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Telegrama președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne adresată președintelui 
celei dea X-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

In legătură cu admiterea Republicii Popu- vu Stoica, a adresat președintelui celei de 
lare Romîne ca membră a O.N.U., președin- a X-a sesiuni a Adunării Generale 
tele Consiliului de Miniștri al R.P.R., Chi- Maza, următoarea telegramă:

Domnule Președinte,
Guvernul Republicii Populare Romîne exprimă Adunării Generale a Organi

zației Națiunilor Unite via satisfacție a poporului și guvernului romîn față de ho- 
tărirea admiterii Romîniei în Organizația Națiunilor Unite.

Guvernul romîn, care duce cu stăruință o politică de întărire a păcii, de 
coexistență pașnică și de prietenie între popoare, exprimă mulțumirile sale dele
gațiilor tuturor țărilor care au sprijinit Romînia să-și ocupe locul cuvenit în O.N.U.

Guvernul romîn declară că va urma cu fermitate înaltele principii ale Cartei 
Națiunilor Unite, că va susține toate inițiativele menite să ducă la îmbunătățirea 
colaborării între popoare, că îșl va da contribuția sa activă la îndeplinirea sarci- 
nei fundamentale și supreme a Organizației Națiunilor Unite : apărarea și conso
lidarea păcii și securității internaționale.

Rugîndu-vă să transmiteți cele de mai sus Adunării Generale a Națiunilor 
Unite, binevoiți a primi Domnule președinte asigurarea deosebitei mele conside- 
rațiuni.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

CHIVU STOICA

Un succes al ideii
de colaborare

VOTUL din Consiliul de Secu
ritate și din Adunarea Gene
rală a O.N.U. în urma căruia 

au fost primite în O-N.U., 16 țări 
a fost primit de poporul nostru și 
de opinia publică mondială cu un 
sentiment de profundă satisfacție, 
fiind considerat ca o contribuție 
de seamă la cauza îmbunătățirii 
relațiilor între state, la cauza des
tinderii. situației internaționale. In 
votul de la O.N.U. opinia publică din 
țara noastră vede un însemnat suc
ces al forțelor mondiale care luptă 
pentru reducerea încordării internațio
nale și care apără'principiile coexis
tentei pașnice a țărilor cu sisteme so
ciale diferite-

Poporul nostru consideră intra
rea R. P. R. în Organizația Na
țiunilor Unite drept un succes și o 
nouă confirmare a justeții politicii 
externe de pace a guvernului nostru- 
Țara noastră și-a cîștigat merite deo
sebite în lupta împotriva hitlerismu- 
lui și în perioada postbelică în lupta 
pentru apărarea păcii și colaborarea 
între popoare. Politica tării noastre 
este o politică consecventă de pace, 
o politică care urmărește deplina în
țelegere cu toate țările care doresc 
să ferească omenirea de calamitățile 
unui nou război.. In patria noastră 
popo'ul este stăpîn pe destinele sale. 
Clașele exploatatoare — singurele 
care urmăresc profituri de pe urma 
vărsărilor de sînge — au fost înlătu
rate de la putere. Cei ce muncesc sînt 
dornici de pace deoarece pacea este 
singura care creează condițiile priel
nice marilor eforturi creatoare.

Republica Populară Romînă are re
lații de prietenie strînsă, frățească cu 
U.R.S.S., cu Republica Populară Chi
neză și celelalte țări de democrație 
populară. Aceste relații se bazează pe 
temelia de nezdruncinat a comunității 
de interese și de țeluri a țărilor în 
care oamenii muncii dețin frînele pu
terii.

Republica Populară Romînă, care 
năzuiește spre relații de prietenie 
cu toate țările lumii, apără princi
piile coexistenței pașnice, îndelun
gate. Noi sîntem pentru o largă dez
voltare a schimburilor între est și 
vest. Cea mai bună mărturie în acest 
sens o constituie faptul că în acest 
an R.P.R. a făcut schimburi comer
ciale cu 55 de țări.

Țara noastră pune la baza relații
lor ei cu alte țări principiile neames
tecului în treburile interne. Noi res
pectăm suveranitatea altor state, iar 
în același timp nu permitem nimănui 
să se amestece în probleme ce privesc 
numai și numai poporul nostru.

întreaga politică a statului nostru 
este conformă cu principiile Cartei' 
O.N.U. Faptul că au trebuit să treacă 
atîția ani pînă cînd tara noastră, ca 
și alte țări, a fost primită în O.N.U. 
se datorește atitudinii obstrucționiste 
a unor cercuri occidentale care nu s-au 
împăcat cu gîndul că Romînia, odi
nioară semicolonie, a pornit pe un 
drum nou. Caracterul nefiresc al îm
piedicării R.P.R. și a celorlalte state 
democrat-populare de a intră în O.N.U. 
a fost sezisat de cercuri largi ale opi
niei publice și faptul acesta s-a reflec-i 
tat în creșterea, de la o sesiune la 
alta a Adunării Generale a O.N.U., a 
numărului de voturi exprimate în fa
voarea unei reglementări juste a pro
blemei admiterii de noi membri. Des
tinderea într-o oarecare măsură a si
tuației internaționale intervenită după 
conferința de la Geneva a facilitat o 
propunere canadiană potrivit căreia 
cele 18 state care au făcut cereri pen
tru a fi primite în O.N.U. să fie ad
mise simultan. Această propunere a 
găsit deplinul sprijin al Uniunii So
vietice precum și al majorității mem-

Un nou utila] fabricat în
pare, o cameră mijlocie pre
văzută cu 20 de prese hidra
ulice și o cameră de lucru 
în care se face montarea 
bolțarilor din beton care for
mează pereții canalului. Să
parea terenului se face prin 
hidromecanizare, cu ajutorul 
unui hidromonitor puternic 
și al unor afînătoare hidrau- 
jice radiale. Un hidroeleva- 
tor absoarbe nămolul rezul
tat și-l evacuează printr-o 
conductă în bazinul de de
cantare aflat în exterior.

întregul utilaj este auto-

țară
matizat șl condus de către 
un singur om, iar la con
strucția pereților canalului 
vor lucra trei muncitori. Față 
de sistemul săpăturilor în 
tranșee deschise, la adînci- 
me de 7-18 m., săparea în 
subteran cu scut hidromeca
nic asigură economii consi- 
dt-abile de manoperă și ma
teriale.

Oamenii de știință, proiec- 
tanții și constructorii noului 
utilaj închină această preți
oasă realizare celui de al 
Il-lea Congres al P.M.R.

r— Șarja pionierilor —
La secția oțelărie de la uzina Mao 

Țze-dun din București se petrecea ceva 
neobișnuit. Se organizau locurile de 
muncă, se revizuiau cuptoarele șl se a- 
ranjau parcă cu mai multă grijă scu
lele. In dreptul unui cuptor tovarășul 
Gașpar Ion era nerăbdător :

— Azi vin pionierii și nu-l lucru de 
șagă cu șarja lor, — spuse către tova
rășii săi. Ei au adus fierul vechi și cînd 
l-am cîntărit, erau 6.700 de kg.

N-apucă să-și sfîrșească bine vorba că 
pionierii și sosiră. Tovarășul Gașpar le 
strtnse mîna prietenește la fiecare și le 
aminti cîte ceva despre șarja de anul 
trecut. El era un vechi prieten al pionie
rilor de la Școala nr. 146 de băieți din 
București. Anul trecut la același cuptot 
tot el turnase prima șarjă a pionierilor.

La rîndul lor, pionierii povestiră topl- 
torului despre munca lor, despre notele 
bune pe care le obțin la învățătură' în 
cinstea celui de al Il-lea Congres al 
partidului și despre locurile de unde 
strînseseră attta fier vechi.

Dan Silvășteanu, elev tn clasa a 
V-a A, le-a povestit celorlalți elevi is
toria fierului ce stătea neîntrebuințat 
lîngă linia ferată din Dealul Spirii.

— Să-l fi văzut pe Stavila Andrei și 
Novac Gheorghe cînd ne-au adus vestea 
despre fierul de la un atelier de fierărie 
din Calea 13 Septembrie 1

— Ei, dar ne-am luat cu poveștile și 
ora de turnare a șarjei se apropie — 
spuse tovarășul Gașpar.

Tn cuptor fierul vechi fierbea. DinJ 
cînd în cînd săreau scîntei care semănau 
cu un joc de artificii pe care copiii le a- 
prind în serile geroase de iarnă tn jurul 
pomului. Grupați tn jurul tovarășului 
Gașpar pionierii priveau cu ajutorul oche
larilor de protecție oțelul clocotitor. 
Erau nerăbdători.

— Atenție băieți, o să-l dăm drumul, 
spuse tovarășul Mlhalache 
dintre turnători.

Ochii tuturor erau ațintiți 
oala cea mare tn car» peste
va tncepe să curgă rțul de oțel topit.

Un șuvoi de foc și șarja pionierilor u- 
nitățli nr. 9 năvăli șl umplu dintr-odată 
oala d» turnare. Pentru pionieri treaba 
aceasta a devenit o tradiție încă de anul 
trecut. Cu mtinile ridicate deasupra capu
lui, delegația de pionieri a salutat plonle- 
rește pe tovarășii de la oțelărie care au 
muncit cu rtvnă la turnarea șarjei lor.,

Mergtnd spre școală și-au propus ca 
pe una din filete jurnalului de zi al uni
tății să însemne acest eveniment.

E. CHIRAN

Tntr-una din halele uzinei 
„Steaua Roșie“ din Capitală 
se montează ultimele piese 
ale unui utilaj cu totul neo
bișnuit — scutul hidromeca
nic.

Acest nou utilaj va fi fo
losit pentru prima dată în 
țara noastră la executarea 
canalelor colectoare care for
mează rețeaua principală de 
canalizare a Capitalei. El are 
forrna unui cilindru mecanic 
lung de 4,50 m. cu diametrul 
de 3,10 m. fiind compus din- 
tr-o cameră frontală de să-ineri fruntași 

muncă

I
internațională
brilor O.N.U.-ului. Adunarea Generală 
a O.N.U. a aprobat cu 52 de voturi 
din 60 propunerea ca toate cele 18 
țări să fie admise în O. N. U. Dar 
cercurile dușmănoase colaborării in
ternaționale au manevrat cu sco
pul de a torpila rezoluția Adunării 
Generale. Pentru aceasta a fost folo
sită marioneta gomindanistă, care nu 
reprezintă pe nimeni. Precum se știe 
în ciuda faptului că regimul ciankai- 
șist a fost înlăturat și că cei 600 mi
lioane de chinezi și-au făurit o Repu
blică Populară, la O.N.U. nu au fost 
restabilite drepturile legitime ale R. P. 
Chineze. Aceasta este consecința fap
tului că anumiți politicieni din apus 
refuză cu încăpătînare să recunoască 
noile realități istorice din China.

Marioneta gomindanistă — spriji
nită de reprezentantul S.IJ.A. — a 
opus dreptul de veto atunci cînd a 
fost pusă în discuție cererea R. P. 
Mongole. în acest fel a fost împiedi
cată admiterea 
state.

Consecventă 
internațională, 
făcut imediat o nouă propunere pen
tru a scoate din impas problema pri
mirii de noi membri. Uniunea Sovie
tică a propus să fie 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 ur
mează a fi examinate în sesiunea ur
mătoare a Adunării Generale a O.N.U., 
delegația sovietică fiind hotărîtă să 
sprijine atunci ambele cereri. Propu
nerea sovietică a întrunit majoritatea 
voturilor în Consiliul de Securitate și 
în Adunarea Generală a O.N.U. Prin 
aceasta a devenit cu putință ca în rîn
dul statelor membre ale O.N.U. să 
intre 16 noi țări.

Modul în care s-au desfășurat dez
baterile la O.N.U. arată însă fără nici 
un fel de posibilitate* de tăgadă că 
anumite cercuri politice reacționare, nu 
sînt interesate în realizarea unei co
laborări internaționale rodnice și că, 
dimpotrivă, nu se dau înlături de a 
acționa cu scopul de a agrava situa
ția internațională.

Cunoscutul comentator american 
Lippman comentînd atitudinea S.U.A. 
în problema admiterii de noi membri 
scria că aceasta „constituie un exem
plu al felului cum se poate pierde pres
tigiul, cum se poate pierde influența și 
cum se poate proceda astfel încît tara 
noastră să apară ridicolă—din simplul 
motiv că oamenii de la conducere nu 
au reflectat asupra celor ce se petrec 
și asupra celor ce fac“. Sub presiu
nea curentului de opinie publică, 
cercurile reacționare au fost nevoite 
să bată în retragere, să accepte hotă- 
rîrea adoptată cu majoritate zdrobi
toare, atît în Adunarea Generală a 
O.N.U. cît și în Consiliul de Secu
ritate. Este o dovadă în plus a rolu
lui pe care-1 au masele populare în 
viața internațională contemporană.

I Opinia publică vede în atitudinea 
pozitivă a Uniunii Sovietice o nouă 
manifestare a dorinței sale de a de
pune toate eforturile pentru destinde
rea situației internaționale. Rezolva
rea uneia din problemele cele mai spi
noase de după război — problema ad
miterii de noi membri în O.N.U.—este 
rezultatul inițiativei sovietice. Po
porul romîn este profund recunoscă
tor U.R.S.S. pentru apărarea dreptu
lui său de a face parte din O.N.U.

Poporul nostru este bucuros că Re
publica Populară Romînă a fost ad
misă în O.N.U. In cadrul Organizației 
Națiunilor Unite tara noastră — ală
turi de celelalte țări iubitoare de pace 
— se va manifesta ca un factor al 
păcii, va acționa cu consecvență pen
tru realizarea unei depline înțelegeri 
între toate țările lumii, pentru fău
rirea coexistenței pașnice.

Utemistul VASILE POPA, 
șeful brigăzii viticole nr. 7 de 
la G.A.S. Cotești, regiunea Bîr
lad, a obținut 61.000 kg. stru
guri peste plan. Datorită suc
ceselor sale el a fost distins cu 
diploma de onoare a C.C. al 
U.T.M.

Utemista ELENA EREMIA 
este lucrătoare în comerțul de 
stat. Ca vînzătoare într-un 
magazin O. C. L. Alimentara 
din orașul Bîrlad, muncind cu 
conștiinciozitate ea este mult 
apreciată de consumatori.

TANASE SILVIA rectifica
toare la fabrica de rulmenți din 
Moldova, tn Întrecerea pornită 
In cinstea Congresului Partidu
lui realizează zilnic aproape 
trei norme.

Utemista PRETULA DINCA, 
colectivistă de la G.A.C. „Vic
toria Socialismului“ din satul 
Bozia, comuna Berezeni, reg. 
Bîrlad. Pentru cele 560 zile 
muncă efectuate cu părinții ei, 
a adus acasă tn toamna acea
sta aproape 2 vagoane de pro
duse agricole.

Păun,

acum 
ctteva

CU

Și-au îndeplinit planul anual

unul

spre 
clipe

în O.N.U. a celor 18

politicii de colaborare 
Uniunea Sovietică a

„11 Iunie" din
fabricii de

Rîmnicul

și vîrstnicizi muncitorii tineri
un schimb de onoare, în cin-

au reușit să-și* întreacă 
de plan zilnice, 
la producția de 
în această zi cu

cu mult sar- 
planul pe fa- 
a fost înde- 
sutâ, la piele

Astfel
talpă

173 la
încălțăminte cu 107 

De asemenea au fost obținute eco- 
valoare de 2521 lei. Alături de co- 
în această zi, utemiștii și-au adus 
aportul lor la obținerea acestor

In ziua schimbului 
de onoare

Ziua de 14 decembrie a fost așteptată 
mult interes de muncitorii

încălțăminte 
Vîlcea.

In această 
au organizat
stea celui de al Il-lea Congres al P.M.R.

Muncind cu entuziasm în această zi mun
citorii 
cinile 
brică 
plinit
cu 172 la sută, iar la 
lă sută, 
nomii în 
muniști, 
din plin
însemnate succese. Astfel la atelierul ștanță 
Stoian Gheorghe și-a îndeplinit planul cu 
110 la sută, iar la 
a deșeurilor Avram 
la sută mai multe 
norma.

atelierul de valorificare 
Gheorghe a dat cu 67 
produse decît prevedea

Corespondent 
NEGUȚ PETRE

Tot mal multe colective ale Întreprinderi
lor industriale raportează realizarea înainte 
de termen a unuia dintre principalele an
gajamente luate în cinstea celui de al 2-lea 
Congres al P.M.R.: îndeplinirea planului de 
producție pe anul 1955.

In regiunea Ploești, printre cele 105 în
treprinderi care au îndeplinit înainte de ter
men planul pe anul 1955 se numără și uzina 
de utilaj petrolifer „1 Mai" din Ploești care 
a dat producția prevăzută pentru întregul 
an pînă la sfîrșitul lunii noiembrie. Anul 
acesta metalurgiștii au produs cu 31,42 la 
sută mai multe mașini și utilaje petrolifere 
decît în anul 1951. In primele 10 luni din 
acest an ei au sporit productivitatea muncii 
cu 16 la sută față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut, iar prețul de cost a fost redus 
cu 23,1 lâ sută față de plan.

Muncitorii și tehnicienii de la oțelăria spe
cială a Combinatului siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej” din Hunedoara închină celui de al 
2-lea Congres al P.M.R. succesul obținut zi
lele trecute — îndeplinirea înainte de termen 
a planului de producție pe acest an. Expe- 
riența însușită de inginerul Gheorghe Niță 
și prim-topitorul Florian Haiduc, care s-au 
specializat în Uniunea Sovietică a fost de 
mult folos muncitorilor de la oțelăria spe
cială. In 11 luni din acest an, ei au dat cu 
3,89 la sută mai mult oțel special decît în 
întregul an 1954. Productivitatea muncii a

crescut în primele 10 luni ale anului 1955 cu 
25,44 la sută față de perioada corespunză
toare a anului trecut, iar prețul de cost a 
fost redus cu mai multe procente.

Zilele trecute, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din cadrul Trestului IV producție- 
Moinești, au raportat îndeplinirea planului 
anual de producție. Petroliștii au obținut a- 
cest succes datorită extinderii sistematice a 
metodelor înaintate de muncă: fracturarea 
hidraulică, recuperarea secundară prin in
jectare de apă și gaze în strat etc. Numai 
jj-j UFITlîi 1««.îl A a frnoiurnra

draulică 
plus de

aplicării metodei de fracturare hi- 
la 34 de sonde se obține zilnic un 
140 tone de țiței.

Primels Instalații de

Noi gospodării colective și întovărășiri agricole
în cinstea celui de al 2-lea Congres al 

P.M.R., în numeroase sate și comune de pe 
cuprinsul patriei iau ființă noi gospodării 
agricole colective și întovărășiri agricole.

Zilele trecute, în comuna Niculițel, raionul 
Tulcea, s-a constituit gospodăria agricolă 
colectivă „Cel de al 2-lea Congres al par
tidului“. In satul Mihail Kogălniceanu, ra
ionul Fillmon Sîrbu, 15 familii de țărani 
muncitori au format gospodăria agricolă 
colectivă „30 Decembrie“. Cele 24 de familii 
de țărani muncitori din comuna Drogu, raio
nul Filimon Sîrbu, care s-au unit și au for
mat gospodăria agricolă colectivă „Drumul

belșugului“, vor munci în comun 96 ha. de 
teren. Cu acestea numărul gospodăriilor a- 
gricole colective din regiunea Galați a cres
cut la 157.

în ultimele zile 20 de țărani muncitori din 
Sarafinești, raionul Botoșani, au pus bazele 
unei întovărășiri agricole căreia i-au dat 
numele „Cel de ăl 2-lea Congres al Partidu
lui“. Aceasta este a 25-a întovărășire agri
colă creată în acest an în raion. In cele 
50 de întovărășiri agricole existente în raio
nul Botoșani, 1.703 familii de țărani munci
tori lucrează 1.560 ha. de pămînt.

(Agerpres)

Vestea primirii R. P. R. ca membră a 0. N. U. 
este întîmpinată de poporul nostru 

cu profundă satisfacție
Joi la amiază în numeroase între

prinderi din Capitală au avut loc 
mitinguri consacrate acestui impor
tant eveniment.

La mitingul care a avut loc la 
Complexul C.F.R. „Grivița Roșie" a 
luat cuvîntul Florian Dănălache, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. El a arătat că 
votul organizației Națiunilor Unite 
este de fapt încununarea luptei neo
bosite, consecvente, pe care marea 
noastră prietenă, Uniunea Sovietică, 
a dus-o pentru întărirea colaborării 
internaționale în O.N.U. între toate 
statele indiferent de orînduirea lor 
socială și de stat, rezultatul luptei 
pe care poporul nostru, sub conduce
rea partidului a dus-o pentru cîștiga- 
rea acestui drept legitim al țării noa
stre. Poporul romîn care și-a adus 
contribuția de sînge la lupta împo
triva Germaniei hitleriste, este hotă- 
rît să facă totul pentru a împiedica 
un nou- război.

Să luptăm mai departe, a spus 
în încheiere tov. Florian Dănălache, 
pentru a contribui la înfăptuirea con
strucției pașnice a noii noastre vieți, 
socialiste

A vorbit apoi strungarul Nicolae 
Florea, care a spus: „Vestea primirii 
țării noastre și a celorlalte țări de 
democrație populară în O.N.U. ne bu
cură pe toți. Ea era de mult aștepta
tă de poporul nostru. Ne exprimăm 
sentimentele noastre de dragoste și 
recunoștință față de Uniunea Sovie
tică, marea noastră prietenă, față de 
Partidul Muncitoresc 
rul politicii de pace 
tru.

La mitingul care a
nele „23 August" au luat cuvîntul tov,

Romîn, inițiato- 
a statului nos-

avut loc la uzî-

St. Gruceru, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R. și in
ginerul Virgil Sebeșan, care a expri- 

. mat angajamentul întregului colectiv 
al uzinei de a intensifica eforturile 
în producție, pentru a contribui și de 
aici înainte la întărirea statului nos
tru iubitor de pace.

La fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" au vorbit tov. Ioana Celea, 
secretara comitetului de partid și Eu
genia Palaloga, muncitoare fruntașă 
care a spus : „Vestea ca țara noastră 
a fost primită în O.N.U. ne umple 
tuturor inimile de bucurie. Republica 
Populară Romînă va continua să des
fășoare și de aci înainte lupta pen
tru întărirea păcii și prieteniei între 
popoare.

La uzinele „.Matyas Rakosi" au 
vorbit tov. Dumitru Marica și ingine
rul Ion Nițu. După ce a subliniat 
importanța primirii R.P.R. în O.N.U., 
ing. Ion Nițu a arătat că eforturile 
susținute ale statului nostru îndrep
tate spre lărgirea și dezvoltarea re
lațiilor cu alte state, de asemenea re
ducerea efectivului forțelor armate, 
reducerea duratei serviciului militar, 
contribuția reprezentanților țării noa
stre la activitatea instituțiilor specia
lizate ale O.N.U., întreaga activitate 
a guvernului romîn, au demonstrat 
practic politica de pace și prietenie 
între popoare promovată de R.P.R.

La sfîrșitul mitingurilor s-a adop
tat o moțiune prin care se salută ad
miterea țării noastre în Organizația 
Națiunilor Unite și se exprimă dra
gostea și recunoștința poporului nos
tru față de Uniunea Sovietică

Mitinguri consacrate importantului 
eveniment al primirii în O.N.U. a ță
rii noastre au mai avut loc de ase
menea și în alte întreprinderi din 
țară. •

[(Agerpres),

turbobur romînesc
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Alături de turlele de foraj, mese rotative șl granlce puternice de mare adlnclme, cu 
ajutorul U.R.S.S. industria noastră producătoare de utilaj petrolifer a trecut cu cîtva 
timp in urmă să fabrice primele instalații de turbobur romtneștL

In fotografie: maistrul Voinea Vasile de la uzinele „1 Mal“-Ploeștl, ajutat de ute- 
mlștii Calăvie Dumitru și Boca Ion, lucrează la asamblarea celui de al S-lea turbobur.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Mi-aduc aminte deseori despre niște tnttm- 
plări petrecute în timpul războiului, pe vre
mea studenției. Stăteam la un cămin studen
țesc pe Matei Voevod, undeva prin preajma 
Mătăsarilor. Intr-o seară, In iarna anului 1943 
dacă nu mă înșeală memoria, veneam pe jos 
dinspre centrul orașului. Viscolea cumplit. 
Sgribulit de frig, pășeam cu gulerul pardesiu- 
lui ridicat, finind sub braț un vraf de cărți cum
părate tn după amiaza aceea de la un anticar 
de pe cheiul glrlei. Era puțină lume pe străzi 
la ceasul acela al înserării. Vîntul se svîrcolea 
cumplit între blocurile înalte, izbind în rafale 
repezi, spulberînd neaua afinată, sctnteietoare 
sub conurile de lumină ale becurilor electrice. 
Ici-colo, cîte un trecător grăbit ca și mine se 
căznea să înainteze prin vifornița înfricoșătoa
re. Nu mai aveam mult ptnă la cămin, cînd deo
dată, dincolo de răscrucea Moșilor m-au oprit 
fără veste un civil și un sergent de poliție.

— Ce ai în pachet ?
Zic: ,.niște cărți", și le-am întins pachetul. 

L-au cercetat Intr-un gang, la lumina unei lan
terne de buzunar, apoi mi-au dat pace să merg 
mai' departe Cînd am povestit unui prieten de 
dormitor pățania mea, acela mi-a spus: „Să 
știi că ăia căutau manifeste. Caută comuniști".

Comuniști... Văzusem în anii de liceu, la Ca
ransebeș, oameni care purtau acest nume. Vd- 
zusem deseori în copilăria mea, grupuri de co
muniști aduși de lu gară la vestita temniță din 
mijlocul orașului, cu lanțuri la mîini și la pi
cioare înaintînd prin pîcla ploilor de toamnă, 
ori prin ninsorile bogate Cînd l-am întrebat 
odată pe tata ce sînt comuniștii, mi-a răspuns 
simplu : „muncitori, ceferiști" Dar pe urmă, în 
anii studenției, fără să-i văd, i-am simțit alt
minteri pe acești îndrăzneți și modești sol
dați ai partidului comunist. Oare nu unul 
dintre ei mi-a vîrtt odată în mină, la intrarea 
într-o sală de cinematograf un program de 
film ? Nu era programul filmului sentimental 
la care mă dusesem, ci un altfel de program, 
acela al sarcinilor de luptă împotriva regimului 
hitlerist și antonescian Și oare nu tot comu
niștii erau aceia care făceau să pătrundă în in
teriorul căminului de pe Matei Voevod exem
plarele „Romlniei libere" ilegale pe care atunci 
le-am văzut și citit întîia oară?

Acest» Imagini nu st vor șterge niciodată. La 
ele se adaugă zi de zi, cu o forță neistovită, 
înfățișarea nenumăraților soldați ai partidului 
pe care ti întîlnesc tn viață.

Chemat acum clțiva ani la redacția unei re
viste, mi s-a spus: „du-te la O.A.S.-Panduri 
din Pietroiu. Ai să vezi acolo o gospodărie gi
gant, ai să vezi tractoare prind pe locuri unde 
ptnă ieri foșneau păduri uriașe de trestii".

Un singur lucru au uitat să-mi spună redac
torii revistei: „ai să cunoști niște oameni mi
nunați". Cum să-l pot uita vreodată pe comu
nistul Andrei Apolzan, talentatul zootehnician, 
care și-a pus viața tn primejdie ca să scape 
de la pieire ctteva mii de oi, la o dramatică 
trecere peste ghiâța Borcei, în primăvara anu
lui 1952?

Cum să-l uit pe comunistul Glieorghe Ungu- 
ru, director la un oficiu petrolifer din Valea 
Zemeșului, care a salvat o sondă în erupție ?

Cum poți să-i uiți pe tinerii comuniști care au 
montat intr-un timp record, iarna, în timpul 
crivățului, utilajul uzinei de egrenat bumbac de 
la Ciulnița ? Și tu stai ceasuri întregi de vor
bă cu ei, ti întrebi despre fapte deosebite, ți-e 
ciudă că nu slnt buni povestitori, și ei dau 
din umeri, plini de modestie, scuzîndu-se: 
„fapte d-astea de care căutați d-voastră găsiți 
la mineri, la aviatori și la marinari".
Apoi din surse lăturalnice povestite fără em

fază, afli întîmplări petrecute cu tinerii de la 
care n-ai scos nimic. întîmplări uluitoare, fapte 
care dovedesc nu un nivel obișnuit al muncii 
și al datoriei, ci de-a dreptul spiritul de abne
gație

Exemplele pot fi înmulțite la infinit. Fiindcă 
nu e cărămidă pusă la temelia unui nou bloc 
muncitoresc, nu e rotiță fixată la un nou trac
tor, nu e linie trasă pe hîrtia de calc tn insti
tutele de proiectări, nu e strop de oțel incan
descent, nu e cuvînt în lecția învățătorului și 
nu e fărîmă de cărbune scos din inima mun
ților, în care să nu vibreze marile fapte ale 
comuniștilor, acești înflăcărați luptători pentru 
bună stare și fericire.

și eroismul.

PETRE VINTILA



DIN activitatea cercurilor
ȘI CURSURILOR POLITICE

In aceste zile la bibliotecă
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Zilele trecute, ziarul nostru a 
organizat un raid-anchetă în 
raionul Roman cu scopul de a 
cunoaște care este situația des
chiderii și desfășurării anului de 
învățămînt politic U.T.M.

Tovarășul Gh. Manciuc, secre
tarul comitetului raional U.T.M. 
care răspunde de munca de 
propagandă, ne-a informat asu
pra problemei care ne interesa. 
„Cercurile și cursurile po
litice — a spus el — și-au în
ceput activitatea la timp. Cu 
vreo 2 săptămîni de zile în ur
mă, doar în vreo trei sate 
cercurile nu se deschiseseră. 
Acum cred că nu se mai poate 
vorbi despre acest lucru“.

Ne-a vorbit apoi despre mă
surile luate pentru deschiderea 
tuturor formelor de învățămînt 
politic, pentru asigurarea unui 
nivel din ce în ce mai înalt ai 
lecțiilor și convorbirilor.

Redactorii ziarului nostru s-au 
deplasat apoi pe teren pentru 
a vedea cum se desfășoară în
vățămîntul politic U.T.M. în or
ganizațiile de bază. Corespunde 
oare pe deplin situația prezen
tată de tovarășul Manciuc cu 
cea existentă pe teren ? Vă 
prezentăm doar cîteva aspecte. 
Iată-le:

Cînd responsabilitatea 
este colectivă

La I.M.S.-Roman sînt peste 250 de utemiști. Am 
discutat cu mulți dintre ei. Toți ne-au vorbit despre 
cursurile sau cercurile politice pe care le urmează, 
despre propagandiștii care se străduiesc să facă lec
țiile și convorbirile cît mai atractive. Faptul că la 
I.M.S. majoritatea covîrșitoare a utemiștilor urmează 
o formă de învățămînt, demonstrează preocuparea co

mitetului acestei organizații de bază pentru buna des
fășurare a noului an de învățămînt. Dar nu numai 
atît. Pînă în luna noiembrie 8 cercuri de politică 
curentă din cele 9 propuse și cele 5 cursuri serale își 
începuseră activitatea. Multe dintre ele sînt astăzi cu 
lecțiile la zi.

De buna desfășurare a anului de învățămînt poli
tic se simt responsabili toți membrii comitetului or
ganizației de bază. Fiecăruia i s-a încredințat o or
ganizație de secție sau două pentru a controla și 
îndruma activitatea cercurilor și cursurilor politice 
în tot cursul anului de învățământ. De asemenea 
membrii comitetului sprijin» și urnîătesc pregătirea 
minuțioasă a propagandișt-'lor.

In organiwea învățămîntului politic la I.M.S. mai 
sînt încă ș< unele deficiențe. Unii cursanți lipsesc de 
la convorbirile cercurilor politice, cercul politic de la 
secția utilaj a rămas fără propagandist, iar unii pro
pagandiști— ce-i drept puțini la număr — nu se pre
gătesc temeinic pentru predarea lecțiilor. Deficien
țele acestea pot fi însă grabnic lichidate dacă comi
tetul organizației de bază va continua să muncească 
cu și mai mult simț de răspundere.

mai e

Un poem închinat 
eliberării patriei
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Utemiștii șl tinerii muncitori de la 
Uzinele „Mao Țze-dun" manifestă un 
viu interes pentru acțiunile organizate de 
colectivul bibliotecii în cinstea celui de 
al II-lea Congres al partidului.

Printre aceste acțiuni sînt și confe
rințele care vorbesc despre partid. Cu 
deosebit interes a fost ascultată confe
rința cu tema „Realizările obținute de 
clasa muncitoare sub conducerea parti 
dului" care a fost pregătită și expusă do 
inginerul Tolică Gheorghe. Printre altele 
conferențiarul a arătat că partidul nos
tru, călăuzindu-se după principiile atot
biruitoare ale marxism-leninismului a 
pus la baza politicii sale economice in
dustrializarea socialistă a țării, acordînd 
o deosebită atenție dezvoltării industriei 
grele cu pivotul său industria construc
toare de mașini. Conferențiarul a dat ca 
exemplu uzina lor „Mao-Țze-dun" care 
în anii puterii populare s-a dezvoltat cu 
noi secții, începtnd să fabrice pentru 
prima dată în (ara noastră autobuse.

★

De mult succes s-a bucurat și seara 
literară cu tema „Lupta din ilegalitate a 
partidului“ S-au citit fragmente din ro
manul „Clocote", de A. G. Vaida, din ro
manul „Marea pregătire“ de Al. Jar 
in paginile căruia sînt viu redate as
pecte din lupta ceferiștilor conduși de 
partid, pentru o viață mai bună.

Cu toții au rămas puternic impresionați 
de lupta Olgăi Bancic care șt-a dat viața 
pentru eliberarea Franței de sub ocupația 
fascistă.

Eroismul Olgăi Bancic a fost posibil 
deoarece ea a fost educată de către Par
tidul Comunist Romtn în spiritul inter
naționalismului proletar — a spus to
varășa Mârâit Ana care a citit fragmente 
din „Interogatoriul", de Al. Jar.

Pe viitor la bibliotecă vor avea loc 
intilniri ale scriitorilor A. G. Vaida și 
Al. Jar cu muncitorii uzinei. De aseme
nea biblioteca pregătește recenziile ro
manelor : „Scintei in beznă“ și „Maree, 
pregătire"

„Nu-mi pare rău de toate, cît de una:/ Ci 
m-or tirî la moarte chiar acuma/ Că n-a
jung să mai cint cu voi odată/ Cîndva sd 
sufle lumea ușurată". Poetul este aici plin 
de compasiune față de bătrîn, el îi înțelege 
suferința tocmai fiindcă trăiește azi feri
cirea vremurilor jinduite de cobzar : azi 
lupta poporului condus de partid a descă
tușat cîntecul.

Momentul sosirii în sat a oștilor sovie
tice eliberatoare este prins tot pe linia ideii 
fundamentale a poemului : cîntarea izbuc
nește slobodă, biruitoare. Frumosul e li
ber, e al oamenilor.

Viața nu decurge însă simplu, liniar, ea 
are uneori complicații neașteptate și, în
toarcerea temporară a hitleriștilor este un 
astfei de fenomen. Aceasta-i permite poe- 
tur-.ii să creeze un mome-it de un profund 
tragism în care cîntăreții să apară în mi
nunata apoteoză a sacrificiului lor. Cobzarii 
cad jertfă cîntecului lor: fasciștii pătrunzînd 
din nou în sat se grăbeec să-i ucidă pe cei 
ce-au întîmpinat cu cîntec Armata Sovieti
că. Acest moment este o culminare a vrăj
mășiei hitlerismului împotriva artei, o puterr 
nică demascare a unui sistem social care a 
condamnat la moarte frumusețea. De ce? 
Pentru că frumusețea este un atribut inerent 
al lumii noi, al comunismului. O sublimă 
aureo'ă tragică încununează sfîrșitul cobza
rilor : ei cad în numele frumosului, în nu
mele libertății de a cînta. Dar cîntecul nu 
moare. Ostașii sovietici se întorc. Pe mormîn- 
tul lor, armonistul sovietic cîntă îmoreună 
cu alți oameni din sat: „Dar cîntăreților 
aduși la moarte / De dușmanii etntării, să 
le poarte j Harmonica salutul de pe urmă I" 

în viața nouă, cîntecul lor va irăi necon
tenit : „Iar viața liberă, vuind ca marea/ Să 
le continuie acum cintarea..."

In aceasta stă semnificația supremă a 
poemului : izbînda poporului condus de par
tid înseamnă izbînda frumuseții. In același 
sens e condamnat pentru totdeauna fascismul 
de pătimașul și cruntul blestem : „Să n-aveți 
parte de cintări pe lume/ Si plînset de copii 
să vă sugrume / Vioara să fie canonada / 
Cobză — obuzul, gloanțele, grenada”.

Am încercat să arăt în ce fel a desprins 
Ion Brad din complexitatea marelui moment 
istoric o problemă nouă, pe care a dezvă
luit-o cu măiestrie, considerînd că prin a- 
ceasta, în nrimul rînd, a izbutit să facă poe
mul său atrăgător. Iată de ce ne afirmăm 
părerea că poemul „Balada împușcaților” 
dovedește încă odată că eliberarea patriei 
este o inepuizabilă sursă de poezie pentru 
cei ce reușesc să înțeleagă acest eveniment 
în toată amploarea lui. Iar personalitatea 
autorului s-a dezvoltat liber, manifestîndu- 
se și în felul cum a fost realizat poemul. 
Pe această linie se poate observa astfel, 
printre altele, intercalarea unor versuri 
scrise cu totul în alt stil decît restul poe
mului. Acestea sînt cîntecele lăutarilor, re
date prin respectarea specificului lor care 
nu alterează armonia lucrării și crează o 
atmosferă tulburătoare prin prezența ne
mijlocită a cobzarilor — eroii epici ai poe
mului. O altă particularitate o constituie a- 
pariția din cînd în cînd a invocațiilor că
tre natură. Poetul stabilește astfel o legă
tură intimă între el și natură, o apropiere 
caldă, favorabilă destăinuirilor, natura apă- 
rînd ca un martor al faptelor oamenilor: 
„O, pțistă largă, nesfîrșită pustă/ Deasupra 
ta arșița lui august stă! Dar în 
tembrie șă vie/ Mirozna ta în 
gutuie".

O deosebită impresie produce 
nea fantastica plîngere a lunii 
tul uciderii cobzarilor, o lună 
umană, mustrătoare, care neliniștește 
înfurie pe oberstul hitlerist: „Dar luna ro- 
șie-l privea de sus / Zvirlindu-și lăncile el 
— văpaia/ — Ia trage, mă, un glonț și-n 
luna. aia“.

Trebuie să spunem însă că socotim că 
structura prin excelență lirică a poemului 
ar fi cîștigat poate, prin reducerea excesu
lui de fapte, care crează o anumită neîn- 
chegare epică.

„Balada împușcaților” este fără îndoială 
un poom rupt din viața fierbinte, adevărată 
pe care Ion Brad a trăit-o și o trăiește cu 
pasiune slăvind lupta partidului care a dat 
libertate cîntului și a redat frumusețea po
porului, celui ce o crează și o merită.

GLORIA BARNA

Ni se pare că poemul lui Ion Brad, „Ba
lada împușcaților' este o dovadă vie, mai 
puternică decît un argument de ordin teore
tic, că marele eveniment istoric de la 23 
August 1944 cuprinde numeroase as
pecte despre care nu s-a scris încă, fiind 
un izvor de inspirație ce nu va seca nicio
dată, o dovadă că poetul mai are și aici 
destul teren neexplorat în care originali
tatea sa se poate manifesta in toată pleni
tudinea ei, nu numai prin inovațiile pe 
care le-ar aduce în expresie, ci și prin idei
le și semnificațiile adînci pe care le poate 
dezvălui.

In ce constă în primul rînd, credem, acel 
inedit, pe care Ion Brad îl aduce în poemul 
său ? Să fie oare vorba de faptul că ac
țiunea poemului are drept eroi niște cîntă- 
reți populari, niște cobzari ? Da, evident. 
Dar nu ne referim numai la aceea că anec
dotica e alta decît în celelalte poeme, nu 
numai „faptul“ ca atare este nou. Impor
tant este că semnificația faptului e mult 
mai adîncă, că prin întîmplarea zugrăvită, 
poetul relevă o idee filozofică deosebit de 
prețioasă, ideea eliberării artei ca și a tot 
ceea ce e drag, pur și sfînt în viața omu
lui. Chipurile cobzarilor se ridică astfel la 
rang de simbol al artei și a tot ceea ce des
fată spiritul uman. Povestind despre cobzari. 
Ion Brad dezvăluie o latură mai puțin lumi
nată pînă acum, a lui 23 August, elibe
rarea frumuseții, a artei de sub jugul în
jositor.

Poetul a reușit să facă acest lucru toc
mai pentru că 
noașterii adînci 
nit din propria 
pentru că tema 
piață sufletului

' cestea nu erau 
tere unui poem 
buia ca ideea să-și primească întreaga am
ploare, să se încarce de valoarea estetică 
necesară dezvoltării de bogate semnificații.

Poetul a relevat, în primul rînd sensul 
cîntecului, înalta lui menire : „Trăiau pe-aici, 
din moși strămoși cobzarii... / Trăiau pe-aici 
să îndulcească vinul/ Amarul trai, ca fierea, 
și pelinul / C-un cîntec să împodobească lo
cul...“ Nu e vorba deci despre un simplu 
cîntec, ci de ceva mai însemnat, ceva de 
preț în viata omului, care-i. înnobilează su
fletul, îi dă forță și îndrăzneală. In zilele 
grele oamenii așteaptă cîntecul, tînjesc 
de dorul lui: „...De-ar fi dreptate / Să aibă 
omul pită din belșug,/ Să se auză doina 
după plug“. Forța imensă a cîntecului e 
concentrată într-o metaforă de o vigoare 
rară, care redă cu plasticitate și putere de 
sugestie măreția lui : „De-ar aduna minia 
grea pe coarde/Ar prinde foc lăutele și-ar 
arde...".

Rolul social al cîntecului este dezvăluit 
fără emfază, simplu, cald și adînc, prin 
vorbele activistului de partid din închisoa
re. „Ce voi mocniți in cîntec, eu aprind". 
Acesta este sensul mesajului purtat de cob
zari și ei apar astfel ca niște aliați ce 
luptă alături de comuniști cu arma cînte
cului pentru fericirea poporului.

Dar sub apăsarea războiului nedrept, a 
terorii, cîntecul piere, se sufocă. Aceasta este 
una din ideile cele mai interesante și mai 
puternic reliefate ale poemului. Fasciștii hit- 
leriști sînt conturați astfel ca dușmani ai 
umanității, ai frumosului. Poetul redă a- 
ceasta printr-o puternică, și bine condusă 
gradare, începînd de la scena în care gro
ful spune : „Știmați amici, sub masă-i prea 
ușor/ Eu zic să etnte stînd intr-un picior!" 
pînă la trimiterea cobzarilor să sape șan
țuri și culminînd cu arestarea lor pentru că 
îndrăzniseră să cînte. Ce poate fi mai cum
plit, mai inuman, decît să pui cîntecul sub 
cătușe ?

Din adîncul versurilor pare a răsuna che
marea aprinsă: apărați cîntul, apărați 
frumosul 1 Și care ar fi acel om în sufletul 
căruia mijind măcar o geană de cinste, să 
nu alerge în apărarea unei viorele zdrobite 
de o cizmă, a unei viori sfărîmate de un 
pumn cazon.

De aceeași idee se folosește Ion Brad și 
în zugrăvirea tabloului eliberării noastre. 
Poporul a așteptat ziua de 23 August nu 
dintr-un singur motiv, n-a nădăjduit un 
singur lucru. Libertatea cuprinde toate sfe
rele vieții, bogăția ei e nemărginită.

Poetul a dezvăluit una din laturile el, 
prezentînd un mobil concret al nădejdilor • 
oamenilor, ceea ce face bine înțeles să se 
nască în mintea cititorului noi și noi aso
ciații și analogii, complectînd fresca lumi
noasă a vieții cu adevărat libere. De-a lun
gul poemului fîlfîie ca o aripă speranța 
oamenilor că într-o zi vor fi iar liberi, că 
se vor sfărîma cătușele. „Și cobzele căzlnd, 
ating pămîntul,/ Un țipăt greu, precum un 
glas amar/, Cînta-vom iar, cîndva, cînta-vom 
iar" este dorința lăsată cu limbă de moar
te de cîntăreți, este testamentul celor ce au 
murit pentru cîntecul lor.

In închisoare bătrînul cobzar spune:

*) Ion Brad: „Balada împușcaților” 
poem, Editura Tineretului.

A lipsit doar... propagandistul
— De ce cercul de politică curentă din 

schimbul vostru nu s-a deschis încă ? l-am 
întrebat pe tovarășul Gheorghe Stoica, se
cretarul organizației U.T.M. de la secția 
turnătorie schimbul I, de la I.M.S.

El ne-a răspuns pe scurt:
„Munca de propagandist ta acest cerc 

l-a fost încredințată tehnicianului Gheorghe 
Tihon. In preajma pregătirilor pentru des
chiderea noului an de tnvățămint politic se 
părea că Tihon era bucuros că va munci 
ca propagandist. Veni șl ziua deschiderii 
cursului. Imediat după lăsarea lucrului cei 
13 cursanți s-au adunat în sala stabilită 
pentru ținerea lecției. Lipsea însă un tova
răș. Desigur, veți spune, lipsa unui singur 
om nu poate împiedica predarea lecției. Dar 
cînd acest tovarăș este chiar propagandis
tul lucrurile stau de-acum cu totul altfel.

Din acest motiv prima lecție a cercului a 
fost aminată. Am stat de vorbă cu propa
gandistul. Mi-a înșirat o poveste întreagă, 
care sincer vă spun n-a reușit să mă con
vingă. L-am anunțat data cînd se vor aduna 
din nou cursanții. Dar, nici de data a- 
ceasta n-a venit în ciuda faptului că majo
ritatea cursanților îl așteptau".

Tovarășului Gheorghe Tihon trebuie să-i 
fie clar un lucru: atunci cind organizația 
îi încredințează o sarcină, ea trebuie dusă 

indeplinire fără rezervă. Nepăsarea, lip- 
de răspundere nu se împacă cu calitatea 
utemist.

AJUTOR ÎN VORBE
Despre cercul de politică curentă pe 

care-l conduce, tov. Aurel Pieptu ne-a 
povestit următoarele:

„La 7 octombrie a. c. s-a deschis cercul de 
politică curentă din cadrul spitalului uni
ficat. Tot atunci am predat și lecția : 
„R.P.R., scumpa noastră patrie“.

La prima lecție, din cele 15 cursante ale 
cercului au fost prezente doar cinci. A 
lipsit și Iulia Herea și Aurica Murășanu și 
Nicuiina Lungu și altele. A lipsit de ase
menea și Olga Bușu, secretara comitetului 
U.T.M., și ea cursantă a cercului. De 
la predarea primei lecții și pînă acum, am 
stat de vorbă de mai multe ori cu secreta
ra comitetului U.T.M. și cu Maria Lungu, 
adjunct cu învățămîntul politic asupra acti
vității cercului nostru. Ele m au asigurat 
că se vor ocupa cu mai multă seriozitate de 
mobilizarea cursantelor, că mă vor ajuta să 
ajung cu lecțiile la zi. Au făcut aceasta 
însă numai în vorbe.

Organizația mi-a încredințat sarcina de a 
conduce un cerc politic. Din partea comi
tetului organizației de bază aștept spriji
nul pe care este obligat să mi-1 dea“.

la 
sa

Pînă la primăvară.

Succesul activității unui cerc politic depinde, și de 
conținutul bogat al lecțiilor și convorbirilor. Cursanții 
vin atunci cu plăcere, ascultă cu atenție lecțiile, iau 
parte activă la discuții.

Atunci însă cînd propagandistul se mulțumește doar 
să citească lecția din broșură fără a cunoaște în prea
labil conținutul ei, așa cum a procedat propagandis-. 
tul Mihai ~ ‘ ‘ ‘ ‘
își găsesc

Dumbravă de la G.A.S.-Secueni, cursanții 
alte preocupări.

o lună.

Sfîrșitul lunii octombrie. Tovară
șul Mihai Gheorghiță, secretarul co
mitetului organizației de bază UTM 
de la fabrica de zahăr „Ilie Pin- 
tilie“, este agitat. Nu s-au deschis 
cele două cercuri de politică cu
rentă și pentru aceasta . tovarășii 
de la raion nu-1 lasă de loc în 
pace. Astăzi e hotărît însă să ia 
toate măsurile pentru îndeplinirea 
acestei sarcini. Zis și făcut. A or
ganizat o „adunare festivă“, unde 
în prezența unui număr redus de 
tineri a declarat în mod oficial 
„deschis“ învățămîntul politic. 
„Sarcina a fost îndeplinită“, a ra
portat el cu multă seninătate co
mitetului raional U.T.M. Și pe 
graficul comitetului raional a mai 
apărut încă o organizație în care 
cercurile politice și-au început „ac
tivitatea“.

De atunci a trecut mai bine de
Propagandistul Vasile Lohan a făcut unele 
încercări de a-i mobiliza pe cei 20 de 
cursanți înscriși la cercul de politică curen
tă. N-a reușit însă și s-a lăsat păgubaș. Mi
hai Aruște, propagandistul celui de-al doilea 
cerc politic, molipsindu-se de lipsa de răs
pundere de care au dat dovadă membrii co
mitetului organizației de bază U. T. M. în 
întreaga perioadă de pregătire a anului de 
învățămînt politic, nici măcar nu și-a pus 
problema deschiderii cercului.

— Greu a: mers și anul trecut, se tînguie 
tovarășul Gheorghiță, atunci cînd este în
trebat de ce nu-și desfășoară activitatea 
cercurile politice din fabrică.

„Mă întrebați de ce-i această situație? Păi 
nu cunoașteți. La noi în fabrică anul de în
vățămînt politic se va deschide mai tîrziu. 
Acum nu avem timp, nu se poate deschide, 
avem alte sarcini“.

Luîndu-1 pe „nu se poate" în brațe, comi
tetul organizației de bază de la fabrica de 
zahăr, încurajat de indicațiile „totul depinde 
de voi, de comitet" date de tovarășa Ene 
Elena, activistă a comitetului raional U.T.M., 
așteaptă primăvara pentru a deschide cercu
rile politice din fabrică.

Și tocmai în această perioadă, cînd ală
turi de cei 74 de utemiști permanenți, în a. 
ceastă fabrică mai muncesc și zeci de ute
miști și tineri zilieri veniți de prin comu
nele din jurul orașului, organizația de bază 
U.T.M. nu-și îndeplinește sarcina de a des
fășura o intensă muncă politică de educație 
în rîndul acestora.

Grijă pentru un
Măriei Bogza i s-a încre

dințat anul acesta conduce
rea unui cerc de politică cu
rentă in comuna Trlfești.

Venită în comună de pu
țin timp, Maria nu cunoștea 
decît cițiva utemiști și 
tineri. In schimb cunoștea 
majoritatea copiilor a căror 
educatoare avea să fie. 
„Trebuie să-i cunosc pe toți 
cursantii cercului politic", 
și-a zis Maria. Și alături 
de membrii comitetului or
ganizației de bază U.T.M., 
ea a participat activ la lă
murirea și înscrierea 
20 de tineri la cercul politic. 
Începuse cu această ocazie 
să-și cunoască cursantii. 
Majoritatea dintre ei pen
tru prima dată anul acesta 
urmează o formă organizată 
de studiu. Ce trebuie făcut 
în această privință ? Maria 
a primit răspunsul de la co
munista Zoe Ungureanu. Ea 
a început să se pregătească 
din timp pentru prima lec
ție. A conspectat întregul 
material bibliografic indicat, 
și-a complectat apoi noti
țele cu exemple

celor

i

opera lui e un rod al cu- 
a vieții, pentru că a izbuc- 
lui experiență de viață, 
tratată este dragă și apro- 

său. Bineînțeles că toate a- 
suficiente pentru a da naș- 
de o autentică valoare. Tre-

conținut bogat
viața tinerilor din sat. O 
hartă va ușura înțele
gerea de către cursanți a 
problemelor ridicate de pri
ma lecție: „R.P.R., scum
pa noastră patrie“. Unii 
cursanți se vor descurca 
mai greu in luarea notițe
lor. Ideile principale vor 
trebui deci scrise pe tablă. 
Dar cite lucruri, mărunte în 
aparență, nu trebuie 
gătite din timp!

...9 noiembrie. 16 
priveau atenți pe

pre-

tineri 
hartă. 

Propagandista le-a explicat 
cursanților cu multă răbda
re despre vecinii, popu
lația și bogățiile țării noas
tre. A accentuat în mod 
deosebit asupra realizărilor 
mărețe înfăptuite de oame
nii muncii din țara noastră 
sub conducerea partidului. 

Au urmat apoi discuții a- 
prinse. Șt cursanții au ple
cat de la prima consfătuire, 
a cercului cu noi cunoștințe. 

Cind propagandista Ma
ria Bogza a prezentat o in
formare despre conferința 
de la Geneva, toți cei 20 
cursanți au fost prezențl. Ei

au povestit și altor tineri 
despre lecțiile ținute de pro
pagandista lor. Și mulți ti
neri au venit în acea zi să 
o asculte pe Maria Bogza. 
Informarea se transformase 
într-o discuție, aprinsă asu
pra unor probleme ale poli
ticii internațiopale.

Propagandista a fost mul
țumită. Interesul cursanților 
pentru studiu fusese stîrnit.

,Puterea exemplului“»
Majoritatea activiștilor co

mitetului raional U.T.M. 
sînt înscriși Ja diverse for
me de învățămînt de partid. 
.Sînt înscriși dar...

Școala serală de partid 
își desfășoară cursurile în 
fiecare luni la orele 17 A- 
cest lucru îl cunoaște și to
varășul Gheorghe Manciuc, 
secretarul comitetului raio
nal U.T.M., care răspunde 
de munca de propagandă. 
Se întîmpiă însă — și din 
nefericire destul de des — 
ca tocmai în această zi to
varășul Manciuc să-și gă
sească de lucru. Și atunci 
salvarea e telefonul.

Manciuc de la raionul U.T.M.

CONCLUZII

Propagandistul: Astăzi se va preda prima lecție în cadrul cercului la care te-ai 
înscris. Au fost anunțați toți cursanții.

lat-o însă pe tovarășa Surica lancu plimbîndu-se în timp ce utemiștii conștiincioși 
din organizația de bază a Spitalului unificat au venit la cerc, dornici să asculte lecția 
predată de propagandistul cercului politic.

— Alo, aici 
Astăzi nu pot veni la seminar, sînt ocupat 
cu preschimbarea documentelor U.T.M.

Exemplul secretarului se pare că este mo
lipsitor. Mulți activiști printre care se nu
mără tovarășii Aurel Berbecaru, activist în 
secția de propagandă, Gheorghe Miron, șe
ful sectorului de evidență, Ion Prisecaru, șe
ful secției școli și pionieri și alții nu se 
prezintă cu regularitate la cursul învăță- 
mîntului de partid. Și aceasta pentru că lip
sește autoritatea morală a celor care au da
toria să-i tragă la răspundere pentru neîn- 
deplinirea unei sarcini.

Din cele constatate de noi reiese că din partea comitetului raional U.T.M.-Roman 
a existat o oarecare preocupare pentru pregătirea și deschiderea noului an de învă
țămînt politic. Aceasta o ilustrează faptul că în unele organizații de bază cursurile 
și cercurile politice au început să-și desfășoare activitatea, unele dintre ele fiind cu 
lecțiile la zi. Mai mult ca în trecut există astăzi din partea multor membri ai comi
tetelor organizațiilor de bază un interes crescînd pentru buna desfășurare a învăță- 
mîntuiui politic, pentru un conținut din ce în ce mai bogat al lecțiilor și convor
birilor.

Dar preocuparea comitetului raional pentru învățămîntul politic a scăzut odată 
cu deschiderea lui. Comitetul nu controlează și nu dă un sprijin concret organizațiilor 
de bază în desfășurarea activității cercurilor și cursurilor politice și astfel există 
deficiențe serioase. Mai sînt încă unele organizații de bază în care cercurile nu 
ș'-au început activitatea, unii propagandiști pe care nu-i preocupă suficient pregăti
rea serioasă pentru lecții și convorbiri; se manifestă în unele locuri dezinteres pentru 
studiu. Atitudinea de nepăsare a unor membrii ai comitetelor organizațiilor de bază 
față de activitatea cercurilor și cursurilor politice mai dăinuie încă. Despre toate 
aceste lucruri activiștii raionului în frunte cu tovarășul Gheorghe Manciuc, secretarul 
comitetului raional U.T.M. nu știu prea multe. Și chiar atunci cînd tovarășului Man
ciuc i se aduce la cunoștință un asemenea caz — așa cum a fost cu organizația de 
bază din satul Bașta — nu se grăbește să ia măsuri. Explicația unei asemenea stări 
de lucruri se găsește în însăși atitudinea de dezinteres a tovarășului Manciuc și a 
altor activiști față de studiul lor politic.

Pentru remedierea lipsurilor existente în rețeaua învățămîntului politic comitetul 
raional U.T.M.-Roman trebuie să ia grabnic măsuri eficiente pentru respectarea și a- 
plicarea în viață a sarcinilor de organizație.

Bine înțeles că se cere și comitetului regional U.T.M.-Iași să se simtă răspunză
tor de existența lipsurilor din raionul Roman și să dea ajutor mai substanțial acestui 
comitet raional în problema învățămîntului politic.
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In aceste zile, deosebit de citite sînt l 
cărțile care vorbesc despre lupta partidu- f 
lui pentru construirea societății socia- ; 
liste în (ara noastră. Asemenea cărți ca: i 
„Bărăgan" de V. Em. Galan, „Pasă- S 
rea furtunii" de Petru Dumitriu și altele o 
in care slnt înfățișați eroi înaintați 8 
crescuți de partid, care luptă pentru apli-1 
carea politicii partidului, slnt deosebit de 8 
căutate. De luni de zile asemenea cărți 8 
n-au mai intrat în bibliotecă veșnic fiind | 
la cititori. Strungarul Economu Aristide, 8 
spune tov. Petrovici Gheorghe bibi iote- 8 

ă carul uzinei, m-a anunțat că nu poate ? 
8 restitui cartea „Bărăgan" pînă n-o ci- 
g tește întreaga sa familie.
8 Utemistu! Gheorghe Ion de la secția 
8 mecanică I a citit cărțile „Interogatoriu" 
| de Al. Jar, „Desfășurarea" de Marin 
8 Preda. „Clocite" de 
8 Utemiștii citesc cu 
| care vorbesc despre 
8 în ilegalitate, despre 
8 care cu dragoste și 
| neau cele mai grele sarcini primite de la 
8 partid, pentru că in ele află pilde vii, 
8 demne de urmat in munca șt lupta lot 
o de fiecare zi.
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Tineri prieteni ai cărții
BIRLAD (de la corespondentul nostru). 

Tinerii din raionul Vrancea participă în nu
măr din ce în ce mai mare la concursul „Iu
biți ca-tea“. Pe zi ce trece, pe listele de con
curs ale bibliotecii raionale se înscriu noi 
concurenîi. Printre cei care s-au înscris pînă 
acum se află : Pavel Benga, Vasilica Ciornea, 
Voica Nicoară, Natalia Radu și alții, care 
au citit numeroase cărți din cele prevăzute 
în listele bibliografice ale concursului.

Pentru a atrage un număr tot mai mare 
de tineri la concursul „Iubiți cartea“, s-au 
organizat o serie de acțiuni culturale: o con
sfătuire cu cititorii asupra romanului „Mes
teacănul alb“ de Bubenov, o seară literară 
închinată vieții și operei lui Maxim Gorki, o 
recenzie asupra romanului „Neamul șoimăreș- 
tilor“ de M. Șadoveanu și altele.

AU APARUT IN 
Editura de Stat 

f pentru Literatură Politică 
fALBERT E. KAHN - Jocul morții 256 
( pag. 5,50 lei.
tSTETSON KENNEDY — Sub semnul 
1 urii de rasă 328 pag. 6,25 lei.
f RALPH LAPP — Noua forță. Despre 
f atomi și oameni 268 pag. 5,40 lei.

Conferințe raionale
àie tinerilor grădinari și pomicultori

cîteva luni în 
urmă, organizația re
gională de pionieri 
Suceava a început un 
studiu aprofundat al 
experienței sovietice,
în scopul de a găsi noi forme de mobili
zare a pionierilor la o activitate multi
laterală.

Biroul regional U.T.M. Suceava a apro
bat propunerea organizației de pionieri de 
a organiza în toate raioanele regiunii, 
după experiența Comsomolului, confe
rințe raionale ale tinerilor grădinari și 
pomicultori.

Conferințele care au avut de acum loc, 
au scos la iveală multe fapte interesante 
de natură să îmbogățească experiența or
ganizației noastre în domeniul muncii 
în rîndurile pionierilor.

LA BOTOȘANI
Printre primele conferințe ale pomiculto- 

rilor și grădinarilor a fost conferința orga
nizată în raionul Botoșani, la care au par
ticipat profesori de științe naturale, frun
tași ai recoltelor bogate, instructori. In sală 
a fost amenajată și o mică expoziție care 
oglindea activitatea bogată din anul acesta 
a tinerilor miciuriniști din Cristești, Gră- 
șani, Dealu etc. In prezidiu, alături de to
varășul Artimon Parfenie, prim secretar al 
comitetului raional U.T.M. Botoșani și de 
delegatul comitetului raional de partid, au 
luat loc pionierii Andrei Radu din comuna 
Cucorăni, Fienaru Maria din Corobănești 
și alții.

Tovarășul Artimon Parfenie a ținut refe
ratul „Rezultatele obținute în cadrul con
cursului tinerilor grădinari și pomicultori“, 
scoțînd la iveală o serie de rezultate fru
moase obținute de tinerii pomicultori și gră
dinari. El a arătat că lucrînd în strînsă co
laborare cu direcțiunile școlilor, instructo
rii de pionieri au reușit să antreneze întrea
ga masă de copii în cadrul concursului tine
rilor grădinari și pomicultori, pionierii fiind 
sufletul acestei activități.

Tinerii pomicultori din Cucorăni, au creat

un lot model pentru cetățenii din sat și pen
tru școlile din raion. Pe acest lot ei au fă
cut experiența hibridării și altoirii diferite
lor specii, învățînd în mod practic care este 
unitatea dintre organism și mediu, princi
piul zdruncinării eredității pentru obținerea 
de noi varietăți etc. Astfel au aclimatizat 
smochini și au obținut o varietate de prune
— prunele zaharoase.

Cu ajutorul organizațiilor de bază U.T.M., 
tinerii pomicultori din raion s-au preocupat 
și de împădurirea terenurilor degradate, de 
amenajarea pepinierelor și livezilor de 
pomi In „Luna pădurii“ ei au sădit și plan
tat peste 21.000 puieți și pomi fructiferi. Ti
nerii pomicultori de la școala nr. 4 au plan
tat 300 pomi — în special nuci pe terenul de
gradat din marginea orașului Botoșani. Pio
nierii pomicultori din Drăcșani au plantat 
în grădina școlii 23 puieți de măr și au cu
rățat 300 pomi.

In cadrul conferinței pomicultorilor și 
grădinarilor au luat cuvîntul peste 15 pio
nieri. Pioniera Filipescu Eugenia din co
muna Bucecea a povestit cu multă însufle
țire cum astă vară pionierii plecau să ajute 
la muncile agricole familiile ostașilor și vă
duvelor și cum au lucrat la G.A.S. Călinești

Pioniera Bolonca Viorica din comuna Cris- 
tești — satul Orășeni-Deal a arătat în con
ferință cum a fost organizată munca pe lo
tul de concurs. Prin lucrarea terenului îna
inte de însămînțat — gunoit, săpat și gră- 
pat — prin încercarea puterii de germina
ție, prin semănarea după metode înaintate
— rînduri încrucișate la grîu și cuiburi așe
zate în pătrat la porumb — pionierii din 
satul ei au reușit să obțină recolte mari, 
care au fost aduse la expoziție.

La porumbul portocaliu au obținut 3500 
kg. la hectar, iar la „dinte de cal“ 4000 kg. 
boabe la hectar. Prin iarovizarea cartofilor, 
producția la hectar a fost de 25.000 kg.

Din conferință a mai reieșit necesitatea

întăririi conducerilor unităților de pionieri și 
a ajutorului efectiv pe care trebuie să-l dea 
organizațiile de bază U.T.M.

Pentru viitorul concurs al tinerilor pomi
cultori și grădinari, comitetul raional U.T.M. 
Botoșani a lansat o chemare către toți pio
nierii din raion, în care se arată necesitatea 
de a începe de pe acum pregătirea con
cursului pe anul 1956 al tinerilor pomicultori 
și grădinari. Se prevede astfel ca nici o 
școală, nici o unitate de pionieri să nu ră- 
mînă fără lot experimental, să fie săpate 
gropi pentru sădirea a 50.000 puieți și pomi 
fructiferi.

In chemare se arată că școlile și satele 
din raion să fie îmbrăcate cu verdeață : 
„Nici o clasă, nici o casă fără floare“ — și 
aceasta să fie o preocupare a pionierilor.

AURELIA CACINA 
corespondenta „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Suceava

LA FĂLTICENI

curt nd sep- 
struguri și

de aseme- 
în momen- 
straniu de

Și

In fotografie, pioniera Filipescu Eugenia, 
de la Școala elementară de 7 ani din co
muna Bucecea, vorbind despre experiența ei 
de muncă.

ne-Ziua conferinței, așteptată cu multă 
răbdare de pionierii din raionul Fălticeni, a 
sosit. Majoritatea delegaților sosiseră încă 
de cu seară. Sala era gata și cei 122 pio
nieri delegați au luat loc pe scaune. S-a de
clarat apoi deschisă conferința raională 
a tinerilor grădinari și pomicultori, la care 
au participat ca invitați reprezentanți ai 
comitetului raional de partid și U. T. M., 
ai secțiunilor de învățămînt, agricole și cul
turale ale sfatului popular raional, cadre di
dactice, ingineri, agronomi și tehnicieni spe
cialiști în agricultură, fruntași ai recoltelor 
bogate. Conferința a fost condusă de pio
niera Zalmanovici Rumelia din cl. a Vl-a. 
Tovarășul Gheorghe Verdeș, prim-secretar al 
comitetului raional U.T.M., a prezentat re
feratul : „Rezultatele obținute în cadrul con-

cursului tinerilor grădinari și pomicultori 
și învățămintele ce se desprind pentru anul 
viitor“.

Cei 22 pionieri care au luat cuvîntul pe 
marginea referatului au arătat rezultatele, 
frumoase obținute de unitățile și detașamen
tele din care fac parte, cît și metodele apli
cate în muncă pentru a obține rezultate cît 
mai bune. Printre cei care au purtat discuții 
interesante a fost și pioniera Bîrleanu Ma
riana, care în numele unității de pe lîngă 
școala din Dolhasca și-a luat angajamentul 
că vor munci cu mai multă rîvnă în cinstea 
Congresului al IJ-lea al P.M.R.

_ In conferință s-a remarcat în mod spe
cial unitatea de pionieri din comuna Dră- 
gușeni care a plantat aproape 800 castani, 
1150 pomi fructiferi, 400 arbuști, 80 cireși, 
100 butași viță de vie, precum și unitățile 
din comunele Boroaia, Rădășeni, Valea Glo
dului, care s-au preocupat de cultivarea și 
îngrijirea a diferite specii de plante, de creș
terea păsărilor și a animalelor și de comba
terea dăunătorilor. Aplicînd metode de lu
cru înaintate, tinerii miciuriniști din cele 113 
unități de pionieri participante la concurs 
din raionul Fălticeni, sub conducerea instruc
torilor de pionieri și a cadrelor didactice au 
obținut rezultate remarcabile, cu care s-au 
prezentat la prima conferință raională.

In încheiere a fost organizat un carnaval 
al tinerilor grădinari și pomicultori din di
ferite sate ale raionului și o defilare a măș
tilor reprezentînd diferite plante și ani
male.

Corespondent 
CIUREA CONSTANTIN



O nouă expresie Deschiderea expoziției interregionale 
de artă plastică

a colaborării sincere, tovărășești
f Fiecare săptămînă, fiecare zi confirmă 

din nou atitudinea frățească a Uniunii 
Sovietice față de țara noastră, expresie 
a relațiilor de tip nou închegate între 
toate țările lagărului socialist, relații ba
zate pe egalitate și respect reciproc, în 
vederea progresului comun.

Marea Uniune Sovietică, dînd un aju
tor multilateral Republicii noastre popu
lare, printre care o mare însemnătate a 
avut poziția sovietică de susținere a 
primirii țării noastre în O.N.U., ne dă și 
un sprijin activ pe tărim economic. Ast
fel, U.R.S.S. ne-a pus la dispoziție ins
talații complexe industriale, mașini-u- 
nelte, prefabricate și materii prime care 
ne sînt necesare, ajutor tehnic și specia
liști calificați.

Printre numeroasele forme de ajutor 
economic dat de U.R.S.S. Romîniei, un 
loc de seamă l-au avut societățile mixte 
sovieto-romîne — „Sovrom“-urile înfiin
țate pe bază de deplină egalitate. în in
dustria, transportul și finanțele republicii 
noastre ele au constituit focare de răs- 
pîndire a înaintatei experiențe sovietice. 
Sovromurile au fost punctul de con
centrare ale celui mai modern utilaj so
vietic, locul unde muncitorii și tehnicie
nii romîni au primit în modul cel mai 
direct, adesea personal de la tehnicienii 
și inginerii 
în producție 
că.

După mai 
serie de „f 
menirea, participațiile sovietice la ele au 
fost transferate către Republica Popu
lară Romînă.

Printre societățile care au dat cel mai 
mare aoort dezvoltării economiei noastre 
naționale s-au numărat și Sovrom-urile 
care au activat în industria petroliferă. 
Cu ajutorul Uniunii Sovietice, Romînia 
a început pentru prima oară să-și con
struiască singură utilajul petrolifer ne
cesar.

Astăzi, utilajele romînești satisfac com
plect necesitățile interne mereu sporite. 
£le lucrează din plin și în schelele pe
trolifere ale Chinei, Coreei Populare, 
Bulgariei etc. și au fost expuse cu suc
ces în pavilioanele expozițiilor de la Dja
karta (Indonezia) și Zagreb (R. P. F. 
Iugoslavia).

în cadrul ,Sovrompetrol“-ului, consti
tuit în anul 1945, pe bază de paritate în 
urma unei înțelegeri între guvernul so
vietic și guvernul romîn, pentru explo
rarea, extracția și prelucrarea petrolului 
în Romînia, s-au obținut de asemenea 
realizări din cele mai însemnate. în timp 
ce societățile imperialiste, după o exploa
tare prădalnică, agravată de distrugerile 
războiului, lăsaseră schelele țării la un
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sovietici, un ajutor prețios 
și în organizarea economi-

mulți ani de activitate, o 
Sovrom“-uri îndeplinindu-șî

Carotajul radioactiv se extinde 
în schelele noastre petrolifere
Carotajul radioactiv se extinde tot mai 

mult în schelele noastre petrolifere.
Pînă acum;’âu ajutorul stației :prîmită din 

Uniunea Sovietică s-au efectuat carotaje 
radioactive la mai mult de 50 de sonde, 
s-a rezolvat problema carotajului în sonde 
cu noroaie sărate, cum sînt cele din Mol
dova, și s-a mărit simțitor producția a peste 
15 sonde vechi din schelele Urlați, Moreni 
și altele.

(Agerpres).

le au, 
regiu- 
pentru

crescători de animale din 
au înființat noi asociații 
plantelor furajere. De curînd în 

Comlosu Mare și Lovrin au luat

Asociații pentru cultivarea 
plantelor furajere

Convingîndu-se de avantajele ce 
numeroși 
nea Arad 
cultivarea 
comunele
ființă două asemenea asociații în care au 
intrat 220 de familii. Cele 2 asociații dis
pun de o suprafață de peste 300 ha. pămînt 
arabil din islazuri pe care le vor cultiva cu 
plante furajere.

într-o vestită regiune de podgorii, unde 
toamnele sărbătoresc dionisiac fertilitatea 
unor dealuri molcome, unde vinul se înnobi
lează an de an, aducîhd localnicilor bănet 
și prestigiu, acolo am poposit în cea mai 
ploioasă zi ce și-o poate imagina cel mai 
pesimist dintre oameni. Ochiul omenesc își 

• a-e „clișeele" lui. Viața ne învață uneori 
pedanți și ne obișnuiește să credem că lîngă 
o podgorie se cade să se afle o livadă cu 
pruni, ori o pitorească Cramă de țară, ori un 
petec de pășune cu iarba brumată. Iar dacă 
retina descoperă, în loc
„clișee“ pentru care era prevenită, un de
cor cu totul și cu totul
urmează surpriza. Așa mi s-a întîmplat mie, 
dînd, în mijlocul podgoriilor susamintite, 
peste complicatul grup arhitectural al uzine
lor de îngrășăminte chimice ce poartă nu
mele lui Petru Poni. Un moșneag vesel, care 
răspîndea cale de o poștă niște miresme de 
vin bine pitrocit și de doagă străveche, mi-a 
spus că acolo sînt „farmaciștii“, 
să zică asta, aveam să înțeleg mai

de toate aceste

neașteptat, atunci

Ce vrea 
tîrziu.

Uzina
Venerabilul chimist Longinescu 

generații și generații de școlari
de care 
își mai 

amintesc poate, vorbea despre Petru Poni 
ca despre un pioner îndrăzneț al cercetă
rilor chimice de la noi. Mi-1 imaginasem 
întotdeauna pe Poni cu lavalieră și barbișon, 
aplecat nopți de-a rîndul asupra retortelor 
sale și semănînd la figură, nu știu de ce, 
cu Pasteur. Bătrînul meu dascăl din clasele 
liceale, „nenea Chiriță" cum îi spuneam 
noi, îl cunoscuse destul de bine pe Poni și 
ne povestea ceasuri întregi despre acel uni
vers al reacțiilor chimice prin care savantul 
romîn cutreierase cu pasiune și înțelegere. 
Dar abia aici am aflat că cinstirea uzinelor 
acestora cu numele său nu este întîmplă- 
toare și că Petru Poni a fost cel dintîi de 
la noi care a studiat cu migală superfosfații, 
visînd să îndestuleze ogoarele țării cu a- 
ceste tonice excelente.

Uzinele acestea sînt, aș zice, într-un înde
lungat proces de geneză. Ca vîrstă civilă 
e'e au zeci de ani, dar asta nu spune nimic. 
Intr-adevăr, societatea care administra ve
chea fabrică n-a lăsat între podgorii decît 
niște maghernițe prăpădite, pe care un re
gizor de cinematograf inspirat le-ar fi putut 
f dosi foarte bine drept decor pentru un film 
ce ar fi înfățișat munca alchimiștilor din 
evul mediu. Nimic din ceea ce îți văd ochii 
aici nu posedă un certificat de venire pe 
lume mai vechi de șapte sau opt ani de zile. 
Hala concasoarelor, cea a catalizatoarelor, 
cea a acizilor, toate sînt noi. Un duduit in-

pas de prăpastie, acum industria noastră 
petroliferă este în plin avînt. Față de 
perioada de început a activității So- 
vrompetrolului, acum extracția petro
lului s-a dublat, ajungînd la peste 
10.500.000 tone anual. A sporit capacita
tea de producție a întreprinderilor de 
prelucrare a țițeiului. Au crescut de a- 
semenea cadre locale calificate de petro
liști, printre care mii de tineri, iar orga
nizațiile economice romînești au dobîndit 
experiența necesară pentru administrarea 
industriei petrolifere.

întreaga dezvoltare a industriei petro
lului din ultimii ani s-a făcut pe baza 
folosirii modernului utilaj sovietic, iar 
de curînd, aproape în exclusivitate, cu 
utilaj fabricat în propriile noastre între
prinderi. Mijloace și metode din cele mai 
avansate cum sînt turboburul, forajul ra
pid, forajul cu apă și cu cărbune, recu
perarea secundară a țițeiului șl altele, 
sînt tot mai larg folosite. în timp ce în 
vremea regimului burghezo-moșieresc 
aria exploatării petrolului era redusă la 
două 
hovei 
dova 
dem
în toate colțurile țării.

finind seama că sarcinile care 
în fața societății „Sovrompetrol" 
îndeplinite, guvernul sovietic și guvernul
romîn au căzut de acord asupra transfe
rării participației sovietice la această so
cietate , către Republica Populară Romî
nă. Astfel, toate întreprinderile petroli
fere din R.P.R. vor fi acum administrate 
în întregime de către organizațiile noas
tre de stat.

Citind această nouă veste, expresie re
centă a consecventei poziții a U.R.S.S. și 
republicii noastre, aceia de a întreține în
tre ele relații de colaborare pe baza avan
tajului reciproc, oamenii muncii din țara 
noastră nu pot să nu facă comparația cu 
alte știri, venite de peste hotare, care ne 
arată adevărata față a relațiilor dintre 
statele mari și mici în lumea imperialistă.

Ne apare astfel și mai limpede marea 
fericire că poporul nostru și-a cucerit li
bertatea și că se află astăzi în rîndurile 
lagărului socialist, unde toate țările, fie 
ele mari sau mici, se călăuzesc nu după 
principiul „omul este lup pentru om", ci 
după ideile înalte ale colaborării sincere, 
tovărășești, în lupta comună pentru socia
lism și comunism.

regiuni, dintre care numai a Pra- 
era mai dezvoltată, cea din Mol- 

fiind lăsată în înapoiere, astăzi ve- 
cu bucurie răsărind sonde rodnice

au stat 
au fost

Joi la amiază, s-a deschis în Capitală ex
poziția interregională de artă plastică, or
ganizată de Sfatul Popular al Capitalei în 
colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici și 
Ministerul Culturii, în cinstea celui de al 
2-lea Congres al P.M.R.

Expoziția cuprinde 300 lucrări de pictură, 
154 lucrări de sculptură și 670 lucrări de 
grafică, selecționate din cele peste 3.000 de 
lucrări prezentate. în sala Dalles și la Mu
zeul de Artă al R.P.R. sînt expuse cele mai 
bune lucrări ale artiștilor plastici din Ca
pitală și regiunile București, Constanța, 
Ploești, Pitești și Craiova.

(Agerpres)

Capitală ca oas- 
acad. prof. Sava 
al '

Joi la amiază a sosit în 
pete al Academiei R.P.R., 
Ganovski, vicepreședinte 
Științe a R.P. Bulgaria.

La aeroport oaspetele a I 
acad. Șt. Milcu, secretar prim 
R.P.R., acad. C. Ionescu Gulian, prof. univ. 
Valeriu Novacu, membru corespondent, se
cretar științific al Academiei R.P.R.

A fost de față Stoian Pavlov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București.

★
Joi dimineața s-au deschis, în sala de șe

dințe a Academiei R.P.R. lucrările primei se
siuni științifice de bibliologie și documentare 
organizată de Biblioteca Academiei R.P.R., 
în cinstea celui de al 2-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn. Au luat parte 
academicieni, profesori, scriitori, reprezen
tanți ai marilor biblioteci și centre de docu
mentare din Capitală și din țară, bibliotecari, 
documentariști etc.

★
In cadrul manifestărilor Săptămînii cărții 

beletristice joi a avut loc la Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice o seară de poezie orga
nizată de Editura „Cartea rusă“ și Consi
liul orășenesc București — A.R.L.U.S., cu 
prilejul apariției în limba romînă a volumu
lui „Antologia poeziei sovietice“.

Despre noua lucrare a vorbit poetul Via- 
dimir Colin.

Academiei de

Schimbul de scrisori 
între ambasadorul U.R.S.S. 
R.D.G. și ambasadorul S.U.A. 

în R. F. Germană
BERLIN 15 (Agerpres). — TASS trans

mite : Potrivit relatărilor presei democrate 
germane, la 1 decembrie a.c. ambasadorii 
celor trei puteri occidentale în Republica 
Federală Germană au adresat lui G. M. 
Pușkin, ambasadorul U.R.S.S. în R.D.G. o 
scrisoare în legătură cu reținerea la 27 no
iembrie de către poliția populară a unei 
mașini americane cu doi membri ai Congre
sului american, care, încâlcind legislația 
R.D.G., au folosit pe teritoriul sectorului de
mocratic al Berlinului un aparat de emisie 
neînregistrat.

La 15 decembrie G. M. Pușkin a adresat 
ambasadorul S.U.A. în 

Germană.
în care se

în

fost întîmpinat de 
al Academiei

★
Joi seara a avut loc pe scena Teatrului 

de Operă și Balet al R.P.R. un spectacol ex
traordinar cu concursul basului sovietic A. 
F. Krivcenia, artist al poporului 
R.S.F.S.R. Artistul sovietic a interpretat 
Iul lui Don 
Sevilla“ de

Bazilio din opera „Bărbierul 
Rossini.

★
de 12, 13 și 14 decembrie

din 
ro
din

auIn zilele
avut loc lucrările ■ primei sesiuni științifice 
a Institutului de epidemiologie 
logie „Dr. I. Cantacuzino“.

La lucrările sesiunii au luat 
micieni, 
rețeaua 
de boli 
precum 
cetări.

și microbio-

parte acade- 
medici din 
și din cea

cercetători, științifici, 
sanitaro-antiepidemică 
infecțioase din toate regiunile țării, 
și invitați din alte institute de cer-

©grame externe
16 țări au fost primite în O. N. U.

Desfășurarea ședințelor în Consiliul de Securitate

lui J. B. Conant, 
Republica Federală 
scrisoare de răspuns 
tre altele :

„Confirm primirea 
decembrie a.c. In această scrisoare se apără 
comportarea unui grup de cetățeni ameri
cani care, încâlcind legile în vigoare în 
Republica Democrată Germană, au folosit 
pe teritoriul Berlinului răsăritean un auto
mobil cu un aparat de emisie neînregistrat. 
Am fost informat că generalul-maior Das- 
her, comandantul garnizoanei americane 
staționate în Berlinul occidental, a primii 
în legătură cu aceasta explicațiile corespun
zătoare, subliniindu-se că respectivul caz 
este în întregime de competința prezidiului 
poliției populare din Berlinul răsăritean.

In ceea ce privește celelalte probleme ri
dicate în scrisoarea dvs., consider necesar 
să vă atrag atenția că potrivit tratatului în 
cheiat la 20 septembrie 1955 între Republica 
Democrată Germană și Uniunea Sovietică, 
Republica Democrată Germană exer
cită paza și controlul la 
publicii Democrate Germane, 
demarcație dintre Republica 
Germană și Republica Federală Germană, 
la centura exterioară a marelui Berlin. în 
Berlin, precum și pe căile de comunicație 
dintre Republica Federală Germană și Ber
linul occidental care străbat teritoriul Re
publicii Democrate Germane. După cum se 
știe, există o înțelegere între guvernul 
Uniunii Sovietice și guvernul Republicii 
Democrate Germane potrivit căreia con
trolul asunra circulației dintre Republica 
Federală Germană și Berlinul occidental, al 
personalului militar și încărcăturilor pentru 
garnizoanele S.U.A., Marii Britanii și 
Franței, încartiruite în Berlinul occidental 
să fie exercitat temporar, pînă la realizarea 
unui acord corespunzător, de comandamen
tul grupului de trupe sovietice din Ger
mania“.

următoarea 
spune prin-

scrisorii dvs. din 1

Germană 
frontierele Re

ia linia de 
Democrată

în cinstea celui de al doilea Congres 
al partidului, la cinematograful „Maxim 
Gorki“ din Capitală, se prezintă un ci
clu de filme ilustrînd lupta pentru pace 
și prietenie, pentru o viață mai bună a 
popoarelor din țările capitaliste. Specta
torii vor

(Agerpres)

tens de curent electric ce se scurge prin ca
bluri, îți stăruie mereu în urechi. Este o e- 
nergie încorsetată, aprigă, feroce, care are 
elocința și farmecul ei.

„Dirijorii“
Tot acest imens puls industrial este di

rijat de undeva, nu știu de unde, iar omul, 
ici și colo, face impresia unui dirijor magic. 
In niște cazane cît toate zilele au loc com
plicate reacții — și atenție, aici acidul sul
furic își fierbe mustul său fioros, din care 
o singură picătură ar găuri piatra 1 In secția 
catalizatoarelor impresia aceasta de con
cert în surdină, la care dirijorul pare neli
niștitor de absent, e o impresie ce perseve
rează ciudat în sensibilitatea celui proaspăt 
venit. Peste tot ți se explică, tehnic : „Nu 
te mira, la noi mecanizarea este de sută la 
sută“. Da, dar argumentul nu subminează 
de loc seducția acestei orchestrații perfecte...

Intr-un ungher mai dosnic am dat, totuși, 
peste un „dirijor". Stătea în fața unui ta
blou de comandă și dirija cu un talent au
tentic, mișcarea acelor de la galvanometre. 
Văzîndu-1 că e așa de tînăr (să fi avut, șă 
zic, 18 ani) și că arată cu toate astea o ruti
nă fără cusur, m-am oprit mai mult lîngă el. 
Marian Georgescu, feciorul unui funcționar 
rural de pe lîngă Mizil, cunoaște pe dinafară 
subtilul proces tehnologic al cazanelor cu 
acid. Pentru această ispravă, care nu e 
de loc o ispravă oarecare ci una cît se poate 
de serioasă, el cîștigă parale frumoase, și 
trimite, din ce cîștigă, și acasă, lîngă Mizil. 
Are un portofel roșu în care păstrează, spre 
eternă evidență față de sine însuși, toate 
cupoanele mandatelor poștale expediate te
legrafic sau „fulger“.

Inginerul Florin Cristescu este alt „diri
jor“. Lucrează la uzină împreună cu ne- 
vastă-sa, veche colegă de studenție ieșană, 
colegă de diplomă, de promoție, de meserie. 
Două vieți absolut paralele, dar care, în 
pofida bineștiutei axiome, se întîlnesc co
pios în toate împrejurările muncii din fa
brică. Cristescu își iubește mult meseria, dar 
are „o teorie" care nu se poate să nu-ți 
placă. El e dușman al specializării îngîm- 
fate și al mărginirii la meserie. Vrea să facă 
și o facultate de cultură generală, poate filo-

putea urmări între 15-26 de
cembrie acest ciclu compus 
din filme realizate de cu- 
noscuți cineaști progre
siști. Printre acestea se nu
mără mari creații artistice 
ca „Salariul groazei“, „A- 
tențiune, bandiți“, „Maclo- 
via”, și „Doi acri de pă- 
mînt“, precum și filmele 
documentare „Henri Mar
tin”, „Libertatea” (Algeria) 
și „Pămîntul va înflori". 
Fotografia noastră prezintă 
un moment din filmul docu
mentar francez „Pămîntul 
va înflori” care evocă glo
rioasa tradiție de luptă a 
organului central al Parti
dului Comunist francez, zia
rul „l’Humanite“. Filmul a 
fost dublat în limba romînă 
de studioul „București“, cu 
concursul actorilor Ion Ma- 
nolescu, artist ai poporului 
din R.P.R., Irina Răchițea- 
nu-Șirianu, artistă emerită a 
R.P.R., Silvia Dumitrescu- 
Timică, Iulian Necșulescu, 
Constantin Codrescu și Li- 
viu Ciulei, în regia Elenei 
Negreanu.

ASIȘTI ”
logia, și citește pătimaș, mult și de toate. 
Cu el poți să discuți două ceasuri întregi 
despre cutare personaj al lui Balzac, sau 
despre intriga cine știe cărei piese de Schil- 
ler. Aceste discuții, care sînt deosebit de 
plăcute, încetează însă ca prin farmec cînd 
inginerul nostru își amintește de ale sale. 
Atunci, trece în revistă toți acizii din lume, 
ionii și bazele, iar limbajul său devine, pen
tru interlocutorul neavizat un limbaj strict... 
exotic.

Debutantul
Dac-ar fi să aleg, dintre oamenii cunos- 

cuți aici, un erou ae nuvelă sau de roman, 
l-aș alege cu siguranță pe Ivan Petre. Petre 
a venit aici în urmă cu numai cîteva luni, 
prin urmare e debutant. La prima vedere îți 
face impresia unui tînăr foarte sportiv, că
ruia probabil îi place și dansul, și care te 
pomenești că sucește capul bietelor fete cu 
ștrengăriile lui. Eroare, Ivan Petre este tî- 
nărul cel mai grav din lume, și cel mai 
aplecat spre savantlîc. Să nu-1 întrebi de 
rezultatele de Ia „Pronosport" sau de meciul 
dintre „Flacăra“ și „Dinamo“. că nu știe 
Dacă pornești cumva discuția pe făgașul 
acesta frivol, Petre te privește cu blîndețe 
dar și cu milă, parcă ar gîndi în clipa aceea: 
„Ia te uită, ce ușuratici mai pot să fie oa
menii !“ Petre este, fără pic de glumă, un 
pui de savant. Dacă îi dai bună ziua poate 
să nu-ți răspundă, fiindcă cine știe la ce 
problemă de chimie înaltă îi zboară mintea. 
Dacă cine știe ce năzdrăvană de încăierare 
între acizi îl preocupă la felul doi, atunci 
Ivan Petre a uitat că la cantină mai este și 
budincă cu griș, și gata, într-un suflet a și 
ajuns la laborator ; și dacă pe drum vreun 
curios îl întreabă „Ivane, se dă și felul trei 
la cantină ?“, Ivan răspunde foarte convins: 
„De unde, felul trei nu se mai dă de o lună 1“ 
Tînărul ăsta a făcut o școală medie și a ve
nit la uzină fiindcă niște colege de școală 
(Mariana Nagy și Aurelia Zaharia) i-au 
scris că aici sînt laboratoare grozave și nu 
l-au slăbit „cu propaganda“. Fetele îl știau 
bine. In școală, ca și acasă, de altfel, pati
ma lui fusese numai laboratorul. La vîrsta 
cînd alții îi trăgeau de barbă pe piticii lui 
Guliver, iar cei mai „deștepți“ scuturau pipa 
imperturbabilului domn Sherlok Holmes, Pe
tre citea biografia lui Lavoisier, sau aceea

a lui Mendeleev, iar noaptea visa fantastl- 
cile aventuri ale acizilor din retorte și se 
întorcea de cincizeci de ori de pe o parte pe 
alta. Iși instalase acasă și un „laborator", 
într-un colț de măsuță, și acolo se exersa, 
încăpățînat, să capteze misterele eprubetelor. 
Dar într-o zi, în generozitatea tinereții sale, 
el puse într-un vas de sticlă doze duble de 
acid sulfuric și de clorat 
acidul sulfuric, pe care nici 
comparat încă cu o fiară 
cum pe drept ar merita-o, 
cale afară și făcu un picuț 
tul ca toți vecinii să-și astupe urechile și 
să se întrebe alarmați ce s-a petrecut oare. 
Tatăl băiatului, un om pașnic și care își 
construise cu trudă cinstită o biată căsuță, 
se gîndi atunci cum ar face să nu rămînă... 
pe drumuri. Urmarea fu că-1 trimise 
școală, să se sature odată de acizi și 
baze.

de potasiu. Iar 
un poet nu l-a 

sălbatică, așa 
se înfurie din 

de zgomot, des-

„Fulgi de sidef“

la 
de

dar 
așa

Desigur fulgi de sidef n-ați văzut, 
dacă sînteți în măsură să vă imaginați 
ceva, atunci nu mai e nevoie să vă descriu 
cum arată hexametafosfatul. Eu l-am văzut, 
dacă ar fi cuviincios să mă exprim astfel, 
încă din faza foetală. Venea pe un jgheab 
de mașină, în chip de pastă lăptoasă, iar 
apoi se scurgea — pic I pic 1 pic 1 — pe un 
tambur de metal rece și se transforma, subit 
în „fulgi de sidef“. Rar mi-a fost dat să 
văd un produs industrial care să se înfăți
șeze ochilor cu atîta puritate și grație. Ful
gii de zăpadă sînt, pe Ungă acest diafan 
hexametafosfat, niște bădărani neciopliți 
Dar cine s-ar încumeta să găsească meta
fora potrivită pentru a le zugrăvi transpa
rența ?

Zîna „fulgilor de sidef“ este Mirodița Chi- 
ratcu. Făcea s-o cunosc numai pentru fru
musețea acestui nume : Mirodița — auziți: 
Mirodița 1 Mirodița 1 (Ce plăcut mai e să-i 
repeți numele) Este moldoveancă din Vaslui. 
Cine a zis că moldovenii sînt oameni în
ceți ? Luați personajele din viață care vi 
se par cele mai agitate, uniți-le freamătul 
într-o singură făptură umană și veți obține, 
probabil, o copie palidă a ceea ce este Miro
dița Chiratcu. Toți oamenii din lume au, cît 
de deschiși ar fi ei, mici rețineri, mici sfii
ciuni, mici neîncrederi în fața unui necu-

NEW YORK 15 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 14 decembrie, noaptea tîrziu, 
la cererea reprezentantului U.R.S.S. la 
O.N.U. a fost convocată o ședință extraordi
nară a Consiliului de securitate 
minarea problemei admiterii de 
în O.N.U.

Președintele Consiliului de 
Munro a dat primul cuvîntul reprezentantu
lui U.R.S.S., A. A. Sobolev.

Delegatul U.R.S.S. a subliniat că ședința 
din 13 decembrie a Consiliului de Securitate, 
arată că obstrucția ciankaișistului nu a per
mis să se rezolve în mod pozitiv problema 
admiterii în O.N.U. a tuturor celor 18 țări 
menționate în rezoluția Adunării Generale 
din 8 decembrie 1955. Prin urmare, trebuie 
căutate noi căi, un mod nou de a aborda 
rezolvarea acestei probleme.

Uniunea Sovietică, a declarat Sobolev, 
consideră, ca și pînă acum, că este necesafă 
admiterea în O.N.U. a tuturor celor 18 state, 
așa cum au considerat și indicat cei 52 de 
membri ai O.N.U. Dat fiind însă că realiza
rea voinței majorității covîrșitoare a mem
brilor O.N.U. a fost zădărnicită în Consiliul 
de Securitate la 13 decembrie, Uniunea So
vietică, împreună cu alți membri ai O.N.U., 
este gata să caute ieșire din situația care 
s-a creat.

Dorind să contribuie la rezolvarea proble
mei admiterii de noi membri care s-a tot 
amînat, Uniunea Sovietică propune admite
rea în O.N.U. a 16 state și votează în fa
voarea admiterii lor, urmînd ca problema 
Japoniei și Republicii Populare Mongole să 
fie examinată în sesiunea următoare a Adu
nării Generale. Această propunere în legă
tură cu Japonia nu schimbă cîtuși de puțin 
atitudinea noastră favorabilă admiterii Japo
niei în O.N.U., fapt dovedit Iși de proiectul 
sovietic de rezoluție prezentat anterior în 
Consiliul de Securitate. Propunerea Uniunii 
Sovietice înseamnă doar că problema admi
terii Japoniei, din motive care sînt clare pen
tru toată lumea, se amină pentru sesiunea 
următoare.

Apoi, A. A. Sobolev a prezentat spre exa
minarea Consiliului de Securitate următorul 
proiect de rezoluție

CONSILIUL DE SECURITATE
„Avînd în vedere rezoluția Adunării Gene

rale a/357 din 8 decembrie 1955 în problema 
admiterii de noi membri în O. N. U., și 
examinînd separat cererile de admitere în 
Organizație prezentate de Albania, Iordania, 
Irlanda, Portugalia, Ungaria, Italia, Austria, 
Romînia, Bulgaria, Finlanda, Ceylonul, Ne-

pentru exa- 
noi membri

Securitate,

palul, Libia, Cambodgia, Laosul și Spania, 
recomandă Adunării Generale să admită sus
menționatele țări în Organizația Națiunilor 
Unite".

Apoi reprezentantul S.U.A., Lodge, a pre
zentat un amendament la proiectul de rezo
luție al Uniunii Sovietice, în care a propus 
ca Japonia să fie adăugată pe lista celor 
16 state enumerate în proiectul sovietic de 
rezoluție.

Reprezentantul U.R.S.S., Sobolev, s-a opus 
amendamentului american. Delegația sovie
tică, a spus el, consideră rezoluția sa ca un — 
tot unitar și de aceea obiectează împotriva 
includerii amendamentului în rezoluția sa.

Amendamentul american a fost respins.
Proiectul de rezoluție al Uniunii Sovietice 

care recomandă Adunării Generale să admită 
în O.N.U. cele 16 state a fost adoptat de 
Consiliul de Securitate cu 8 voturi și 3 ab
țineri (S.U.A. , Belgia și ciankaișistul). 
Cînd s-a pus la vot chestiunea admiterii fie
cărui stat în parte, Albania a întrunit 8 vo
turi (U.R.S.S., Anglia, Franța, Noua Zee- 
landă. Iranul, Brazilia, Peru, Turcia) ; re
prezentanții S.U.A. și Belgiei, precum și 
ciankaișistul s-au abținut.

Ungaria, Romînia și Bulgaria au întrunit 
cîte 9 voturi. Reprezentantul S.U.A. și cian
kaișistul s-au abținut de la vot.

Spania a întrunit 10 voturi. Reprezen
tantul Belgiei s-a abținut de la vot.

Celelalte țări candidate (Iordania, Irlanda, 
Portugalia, Italia, Austria, Finlanda, Cey
lonul, Nepalul, Libia, Cambodgia și Laosul). 
au întrunit toate cele 11 voturi ale mem
brilor Consiliului de Securitate.

Reprezentanții Iranului, Angliei, Noii Ze- 
elande și Uniunii Sovietice au făcut apoi o 
expunere de motive asupra votului lor.

Reprezentantul S.U.A. Lodge a prezen
tat un proiect de rezoluție în care propune 
ca Consiliul de Securitate să adopte o re
comandare pozitivă cu privire la admiterea 
Japoniei în O.N.U., în cadrul sesiunii urmă
toare a Adunării Generale.

Cu majoritate de voturi Consiliul de Secu
ritate a adoptat propunerea reprezentantului 
U.R.S.S. de a se amîna examinarea rezolu
ției americane pînă la ședința următoare a 
Consiliului care a fost fixată pentru data 
de 15 decembrie.

în felul acesta inițiativa Uniunii Sovietice 
a adus în Organizația Națiunilor Unite un 
mare grup de țări care doresc să-și aducă 
contribuția la cauza colaborării pașnice între ’ 
popoare.

...și în Adunarea Generală
15 (Agerpres). — TASS V. V. Kuznețov, a făcut următoarea decla- ' 

rație, în care se spune între altele:
Adunarea Generală a adoptat astăzi o ho- , 

tărîre de cea mai mare importanță cu pri- 
vire la admiterea în Organizația Națiunilor 
Unite a 16 noi membri. Rezolvarea proble
mei admiterii de noi membri constituie o 
contribuție importantă la extinderea cola- , 
borării internaționale, la întărirea Orga
nizației Națiunilor Unite și ridicarea pres
tigiului ei.

Examinarea în cadrul actualei sesiuni a 
problemei admiterii de noi membri a ară
tat că majoritatea covîrșitoare a statelor 
membre ale O.N.U. a manifestat năzuința '! 
și dorința unanimă ca această problemă 
actuală de multă vreme să fie rezolvată po
zitiv încă la această sesiune.

Uniunea Sovietică, credincioasă politicii “ 
sale de îndeplinire strictă a prevederilor ' 
Cartei, a susținut și continuă să susțină 
consecvent admiterea în Organizația Națiu
nilor Unite a celor 18 state. Totuși, în urma 
veto-ului ridicat de ciankaișist, care ocupă 
în mod ilegal locul în Consiliul de Secu
ritate, problema admiterii tuturor celor 18 
state nu a putut fi rezolvată.

Năzuind prin toate mijloacele spre dez
voltarea colaborărării internaționale și do
rind sincer să găsească o ieșire din impa
sul creat, guvernul sovietic a prezentat as
tăzi Consiliului de Securitate o nouă pro
punere cu privire la admiterea în O.N U a 
16 state.

Delegația sovietică constată cu satisfac
ție că această propunere a fost sprijinită 
de majoritatea covîrșitoare a delegațiilor 

®atit în Consiliul de Securitate cît și în Adu
narea Generală.
n ^°Aar*rea cu Priv'-re 'a admiterea în 
O.N.U. a celor 16 state constituie o nouă 
dovadă a faptului că atunci cînd părțile 
interesate manifestă năzuința spre colabo
rare și, înțelegere reciprocă, se poate găsi 
o soluție satisfăcătoare în problemele inter
naționale dificile.

Sperăm că prin eforturi unite vor fi luate 
masuri care să asigure admiterea în O.N.U., 
la următoarea sesiune, a Republicii Populare 
Mongole și a Japoniei.

In numele delegației Uniunii Sovietice fe
licit din inimă pe noii membri ai organi
zației noastre și le urez succes în muncă 
în familia Națiunilor Unite spre binele pă
cii și progresului.

Ședința Adunării Generale a fost închisă 
în dimineața zilei de 15 decembrie.

•---------- -------------------

NEW YORK 
transmite: După cum s-a mai anunțat, în 
ședința din seara zilei de 14 decembrie A- 
dunarea Generală a adoptat, Ia recomanda
rea Consiliului de Securitate, o hotărîre cu 
privire la admiterea în O.N.U. a 16 state: 
Albania, Iordania, Irlanda, Portugalia, Un
garia, Italia, Austria, Romînia, Bulgaria, 
Finlanda, Ceylonul, Nepalul, Libia, Cam
bodgia, Laosul și Spania. Adunarea Gene
rală a fost convocată după ce Consiliul de 
Securitate a adoptat rezoluția prezentată de 
Uniunea Sovietică cu privire la admiterea 
celor 16 țări mai sus menționate.

Rezoluția cu privire la confirmarea reco
mandării Consiliului de Securitate a fost 
prezentată în Adunarea Generală în numele 
a 41 de delegații. Această rezoluție a 
adoptată în unanimitate : o delegație (a 
bei) s-a abținut de la vot.

Cînd a fost pusă la vot candidatura 
cărei țări în parte, împotriva admiterii 
băniei au votat numai reprezentanții Cubei, 
și Greciei, precum și ciankaișistul; împotri
va admiterii Bulgariei, Ungariei și Romî- 
niei au votat numai delegatul Cubei și cian
kaișistul. La votarea candidaturilor acestor 
țări, cinci delegații, printre care delegația 
S.U.A., s-au abținut de la vot.

Comunicarea președintelui Adunării Gene
rale, Maza (Chile) că toate cele 16 țări sînt 
admise ca membre în O.N.U., a fost pri
mită cu aplauze prelungite ale delegaților 
și publicului.

Reprezentanții a 17 state au luat cuvîntul 
pentru a-și motiva votul. Cu acest prilej 
conducătorul delegației Uniunii Sovietice, 

/

fost 
Cu-

fie- 
Al-

noscut. Mirodița n-are nici sfiiciuni, nici re
țineri. Cum te vede, te bate pe umeri, parcă 
ați fi mîncat din aceeași strachină amîndoi, 
și apoi îți povestește, și-ți 
povestește, pînă ce te fură 
gîndurile tale, și nu mai 
spune Mirodița, și nu te 
decît ce-ți spune ea. și nu 
la ninsoarea „fulgilor de sidef“, numai la 
ochii ei ca doi jăratici te uiți, și te întrebi 
mirat de ce natura a fost așa de nedreaptă 
punînd atîta viață într-o singură făptură 
a sa și văduvindu-i poate pe alții de ceea 
ce ar fi fost dreptul lor. Mirodița și-a lăsat 
un bărbat, numai după cinci luni de la 
nuntă, „fiindcă îl găseam mereu, să mă ierți 
dumneata cu șezutul pe cuptor“. Mirodița 
are oroare de leneși, de blegi, de oameni 
înceți. E o femeie independentă și aprigă, 
și cînd se va găsi un bărbat pentru dînsa. 
acela va 
treg, nu

povestește, și-ți 
cu totul de la 

auzi decît ce-ți 
mai interesează 
te mai uiți nici

7

fi, cum singură spune, „un om în- 
o cîrpă“.

Gaze
acizi

inofensive, 
îmblînziți

Mi-am 
mică ca 
înroșesc ochii. Emanații care inflamează gît- 
lejul. Vapori care înăbușă plămînii. Ce fan
tezie 1 Uzina dintre podgorii e populată de 
oamenii cei mai viguroși și mai veseli. Unde 
mergi, ventilatorul este un fel de leit-motiv 
al oricăreia dintre instalațiile pe care le 
vezi. Cu toate astea, muncitorului nu-i lip
sește sticla de lapte. Deasemenea, cei care 
lucrează în anumite secții primesc zilnic un 
spor de 2.000 de calorii, ceea ce s-ar tra
duce, plastic, printr-o apetisantă friptură de 
porc, căreia cartofii prăjiți îi dau ademeni
toare tîrcoale.

Imixtiunea uzinelor de superfosfați în 
peisajul pașnic al podgoriilor s-a făcut mai 
amplu decît s-ar crede. Cîteva blocuri mo
derne au adus priveliștii, cele dintîi ele
mente de verticalitate. Maeștrii „baghetei" 
de la catalizatoare sau făuritorii „fulgilor de 
sidef" — într-un cuvînt „farmaciștii“ cum 
zicea poznașul moșneag amator de vinațuri 
bine pitrocite —- au aici tot confortul: par
chet, apă caldă, calorifer.

...Așa mi s-a înfățișat 
complicată bucătărie, 
pentru solul ogoarelor 
copios. Cît despre 
cu cea mai bună părere, și 
m-oi 
dră 
nici 
jori

imaginat 
pe un infern

întotdeauna o uzină chi- 
omenesc. Gaze care

ochilor această 
unde se pregătește 

noastre un dejun 
„farmaciști“ am rămas 

. dacă vreodată 
duce, iarăși pe acolo, să cumpăr o va- 

de tămîios, negreșit că n-am să-l uit 
pe Ivan Petre și nici pe ceilalți diri- 
ai chimiei.

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE: — Patria, Elena 

Pavel : DOMNIȘOARA DE SCUDERI — 
Magheru, Lumina, Gh. Doja : LA REVE
DERE D-LE GROCK — Republica, Filimon , 
Sirbu, I. C. Frimu, înfrățirea între popoa
re, Alexandru Sahia : GIUSEPPE VERDI 
— București, Flacăra, Vasile Roaită, Liber
tății ■ ANNA ZACHEO — Central ; POTECI 
PRIMEJDIOASE — Victoria : BUN VENIT 
DOMNULE MARSHALL - Tineretului: 
SPRE ȚĂRMURI Noi — 8 Martie • CĂȚE
LUȘUL BUCLUCAȘ — Cultural : PUTE
REA DRAGOSTEI — Unirea : DUBLA LO
TTE — Constantin David : MINASTIREA 
DIN PARMA — T. Vladimirescu : DESFĂ
ȘURAREA... ȘI ILIE FACE SPORT — Car
pati : BRUTARUL DIN VALORGUE - Ar
ta : NESTERKA CEL ISTEȚ — Munca • 
BORIS GODUNOV — Miorița : FANTOME
LE PĂRĂSESC PISCURILE — Moșilor- 
MAEȘTRII BALETULUI RUS - 23 Au
gust : MUZICA ȘI DRAGOSTE — Donca 
Simo : FANFAN LA TULIPE - Ilie Pinti- 
lie: LEANA — Grivița, Popular, Aurel 
Vlaicu : N-A DANSAT DECÎT O VARA —
M. Eminescu : PRINȚESA MARY — Vol
ga : MACLOVIA — 8 Mai : HAMLET —
N. Bălcescu, 1 Mai : FATA MEXICANĂ — 
Rahova: POVESTE DESPRE URIAȘUL 
PĂDURII : Gh. Coșbuc : MELODIA PIER
DUTA — Olga Bancic: ESTE VINOVAT 
ED. MARTIN?
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Conferința de presă de la Delhi
DELHI 14 (Agerpres)’. — TASS trans- zidfuîui Sovietului Suprem al U.R.S.S., au asistat peste 150 de ziariști, reprezentînd 

mite i In ziua de 14 decembrie N. A. Bulga- organizat o conferință de presă pentru zia- cele mai mari agenții de informații și ziare 
riin, președintele Consiliului de Miniștri al riștii indieni, sovietici și străini aflați la din India, Uniunea Sovietică și alte țări. 
U.R.S.S. și N. S. Hrușciov, membru al Pre- Delhi. La această conferință de presă au N. A. Bulganin a făcut o declarație.

Declarația făcută de N. A. Bulganin
La începutul declarației sale, N. A. Bul

ganin a vorbit despre plăcuta impresie care 
l-a lăsat-o întîlnirile cu oamenii Indiei, pre
cum și cele văzute în decursul vizitei. In 
continuare, N. A. Bulganin a spus:

In urma vizitei noastre în India am ajuns 
la convingerea fermă că poporul Indiei do
rește fierbinte pacea și este gata să lupte 
cu hotărîre pentru menținerea și consolida
rea păcii India are acum un rol din ce în 
ce mai important în rezolvarea problemelor 
internaționale și în stabilirea relațiilor de 
prietenie între state. Nici o problemă impor
tantă a Asiei, și nu numai a Asiei, nu poate 
fi rezolvată astăzi fără participarea indiei 
și a Republicii

După ce a 
R. P. Chineze 
dochina și la 
Bandung, N.

Populare Chineze.
subliniat aportul Indiei și 
la încetarea războiului în In
succesul conferinței de la 

A. Bulganin a spus:
Uniunea Sovietică și India își întemeiază 

și își vor întemeia și de acum înainte re
lațiile pe cunoscutele cinci principii ale co
existenței pașnice, deoarece acestea cores
pund intereselor tuturor popoarelor iubitoare 
de pace, intereselor consolidării păcii. Aces
te principii corespund în întregime politicii 
externe a guvernului sovietic, politică pe 
care el a promovat-o și o promovează de-a 
lungul întregii existențe a statului sovietic. 
Aceste principii au fost de asemenea apro
bate de mai multe țări și au stat la baza 
hotărîrilor conferinței de la Bandung. Adop
tarea acestor principii de către toate cele
lalte țări, inclusiv S.U.A., Anglia și Franța, 
ar constitui un pas important pe calea slă
birii, continue a încordării internaționale și a 
stabilirii încrederii necesare între popoare.

Apoi N. A. Bulganin a vorbit despre ati
tudinea negativă pe care guvernul sovietic 
o are față de organizarea blocurilor mili
tare de orice fel.

Goa și Kașmir fac parte 
din India

și au stat la baza

populația acestui teritoriu are in- 
legături de sînge cu patria-mamă, 
poate concepe să existe despărțită 
Sîntem convinși că această pro- 
fi rezolvată în favoarea poporului

După ce a transmis un cald salut ospita
lierului popor indian, N. A. Bulganin s-a 
referit apoi la problema teritoriului indian 
Goa, ocupat în mod ilegal de Portugalia, 
și la așa-zisa problemă a Kașmirului.

In cuvîntările pe care le-am rostit 
în timpul călătoriei noastre — a declarat 
N. A. Bulganin — am expus poziția 
Uniunii Sovietice în aceste probleme. Uniu
nea Sovietică se pronunță cu hotărîre pen
tru lichidarea rămășițelor sistemului colo
nial în descompunere. Uniunea Sovietică 
consideră că popoarele care trăiesc pe terito
rii ocupate ilegal și pe care colonialiștii le 
exploatează crunt de multe decenii trebuie 
să rezolve singure problema soartei lor.

Este îndeobște cunoscut că Goa este un 
teritoriu indian. Este îndeobște cunoscut și 
faptul că 
disolubile 
că ea nu 
de India, 
blemă va 
indian, indiferent dacă colonialiștii vor sau 
nu vor acest lucru. Colonialiștii vor trebui 
să-și ia tălpășița de pe pămînt străin.

In ceea ce privește Kașmirul, în timpul 
vizitei noastre acolo am constatat marea 
bucurie a poporului din Kașmir pentru eli
berarea sa națională, considerînd teritoriul 
său ca o parte integrantă a Republicii In
dia. Și noi sîntem ferm convinși că poporul 
Kașmirului va rezolva pînă la capăt chestiu
nile sale, fără amestec din afară. Această 
problemă va fi rezolvată conform voinței 
popoarelor Kașmirului.

N. A. Bulganin a vorbit în continuare 
despre unele aspecte concrete ale colaborării 
economice sovieto-indiene arătînd care sînt 
posibilitățile acestei colaborări și domeniile 
pe care aceasta le va îmbrățișa. Apoi N. A. 
Bulganin a spus că numeroși ziariști nein- 
dieni manifestă o falsă îngrijorare întrebîn- 
du-se dacă nu cumva U.R.S.S. intenționează 
să condiționeze întărirea și dezvoltarea re
lațiilor de prietenie cu India de cererea ca 
India să renunțe la colaborarea economică 
cu S.U.A și alte țări occidentale. Chestiu
nea poate fi pusă astfel, numai de acela care 
este interesat să semene neîncredere între 
India și Uniunea Sovietică. Noi am spus și 
repetăm că sîntem pentru colaborare paș
nică și prietenie cu toate țările, inclusiv cu 
S.U.A., Anglia și Franța. Temerile vădit ne-

sau 
nici

întemeiate că prietenia dintre India 
U.R.S.S. ar putea dăuna relațiilor Indiei 
Uniunii Sovietice cu alte state nu Iac 
cît o ceapă degerată.

Nimeni nu va reuși 
să înmormînteze 

„spiritul Genevei“
Mulți corespondenți — a spus N. A. Bul- 

?;anin — întreabă care sînt perspectivele re- 
ațiilor internaționale. Unii din ei îșf ex-* 

primă, totodată îngrijorarea în legătură cu 
faptul că anumite cercuri — care anume 
știți singuri — au început să afirme că 
„spiritul Genevei” a murit, că a venit tim
pul să fie reîpviat în întreaga lui amploare 
„războiul rece“ etc.

Vedeți singuri că sînt unii care în legă
tură cu vizita noastră în India și Birmania 
și cu apropiata noastră călătorie în Afga
nistan încearcă să revină la „războiul rece”. 
Cîte n-au scris unii dintre colegii voștri, lip
siți de scrupule, pe marginea declarațiilor 
noastre și cum le-au mai denaturat I Noi, 
însă, oamenii sovietici, avem destul sînge 
rece. Insultele nu pot atinge, un om cins
tit, aceste mîzgăleli ne lasă indiferenți. 
După cum se spune pe drept cuvînt, „mur
dăria nu se lipește de omul curat”.

In ceea ce privește însă esența acestei 
probleme, considerăm că „spiritul Genevei”, 
apărut în urma întrevederilor rodnice care 
au avut loc la Geneva în vara acestui an 
între șefii guvernelor celor patru mari 
puteri, a jucat un rol binefăcător și nimeni 
nu va reuși să-l înmormînteze. Sîntem pen
tru continuarea și adîncirea colaborării inter
naționale, pentru ’
tuturor țărilor, și 
ferință de la 
Afacerilor Externe 
teri nu a dus la rezultatele pe care 
popoarele lumii le așteptau de la ea, a- 
ceasta, după părerea noastră, se datorează 
numai faptului că, după cît se pare, condi
țiile pentru aceasta nu sînt încă coapte. 
Aceasta dovedește că unele puteri nu au re
nunțat încă la de mult condamnata ^politi
că „de pe poziții de forță". Trebuie să spu
nem cu toată tăria că atît timp cît se va

coexistența pașnică a 
dacă recenta con- 

Geneva a miniștrilor 
ai celor patru pu-
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nti

porni de pe această poziție, tratativele nu 
vor da nici un rezultat.

In orice caz, după cum știți, la conferin
ța de la Geneva partea sovietică a prezen
tat numeroase propuneri actuale și realiza
bile în problemele securității colective, re
ducerii armamentelor și interzicerii armei a- 
tomice, extinderii contactelor internaționale 
și altele. De aceea nu este vina noastră 
dacă, deocamdată, nu s-a putut realiza un 
acord. Nu ne vom cruța eforturile nici de 
acum înainte, continuîndu-ne lupta pentru 
rezolvarea acestor probleme de cea mai 
mare importanță.

In aceeași ordine de idei, mulți corespon
denți pun întrebarea : nu a sosit oare tim- 
gul să se convoace o nouă conferință a șe
filor guvernelor marilor puteri după mode
lul conferinței de la Geneva pentru a dis
cuta problemele ceie mai importante pri
vind Extremul Orient ? Considerăm că o a- 
semenea idee merită să fie sprijinită.O a- 
semenea conferință ar putea firește, să aibă 
un rezultat pozitiv numai cu condiția ca 
toți participanț; i să procedeze la examina
rea problemelor renunțînd la faimoasa po
litică „de pe poziții de forță". Se înțelege 
de la sine că în rîndurile participanților la 
o asemenea conferință trebuie să se afle 
Republica Populară Chineză și India.

Vorbind despre faptul că U.R.S.S.
poate consimți la o dezarmare unilaterală, 
N. A. Bulganin a spus în continuare:

Sîntem pentru dezarmare cu condiția cla
ră și indispensabilă ca partenerii noștri 
să consimtă să dezarmeze odată cu noi. 
Sîntem pentru interzicerea armelor atomică 
și cu hidrogen, dacă partenerii noștri sînt 
gata să procedeze la fel, în același timp 
cu noi. Sîntem pentru instituirea unui strict 
control internațional asupra înfăptuirii a- 
cestor măsuri, cu condiția să existe o ati
tudine realistă față de rezolvarea acestei 
probleme.

Despre unele probleme interne 
ale Uniunii Sovietice

Al patrulea grup de întrebări se referă la 
chestiuni interne ale Uniunii Sovietice. Sa
lutăm interesul manifestat de opinia publică 
indiană față de viața țării noastre. In legă
tură cu aceasta am saluta prezența unor 
corespondenți permanenți ai presei indiene 
la Moscova, chestiune pe care o ridică unii 
dintre voi. Credem că nu ar fi greu să se 
reglementeze problemele de ordin tehnic 
care, după cum se spune, îngreunează deo
camdată prezența unor corespondenți per
manenți ai Indiei în U.R.S.S. Judecînd după 
întrebările care ne-au fost puse atît aici 
cît și într-o serie de alte țari, nu există 
încă suficiente informații obiective despre 
viața noastră, despre particularitățile siste
mului nostru economic, social și politic.

Unii, de pildă, întreabă : de ce în U.R.S.S. 
nu există decît un singur partid ? O aseme
nea întrebare a fost provocată, probabil, de 
înțelegerea insuficientă a bazelor societății 
noastre socialiste.

După cum se știe, existența a numeroase 
partide este caracteristică statului burghez, 
împărțit în clase — partidele oglindesc și 
apară interesele claselor corespunzătoare și 
de aceea fiecare clasă are, firește, partidul 
ei. In Uniunea Sovietică, în urma victoriei 
socialismului, a fost creată o societate so
cialistă cu desăvîrșire nouă, în care 
nu există clase antagoniste, nu există 
grupări ale căror interese să se cioc
nească și să fie în contradicție. Acum avem 
o societate omogenă, puternică prin unitatea 
și coeziunea sa.

In Rusia prerevoluționară țaristă existau 
multe partide.

Exista partidul capitaliștilor, partidul 
moșierilor, partidul chiaburilor, care se in
titula în mod pompos partidul socialiști- 
lor-revoluționari, și exista și partidul clasei 
muncitoare, partidul bolșevic, înființat de 
marele Lenin. Acest partid a știut să ridice 
clasa muncitoare la luptă împotriva capi
taliștilor și moșierilor, împotriva regimului 
țarist. El a știut să asigure alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănime. El a știut să 
atragă de partea clasei muncitoare păturile 
progresiste ale intelectualității; sub condu
cerea partidului s-a înfăptuit Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie, au fost zdro
bite și lichidate clasșțe exploatatoare, a fost 
construită o societate nouă, socialistă. In 
prezent, poporul sovietic construiește cu suc
ces societatea comunistă.

Pe cine ar putea să reprezinte acum, 
în U.R.S.S., un partid al capitaliștilor și mo
șierilor ? La noi nu există capitaliști și mo
șieri, deci problema existenței unui astfel 
de partid este lipsită de temei. Pe cine ar 
putea să reprezinte acum în țara noastră un 
partid chiaburesc ? Creînd orînduirea colhoz
nică am lichidat pentru totdeauna vechiul 
sistem economic la sate, care zi de zi și ceas 
de ceas, a generat capitalismul. Acum tine
retul nostru află despre chiaburi numai din 
cărți și din povestirile oamenilor din vechea 
generație.

Societatea sovietică este o societate a oa
menilor muncii: a muncitorilor, țăranilor și 
intelectualității muncitoare. Partidul comu
nist este, după cum se spune în Constituția 
U.R.S.S., „avangarda oamenilor muncii, în 
lupta lor pentru construirea societății co
muniste, este forța conducătoare a tuturor 
organizațiilor oamenilor muncii, atît obștești, 
cît și de stat".

Aceasta este societatea noastră, acesta 
este sistemul nostru. Nu-1 impunem nimănui 
dar, vorbind deschis, considerăm că este cel 
mai bun sistem. Unii încearcă să prezinte lu
crurile ca și cum dezvoltarea ideilor comu
niste în lumea întreagă s-ar datora unor 
uneltiri din partea U.R.S.S. Toți știu însă 
că, comunismul a existat in Europa cu mult 
înainte de Marea Revoluție din Octombrie, 
că învățătura comunistă, creată de Marx și 
Engels, a prins rădăcini în masele munci
toare.

ne

Sîntem pentru dezvoltarea 
colaborării internaționale 

muncitorești
Tn legătură cu aceasta am vrea să 

oprim și asupra întrebării care ne-a fost pusă 
de unii corespondenți, — despre Biroul In
formativ al partidelor comuniste sau „Comin- 
form“, cum este numit uneori. Activitatea 
acestei organizații,, din care, fac parte par
tidele comuniste dintr-o serie de țări euro 
pene și care își propune ca țel schimbul de 
informații, de experiență în lupta clasei mun
citoare pentru eliberarea ei, îi îngrijorează 
pe toți cei care ar vrea să mențină pe vecie 
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vechiul sistem al exploatării omului de către 
om, care și-a trăit traiul.

Uneori se pune întrebarea : n-ar putea fi 
lichidat cumva „Cominformul" ? Dar, la 
drept vorbind, de ce trebuie să renunțe par
tidele comuniste la o formă de contact și 
colaborare internațională îndeobște admisă ? 
De ce, de pildă, cei care ridică problema 
lichidării „Cominformului", nu formulează 
nici un fel de obiecțiuni împotriva activi
tății Internaționalei socialiste care unește 
partidele social-democrate ? De ce li se pare 
firesc și legitim faptul că capitaliștii se 
unesc în uniuni monopoliste internaționale și 
se întîlnesc în mod regulat pentru a pune 
la cale, de comun acord, acțiunile lor, iar 
clasei muncitoare ei ar dori să-i refuze drep
tul de a înfăptui marea lozincă a solidari
tății internaționale, proclamată încă de 
Marx si Engels — „Proletari din toate ță
rile, uniți-vă !“, care corespunde intereselor 
vitale ale tuturor oamenilor muncii.

Am fost și vom fi întotdeauna pentru în
tărirea și dezvoltarea colaborării internațio
nale a clasei muncitoare în lupta pentru apă
rarea intereselor vitale ale tuturor oameni
lor muncii, în lupta pentru cauza păcii.

Partidele comuniste, care stau de strajă 
intereselor clasei muncitoare și ale tuturor 
oamenilor muncii, urmează învățătura cea 
mai înaintată și mai umanistă — învățătura 
marxism-Ieninismului, care s-a verificat în 
mod strălucit în practică, fiind aplicată în 
Uniunea Sovietică, în Republica Populară 
Chineză, în țările de democrație populară.

Această învățătură capătă o răspîndire tot 
mai mare pe întregul glob pămîntesc. Sîntem 
împotriva „exportului de revoluție“, după 
cum a spus Lenin, deoarece acest mod de a 
pune problema este antiștiințific. Ideile pro
gresiste își croiesc în mod inevitabil drum 
și înving vechile idei perimate. Așa a fost 
întotdeauna și așa va fi cînd este vorba de 
dezvoltarea societății omenești.

Acestea sînt observațiile pe care am vrut 
să le facem în legătură cu întrebările dvs.

Ingăduiți-mi în încheiere să vă mmțumesc 
pentru atenție.

La revedere.
★

Tn încheierea conferinței de presă, N. S. 
Hrușciov a mulțumit ziariștilor indieni pen
tru modul obiectiv și just în care au informat 
despre vizita în India a lui N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov și a arătat că o astfel de 
informare obiectivă contribuie la consolida
rea relațiilor de prietenie dintre India și 
Uniunea Sovietică.

(N. R. — Subtitlurile șl sublinierile apar
țin redac(iei).

AgențiaKe de presă comunica din:
BERLIN. La 14 decembrie, delegația So

vietului Suprem al U.R.S.S., tn frunte cu 
N. S. Patolicev, membru al Comisiei pen
tru afaceri externe a Sovietului Uniunii al 
U.R.S.S. a părăsit Berlinul după o vizită de 
trei săptămîni în Republica Democrată Ger
mană, plecînd spre Moscova.

BRUXELLES. Expoziția de artă populară 
romînească deschisă recent la Bruxelles se 
bucură de mare succes în rîndurile publicu
lui belgian. Presa belgiană subliniază în
semnătatea expoziției pentru Cunoașterea ar
tei populare romînești.

BELGRAD. După cum anunță agenția 
Taniug, la 14 decembrie, cu prilejul vizi
tei președintelui Republicii Populare Fede
rative Iugoslavia, Tito, la Addis-Abeba, în 
centrul orașului lîngă monumentul eliberă
rii a avut loc un mare miting, în cadrul 
căruia președintele Tito a rostit o cuvîntare.

PEKIN. La Pekin s-a anunțat că primul 
ministru al Pakistanului, Mohammed Aii, va 
vizita R. P. Chineză în cursul primăverii 
viitoare, la invitația guvernului Republicii 
Populare Chineze.

CAIRO. Ziarul egiptean „Al-Gumhuria“ 
anunță că o delegație din Cairo a Congre
sului egiptean al Tineretului musulman din 
Egipt în frunte cu Kamal lakub, inspector 
general al organizațiilor de tineret, a plecat 
într-o vizită de prietenie în R. P. Chineză.

SINGAPORE. După cum anunță agenția 
France Presse, la 15 decembrie s-a deschis 
la Singapore conferința anuală a diploma-

O prietenie luminoasă in numele unui țel măreț
Ziarele de ieri au publicat textul Declara

ției corriune a lui N. A. Bulganin,- N. S. 
Hrușciov șl Jawaharlal Nehru, semnată la 
13 decembrie la Delhi.

Odată cu semnarea acestei Declarații a 
luat sfîrșit vizita pe care au făcut-o con
ducătorii sovietici tn India timp de aproape 
trei săptămîni. Vizita lui N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov tn India își merită pe de
plin aprecierea ca un eveniment de impor
tanță excepțională, iar prietenia sovieto- 
indiană a fost apreciată de opinia publică 
din întreaga lume ca fiind o mare cucerire 
istorică. Importanța acestui eveniment n-a 
scăpat niciunui observator cît de cît obiectiv. 
Călătoria triumfală a lui Bulganin și Hruș- 
< ’ 
dreapta „L'Echo" — este un eveniment de 
o importanță primordială. Și Intr-adevăr, 
niciodată pînă tn prezent, conducătorii unui 
stat n-au fost primiți într-un stat străin cu 
atîta căldură și dragoste. Oriunde au fost, 
la Delhi sau în străvechiul oraș Agra, tn 
vestitul Bombay sau în marele port Calcutta, 
la Bengalore sau în statul Kașmir, poporul 
indian, muncitorii, țăranii, intelectualii In
diei l-au primit pe oaspeții sovietici cu zîm- 
betul pe buze, cu inima deschisă, cu tradi
ționalele ghirlande de flori, care tn India 
simbolizează nemărginitul respect și prie
tenie veșnică.

Declarația sovieto-indiană subliniază im
portanța și contribuția acestei vizite precum 
și a vizitei făcute în iunie ac. de premierul 
Nehru tn U.R.S.S. pentru cunoașterea re
ciprocă a popoarelor sovietic șl indian, a 
modului lor de viață, a problemelor, reali
zărilor șl năzuințelor acestor două mari 
țări. Relațiile de prietenie statornicite între 
Uniunea Sovietică și India au la bază cele 
cinci principii, ale. coexistenței pașnice, cu
noscute și sub numele de .pancea șila". Nu 
se poate să se ignoreze faptul că aceste 
principii care proclamă că țările ce se deo
sebesc unele de celelalte prin sistemele lor 
politice, sociale și economice pot și trebuie 
săt colaboreze între ele pe baza respectului 
reciproc și a neamestecului în treburile in
terne, corespund intereselor tuturor po
poarelor.

Strtngerea relațiilor de prietenie Intre
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« scrlu ziarul francez^ de Declarația arată că deziluzia provocată de 

rezultatele conferinței la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe poate avea nu
mai un caracter vremelnic și este necesar 
de a continua să se depună toate eforturile 
pentru slăbirea încordării internaționale 
considerînd tratativele drept singura metodă 
de rezolvare a problemelor litigioase.

Legat de aceasta, Declarația ridică proble
ma recunoașterii locului R. P. Chineze în 
O.N.U. Se știe că India, ca și majoritatea 
statelor participante la conferința de la 
Bandung, sprijină cererea justă a poporului 
chinez de a avea un reprezentant legal în 
O.N.U. Deși tot mai multe state se pronunță 
în sensul rezolvării acestei probleme pe baza 
realității existente, Statele Unite, alte gu
verne care-i cîntă în strună se străduiesc 
să întrețină mitul fantomei din Taivan, mit 
în care de fapt nimeni nu mai cre
de. Este inadmisibil ca un om ce nu repre
zintă decît o clică de trădători și pe susți
nătorii din umbră ai acesteia să ocupe lo
cul cuvenit de drept și de fapt adevăratului 
reprezentant al celor 600 de milioane de ce
tățeni ai R. P. Chineze. Numeroase sînt 
faptele care dovedesc că menținerea clicii 
gomindaniste în O.N.U. nu face dectt să 
submineze rezolvarea problemelor celor mai 
arzătoare care stau în fața acestei organi
zații.

Declarația sovieto-indiană se pronunța 
totodată pentru un sistem eficient de dezar
mare, ctt și împotriva înjghebării de alianțe

N. A. Bulganin și N. S, Hrușciov au sosit 
în Afganistan

KABUL 15 (Agerpres)’. — TASS trans
mite : La 15 decembrie au sosit în capitala 
Afganistanului — Kabul — la invitația gu
vernului afgan, 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., șl persoanele care Ii 
însoțesc.

Pe aeroportul din Kabul oaspeții au fost 
întîmpinați de: Muhammed Daud, primul 
ministru al Afganistanului, Ahmed Aii, mi
nistrul Curții, și 'alți demnitari afgani.

N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov au fost 
întîmpinați de asemenea de M. V. Degtiar. 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. la Kabul.

Avionul pe bordul căruia se ailau oaspeții 
sovietici a aterizat pe aeroportul din Kabul 
la ora 13,45 (ora locală). Aeroportul era pa-

Cuvîntarea lui
„Domnule prim ministru,
Domnilor,
Pășind pe teritoriul Afganistanului nr'-- 

ten, eu și prietenul meu Nikita Sergheevîci 
Hrușciov sîntem bucuroși de a transmite 
salutul nostru și cele mai bune urări po
porului afgan, cu care poporul sovietic în
treține de multă vreme relații trainice d« 
bună vecinătate.

Noi am primit cu satisfacție amabila in
vitație a guvernului regal al Afganistanului 
de a vizita ța-a dv ceea ce ne va permit" 
să cunoaștem mai îndeaproape Afganistanul 
și să stabilim un contact personal cu oa
menii lui de stat.

Relațiile de prietenie dintre țările noastre 
ale căror temelii solide au fost puse încă 
din perioada constituirii statului sovietic, 
s-au dezvoltat întotdeauna pe baza depli
nei egalități, în interesele ambelor țări.

Popoarele Uniunii Sovietice au o atitu
dine de profundă stimă și simpatie fată de 
curajosul și harnicul popor afgan și dau o 
înaltă prețuire năzuinței ferme a Afganis 
tanului spre pace și menținerea independen
ței sale naționale

Uniunea Sovietică și Afganistanul au 
toate condițiile pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie pe baza egalității

declarație privind co- 
Unite ale Americii și

NEW YORK 15 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum transmite agenția 
United Press, recent un purtător de cuvînt 
al Departamentului de stat al S.U.A. a fă
cut la Washington o 
merțul dintre Statele 
Uniunea Sovietică.

El a arătat totodată 
vorbiri neoficiale care 
în ziua de 13 noiembrie, secretarul de stat 
al S.U.A., J. F. Dulles, a declarat lui V. M.

că tn cursul unei con- 
a avut loc la Geneva

ților englezi acreditați în țările Asiei de sud- 
est. La această conferință participă 22 de 
diplomați englezi, precum și lordul Carrin- 
gton, șeful forțelor armate britanice. Con
ferința se desfășoară „cu ușile închise“.

LONDRA. După cum s-a mai anunțat, 
Gaitskell a fost ales lider al partidului la
burist în locul lui Attlee care a demisio
nat. El devine în mod automat liderul frac
țiunii parlamentare a partidului laburist.

DAMASC. După cum anunță agenția 
Reuter, guvernul sirian a cerut semnatari
lor declarației tripartite dih anul 1950 — 
Statele Unite, Marea Britanie și Franța — 
să adopte măsuri pentru a pune capăt a- 
venturilor războinice ale Israelului, la fron
tierele Siriei și Arabiei. Guvernul din Da
masc a declarat de asemenea că orice noi 
livrări de armament către Israel îl vor în
curaja să-și „continue și să-și lărgească 
agresiunile“.

DJAKARTA . Corespondentul agenției „U- 
nited Press“ relatează că în ziua de 14 de
cembrie o mare parte a efectivului forțelor 
militare aeriene indoneziene a refuzat să 
recunoască pe Sujono, șeful adjunct al sta
tului major al forțelor militare aeriene, nu
mit recent de guvernul Harahap.

ROMA. Potrivit agenției France Presse, 
profesorii dih învățămîntul secundar din în
treaga Italie se află în grevă începînd de 
joi dimineața, în semn de protest împotriva 
refuzului autorităților de a le mări sala
riile

însem- 
Indiei.

India și U.R.S.S. are o covlrșitoare 
nătate pentru Asia. Independenta 
creșterea influenfei ei pe plan internațional 
relațiile strtnse cu Uniunea Sovietică stnt 
un imbold și pentru celelalte popoare asia
tice care mai stnt încă asuprite de colonia
liști. Alături de U.R.S.S. și de R. P. Chi
neză, India este o mare putere, al cărui 
cuvtnt atirnă din ce tn ce mai greu. Uniu
nea Sovietică, — spunea tovarășul Hruș- 
ciov — consideră „că India este o mare 
putere și că unul din primele locuri In ria
dul marilor state din lume trebuie să-l a- 
parțină".

Ocupîndu-se de recenta conferință de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe, 

voazat cu drapelele de stat sovietice și 
afgane.

La coborîrea din avion, N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov au fost întîmpinați de pri
mul ministru Muhammed Daud, care a tre
cut împreună cu ei în revistă garda de 
onoare, aliniată pe aeroport. Apoi oaspeților 
le-au fost prezentați membrii cabinetului 
afgan, membrii corpului diplomatic, mem
brii ambasadei sovietice și alți reprezen 
tanți sovietici la Kabul.

Copii afgani, îmbrăcați în costume națio 
nale, precum și copii ai cetățenilor sovietici 
din Kabul au oferit flo.ri lui N. A. Bulganin 
și N. S. Flrușciov. Ei au oferit de asemenea 
flori lui Muhammed Daud, primul minis’ni 
al Afganistanului și Muhammed Naim loc
țiitor al primului ministru.

Pe aeroport N. A. Bulganin a făcut urmă 
toarea declarație în fața

N. A. Bulganin
și a respectării reciproce 
două țări.

Să se întărească 
nia sovieto-afgană 
în interesul păcii 
poare“

microfonului •

a intereselor celor

și săși să se dezvolte prtete 
spre binele ambelor țări 
și colaborării între po

★
Aproape întreaga populație 

Kabul a ieșit în întîmpinarea 
Străzile capitalei Afganistanului erau pa 
voazate cu numeroase drapele a’.e U.R.S.S 
și Afganistanului și cu pancarte pe care se 
puteau citi următoarele lozinci de salut în 
limba rusă și în limbile puștu și farsi! 
„Porțile și inimile noastre sînt întotdeauna 
deschise prietenilor“, „Salutăm din toată 
inima pe oaspeții scumpi“, „Bun venit“ 
„Sîntem bucuroși să vedem pe conducătorii 
unei țări vecine și prietene“ „Rusia sovie
tică și Afganistanul au fost întotdeauna și 
rămîn buni vecini”.

Pe întregul traseu de 7 km. parcurs dr 
oaspeți de la aeroport pînă la reședința lor 
ei au fost salutați călduros și cu prietenie 
de zeci' de mii de locțiitori din Kabul și îm 
prejurimi. De peste tot răsunau aclamații 
de salut. Ziua sosirii lui N. A. Bulganrn și 
N. S. Hrușciov a fost declarată la Kabul 
zi de sărbătoare.

a orașulti' 
oaspeților

Molotov că perspectivele unui comerț nor
mal între S.U.A. și Uniunea Sovietică sînt 
largi, în deosebi în ceea ce privește produ
sele agricole americane, dar că el, Dulles, 
face o deosebire între „comerțul de tip nor
mal" și „comerțul cu mărfuri strategice“, 
care este controlat cu atenție și strictețe de 
către Statele Unite.

După cum subliniază agenția United Press, 
guvernul S.U.A. este în căutarea unei mo
dalități de desfacere a produselor agricole 
și speră că Uniunea Sovietică va cumpăra 
o parte din ele.

După cum s-a aflat, In cursul convor
birii care a avut loc la 13 noiembrie la Ge
neva între J. F. Dulles și V. M. Molotov 
a fost într-adevăr abordată problema co
merțului sovieto-american și a situației lui 
anormale din prezent.

Din partea Uniunii Sovietice s-a subliniat 
că necesitatea recunoscută de toți a dez
voltării contactelor dintre țări se referă în
deosebi la restabilirea condițiilor normale 
ale comerțului internațional și că ar trebui 
să se vorbească nu de cazul particular al 
desfacerii produselor agricole, ci despre în- ... .. . )n 
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lăturarea barierelor create în ultimii ani 
calea dezvoltării comerțului internațional 
în deosebi a comerțului dintre S.U.A. 
U.R.S.S. In acest caz. relațiile comerciale 
căpăta dezvoltarea cuvenită.

După cum se știe. Uniunea Sovietică în
treține relații comerciale cu numeroase țări, 
cumpără diferite mărfuri, inclusiv produse 
agricole și își vinde de asemenea mărfurile 
altor țări. Acest comerț se face pe bază de 
egalitate și avantaje reciproce.

Se știe că în anul 1937 între U.R.S.S. și 
S.U.A. a fost încheiat un acord comercial. 
Comerțul dintre cele două țări se dezvolta 
în condiții normale atingînd proporții consi
derabile. Acum cîțiva ani Statele Unite ale 
Americii au anulat însă acest acord. In a- 
fară de aceasta, o serie de măsuri discrimi
natorii luate de S.U.A. au creat obstacole 
mari în calea dezvoltării comerțului inter
național.

In declarația sus amintită a purtătorului 
de cuvînt al Departamentului de stat al 
S.U.A., nu au fost menționate aceste fapte 
îndeobște cunoscute.

mititar» sau blocuri militare regional», 
care lărgesc granițele ,războiului rece".

Deși există diferență între sistemele so- 
cial-polltice ale statelor lor, poporul indian 
nutrește o mare dragoste față de poporul so
vietic, pe care-l socotește frate. Cum se ex
plică acest lucru ? Mai întîi prin faptul că 
Uniunea Sovietică constituie un exemplu 
luminos pentru India ca și pentru toate po
poarele care au cunoscut jugul colonial. Nu 
stnt dectt patru decenii de ctnd Rusia era o 
țară tnapoiată, o țară care n-avea dectt o 
brumă de industrie, o agricultură tnapoiată 
și un uriaș număr de analfabeți, iar jugul 
asupririi naționale apăsa greu pe grumazul 
a zeci de naționalități. Poporul Indiei vede 
cum oamenii sovietici, liberi de exploatare, 
liberi de lanțurile asupririi naționale, au 
făcut din (ara lor o mare putere, cu o in
dustrie ce ocupă unul din primele locuri tn 
lume, cu o agricultură înfloritoare, toate a- 
cestea baztndu-se pe cel mai înalt nivel cul
tural cunoscut vreodată de vreun popor.

Un alt fapt care cimentează prietenia so
vieto-indiană este ajutorul neprecupețit și 
dezinteresat pe care U.R.R.S. îl acordă In
diei. Principiile pe care își întemeiază Uni
unea Sovietică relațiile sale economice cu 
India au stirnit un ecou larg și tn alte țări 
din Asia și Africa. Tn străvechea sa istorie 
India încă nu a cunoscut relații economice 
reciproc avantajoase, care să-i respecte cu 
atîta fermitate suveranitatea, ca relațiile pe 
care le are cu Țara Sovietelor.

„Noi dorim să ajutăm poporul Indiei, Re
publica India, deoarece dorim dezvoltarea 
și întărirea Republicii India, liberă și su
verană" — spunea tovarășul Hrușciov.

Și aceste cuvinte sînt întărite prin fapte. 
U.R.S.S.. după cum se arată și în Declara
ție, construiește o mare uzină metalurgică 
la Bhilai; specialiștii sovietici au ajutat la 
crearea unui institut tehnic la Bombay, au 
oferit documentația necesară producției de 
energie atomică și sprijină intens construi
rea industriei grele indiene — bază a inde
pendenței naționale a Indiei. Ziarul „Indian 
Expres" scria că Uniunea Sovietică acordă 
Indiei „ tot ajutorul posibil, fără ca aceasta 
să presupună anumite obligații din partea

Dulles și Pinay recunosc 
succesele politicii externe 

a U. R. S. S.
Lucrările Consiliului N A.T.O.

PARIS 15 (Agerpres). — La 15 decembrie 
a început la Paris sesiunea Consiliului 
N.A.T.O., la care participă miniștrii Afaceri
lor Externe, ai Apărării și Finanțelor din 
țările membre ale pactului Atlanticului de 
Nord.

In ședința de dimineață, după raportul se
cretarului general al N.A.T.O., Consiliul 
Atlantic a luat în discuție punctul al doi
lea de pe ordinea de zi a sesiunii — și 
anume situația internațională. Tn legătură 
cu aceasta, corespondentul agenției France 
Presse subliniază că secretarul Departamen
tului de stat al S.U.A. Dulles, a prezentat 
un lur.g expozeu asupra politicii sovietice, 
recunoscînd că succesele politicii externe a 
U.R.S.S. pun în fața țărilor atlantice pro
bleme a căror rezolvare devine tot mal 
dificilă.

A luat apoi cuvîntul ministrul Afacerilor 
Externe al Franței, Pinay, care a arătat că 
în cercurile politice occidentale trebuie să 
se recunoască „succesele remarcabile“ înre
gistrate de Uniunea Sovietică în politica 
internațională. Comentatorul agenției France 
Presse subliniază că Pinay s-a referit In 
special la rezultatele călătoriei în Asia a 
conducătorilor sovietici, arătînd că Uniunea 
Sovietică a pus bazele unor solide relații 
economice și politice cu țările Asiei și Orien
tului Mijlociu. După cum relatează France 
Presse, Pinay a subliniat în special că 
Uniunea Sovietică „încheie contracte și 
acordă credite în condiții foarte favorabile 
fără a pune condiții politice...“

-------O-------

Ședinja Consiliului 
Uniunii Europei occidenfale

PARIS 15 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 14 decembrie a avut loc la Paris 
ședința Consiliului Uniunii 
dentale creată în conformitate 
rile de la Paris și di-n care fac 
țări ale Europei occidentale. La 
luat parte miniștrii Afacerilor 
acestor țări. Activitatea acestei 
este îndreptată 
tar din Europa 
la început s-au 
terne care s-au 
14 decembrie.

Consiliul a ascultat comunicarea lui Pinay 
asupra tratativelor sale cu von Brentano în 
problema Saarului, care au stîrnit diver
gențe serioase între cercurile guvernante ale 
Franței și R. F. Germane. încheierea aces
tor tratative a fost amînată pentru luna 
ianuarie, cînd — după alegerile parlamen
tare — se va forma noul guvern francez.

La ședința Consiliului s*a acordat o 
deosebită atenție problemei nivelului forțe
lor armate ale țărilor-membre. Această oro- 
blemă s-a ivit în legătură cu protestul Fran
ței împotriva intenției Germaniei occiden
tale de a mări nivelul forțelor armate stabi
lit prin acordurile de la Paris.

Tn cursul ședinței s-au ivit discuții pe 
marginea ideii „unificării Europei".

-------O-------

La închiderea ediției

Europei occi- 
cu acordti- 
parte șapte 
ședință au 
Externe ai 
organizații 

spre întărirea blocului mili- 
occidentală. Totuși, chiar de 
ivit serioase contradicții in- 
manifestat și la ședința din

Prima șecLnțâ 
a Adunării Generale 

cu participarea noilor țărt 
membre a'e O. N. U.

NEW YORK 15 (Agerpres). — La ședința 
de joi a Adunării Generale a O.N.U. au luat 
parte pentru prima oară noile țări membre 
ale O.N.U. Ele au fost reprezentate, unele 
de reprezentanții diplomatici acreditați în 
S.U.A., altele de observatorii lor permanenți 
la O.N.U. Reprezentanții unora dintre țări 
nu au putut sosi la timp pentru a lua parte 
la ședință;

Jose Maza (Panama), președintele Adu
nării, care a deschis ședința, a urat bun 
venit noilor membri care au fost călduros 
salutați de toți cei care au asistat la ședință 
— delegați, ziariști și membri ai secretaria
tului O.N.U.

NEW YORK 15 (Agerpres). — După cum 
anunță corespondentul la O.N.U. al agen
ției United Press, conducătorul delegației 
Indiei, Krishna Mencm, luînd cuvîntul în 
ședința plenară a Adunării Generale a de
clarat că răspunderea pentru faptul că 
Japonia și Republica Populară Mongolă 
n-au fost admise în O.N.U. îi revine cian- 
kaișistului, care a ridicat veto.

state 
„aju-

a su-

ganistanulul care are loc zilele 
fi de asemenea o contribuție în 

între

Indiei", lucru subliniat de altfel tn repetat» 
rtnduri și de conducătorii sovietici.

Cu totul altfel procedează anumite 
occidentale ctnd e vorba să acorde 
tor" altor state.

Principiile de respectare reciprocă 
veranitățli statelor constitue baza relațiilor 
Uniunii Sovietice și cu celelalte țări. Vizita 
făcută tn Birmania, declarația sovieto-bir- 
mană confirmă strtngerea relațiilor priete
nești Intre U.R.S.S. și Uniunea Blrmană. 
Vizitarea Afganistanului care are loc zilele 
acestea, va 
plus la cauza păcii și a colaborării 
popoare.

Este lesne de înțeles că vizita conducăto
rilor sovietici tn India, Birmania șl Afga
nistan, nu poate fi privită cu ochi buni de 
acele cercuri reacționare, interesate tn men
ținerea încordării internaționale. Inițiatorii 
pactelor militariste de la Bagdad și ai blocu
lui războinic al S.E.A.T.O., văd în strtngerea 
prieteniei sovieto-indiene o amenințare a 
planurilor lor. Acest lucru îl sublinia de 
curtnd și ziarul .france Soir", ctnd scria 
că acestor organizații militare, prietenia din
tre Uniunea Sovietică și India le creează 
dificultăți serioase.

Presa reacționară din Apus s-a făcut lun
tre și punte pentru a răstălmăci adevărul 
despre prietenia sovieto-indiană dedindu-se 
la fel de fel de calomnii și injurii. Dar fan
tele s-au dovedit mai 
încercări de a împroșca 
luminoasă.

Uniunea Sovietică, R.
numără în total aproape un miliard de oa
meni. adică aproximativ jumătate dtn nv". 
lația întregului glob pămtntesc. Aceste țări, 
unite strtns în lupta pentru pace, pentru 
coexistență pașnică, pentru fericirea omu
lui, constituie o forță de care trubadurii 
războiului — fie el rece sau cald — stnt 
nevoiți să țină seamă. Vizitarea Indiei de 
către conducătorii sovietici, după cum se 
subliniază și în Declarația sovieto-indiană, 
reprezintă un eveniment important , pentru 
cauza păcii, căci cu acest prilej cele două 
popoare și-au reafirmat hotărtrea de a lupta 
neclintit pentru binele lumii tntregl.
-------------------------------------------------

vitale de ctt aceste 
cu noroi o prietenie

P. Chineză și India


