între „Occident” 
„comuniști“.

Ministrul englez a elogiat pactul de 
Bagdad, pe care l-a prezentat drept o 
lianță a popoarelor cu aceleași vede/, _ 
mate de notărîrea de a-și apăra liL„. 
și economia“, și a negat tendința agresivă 
a acestui pact. El a subliniat că Anglia va 
continua politica de înjghebare a blocurilor 
militare „cu ajutorul susținut și cu asenti 
mentul prietenilor săi americani".

In ceea ce privește reglementarea conflic 
tului dintre Israel și țările arabe. MacMillan 
a apărat propunerea prezentată mai înainte 
de Eden cu privire la mediațiunea engleză 
în acest conflict. MacMillan a respins pro 
punerea ca această problemă să fie prezen 
tată Consiliului de Securitate, declarînd că 
Uniunea Sovietică „nu trebuie să participe' 
la discutarea acestei probleme.

Comitetul Politic al celei de a 10-a 
a Adunării Generale a O. N. 

și-a încheiat lucrările
NEW YORK 14 (Agerpres). - TASS 

transmite: La 12 decembrie, Comitetul Po 
litic a terminat examinarea problemei pri
vind „reglementarea, limitaiea și reduce
rea proporțională a tuturor forțelor armate 
și a tuturor armamentelor, încheierea unei 
convenții internaționale (acord internațio
nal) cu privire la reducerea armamentelor 
și interzicerea armei atomice, cu hidrogen 
și a celorlalte tipuri de arme de exterminare 
în masă", precum și a problemei privind 
„măsurile în vederea slăbirii continue a în
cordării internaționale și în vederea dez
voltării colaborării internaționale“.

La începutul ședinței din dimineața zilei 
de 12 decembrie, Lodge, reprezentantul 
S.U.A, a prezentat proiectul de rezoluție al 
Statelor Unite, Angliei, Franței și Canadei
revizuit pentru a doua oară.
partea declarativă a proiectului lor de re
zoluție, coautorii acestui proiect nu i-au 
schimbat fondul care oglindește tendința

Modificînd

de

lor 
Și

la

eri, ani- 
libertatea

sesiuni
U.

a înlocui încetarea 
lucrările asupra unei 

la reducerea armatnen

puterilor occidentale 
cursei înarmărilor și 
convenții cu privire 
telor și interzicerea armei atomice prin dis 
cutii cu privire la control.

Rezoluția celor patru puteri occidentale a 
fost adoptată în ansamblu cu 53 de voturi 
contra 5.

După aceasta, Comitetul Politic trebuia 
să treacă la votarea proiectului de rezoluție 
sovietic, „Cu privire la măsurile în vederea 
slăbirii continue a încordării internaționale 
și a dezvoltării colaborării internaționale“.

Nutting, reprezentantul Angliei, a propus 
însă ca acest proiect de rezoluție să nu fie 
pus la vot

Reprezentanții S.U.A., Angliei precum și 
delegațiile care-i sprijină au împiedecat ad
miterea propunerilor prezentate de delegația 
sovietică cu privire la slăbirea continuă a 
încordării în relațiile internaționale.

pentru Energia Atomică îl prezintă pentru 
toate statele din lume, guvernul Republicii 
Populare Romîne consideră că stabilirea 
textului definitiv al statutului Agenției tre
buie să fie opera unei conferințe internațio
nale la care să poată lua parte toate sta
tele care doresc aceasta. După părerea gu
vernului romîn susmenționatul proiect de 
statut, cu unele modificări și complectări, 
poate servi ca bază de discuție la această 
conferință.

In această privință guvernul romîn are 
de făcut următoarele observații:

Guvernul romîn consideră indicat ca sta
tutul Agenției Internaționale pentru Energia 
Atomică să prevadă că aceasta se creează în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite și că 
rapoartele de activitate ale Agenției vor fi 
prezentate Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite și Consiliului de Securitate,

O asemenea prevedere decurge din necesi
tatea evidentă de a se asigura un control 
adecvat și eficace pentru a se împiedica fo
losirea rezultatelor cercetărilor și a materia
lelor puse la dispoziția Agenției în scopuri 
care ar constitui o amenințare pentru pace 
și securitatea internațională.

In ceea ce privește calitatea de membru 
al Agenției, guvernul romîn consideră că 
din statut trebuie să rezulte caracterul uni
versal al Agenției, în care scop este indicat 
să se prevadă că orice stat, membru sau 
nemembru al Organizației Națiunilor Unite 
sau al instituțiilor specializate poate să fie 
membru fondator al Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică.

Pornind de la principiile Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite care prevăd răspunde
rea principală pe care Consiliul de Securi
tate o are pentru menținerea păcii și a secu
rității internaționale, guvernul romîn con
sideră indicat ca membrii permanenți al 
Consiliului de Securitate să fie și membrii 
permanenți în Comitetul Guvernorilor prevă
zut de proiectul de statut.

Totodată este util ca în acest organ de 
conducere al Agenției să fie asigurată o 
participare largă care să țină seamă de re
prezentarea echitabilă atît a statelor produ
cătoare de materii necesare în producerea 
energiei atomice cît și a statelor care au 
nevoie de asistență pentru dezvoltarea aces
tei ramuri în economia lor națională.

Tn acest scop guvernul romîn consideră 
utilă și pe deplin corespunzătoare adoptarea 
propunerii din 1 octombrie a.c. a guvernului 
Uniunii Sovietice, ca din primul Comitet al 
Guvernorilor să facă parte și Republica 
Populară Romînă, India, Indonezia și 
Egiptul.

Avînd în vedere rolul pe care o asemenea 
Agenție este destinată să-l îndeplinească în 
dezvoltarea colaborării internaționale în a- 
cest domeniu care deschide noi perspective 
în dezvoltarea economiei mondiale, guvernul 
Republicii Populare Romîne consideră indi
cat ca în statutul Agenției să-și găsească 
expresia cuvenită principiile fundamentale 
ale egalității între toate statele, mari sau 
mici și ale respectării suveranității lor de 
stat.

Guvernul romîn își exprimă convingerea 
că adoptarea unor asemenea prevederi în 
statutul propus este în interesul colaborării 
între state în domeniul folosirii pașnice a 
energiei atomice, al creării Agenției cu o 
participare internațională cît mai largă și 
al activității ei eficace.

Informații din :
nul Făgăraș, țăranii mun
citori au sărbătorit zilele a- 
cestea inaugurarea noului 
cămin cultural.

BUCUREȘTI. — S-a 
deschis, în noul local 
Calea Victoriei nr. 196,
blioteca de împrumut a Con 
siliului General A.R.L.U.S.

Prin votul marionetei S.U.A. din Taivan a fost 
împiedicată admiterea în O.N.U. a celor 18 țâri

re
din 
Bi-

Aici cititorii pot împru
muta gratuit cele mai 
cărți ideologice, tehnice, 
terare etc., în limbile 
mînă și rusă. In același
cal s-a amenajat și redes
chis Biblioteca de copii a 
Consiliului General ARLUS.

noi 
li- 

ro- 
lo-

NEW YORK 14 (Agerpres). - TASS 
transmite: Consiliul de Securitate a reluat 
în cadrul ședinței din după amiaza zilei de 
13 decembrie examinarea problemei admi
terii în O.N.U. a celor 18 state care au făcui 
cereri în acest sens. In ședința de dimineață 
(înainte de pauză) Consiliul de Securitate 
adoptase cu majoritate de voturi propunerea 
braziliano-neozeelandeză, potrivit căreia 
Consiliul trebuie să discute mai întîi separat 
fiecare candidatură a celor 18 țări, iar apoi 
să pună la vot recomandarea Adunării Ge
nerale cu privire la admiterea acelor țări 
ale căror candidaturi au fost aprobate.

Tn ședința de după amiază, Consiliul de 
Securitate urma să treacă imediat la exami 
narea cererilor celor 18 state recomandate 
de Adunarea Generală: Albania. Repu- 
Populară Mongolă, Iordania, Irlanda. Por
tugalia, Ungaria, Italia, Austria, Romînia 
Bulgaria, Finlanda. Ceylonul, Nepalul, Li
bia, Cambodgia, Japonia, Laosul și Spania

Ciankaișistul, nesocotind recomandările 
Adunării Generale cu privire la admiterea în 
O.N.U. a celor 18 state, a prezentat însă 
propunerea de a se admite 

-Coreea de sud și Vietnamul de
Președintele Consiliului de 

Munroe, reprezentantul Noii 
cerut ciankaișistului să retragă 
punere, subliniind totodată 
acestei propuneri nu 
Adunării Generale.

Lodge, reprezentantul S.U.A. a sprijinit 
imediat propunerea ciankaișistului. El a 
susținut că recomandarea Adunării Generale 
nu obligă la nimic Consiliul de Securitate.

Reprezentanții Angliei și Franței au spri
jinit și ei propunerea ciankaișistului.

A. A. Sobolev, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, a subliniat că Consiliul de Secu
ritate este martor al încercării de a se abate 
membrii Consiliului de la sarcina princi
pală — traducerea în viață a rezoluției 
Adunării Generale.

Sobolev a subliniat că propunerea cîan- 
kaișistului schimbă sensul proiectului comun 
braziliano-neozeelandez. Propunerea cian
kaișistului a fost respinsă întrucît reprezen
tantul U.R.S.S., care este membru perma- 

Securitate a votat îm-

în O.N.U. și 
sud.

Securitate, 
Zeelande, a 
această pro- 

că adoptarea 
corespunde dorinței

tantul U.R.S.S., care 
nent al Consiliului de 
potriva ei.

Au fost puse apoi 
celor 18 state care au 
initere în O.N.U. La 
privire la admiterea în O.N.U.' a Republicii 
Populare Mongole, ciankaișistul a uzat de 
dreptul de veto și astfel, fără să țină seama 
de recomandarea Adunării Generale a în
cercat să zădărnicească admiterea în O.N.U. 
a celor 18 state.

După cum se știe Adunarea Generală a 
recomandat admiterea în O.N.U. a tuturor 
celor 18 state. Pornind de la această reco
mandare reprezentantul U.R.S.S., după ob
strucția ciankaișistului în legătură cu admi-

la vot candidaturile 
înaintat cereri de ad- 

votarea propunerii cu

țerea în O.N.U. a R. P. Mongole, a votat 
împotriva recomandării cu privire la admi
terea în O.N.U. a 13 state.

Luînd cuvîntul pentru a explica motivele 
votului Lodge, reprezentantul S.U.A., a cău
tat să arunce răspunderea pentru situația 
creată asupra delegației Uniunii Sovietice 
și a intransigenței ei.

Luînd cuvîntul pentru a motiva votul, 
A. A. Sobolev, reprezentantul Uniunii So
vietice, a cerut Consiliului de Securitate să 
reflecteze bine asupra situației în care un 
om, ciankaișistul care nu se reprezintă de
cît pe el însuși poate acționa contrar voinței 
Adunării Generale și a majorității membrilor 
Consiliului de Securitate. După cum a subli
niat Sobolev, opinia publică internațională 
va ajunge la concluzia că Statelor Unite le 
revine răspunderea pentru acțiunile ciankai
șistului și pentru situația creată.

Sobolev a arătat netemeinicia afirmații
lor cu privire la așa zisa „intransigență“ a 
Uniunii Sovietice în problema admiterii de 
noi membri.

Tn cadrul unor discuții ulterioare. Uniunea 
Sovietică a consimțit la admiterea Japoniei 
și Spaniei. Astfel, U.R.S.S. împreună cu ma
joritatea Adunării s-a declarat gata să vo
teze pentru admiterea tuturor celor 18 state. 
După toate acestea se mai poate oare vorbi 
despre o „intransigență“ a Uniunii Sovie
tice în problema admiterii de noi membri? 
Dimpotrivă, a subliniat Sobolev, tocmai 
S.U.A. sînt acelea care manifestă intransi
gență, împiedicînd admiterea unor state al 
căror regim politic nu le este pe plac.

A. A. Sobolev a declarat că Uniunea So
vietică împreună cu majoritatea membrilor 
O.N.U. va continua eforturile pentru a asi
gura admiterea fără nici un fel de discrimi
nare în această organizație a statelor care 
doresc să facă parte din O.N.U.

Luînd cuvîntul în calitate de reprezen
tant al Noii Zeelande, Munroe a declarai că, 
în ciuda insuccesului înregistrat, această 
problemă nu trebuie lăsată nerezolvată și 
este necesar să se întreprindă noi încercări 
pentru rezolvarea ei.

★

NEW YORK 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: Reprezentantul U.R.S.S. în Con
siliul de Securitate, A. A. Sobolev a adre
sat președintelui Consiliului, Munroe, o scri
soare cu rugămintea de a convoca în după 
amiaza sau în seara zilei de 14 decembrie 
o ședință extraordinară a Consiliului de Se
curitate în vederea reexaminării problemei 
admiterii de noi membri în O.N.U,
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DECLARAȚIA COMUNĂ
a Iui N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S./ 
N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. f

și Jawaharlal Nehru, primul ministru al Indiei
DELHI 14 (Agerpres). — TASS transmite:
La invitația guvernului Uniunii Sovietice, primul ministru al 

Indiei a vizitat Uniunea Sovietică în iunie 1955. în U.R.S.S. 1 s-a 
făcut o primire caldă și această vizită a întărit prietenia și înțe
legerea dintre popoarele celor două țări. La încheierea acestei 
vizite, la 22 iunie 1955, a fost dată publicității Declarația comună 
a președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și primului mi
nistru al Indiei.

La invitația guvernului indian, N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și N. S. Hrușciov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., însoțiți de alți repre
zentanți oficiali ai Uniunii Sovietice, au vizitat India în noiem- 
brie-decembrie 1955. Populația acestei țări i-a întîmpinat pretutin
deni cu entuziasm. Vizita lor a întărit legăturile de prietenie din
tre cele două țări și popoarele lor. N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov au vizitat diferite construcții agricole, industriale și hidro
tehnice precum și regiuni de reconstrucție a agriculturii, între
prinderi de stat și alte centre de dezvoltare economică din India.

Vizita făcută în India de N. A. Bulganin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și N. S. Hrușciov, membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. precum și vizita făcută în 
Uniunea Sovietică de primul ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, 
le-au dat posibilitatea să cunoască personal popoarele acestor țări 
și modul lor de viață, să cunoască problemele, realizările și nă
zuința acestor două țări și au dus la o înțelegere între ei și între 
popoarele țărilor lor, pe baza respectului reciproc, bunăvoinței și 
toleranței.

Susmenționata Declarație comună, publicată la 22 iunie 1955, 
exprima atașamentul lor ferm față de cele cinci principii cunos
cute și sub numele de „pancea șila".

Aceste principii proclamă că țările care se deosebesc unele de 
celelalte prin sistemele lor politice, sociale și economice, pot și 
trebuie să colaboreze între ele pe baza respectului reciproc, nea
mestecului în treburile Interne și să ducă o politică de coexistență 
activă și pașnică în năzuința comună spre realizarea idealurilor 
păcii și îmbunătățirii condițiilor de viață ale omului.

De la proclamarea lor, o serie de țări au aderat la aceste cinci 
principii ori s-au declarat de acord cu ele. Țările reprezentate 
la conferința de la Bandung au adoptat în unanimitate o declara
ție care a confirmat aceste principii, în prezent recunoscute pe larg 
ca o bază trainică de colaborare între țări.

în cursul actualei vizite a lui N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov 
în India, între ei și primul ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, 
a avut loc un schimb de păreri liber și sincer în problemele si
tuației internaționale. In urma acestui schimb de păreri a fost 
confirmată convingerea lor fermă că relațiile internaționale tre
buie să se bazeze pe cele cinci principii și că trebuie făcut tot po
sibilul pentru a se slăbi încordarea internațională și pentru a con
tribui la cauza întăririi păcii și colaborării între țări.

Conferința de la Geneva a șefilor guvernelor, care a avut loc în 
iulie 1955, a dus la recunoașterea de către marile puteri reprezen
tate Ia această conferință a absurdității războiului care, în urma 
perfecționării armelor atomice și cu hidrogen, nu poate aduce de- 
cît nenorocire omenirii.

Această recunoaștere fundamentală a necesității de a exclude răz
boiul ca metodă de rezolvare a litigiilor internaționale a fost în- 
tîmpinată cu un sentiment de profundă aprobare de către popoarele 
lumii și a dus la slăbirea considerabilă a încordării. Deși principalele 
probleme ale Europei și Asiei își așteaptă încă rezolvarea, o ur
mare firească a excluderii războiului ca metodă de rezolvare a 
problemelor litigioase a fost schimbarea modului de a aborda 
aceste probleme și năzuința de a le rezolva pe calea tratativelor. 
Au fost stabilite relații diplomatice între Uniunea Sovietică și Re
publica Federală Germană; au început și continuă tratativele la 
nivelul ambasadorilor între Statele Unite ale Americii și Republica 
Populară Chineză ; în august anul curent și-a încheiat cu succes 
lucrările conferința pentru folosirea energiei atomice în scopuri 
pașnice, iar Adunarea Generală O.N.U. a adoptat o rezoluție cu 
privire la înființarea Agenției Internaționale pentru energia 
atomică.

In scopul reglementării pe viitor a problemelor litigioase pe ca
lea tratativelor, conferința șefilor guvernelor celor patru puteri, 
care a avut loc în iulie a.c. ia Geneva, a arătat necesitatea convo
cării unei conferințe a miniștrilor Afacerilor Externe ai țărilor res
pective. Această conferință a miniștrilor Afacerilor Externe a avut 
loc recent Ia Geneva. Ea nu a dus la un acord asupra probleme
lor discutate și astfel, pînă în prezent, nu au fost îndreptățite 
încă marile speranțe cărora le-a dat naștere conferința șefilor gu
vernelor celor patru puteri. Conferința a dus însă la o înțelegere 
mai limpede a problemelor care stau In fața omenirii și este un 
fapt indiscutabil că toate aceste probleme pot fi rezolvate numai 
prin metode pașnice și pe cale de tratative, dacă războiul va fi 
exclus, așa cum este necesar, potrivit părerii generale. De aceea, dezilu. 
zia provocată de rezultatele conferinței de la Geneva a miniștrilor A- 
facerilor Externe poate avea numai un caracter vremelnic și este nece
sar de a continua să se depună toate eforturile pentru slăbirea încor
dării internaționale, considerînd tratativele drept singura metodă de 
rezolvare a problemelor litigioase. Oamenii de stat ai celor două 
țări își exprimă speranța că tratativele care se duc la nivelul am
basadorilor Intre Statele Unite ale Americii șl Republica Popu
lară Chineză vor duce nu numai la rezolvarea problemelor discu
tate, ci și la o mai largă înțelegere reciprocă prin ținerea unei 
conferințe la nivel mai înalt. El sînt convinși că instaurarea unei 
păci trainice in Asia nu este posibilă fără a 1 se acorda Repu
blicii Populare Chineze locul ce 1 se cuvine de drept in Organiza
ția Națiunilor Unite. Ei ișl exprimă regretul profund tn legătură 
cu întîrzierea recunoașterii acestui fapt indiscutabil șl speră tn

mod sincer că celelalte probleme ale Extremului Orient și Asiei vor 
fi rezolvate fără întîrziere pe calea unor acorduri și anume drep
turile legitime ale Republicii Populare Chineze asupra insulelor 
de litoral și a insulei Taivan trebuie satisfăcute, iar problema co
reeană trebuie să fie rezolvată pe baza recunoașterii drepturilor 
naționale ale poporului coreean și in conformitate cu interesele 
păcii în Extremul Orient.

Oamenii de stat ai U.R.S.S. și primul ministru al Indiei au salu
tat conferința care a avut loc anul trecut la Geneva în problema 
Indochinei. Această conferință a pus capăt războiului distrugător 
din Indochina și a stabilit ordinea reglementării problemelor sta
telor Indochinei.

Ei constată cu regret că în îndeplinirea acordurilor de la Ge
neva cu privire Ia Vietnam se creează piedici și că există de ase
menea greutăți în îndeplinirea acordurilor de la Geneva cu pri
vire la Laos. încălcarea acestor acorduri va avea urmări deosebit 
de grave atît pentru Indochina, cît și pentru lumea întreagă. De 
aceea, oamenii de stat ai celor două țări doresc să adreseze tutu
ror participanților la aceste acorduri și părților interesate chema
rea de a înlătura piedicile care stau în prezent în calea traducerii 
efective în viață a acordurilor de la Geneva și de a colabora pe 
deplin in respectarea literii și spiritului acestor acorduri.

Ei sînt profund convinși că în problema calității de membru al 
Organizației Națiunilor Unite trebuie aplicat principiul universali
tății. Atît timp cît acest principiu nu va fi respectat, Organizația 
Națiunilor Unite nu va reprezenta țările din întreaga lume. De 
aceea, ei salută recomandarea Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite cu privire la admiterea simultană în O.N.U. a 
celor 18 țări și speră sincer că această recomandare va fi adoptată 
în curînd de Consiliul de Securitate și tradusă în viață.

Pentru a instaura pacea în lumea întreagă și a înlătura cauzele 
care duc Ia distrugerile pustiitoare ale unui nou război mondial, 
nu există aită cale decît calea dezarmării. Sporirea sau chiar men
ținerea nivelului actual al armamentelor constituie o primejdie de 
război permanentă, un izvor de teamă și cauza cursei pentru fabri
carea celor mai noi tipuri de arme de exterminare în masă. Necesitatea 
imperioasă a dezarmării crește direct proporțional cu descoperirea 
și acumularea de arme avînd un potențial distructiv tot mai mare. 
Dorința larg răspîndită ca războiul să fie cu totul înlăturat im
pune să se întreprindă acțiuni pozitive, constructive și rapide în 
direcția dezarmării. In această problemă s-a și realizat un mare 
grad de înțelegere și evident nu există temei ca piedicile ce au mai 
rămas să nu fie înlăturate curînd dacă se are ca scop instaurarea 
unei păci trainice. Oamenii de stat ai celor două țări doresc îndeo
sebi să-și reafirme convingerea fermă că trebuie înfăptuită inter
zicerea necondiționată a producției, folosirii și experimentării ar
melor nucleare și termonucleare. Concomitent cu aceasta, trebuie 
înfăptuită neapărat o reducere considerabilă a armamentelor cla
sice și instituirea unui control internațional eficace, în scopul asi
gurării îndeplinirii riguroase a unei asemenea interziceri și dezar
mări. Atît timp cît acest lucru nu va fi obținut, lumea întreagă va 
fi întunecată și copleșită de teama războiului și popoarele vor 
pune la îndoială sinceritatea năzuințelor de pace.

Oamenii de stat ai U.R.S.S. și primul ministru al Indiei au că
zut de acord că înjghebarea de alianțe militare sau blocuri mili
tare regionale nu constituie un mijloc de asigurare a păcii și secu
rității. Asemenea alianțe au lărgit granițele „războiului rece“ și 
au introdus un element de instabilitate în regiunile respective, au 
mărit teama și încordarea și au creat noi piedici în calea dezvol
tării pașnice a țărilor respective. Pacea și adevărata securitate a 
popoarelor pot fi asigurate numai prin eforturile colective ale 
statelor.

Una din căile cele mai eficace de micșorare a temerii și încor
dării în relațiile internaționale este înlăturarea barierelor din ca
lea colaborării și înțelegerii reciproce. Pentru atingerea acestui 
țel trebuie stimulate legăturile culturale și economice dintre țări. 
Oamen i de stat ai celor două țări au constatat cu satisfacție po
sibilitățile crescînde care se deschid în fața popoarelor, celor două 
țări de a se cunoaște mai bine unul pe celălalt printr-un schimb 
regulat de vizite ale oamenilor de știință, specialiști tehnici, econo
miști, membri ai parlamentelor, scriitori și alți oameni de cultură 
ai celor două țări. Ei speră că aceste posibilități de contacte reci
proce, pe o bază care să contribuie la înțelegerea și la respecta
rea modurilor de viață diferite din cele două țări, vor fi lărgite 
neîncetat.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., membrul Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și primul ministru al In
diei salută-dezvoltarea colaborării dintre cele două țări în ce pri
vește construirea în India a unei uzine metalurgice la Bhilai și 
în ce privește alte proiecte asupra cărora se și duc tratative. Cel 
de al doilea plan cincinal al Indiei care acordă atenția princi
pală dezvoltării industriei grele, poate oferi noi posibilități pen
tru o asemenea colaborare. El consideră de dorit ca după termi
narea muncii pregătitoare necesare, reprezentanți competenți ai 
celor două țări, să se întîlnească pentru a examina noi forme reci
proc avantajoase de colaborare economică șl tehnică și să ajungă 
la acorduri în probleme concrete, ori de cîte ori acest lucru va fi 
considerat necesar.

Vizitarea Indiei de către N. A. Bulganin șl N. S. Hrușciov re
prezintă un eveniment deosebit de important nu numai pentru 
faptul că a apropiat cele două țări dar și pentru faptul că această 

--(vizită servește cauzei păcii generale. N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Jawaharlal Nehru, 
primul ministru ai Indiei, își reafirmă încrederea în viitor și hotă- 
rirea fermă de a-și consacra energia cauzei Întăririi păcii spre 
binele nu numai al popoarelor țărilor lor ci și al lumii întregi.

Primul ministru al Indiei 
JAWAHARLAL NEHRU

Delhi, ÎS decembrie 1955.

TELEGRAME

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

N. A. BULGANIN

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS transmite: N. A. Bulga
nin ți N. S. Hrușciov au trimis d-lui Radjendra Prasad, preșe
dintele Republicii India și d-lui Jawaharlal Nehru, primul minis
tru al Republicii India, următoarele telegrame:

Președintelui Republicii India
Domnul Radjendra Prasad
Stimate domnule președinte I
Vă exprimăm încă odată sincera noastră recunoștință pen

tru primirea călduroasă și cordială pe care ne-ați făcut-o dvs. 
personal și marele popor indian.

Vă urăm multă sănătate dvs. și înflorirea Republicii India.
N. BULGANIN
N. HRUȘCIOV

14 decembrie 1955

Primului Ministru al Republicii India
Domnul Jawaharlal Nehru,

-A
Trecînd granița țării dvs. vă exprimăm încă odată adînca 

noastră recunoștință, dvs. personal, stimate domnule Nehru, 
guvernului Republicii India și întregului popor indian, pen-1 
tru primirea caldă și cordială care ne-a fost făcută.

Ne exprimăm urarea ca Republica India să se întărească 
necontenit, ca prietenia dintre statele noastre și marile noas
tre popoare să crească și să se extindă.

N. BULGANIN 
N. HRUȘCIOV

14 decembrie 1955

N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov au sosit la Stalinabad

Conducătorii sovietici au părăsit India 
plecînd spre Afganistan

@ Zeci de mii de locuitori au venit să-și ia rămas bun de la oaspeții sovietici
DELHI 14 (Agerpres). — TASS trans

mite: In dimineața zilei de 14 decembrie, 
N. A. Bulganin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, mem
bru al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S și persoanele care îi însoțesc au 
părăsit India plecrnd spre Afganistan.

Pe aeroport N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov au fost conduși de primul ministru 
al Indiei. Jawaharlal Nehru, de vicepre
ședintele Indiei, S. Radhakrishnan, de mi

Domnule prim ministru 1 Prieteni 1
A venit clipa să părăsim ospitaliera voa

stră țară.
Multe, foarte multe lucruri bune am vă

zut și am aflat în timpul călătoriei noastre 
prin India Este greu de vorbit despre toate 
evenimentele bogate în impresii petrecute 
în cursul vizitei noastre. Ceea ce nu vom 
uita niciodată sînt întîlnirile cu poporul 
Indiei, care și-a exprimat atît de sincer 
sentimentele prietenești față de Uniunea 
Sovietică Vom păstra cu grijă în inimile 
noastre aceste sentimente de prietenie.

Cel mai important rezultat al vizitei noa

Dragi prieteni I
Peste cîteva minute părăsim capitala sta

tului marelui popor al Indiei.
Guvernul și poporul Indiei ne-au făcut o 

primire excepțional de călduroasă șl cor
dială. Vreau să-mi exprim încă odată re
cunoștința și mulțumirile fată de stimatul 
prim ministru al Indiei, dl. Nehru, față de 
președintele Republicii India, dl. Prasad, 
față de guvernul Indiei și de întregul mare 
popor indian pentru tot ce s-a făcut pentru 
noi în timpul vizitei noastre în India.

Vizitînd diferitele orașe și state ale In
diei am auzit mereu multe cuvinte bune și 
calde despre prietenia popoarelor noastre. 
Această prietenie va crește și se va întări 
necontenit, deoarece nu se poate să nu se 
vadă în ea una din sursele consolidării 
păcii în lumea întreagă.

Comunitatea vederilor Indiei șl Uniunii 
Sovietice în ceea ce privește întărirea prie

Inalți oaspeți și dragi prieteni I
Cu cîteva zile în urmă dl. Bulganin și dl. 

Hrușciov au pășit pentru prima oară pe 
pămîntul indian. Astăzi acești oaspeți pără
sesc țara noastră. Ultimele cîteva zile pe 
care le-au petrecut aici sînt un eveniment 
istoric și se vor scrie multe despre el în isto
ria noastră.

Nehru a declarat în continuare că India 
a intrat într-un stadiu nou al vieții ei. 
Care este țelul nostru ? Țelul nostru este de 
a obține progresul țării noastre și al po
porului nostru simplu și de a trăi în prie 
tenie și înțelegere cu ceilalți. Pacea lumii 
întregi este extrem de esențială, extrem de 
imnortantă pentru realizarea acestui țel. 
Este de asemenea absolut necesar ca rela
țiile noastre cu marea țară, vecina noastră 
apropiată, Uniunea Sovietică, să fie relații 
sirînse, bazate pe prietenie și colaborare.

Referindu-se la cuvîntările rostite în 
ajun de N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov, 
Nehru a continuat: Ieri ați spus că priete
nia dintre “india și Uniunea Sovietică nu 
este îndreptată împotriva vreunei țări. Do
rim să fim prieteni cu orice țară, cu toate 
țările, pentru ca cercul prieteniei noastre să 
se lărgească și pentru ca colaborarea și 
pacea să prospere. Ce fel de prietenie poate 
fi aceea care ar presupune dușmănie față de 
alții ? Trebuie să fim prieteni cu toți și în
tindem mîna tuturor. De aceea apronierea 
noastră de marea țară — Uniunea Sovie
tică — este foarte importantă.

Aceasta nu înseamnă însă că noi ne în
depărtăm de o altă țară. Nu este așa și nu 
va fi așa nici în viitor. Noi am dorit întot
deauna și dorim colaborarea între țările 
lumii în scopul întăririi păcii 

niștri ai guvernului indian, deputați, con
ducători ai organizațiilor politice și obștești, 
membri ai corpului diplomatic, funcționari 
ai ambasadei U.R.S.S. și ai instituțiilor 
sovietice din Delhi, în frunte cu M. A. 
Menșikov, ambasadorul U.R.S.S.

Era o minunată dimineață însorită. Din 
zori de zi. zeci de mii de locuitori ai orașu
lui și ai orașelor și satelor apropiate s-au 
înșiruit de-a lungul străzilor care duc de la 
Palatul prezidențial Raștrapati Bhavan la 

Cuvîntarea lui N. A. Bulganin
stre în India este consolidarea și dezvol
tarea prieteniei dintre popoarele noastre. 
Prietenia popoarelor indian și sovietic este 
o mare cucerire istorică.

Contactul personal dintre guvernele noas
tre, al cărui început l-a constituit vizita 
d-lui prim ministru Nehru în Uniunea Sovie
tică, s-a întărit și consolidat și mai mult 
în urma vizitei noastre în India. Tn cadrul 
întrevederilor noastre cu dl. Nehru și cu 
ceilalți membri ai guvernului Republicii 
India am avut convorbiri extrem de utile. 
Aceste convorbiri s-au desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și prietenie.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
teniei dintre țările noastre și principalele 
probleme ale vieții internaționale și-a găsit 
expresie în declarația comună sovieto-in- 
diană, semnată la 13 decembrie.

Dragi prieteni 1
Cînd, încheindu-și vizita în Uniunea So

vietică, domnul Nehru și-a luat rămas bun 
de la țara noastră și de la poporul ei, el a 
spus că o parte din inima sa a rămas în 
țara noastră. Și iată că astăzi, luîndu-mi 
rămas bun de la voi, de la marele popor 
al Indiei, simt cît sînt de adevărate aceste 
cuvinte simple, dar pline de un tîlc adînc. 
O parte din inima mea rămîne asemenea 
aici, în India. Și în inima mea a crescut 
și a prins rădăcini adînci un cald simță- 
mînt de dragoste față de India și de po
porul ei. Ne bucurăm că am cîștigat aici a- 
tîția prieteni mari și buni, că prietenia din
tre țările noastre s-a întărit și mai mult.

Niciodată prietenia dintre popoarele noas-

Cuvîntarea lui Jawaharlal Nehru
Primul ministru a spus în continuare că 

un moment important al prieteniei dintre 
India și Uniunea Sovietică este schimbul li
ber și sincer de idei. Un moment important 
al acestei prietenii, a spus el, constă în 
faptul că noi ne respectăm reciproc Ideile 
și modul de acțiune deși uneori, putem avea 
păreri diferite sau mergem pe căi diferite. 
Cauza păcii în întreaga lume va fi întărită 
dacă vom manifesta toleranță unii față de 
ceilalți și vom năzui spre colaborare între 
toate țările. Astfel, noi dăm exemplu alto
ra în ceea ce privește prietenia cu toate ță
rile, folosind experiența lor și urmînd pro
pria noastră cale. Tn aceasta rezidă sensul 
principiilor „pancea șila".

Referindu-se la declarația comună, Neh
ru a spus: dacă veți citi cu atenție acest 
document, veți vedea că el nu conține ni
mic care să vădească ostilitate față de ci
neva. Este un document al prieteniei și co
laborării dintre India și Uniunea Sovietică. 
El dovedește că atît India cît și Uniunea 
Sovietică doresc pace în întreaga lume și 
doresc să pășească pe calea spre pace, că 
ele doresc ca problemele importante să fie 
rezolvate prin metode pașnice. Adineaori dl. 
Bulganin și dl. Hrușciov au caracterizat a- 
cest document drept un document istoric. 
Este limpede că el înseamnă o apropiere 
între cele două țări. Acest lucru este foarte 
important.

„Atît în numele guvernului Indiei, tn nu
mele meu personal, cît și în numele poporu
lui nostru, mulțumesc conducătorilor so
vietici pentru că au venit aici și au expri
mat sentimentele de prietenie față de po
porul indian. 

aeroportul Palam, pentru a-și lua rămas 
bun de la oaspeții sovietici.

Pe aeroportul pavoazat cu drapelele de 
stat ale Uniunii Sovietice și Indiei s-au 
strîns aproape 10.000 de oameni. La ora 9 
și 50 de minute au sosit pe aeroport N. A. 
Bulganin și N. S Hrușciov, însoțiți de 
primul ministru al Indiei. J. Nehru. Ei s-au 
urcat la tribună în aclamațiile celor pre- 
zenți.

N. A Bulganin a adresat o scurtă cuvîn- 
tare celor veniți să-și ia rămas bun.

La 13 decembrie a fost semnată o decla
rație comună. Ea constituie un document da 
o mare însemnătate istorică. Ea este o con
tribuție importantă la cauza consolidării 
păcii.

Ingăduiți-mi să vă exprim dvs. personal 
domnule prim ministru, precum și guvernu
lui Indiei și întregului popor indian recu
noștința noastră profundă pentru ospitalita
tea și dragostea manifestată față de noi.

Trăiască prietenia indiano-sovietică 1
La revedere 1 I
Namaste I
Apoi a luat cuvîntul N. S. Hrușciov.

tre și țările noastre n-a fost întunecată de 
ură sau de ciocniri. Sîntem profund con
vinși că aceasta nu se va întîmpla 
niciodată, nici în viitor. Vom depune toate 
eforturile pentru ca prietenia dintre po
poarele țărilor noastre să crească și să se 
întărească, pentru ca ea să fie o prietenie 
veșnică și de nezdruncinat.

La revedere, dragi prieteni I să ne vedem 
cu bine I

Namaste 1
★

Cuvîntările lui N. A. Bulganin șl N. S. 
Hrușciov au fost subliniate în repetate rîn- 
duri de aplauze furtunoase. Ultimele lor 
cuvinte au fost acoperite de aclamațiile furtu
noase ; („Bulganin i Hrușciov zindabad") 
(Trăiască Bulganin și Hrușciov), „Hindi — 
ruși bhai, bhai" (Indienii și rușii sînt frați).

Apoi a rostit o cuvîntare primul ministru 
al Indiei, Jawaharlal Nehru.

Vreau să le mulțumesc de asemenea și 
pentru că și-au exprimat dorința să ne ajute 
pe diferite căi și să întărească prietenia 
între țările noastre. Aceste ultime cîteva zile 
vor rămîne nu numai în memoria mea și 
India le va ține minte multă vreme“.

Tn încheiere, Nehru a spus: „doresc să 
duceți dv. un lucru de preț — mesajul de 
dragoste al Indiei către poporul dv. La re
vedere 1“

★
Cuvintele „La revedere“, Nehru le-a ros

tit în limba rusă. Caldele cuvinte de rămas 
bun adresate de el oaspeților sovietici au 
fost furtunos aplaudate

★
N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov își iau 

cu căldură rămas bun de la persoanele care 
au venit să-i petreacă pe aerodrom. Aces
tea oferă oaspeților sovietici numeroase bu
chete de flori și le urează drum bun.

N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov trec 
apoi în revistă garda de onoare. Răsună 
solemn imnurile de stat ale Uniunii Sovie
tice și Indiei.

N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov strîng 
pentru ultima oară mîna cu urări priete
nești, primului ministru Nehru, vicepreșe
dintelui Radhakrishnan, membrilor cabinetu
lui de miniștri. Apoi ei urcă pe bordul avio
nului „IL-14“ făcînd semne de rămas bun 
persoanelor care i-au condus. Acestea le 
răspund cu aclamații.

Este ora 10 și 45. Avionul decolează șf 
după ce face odată ocolul aerodromului, se 
îndreaptă șpre nord-vest — spre Kabul — 
capitala Afganistanului.

Comunicatul comun sovieto-indian 
cu privire la relațiile economice 

dintre India și U. R. S. S.
DELHI 13 (Agerpres).— TASS transmite: în declarația co

mună a lui N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Jawaharlal Nehru, primul ministru al In
diei, se relevă dorința celor două țări de a dezvolta colaborarea 
economică și de a lărgi relațiile comerciale. In legătură cu acea
sta, reprezentanții guvernului U.R.S.S. și guvernului Indiei au 
dus tratative preliminare și au ajuns la înțelegerea că sporirea 
volumului comerțului la proporțiile cele mai mari posibile va fi 
reciproc avantajoasă celor două țări. Ca prim pas, în această 
direcție a fost realizată de asemenea următoarea înțelegere :

1. a) U.R.S.S. va livra, iar India va cumpăra în decurs de trei 
ani, începînd din anul 1956, un milion de tone laminate din me
tale feroase, dintre care 300.000 de tone în primul an și cîte 
350.000 de tone anual în decursul următorilor doi ani. Asupra ter
menelor și condițiilor acestor livrări urmează să se cadă de acord 
în cadrul unor tratative ulterioare.

b) In decurs de trei ani U.R.S.S. va vinde, iar India va cum
păra utilaj pentru extracția petrolului, utilaj pentru industria mi
nieră și alt utilaj, precum și alte mărfuri asupra cărora părțile 
vor cădea de acord. Asupra termenelor de livrare și condițiilor de 
vînzare și cumpărare a acestor mărfuri și utilajului se va cădea 
de acord în cadrul unor tratative ulterioare.

c) U.R.S.S. își va spori considerabil atît cantitatea de materii 

prime cît și de produse industriale cumpărate în India în con
dițiile și termenele asupra cărora se va cădea de acord pe calea 
unor tratative între cumpărători și vînzători. Se exprimă speranța 
că valoarea totală a acestor achiziționări, inclusiv sumele care 
pot fi necesare pentru întreținerea organizațiilor oficiale sovietice 
din India va fi egală cu valoarea totală a mărfurilor cumpărate 
de India în U.R.S.S.

d) După cum prevede acordul comercial sovieto-indian, cele 
două guverne vor face înlesnirile maxime, admise de regulile și 
dispozițiile legale în ce privește importul și exportul mărfurilor 
mai sus menționate, și vor acorda orice sprijin în această pri
vință.

2. Ținînd seama de proiectata sporire a volumului comerțului 
și în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru trans
portul de mărfuri pe cale maritimă, cele două guverne consideră 
necesar să organizeze linii de navigație regulate între porturile 
U.R.S.S. și Indiei, cu folosirea vaselor sovietice și indiene.

3. Reprezentanții celor două guverne au căzut de asemenea de 
acord asupra trimiterii, în timpul cel mai scurt care este în mod 
practic posibil, a unor delegații din U.R.S.S. tn India sau din 
India în U.R.S.S. pentru discutarea condițiilor și încheierea unui 
acord în vederea înfăptuirii înțelegerii mai sus arătate.

New Delhl, 13 decembrie 1955

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS trans
mite : Avionul cu care N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului So-

vietului Suprem al U.R.S.S. au părăsit la 
14 decembrie capitala Indiei — orașul 
Delhi — nu a putut ateriza pe aeroportul 
Kabul din cauza condițiilor atmosferice ne

La închiderea ediției
Apelul Biroului Consiliului Mondial al Păcii

HELSINKI 14 (Agerpres). — TASS transmite: Sesiunea Bi
roului Consiliului Mondial al Păcii care s-a (inut la Helsinki a 
adoptat următorul apel:

Șefii guvernelor celor patru puteri au recunoscut la Ge
neva că divergentele internaționale pot fi reglementate pe 
calea tratativelor. Ei au recunoscut că trebuie să se renunțe la 
amenințări și la folosirea forței. Acordul dintre ei a fost re
zultatul voinței nezdruncinate a popoarelor. Ea a fost aceea 
care a generat spiritul Genevei .

In acest spirit puteau fi rezolvate și problemele prezentate 
spre examinare conferinței Miniștrilor Afacerilor Externe. 
Conferința nu a îndeplinit sarcinile ce i-au fost trasate de șefii 
guvernelor și nu a justificat speranțele popoarelor. Cursa 
înarmărilor, care continuă în ciuda slăbirii încordării în re
lațiile internaționale, este principala piedică în calea succe
sului tratativelor intre cele patru mari puteri.

Cu toate acestea realizarea unui acord care să pună înce
puturile dezarmării a fost și rămîne posibil. Acest lucru l-au 
dovedit lucrările Comisiei ONU Un astfel de acord ar pre
vedea reducerea armamentelor, obligația de a nu folosi arma 
nucleară, interzicerea experimentării armei nucleare și un con
trol eficace asupra înfăptuirii acestor măsuri. Au fost propuse 
diferite metode de control asupra înarmării. Aceste metode 
pot fi aplicate primelor măsuri cu privire la dezarmare.

Speranța oamenilor în înfăptuirea dezarmării este nepieri
toare. Oamenii știu că au posibilitatea de a trăi liniștit, că 
descoperirile științifice îi pot elibera de coșmarul groaznic 
al mizeriei șl foametei, și le pot asigura creșterea bunăstării. 

favorabile din regiunea Kabul. Avionul a 
aterizat în orașul Stalinabad.

Din Stalinabad N. A. Bulganin șl N. S. 
Hrușciov vor pleca spre Kabul așa cum s-a 
stabilit anterior cu guvernul Afganistanului.

Biroul Consiliului Mondial al Păcii cheamă pe oamenii din 
toate țările să acționeze, să întreprindă diferite acțiuni, pen
tru a opri cursa înarmărilor și a obține primele acorduri cu 
privire la reducerea armamentelor si interzicerea armei ato
mice.

Pentru a da posibilitatea să se exprime diferite puncte de 
vedere și să se desfășoare din plin toate eforturile, Biroul 
convoacă pentru perioada 5—9 aprilie 1956 o sesiune extra
ordinară a Consiliului Mondial al Păcii, consacrată proble
melor dezarmării și interzicerii armei nucleare.

Biroul Consiliului Mondial al Păcii invită să participe la 
lucrările acestei sesiuni și să-și expună acolo părerile și pro
punerile pe toți cei care îi îngrijorează cursa înarmărilor si 
care vor să-i pună capăt, organizațiile și mișcările naționale 
și internaționale, pe oamenii de știință care pot aduce o con
tribuție deosebită la cauza rezolvării acestor probleme, pe oa
menii muncii pe soinarea cărora apasă atît de greu povara 
înarmărilor, pe toți cei care în numele principiilor lor reli
gioase sau morale condamnă războiul.

Fiecare pas pe calea reducerii armamentelor va permite să 
se ia noi măsuri în vederea dezarmării. Fiecare pas pe aceas
tă cale va contribui la restabilirea încrederii și la reglemen
tarea problemelor litigioase. Fiecare pas pe această cale va 
apropia ceasul cînd în locul neîncrederii si temerii va veni 
colaborarea pașnică între toate țările, frăția între toate po
poarele.

BIROUL CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII
Helsinki, 13 decembrie 1955.
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