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Tineretul Văii Jiului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Uniujiea Tineretului Muncitor 
duce munca sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn“.

Această prevedere, înscrisă în capito
lul VIII al proiectului Statutului modi
ficat al P.M.R., are o imensă însem
nătate pentru întreaga viață a orga
nizației noastre de tineret.

Purtînd o grijă de adevărat părinte 
față de tînăra generație, partidul con
duce zi cu zi, afută pas cu pas organi
zația revoluționară a tineretului în 
toate laturile activității sale.

Marii dascăli ai proletariatului 
V. 1. Lenin și 1. V. Stalin, au arătat 
limpede că principiul conducerii de 
către partid este lucrul cel mai de 
căpetenie și mai important în întrea
ga activitate a organizației revoluțio
nare de tineret. Fără această condu
cere, organizația de tineret nu-și poa
te duce la îndeplinire sarcinile ei, nu 
poate constitui principalul ajutor și 
rezervă de cadre a partidului- Că- 
lăuzindu-se după această învățătură 
și inspirîndu-se din vasta experiență 
a P.C.U.S., Partidul Comunist din 
Romînia a făurit organizația revolu
ționară de tineret din țara noastră, 
stabilind drept lege a întregii sale ac
tivități conducerea de către partid.

încă de la înființarea sa. Uniunea 
Tineretului Comunist s-a dedicat în 
întregime luptei pentru doborîrea re
gimului burghezo-moșieresc, luptei 
pentru interesele clasei muncitoare, 
înarmați de partid cu o înaltă prin; 
cipialitate. educați în spiritul luptei 
necruțătoare contra dușmanilor po
porului muncitor, uteCiștii au dat 
străluc’te pilde de eroism și patrio
tism. Numai conducerea înțeleaptă și 
părintească a partidului, care a edu
cat și oțelit U.T.C.-ul. a putut face ca 
organizația revoluționară de tineret 
să înscrie pagini nepieritoare în isto
ria luptei poporului muncitor pentru o 
.viață mai bună.

Tradiția glorioasă de luptă a U.T.C.- 
ului este continuată astăzi de Uniunea 
Tineretului Muncitor.^ Fiind rezerva 
cea mai importantă a partidului, 
U.T.M. este condusă direct de către 
partid. Organele și organizațiile 
U.T.M. sînt subordonate direct orga
nelor și organizațiilor de partid. Par
tidul stabilește linia iustă a întregii 
activități a U.T.M., transmite, organi
zației noastre uriașa sa experiență de 
muncă revoluționară, o călește și o 
ferește de dibuiri, o înarmează cu vi
gilentă în lupta contra dușmanilor po
porului muncitor, o îndrumă zi de 
zi pentru îndeplinirea principalei sale 
sarcini: educarea comunistă a tinerei 
generații.

Conducerea de către partid — ma
nifestată prin conducere politică, în
drumare și control sistematic — nu 
știrbește cu nimic inițiativa pe care 
trebuie s-o aibă organizația noastră. 
Dimpotrivă, organizațiile U.T.M., ca 
ajutoare apropiate ale organizații
lor de partid, sînt chemate să ridice 
în fața acestora orice problemă im
portantă de la locul respectiv de mum 
că, să facă propuneri concrete și să 
ceară sprijinul pentru înlăturarea lip
surilor. Organizațiile de partid nu se 
substituie în nici o problemă organi
zațiilor U.T.M. care trebuie să se sim
tă pe deplin răspunzătoare de îndepli
nirea sarcinilor ce le revin.

Conducînd onera de făurire a socia
lismului în R.P.R., partidul a pus în 
fața poporului sarcina dezvoltării ra
pide a industriei grele — temelia dez
voltării întregii economii naționale — 
a cooperativizării agriculturii, a înfăp
tuirii 
cerea 
iilor.

revoluției culturale. Sub condu- 
încercatului nartid al comunis- 
Uniunea Tineretului Munci-

tor s-a manifestat în anii care 
au trecut de la înființarea sa ca 
un luptător înflăcărat pentru mobili
zarea tineretului la lupta pentru rea
lizarea liniei politice a partidului. în 
marile bătălii ale construcției socia
liste, în toate sectoarele de activitate, 
utemiștii, urmînd exemplul înalt a! 
comuniștilor, s-au străduit prin muncă 
avîntată să aducă o contribuție cît 
mai mare la realizarea sarcinilor date 
de partid.

In activitatea sa organizația noastră 
se călăuzește după indicațiile par
tidului care ne încurajează ini
țiativa și ne învață cum să dezvoltăm 
succesele obținute. Dar partidul nu ne 
lasă sa ne culcăm pe laurii succeselor, 
ci ne ajută să ne cunoaștem lipsurile 
și greșelile, să învingem piedicile. Un 
însemnat ajutor a primit organizația 
noastră prin Hotărîrea Biroului Poli
tic al C.C. al P.?4.R. cu privire la ac
tivitatea U.T.M. înfăptuind indicațiile 
date de partid prin această Hotărîre, 
organizația noastră a mobilizat tine
retul la lupta pentru îndeplinirea îna
inte de termen a prevederilor primu
lui plan cincinal, pentru continua spo
rire a productivității muncii și redu
cerea prețului de cost, pentru ridicarea 
permanentă a calificării. Mii și mii de 
tineri muncitori din industrie, mobili
zați de organizațiile U.T.M., au luptat 
în anii cincinalului pentru obține
rea de noi succese în produc
ție, prin aplicarea tehnicii noi și fo
losirea metodelor înaintate de mun
că. Conduse de organizațiile de partid, 
organizațiile U T M. au obținut succe
se în lupta pentru întărirea și lărgi
rea sectorului socialist al agriculturii, 
în ridicarea producției agricole la hec
tar. Ascultînd îndemnul partidului, tot 
mai multi tineri luptă perseverent pen
tru a-și însuși știința, cultura și teh
nica înaintată.

Conducerea de către partid a 
U.T.M. se manifestă puternic în spri
jinul acordat în întreaga muncă de 
educare comunistă a tinerei generatiU 
Partidul învață organizația noastră să 
lege întreaga sa activitate de educația 
comunistă, să crească tineri cu înalte 
trăsături morale, care nu se dau îna
poi în fata greutăților, înflăcărați pa- 
trioți care se dăruie cu pasiune luptei 
pentru fericirea poporului și străjuiesc 
cu vigilentă marile sale cuceriri. Tine
retul nostru poartă o neștirbită dra
goste și recunoștință Uniunii Sovie
tice, eliberatoarea și . ‘‘‘ 
noastră și este pătruns de sentimente 
de prietenie și respect fată de 
popoarele lumii.

Pentru înalta grijă care i-o 
zi de zi, tineretul patriei noastre „ 
tă partidului o dragoste fierbinte. A- 
cest sentiment puternic al tineretului 
pentru partidul conducător s-a mani
festat din plin și în întîmpinarea celui 
de-al Il-lea Congres al P.M.R., cînd pe 
șantiere. în uzine, pe ogoare, în școli, 
tineretul, după pilda și cu ajutorul 
comuniștilor, a muncit cu entuziasm 
pentru a-și îndeplini sarcinile ce i-au 
revenit.

Acum, spre noi și noi succese ne 
cheamă partidul. Drumul spre culmile 
înalte este un drum greu, spinos. Ti
neretul nu se sperie însă de urcuș. Tn 
conducerea de către partid. în îndru
marea sa părintească, utemiștii, toți 
tinerii patriei noastre găsesc noi și 
noi izvoare de tărie. Tn conducerea 
de către partid, ei văd izvorul unor 
noi succese, chezășia sigură a împlini
rii visurilor și năzuințelor lor tinerești.

Sub conducerea ta. partid iubit, vom 
merge mereu înainte 1

PETROȘANI (de la cores
pondentul nostru). — Ti
nerii mineri din Valea Jiu
lui și-au îndeplinit și depă
șit angajamentul pe care 
l-au luat în cinstea celui de 
al doilea Congres al parti
dului, de a da peste plan 
30.000 tone de cărbune. Au 
fost extrase 30.413 tone de 
cărbune și s-au executat 
997 metri liniari de galerii 
(mai mult decît era prevă
zut tn angajament pentru

și-a îndeplinit și depășit angajamentele 
brigăzile de tineret). Tinerii 
constructori au dat în folo
sința minerilor 414 aparta
mente. un cămin cu 340 
locuri, o cantină, un cine
matograf și au confecționat 
material de construcție din 
blocuri din steril, echivalent 
cu 1.706.702 cărămizi. Tinerii 
filatori de la Filatura Lupeni 
au dat peste plan, 15.092 kg. 
fire de mătase.

In muncile de folos pa
triotic peste 7.000 tineri au

colectat anul acesta 1.052.800 
kg. fier vechi, au curățat ga
leriile minelor, au înfrumu
sețat întreprinderile.

Tn lupta pentru îndeplini
rea angajamentelor s-au dis
tins numeroși tineri utemiști. 
Printre ei se numără minerii 
Apostol Vasile, Adalbert Ki- 
bedi, Mircea Costinaș, loan 
Hunyadi, constructorii Pe
tru Găvan, îosif Kis, loan 
Vida, filatoarele Olivia Be- 
lovan. Ioana Gilea, Maria 
Liszka și alții.

Termocentrala tineretului
Miercuri după amiază a 

avut loc la Combinatul si
derurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" din Hunedoara un 
miting tn cadrul căruia a 
fost predată tineretului ter-

Schimburi

spirijinitoarea

toate

brată
poar-

Succesul unei acțiuni patriotice 
a tineretului

In întreaga (ară s-au colectat — tn peri
oada 20 mal—1 decembrie a.c. — 26.528.834 
kg. fier vechi, din care majoritatea au și 
fost expediate centrelor siderurgice. Organi
zațiile U.T.M. au predat direct I.C.M. șl 
cooperativelor sătești peste 10 milioane kg. 
fier vechi.

Din aceste cantități, tn ultimele 2 luni, pe 
baza angajamentelor luate Tn cinstea celui 
de al H-lea Congres al partidului, tinerii și 
pionierii au colectat 13.131.076 kg. fier vechi 
și s-au expediat centrelor siderurgice 4.564.151 
kg, angajamentul luat de organizațiile U.T.M. 
și pionieri de a trimite centrelor siderurgice 
3.500.000 kg. fier vechi fiind depășit la 1 de
cembrie a.c. cu 1.064.151 kg.

în acest fel, organizațiile U.T.M. și de pio
nieri au contribuit direct la asigurarea sto
cului de fier vechi necesar pentru funcționa
rea în bune condițiuni a cuptoarelor oțelă
riilor.

Dintre organizațiile regionale U.T.M. s-au 
remarcat organizația orășenească U.T.M.- 
București (prim secretar tov. Olteanu Mi
ron), organizația regională U.T.M.-Hunedoa
ra (prim secretar tov. Sîrbu Dragomir), or
ganizația regională U.T.M. București (prim 
secretar tov. Marin Vasile).

Din rîndul organizațiilor orășenești U.T.M., 
rezultatele cele mai bune au fost obținute de 
organizația orășenească U.T.M. Stalin — 
regiunea Stalin (prim secretar tov. Dicoi 
loan) și organizația orășenească U.T.M.- 
Craiova (prim secretar tov. Popescu),
L Dintre organizațiile raionale U. T. M-, e

muncă activă tn această direcție au dus or
ganizațiile raionale U.T.M. „N. Bălcescu" din 
București (prim secretar tov. Popovici Con
stantin) și „Grivija Roșie“ (prim secretar 
tov. Stan Petre), organizația raională U.T.M. 
Răcari — regiunea București (prim secretar 
tov. Ilie Gheorghe) și organizația raională 
U.T.M. Alba îulia — regiunea Hunedoara 
(prim secretar tov. Sicoe loan).

Intre organizațiile de bază U.T.M., pri
mele locuri le ocupă organizația de bază 
U.T.M. „Electroputere“-Craiova, organizația 
de bază U.T.M. din G.A.S. Mînăstirea — 
regiunea București, organizația de oază 
U T.M. de la atelierele C.F.R. asamblare 
Alba îulia — regiunea Hunedoara, organi
zația de bază U.T.M. de la școala profesio
nală siderurgică ..Oțelul Roșu“ — regiunea 
Timișoara, organizația de bază U.T.M. din 
comuna Greci regiunea Craiova. organizația 
de bază U.T.M. din G.A.C. „Steagul Roșu" 
comuna Stobărăști — regiunea București și 
organizația de bază U.T.M, din S.M.T. îno- 
tești, regiunea Ploești.

Unitatea de pionieri nr. 1 fete din Călărași 
— regiunea București, unitatea de pionieri 
din comuna Dărmănești — regiunea Bacău 
și unitatea de pionieri de la Școala de 7 ani 
din comuna Bogați, regiunea Pitești, au de
pus de asemenea străduințe în colectarea 
fierului vechi.

Acțiunea de colectare a metalelor vechi 
continuă. Tineretul și pionierii au posibilita
tea ca, alături de toți oamenii muncii, să 
aducă o contribuție cit mai largă 
zionarea oțelăriilor, să participe 
ziasm ia colectarea și expedierea 
noi cantități de metale vechi.

la aprovi- 
cu entu- 
de noi și

In ajunul deschiderii celui 
de al Il-lea Congres al P.M.R.

vicepreședinte 
Chineze, vicepre- 

Apărării al R. P. 
R. P. Chineze, Nie 
C. C. al Parti- 
vrcepreședinte al

★ ★ *

Primirea delegației P. C. Chinez, în frunte cu tovarășul Ciu Do
La 21 decembrie a sosit în București de

legația Partidului Comunist Chinez invitată 
să participe la lucrările celui de al 2-lea 
Congres al P.M.R.

Din delegație Tac parte: Ciu De, 
secretar al Secretariatului C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, 
al Republicii Populare 
ședințe al Consiliului 
Chineze, mareșal al
Jun-cen, membru al
du’.ui Comunist Chinez,
Consiliului Apărării al R P. Chineze, ma
reșal al R. P. Chineze și Liu Lan-tao, mem 
bru supleant al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, membru al Comitetului permanent 
al Adunării Reprezentanților Populari pe 
întreaga Chină.

Tn întîmpinarea oaspeților, la Gara Bă
neasa se aflau tovarășii: Gh. Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, I. Chișinevschi, general de 
armată Emil Bodnăraș, P. Borilă, general 
colonel Al. Drăghici, Gh. Stoica, M. Ro
șianu, Ghizela Vass. Gh. Florescu, Gr. 
Preoteasa, 1. Vințe, T. Rudenco. M. Suder, 
FI. Dănălache, general colonel Teclu Iacob, 
general locotenent I. Tutoveanu, general 
locotenent M. Haupt, activiști de partid, 
un mare număr de oameni ai muncii.

Au fost de față acad. M. B. Mitin, redac
tor șef al ziarului „Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară 1“ precum șt 
delegații partidelor comuniste și muncito-

rești din alte țări sosiți în București pentrd 
a participa la lucrările Congresului.

Au asistat ambasadorii extraordinari și 
plenipotențiari ai : U.R.S.S. — A. A. Epi- 
șev, R.P.D Coreene — Den Em; R.D. Ger
mane — W. Eggerath; R P. Ungare — 
L. Pataki; R. P. Bulgaria — Stoian Pavlov; 
R. Cehoslovace — J. Sedivy; R. P. F. 
Iugoslavia — N. Vujanovici; R. P Albania 
— M. Lako; R. P. Polonă — J. Izydorczyk, 
precum și membri ambasadei R P. Chineze.

Tovarășii Ciu De, Nie Jun cen și Liu 
Lan-tao coboară din tren Ei sînt însoțiți 
de tovarășii Gh Apostol, general colonel L. 
Sălăjan, M. Dalea, precum și de ambasado
rul R. P. Chineze la București. Ke Bo-nian, 
care i au întîmpinat la frontieră

Delegații Partidului Comunist Chinez sînt 
întîmpinați cu aplauze și ovații. Tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej și ceilalți conducători al 
Partidului Muncitoresc Romîn și ai guver
nului schimbă calde strîngeri de mînă cu 
tovarășul Ciu De și cu ceilalți membri al 
delegației chineze.

Un grup numeros de pionieri oferă oaspe
ților buchete de flori.

Miile de oameni ai muncii aflațl în piața 
Gării Băneasa întîmpină delegația Parti
dului Comunist Chinez printr-o entuziastă 
manifestație de prietenie.

Tuturor, tovarășul Ciu De le adresează 
un călduros salut. Din nou răsună puternica 
aplauze și ovații în cinstea oaspeților.

< <

Tn timpul construcției și 
după intrarea tn funcțiune 
a termocentralei, tineretul 
și-a însușit cunoștințe bo
gate în conducerea puterni
celor agregate.

mocentrala combinatului 
construită recent.

Cu acest prilej, termocen
trala Combinatului 
Gheorghiu-Dej“ 
doara a primit denumirea: 
„T ermocentrala tineretului“.

de onoare în întreprinderi ..
PLOEȘTI (De la corespondentul nos

tru).
Constructorii de utilaj petrolifer de la 

uzinele „1 Mai“ Ploești au organizat în 
cinstea Congresului partidului o zi a 
schimburilor de onoare în toate sectoa
rele de muncă.

încă din vreme, brigăzile de tineret din 
toate secțiile producătoare ale uzinei 
și-au pregătit condiții bune de muncă

Bilanțul celor trei schimburi de lucru 
a scos în evidentă faptul că întreaga 
uzină a trimis schelelor petrolifere cu 
19,10 la sută mai mult utilaj.

Tînărul frezor Petre Gheorghe a reali
zat singur în ziua schimburilor de o- 
noare o depășire de trei norme și ju
mătate.

Sosirea altor delegații străine invitate la Congres

„Gh. 
din Hune-

GALAȚI (de la corespondentul nostru). 
Tn ziua schimbului de onoare, încă la 
începerea lucrului, la țesătoria „Filimon 
Sîrbu“ Galați munca a decurs cu 
suflețire. In această zi, țesătoarele 
înscris cele mai frumoase realizări 
producție.

Țesătoarea comunistă loan Maria 
reușit ca în cele 8 ore de lucru să reali
zeze 69 metri țesături peste plan din 
noul sortiment: „rochițe pentru copii“. 
La fel de bine au lucrat în ziua schim. 
bului de onoare și utemistele Cătană 
Nastașia. Podașcă Adela, Brînză Euge
nia și altele, care au depășit normele cu 
128 166 la sută.

In această zi, aici, s-au produs 1200 
metri pînză mai mult decît prevedea pla
nul zilnic de producție.

întocmirea schiței planului general 
de sistematizare a Capitalei

Institutul „Proiect București“, îndeplinind 
sarcinile prevăzute în Hotărirea Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn și 
a Consiliului de Miniștri al R.P.R. cu pri
vire la reconstrucția socialistă a Capitalei, 
a întocmit schița planului general de siste
matizare a orașului București.

Schița planului general care constă din 80 
planșe și un memoriu general a fost întoc
mită cu concursul a 25 de instituții de studii 
și cercetări și institute de proiectare.

După ce a fost supusă discuțiilor Comisiei 
Permanente de deputați ai Sfatului Popular 
al Capitalei pentru arhitectură și sistemati
zare, precum și unor dezbateri largi organi-

în- 
au 
în

a

tn cola- 
general 
Comite- 
al Ca

zate de către Uniunea Arhitecților, 
borare cu A.S.I.T., schița planului 
de sistematizare a fost prezentată 
tului Executiv al Sfatului Popular 
pitalei.

Intr-o ședință ținută la începutul lunii de
cembrie, Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei a dezbătut proiectul 
prezentat, a dat indicații de îmbunătățire și 
a stabilit să supună schița planului general 
astfel îmbunătățit Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne.

(Agerpres)

Miercuri seara au sosit în Capitală dele
gațiile Partidului Comunist din Cehoslovacia 
și Partidului Comunist Italian, invitate să 
participe la lucrările celui de al 2-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Romîn.

Din delegația Partidului Comunist din 
Cehoslovacia fac parte tovarășii: Vaclav 
Kopecky, membru în Biroul politic al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și Frantisek 
Zupka, membru al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Consiliului Central al Sindicatelor 
din R Cehoslovacă.

Delegat al Partidului Comunist Italian 
este tovarășul Giovanni Roveda, membru în 
Biroul Politic al Partidului Comunist Italian, 
senator.

Oaspeții au fost însoțiți la sosirea pe teri
toriul țării noastre de tovarășii Simion 
Bughicl și Stelian Moraru.

La gara Băneasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de tovarășii Gh. Apostol, general de 
armată Emil Bodnăraș, general colonel Al. 
Drăgtvci, Liuba Chișinevschi, C. Doncea, 
Tiberiu Torok, activiști de partid, numeroși 
oameni ai muncii.

A fost de față acad. M. B. Mitin, redactor 
șef al ziarului „Pentru pace trainică, pentru 
democrație populară 1“

Au fost prezenți J. Sedivy, ambasadorul 
R. Cehoslovace și membrii ambasadei.

Cei prezenți au făcut oaspeților o primire 
călduroasă.

Comitetului Central al

Miercuri la amiază au sosit delegațiile 
Partidului Muncii din Coreea, Partidului 
Popular Revoluționar Mongol și Partidului 

’ ' “ ......................... să participe
Congres al

Comunist din Finlanda, invitate 
la lucrările celui de al 2-lea 
P.M.R.

Delegația Partidului Muncii 
este alcătuită din Ha San Du, 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, șeful 
secției organizatorice a C.C. al Partidului 
Muncii și Ko Bon Ghi, președintele Comite-

din Coreea 
membru al

Suder și deambasadorul
tn Capitală

tului Orășenesc din Phenian al Partidului 
Muncii din Coreea.

Din delegația Partidului Popular Revo
luționar Mongol fac parte Gombîn Cimid, 
membru al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, redactor șef al ziarului 
Unen și Togtîn Loohudz, secretar al Co
mitetului regional Gobi Altai al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, deputat în 
Marele Hural Popular.

Din Finlanda a sosit Antti August Timo- 
nen, membru al C.C. al Partidului Comunist 
din Finlanda.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost 
întîmpinați de tovarășii M. Roșianu, Ghi- 
zela Vass, Gh. Florescu, Mihai 
numeroși oameni ai muncii.

A fost de fatță Den Em,
R.P.D. Coreene la București.

★

Miercuri dimineața au sosit
delegațiile Partidului Muncii din Elveția și 
Partidului Comunist din Israel, invitate să 
participe la lucrările celui de al 2-lea Con
gres al P.M.R.

Din delegația Partidului Muncii din Elve
ția fac parte Edgar Woog, secretar general 
al Partidului Muncii, și Karl Odermatt, 
membru al C.C. al Partidului Muncii, redac
tor șef al ziarului „Vorwärts“.

Delegația Partidului Comunist din Israel 
este formată din Zvi Arie Breitstein, mem
bru al Biroului Politic al Partidului Comu
nist din Israel, redactor șef al ziarului „Kol 
Haarn“, și Saliba Khamis, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Israel, secretar de 
partid al districtului Nazareth.

In gara de Nord, oaspeții au fost întîm- 
pinați de tovarășii P. Borilă, Șt. Voitec, So
rin Toma, 1. Gh. Maurer, T. Rudenco, D. Si- 
mulescu, liie Dănoiu și alții.

Acordarea Premiului de Stat
al Republicii Populare Romîne pentru lucrările deosebit 

de valoroase realizate în anul 1954
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
acordat Premiul de Stat a) Republicii Popularea acordat Premiul de Stat al Republicii Populare 

Romîne pentru lucrările deosebit de valoroase reali
zate în anul 1954, după cum urmează:

a. în domeniul științelor 
fizico-matematice

CLASA 1-A IN VALOARE DE 50.000 LEI

Academicianului prof. Miron Nicolescu — pentru lucrarea 
„Analiza matematică“ voi. 1 și 2.

b în domeniul științelor 
tehnice

CLASA 1-A IN VALOARE DE 50.000 LEI

Colectivului format din: prof. dr. ing. Remus Răduleț, 
prof. dr. ing. Ștefan Bălan, inginer Carol Neuman, prof. 
ing. Radu Țițeica, pentru contribuția dată la elaborarea 
lucrării „Lexiconul Tehnic Romîn“ voi. 1-7.

CLASA 2-A IN VALOARE DE 40.000 LEI

Inginerului Paul Dimo — pentru lucrarea „Cauza su
pratensiunilor prelungite în rețelele trifazate cu neutrul 
izolat".

c. — în domeniul științelor 
biologice, agricole și geologice

CLASA 1-A IN VALOARE DE 50.000 LEI

1. Academicianului prof. dr Gheorghe Macovei — pen
tru lucrarea „Geologie strafigrafică“.

2. dr. ing. Constantin D. Chiriță — pentiu lucrarea „Pe
dologie generală“.

CLASA 2-A IN VALOARE DE 40.000 LEI
Colectivului format din : dr. Vladimir T. Căpățînă, 

Ion R. Marinescu, dr. Nicolae 1. Varachiu — pentru 
crarea „Chirurgie veterinară de campanie“.

în domeniul științelor 
medicale

d

CLASA 2-A IN VALOARE DE 40.000 LEI

dr. 
lu-

Profesorului dr. Ion T. Niculescu — pentru lucrările știin
țific« privitoare la atudiul istologie al interoreceptorilor.

e. — în domeniul științelor 
istorico-filologice și filozofice

CLASA 1-A IN VALOARE DE 50.000 LEI

1. Academicianului prof. forgu Iordan — pentru lucra
rea „Limba romînă contemporană“.

2. Academicianului prof. Petre Constantinescu-Iași — 
pentru lucrarea „Relațiile culturale romîno-ruse din tre
cut“.

CLASA 2-A IN VALOARE DE 40.000 LEI

1. Colectivului format din : Vladimir Dumitrescu — cer
cetător științific. Hortensia Dumitrescu — cercetător știin
țific, conf. univ. M. Petrescu-Dîmbovița, asistent univ. N 
Gostar, pentru monografia arheologică „Hăbășești“.

f. — In domeniul invențiilor
CLASA 1-A IN VALOARE DE 50.000 LEI

Colectivului format din : inginer Andrei Cristian, inginer 
Pavel Balaytt, inginer Andrei Benedek, pentru inventarea 
unei noi mașini de filat bumbac.

g. — In domeniul lucrărilor 
excepționale și al perfecționării 
radicale a metodelor de producție

CLASA 1-A IN VALOARE DE 40 000 LEI

Colectivului format din: inginer Paul Deac. inginer Va
sile Hossu, inginer Francisc Vass. tehnician Francisc ioano- 
vitz. pentru proiectarea și realizarea mașinei „Combină" 
pentru prelucrat carcase de electromotoare.

CLASA 2-A IN VALOARE DE 30 000 LEI

1. Colectivului format din: inginer Radu Manicatide, 
inginer Ion Dehau, tehnician ion Lupșe, proiectant 
Gheorghe Bogdan, proiectant. Vasile Dochiță, pentru pro
iectarea și realizarea avionului de transport și sanitar 
l.A.R. 814-m.r. 2 și a avionului utilitar IAR. 817

2. Inginerului Cornelius Nicodimescu — pentru reali
zarea instalației de curățire a țițeiului cu ajutorul curen
tului electric.

CLASA 3-a IN VALOARE DE 20.000 LEI

1. Colectivului format din: prof. ing. Alexandru Ni- 
colau, inginer Gheorghe Hortopan. tehnician. Wolf Lerner, 
inginer Marius Hăngănuțiu, inginer Valeriu Liuba, pentru 
proiectarea și realizarea redresorului de înaltă tensiune 
9,6 kw., 240 A. Curent continuu.

2. Colectivului format din: tehnician Vladimir Noviț-

Almaș — pentru

VALOARE DE

25.000 LEI 
romanul „Neculal

15.000 LEI

Munteanu — pentru romanul „Tn

chi, maistru Zaharia Sabău, maistru Daniel Fulop, pen
tru realizarea de noi tipuri de planoare.

3. Colectivului format din: inginer Nicolae Gheorghiu, 
Inginer Mircea Slăvescu, inginer Cristian S. Marinescu 
pentru proiectarea și realizarea mașinii de centrifugat 
stîlpi de beton armat.

h. — In domeniul prozei
CLASA l-A IN VALOARE DE 30.000 LEI

Scriitorului V. Em. Galan — pentru romanul „Bără
gan“.

CLASA 2-a IN VALOARE DE
Scriitorului Dumitru

Milescu Spătarul“.
CLASA 3-a IN

Scriitorului Francisc 
orașul de pe Mureș“.

i. — In domeniul poeziei
CLASA l-A IN VALOARE DE 30000 LEI

Poetului Mihal Beniuc — pentru volumul de versuri 
„Mărul de lingă drum“.

CLASA 2-a IN VALOARE DE 25000 LE1
1. Poetului George Lesnea — pentru traducerea romanu

lui în versuri „Evgheni ©neghin“ de A Pușkin.
2. Poetului Mihu Dragomir — pentru poemul „Răz

boiul".
3. Poetului Alfred M. Sperber — pentru traducerea în 

limba geimară a volumului „Poezii populare romînești“.
CLASA 3-a IN VALOARE DE 15-000 LEI

1. Poetului Kiss Jen6 — pentru volumul de versuri „Rap
sodie de drum“.

2. Poetului Anatol E. Baconski — pentru volumul de 
versuri „Cîntece de zi și de noapte“.

— In domeniul criticii literare
CLASA 2-a IN VALOARE DE 25.000 LEI

Profesorului univ. Ion Vitner și conferențiarului univ. 
Ovid. S. Crohmălniceanu — pentru contribuția dată la 
elaborarea volumului 11 al „Istoriei literaturii romîne“.

k

J

In domeniul muzicii
a) Compozifie

CLASA 1-A IN VALOARE DE 30.000 LEI 
Compozitorului Mihall Andricu — pentru Simfonia IV. 

Sim.onieta IV și Suita V pentru orchestră simfonică 
^Continuare tn pag. 8-a)
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A- ®SCHIMBUL DE MIINEAL VECHII GARZI
Prin Grivifa Roșie și Valea Jiului

înainte de a intra în schimb, o parte din brigada de tineret din secția instalații 
mecanice a Complexului „Grivița Roșie" a observat, împreună cu comunistul Burdulea. 
un „amănunt neprevăzut ivit i.. --------- . .
rezolvată repede.

în lucrarea unei piese. Dar problema va fi fără îndoială

MAISTRUL $1 
mais- 

__ , intrat 
l'a „bunuri de larg consum11. Se uită 
atent prin atelierul nu prea mare, 
căutînd pe cineva, apoi intră în bi
rou ; o cămăruță în care "f,s 
grămădite felurite piese, 
mostre...

— Măi Marinescule, se 
bărbat înalt puțin slăbuț

Cu un sul de hîrtie în_ mînă 
trul Vilău din secția fierărie, a

se află în- 
dispozitive,

adresă unui 
_____ ___  r_,,„ __ , cu ochii 
migdalați. I-a uită-te și tu pe planul 
ăsta, și-i întinse în față sulul de 
hîrtie.

— O menghină pneumatică pentru 
montat arcuri ?

— Da, asta-i ideea.
Maistrul Marinescu ieși repede din 

birou și îl chemă pe un tînăr ce cer
ceta atent un ax

Vișan, i-a privește 1 
foaia de hîrtie erau schițate 

cîteva linii, ideea, cum se spune, 
decursul anilor maistrul Mari-

Pe 
doar

In
nescu s-a obișnuit să se consulte cu 
tînărul său ucenic și prieten, Vișan 
Constantin. Au trecut 12 _..l -Î..2
s-au cunoscut. In 1945, mic, slăbuț, 
Vișan venise să învețe meseria, 
trînul era lucrător pe atunci, 
luat de mînă și l-a dus în 
sertarului cu scule.

„Păstrează-le, îngrijește-le. De 
tăzi ele sînt și ale tale. Iubește-le, pre- 
țuiește-le, fără asta nu vei putea fi 
niciodată un bun meseriaș“.

Au fost ani de muncă grijulie, a- 
tentă, pentru a face din copilul de ieri, 
un om care să-l întreacă în meserie. 
De atunci, s-a obișnuit să discute totul 
cu el. „Vreau să-1 ajut să gîndească" 
mai mult, să trăiască pe picioarele lui.

...Acum în biroul maistrului, stau 
aplecați deasupra hîrtiei. Calculează, 
schițează cu atenție, cu migală și cu 
suflet.

Au trecut zile de căutări chinuitoa
re. Vișan simțea că la dispozitiv mai 
lipsește ceva. Ce însă... ? Și producția 
avea nevoie de această menghină.

...Sta aplecat peste banc, controlînd 
suprafața unei piese. O scoase din 

și o puse alături. Tresări, 
strînse menghina la loc de 
„Cum de nu m-am gîn- 

fugă în biroul maistrului

10 ani de cind

ELEVUL SAU
tiv ce urma să fie plasat între piston 
și menghină.

...Vișan lucrează la confecționarea 
menghinei pneumatice. In urma pro
punerilor lui, menghina pneumatică a 
fost îmbunătățită cu dispozitive noi 
care i-au îmbunătățit calitatea.

Vișan a complectat o idee cu al
tele. Vișan a creat. Și bătrînul mais
tru își privește elevul cu satisfacție 
și căldură.

„Simt în mine puterea de a face 
lucruri mari — spune Vișan. Nu am 
încă destulă pricepere. Pentru aceas
ta am intrat la școala de maiștri. În
văț. E greu. Cîteodată e parcă mai 
greu decît atunci cînd lucram în 
uzină. Dar nu-i nimic. învăț. învăț 
pentru că vreau să dau partidului mai 
mult. Simt că arde ceva în piept, care 
mă împinge spre lucruri mari. M-am 
apucat de astfel de lucruri și m-am 
lovit de propria-mi nepricepere. Cu
nosc încă puțin și vreau să cunosc 
mai mult. Pentru asta învăț, și-am 
să învăț oricît mi-ar fi de greu“.

Un bun tovarăș
Niciodată nu va putea uita tînărul ingi

ner Dumitru Croicu anii de studii în ma
rele oraș Dnepropetrovsk. Au fost ani de 
acumulare intensă din bogatul tezaur al 
științei și tehnicii sovietice.

Timpul a trecut și iată-1 venit tn Corn 
plexul Grivița Roșie. Dornic să aplice 
în munca sa cele învățate în U.R.S.S încă 
de la ' 
giner, 
secția 
puneri 
ceastă 
Planul 
reparația cazanelor de locomotive nu era 
efectuată ritmic în fiecare decadă, exista 
încă o slabă organizare a locului de muncă.

In nenumărate rînduri comuniștii Cioc 
Marin, Mușetcscu Gh„ Dan Anton și alții 
l-au ajutat pe Dumitru Croicu l-au încurajat 
atunci cînd a fost nevoie, i-au sprijinit ini
țiativele menite să ducă la îmbunătățirea 
muncii în acest sector.

La începutul acestui an în viața tînărului inginer s-a 
produs un eveniment deosebit. El a fost primit de către 
comuniști în rîndurile lor. Primirea în partid l-a făcut 
să se simtă și mai răspunzător de soarta secției în care 
lucra. Și în zilele acelea s-a conturat și mai puternic în 
el dorința de a face tot ce omenește e posibil pentru a ri
dica această secție la rangul de secție fruntașă. A fost 
printre primii care a dat tot concursul pentru extinderea 
inițiativei patriotice a oamenilor din Complex, desfășu
rată sub îndrumarea comitetului de partid, sub lozinca 
„Producînd locomotive și vagoane mai multe, cu chel
tuieli mai, puține, întărim patria, apărăm pacea 1“

In luna iulie, inginerului Dumitru Croicu i-a fost în
credințată o nouă și importantă sarcină: conducerea 
secției cazangerie.

Au urmat zile grele, zile de zbucium. I se încredințase 
una dintre cele mai importante secții din Complex. Nici 
valul incertitudinilor nu l-a ocolit. întotdeauna a simțit 
însă alături umărul tovarășilor săi comuniști și ute- 
miști. „Cu ce să încep ?“ Sta în mijlocul atelierului și 
privea. In toate părțile oameni. Majoritate tineri. „Da, 
cu ei trebuie să încep“. Și oamenii aceștia împreună cu 
el au pornit să dea viață unor importante măsuri teh- 
nico-organizatorice. Și astfel pentru prima dată 
secția cazangerie a devenit secție fruntașă, menținîndu-și 
acest titlu 5 luni

începutul activității sale tînărul in- 
ascultînd de sfatul comuniștilor din 
cazangerie, a făcut numeroase pro- 
pentru îmbunătățirea muncii. Tn a- 
secție existau însă multe lipsuri, 
de producție era îndeplinit cu greu,

Dedicație noii generații

00oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo«

menghină
Desfăcu și 
cîteva ori. 
dit ?“...

Intră în
fi schiță grăbit desenul unui dispozi-

| Brigada din care face parte candidatul de partid g 
| Costea Constantin, împreună cu cealaltă brigadă de 8 
8 tineret de la turnătorie-bronz, și-au îndeplinit anga- R 
| jamentul luat în cinstea Congresului. Ei au dat prin g 
8 muncă voluntară piesele pentru o locomotivă.
| Zamfir Nicolae este unul din membrii brigăzii de R 
| cazangii conduse de Culea Neculai. g
Q>0OOOOOOOOOOOO0000000030000000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL

consecutiv, timp în care au fost reali
zate peste plan 27 cazane de loco
motive.

Recent comuniștii din secția cazan
gerie au analizat felul în care au fost 
îndeplinite angajamentele în cinstea 
Congresului. Cazangiii în frunte cu 
șeful lor, ing. D. Croicu, pot raporta 
cu mîndrie partidului despre realiză
rile lor. In loc de 10 cazane de loco
motive cît se angajaseră să dea peste 
plan, ei au realizat 13 cazane și a- 
cestea cu 23 de zile înainte de ter
men. Reînnoindu-și angajamentele, ei 
au hotărît ca pînă în ziua de 23 de
cembrie să realizeze planul pe în
treaga lună decembrie.

Ca un dar prețios dat partidului, 
tînărul inginer a executat și pus în 
aplicare proiectul primului cazan 
complect sudat, realizat pentru prima 
oară în patria noastră.

Această realizare ușurează munca 
cazangiilor, iar prin eliminarea 
muncilor grele de nituire, se 
complect operațiile de găurire 
nituri, cît și filetarea găurilor 
antretoaze.

Tînărul inginer Croicu este 
ciat de întreg colectivul secției ca 
zangerie ca un talentat descoperitor 
al noului.

Un miner mi-a povestit mai demult urmă
torul fapt:

Cîțiva uteciști din Petrila, urmăriți de 
Siguranță, țineau ședințele în Peștera Bolii, 
sus, în inima munților și a pădurilor.

Mi-i închipui pe cei trei uteciști stînd în 
întuneric și vortind în șoaptă despre sar
cinile lor de a doua zi. Poate că aveau de 
gînd să împartă manifeste sau să prefacă 
în pulbere un tren cu armament. înăuntru 
era beznă grea, adîncă — dar se făcea lu
mină atunci cînd ei visau zorile limpezi ale 
viitorului. Ei vorbeau în șoaptă, mai încet 
decît susurul abia auzit al izvorașului care 
de acolo dintre stînci se năștea — dar ce 
răsunet puternic, ca un ecou nesfîrșit, a- 
veau apoi cuvintele lor în inimile oameni
lor !

Si parcă atunci, știindu-i în sînul ei, pă
durea trosnea atentă la fiecare pas de fiară, 
și parcă piatra pe care ei se sprijineau își 
îndulcea asprimea — pentru că natura îi 
cunoștea și-i ocrotea ca pe fii săi.

Un miner din Lupeni mi-a povestit:
L-am cunoscut pe Vitoș Gavrilă. A fost 

un băiat dîrz și îndrăzneț. Faptul acesta s-a 
întîmplat în 1929, în timpul grevei. Minerii 
ședeau în curtea minei și așteptau încordați. 
Primul regiment de ostași refuzase să tragă. 
Dar începuseră să vină alții, care-și așezau 
repede mitralierele spre noi, gata să deschidă 
focul. Atunci a venit prefectul. S-a urcat pe 
scările clădirii ca să fie spre vederea tuturor 
și începu să vorbească. Ne îndemna să re
nunțăm la grevă și să intrăm în mină. Alt
fel vom avea de înfruntat gloanțele.

— Ei, ce ziceți ? a întrebat el înfuriat 
de privirile noastre reci, încruntate.

Atunci a ieșit dintre noi Vitoș Gavrilă. 
Avea o privire întunecată de ură și pășea 
greu și rar de parcă vroia să strivească sub 
picioare, pietrele pe care călca S-a oprit la 
cîțiva pași în fața prefectului și s-a uitat la 
el măsurîndu-1 cu scîrbă.

— Să intrăm în mină ? Să scoatem căr
bune ? Să mă tîrăsc prin galerii flămînd și 
să mor îngropat sub pietre pentru voi ? Dar 
pîine de ce nu ne dați ? Unde-i pîinea noa
stră î

— Jandarm 1
— Dacă nu ne dați pîine n-o să vedeți o 

fărîmă de cărbune! Și Vitoș mai făcu cî- 
țiv.a pași spre el. Atunci prefectul a scos 
pistolul și a tras. Flăcăul s-a prăbușit. Au 
început să tragă și mitralierele, a început 
masacrul.

Mai tîrziu, peste ani ne aminteam mereu 
de Vitoș.

— Ce băiat a fost 1 Plin de curaj și dîr- 
zenie.

— De ce te miri ? Era utecist.
...Așa au știut uteciștii să lupte, să moa

ră. Ei au fost puțini atunci. Dar cei care 
i-au urmat, generația tînără de 
Văii Jiului, e neasemuit de mare 
nică. Acestei generații, care și-a 
ea cu abnegație truda pentru ca 
rească din Valea Plîngerii, Valea 
de astăzi, trebuie să-i fie închinate 
de laudă cele mai frumoase.

poate că e mult spus 
„filozofia lui Sido
rov“1. Asta e de fapt

o credință a lui. El, 
un tînăr care abia și-a 
sărbătorit un sfert 
de veac, de viață, din
tre care aproape un 
deceniu l-a petrecut la 
sute de metri sub pă- 
mînt, are nenumărate 
amintiri frumoase. In 
primul rînd poate să-ți 
vorbească o zi în
treagă despre poves
tea fiecărui suitor făcut de brigada lui, 
pentru că de fiecare dată s-a întîmplat un 
fapt interesant. Ori a făcut Kiș Carol — or
tacul acela mic cu care s-a fotografiat — 
vreo trăznaie, ori au avut de înfruntat greu
tăți mari care erau să-i dea gata.

— Dar pînă la urmă a mers — încheie Si
dorov liniștit de fiecare dată.

Anul acesta Sidorov a fost primit în par
tid. Cînd îl întrebi despre aceasta scoate din 
pufoaică un carnețel mototolit și-ți citește 
de pe el aproape întregul proces-verbal al 
ședinței. Prelușec Francisc, Cenaru Gheor- 
ghe și Buliga Ion i-au dat recomandări; 
Cenaru a vorbit despre perioada din '53 
cînd a lucrat în brigada lui, Buliga despre 
situația 
se află

„oct. 
„nov. 
„dec.

zat“.

Minerul comunist Haidu Iiiliu, Erou al Muncii Socialiste 
poartă pentru tinerii mineri o grijă deosebită. întotdeauna în 
brigada sa au lucrat tineri pe care el i-a calificat într-un timp 
scurt. Lui Haidu îi e greu acum să-și amintească numărul 
tuturor tinerilor care au învățat meseria de la ei.

— Cred că sînt peste 50, spune el zîmbind.
Din bogata sa experiență în meseria de miner au multe de 

învățat și tinerii care acum se pregătesc să devină ingineri șl 
tehnicieni pentru minele noastre. Iată-1 în fotografia de mai 
sus pe Haidu Iuliu vorbindu-le studenților de la Institutul de 
Mine din Petroșani despre experiența sa în muncă.

de acum etc. Tot în acest carnețel 
și situația planului brigăzii sale.
- 36% '
- 100%
— pînă la Congres, planul reali-

t Cele 645 brigăzi de tineret din Valea j 
f Jiului, dintre care 395 la subteran, s-au! 
[ angajat să dea pînă la Congresul par- J 

tidului 30.000 tone de cărbune peste plan, j 
( Angajamentul acesta a fost îndeplinit j 
ț și depășit. Numai pînă la 1 decembrie J 
(ele au dat 27.000 tone.

★

Amintiri

reduc 
pentru 
pentru

apre-

cStătea în picioare, 
in fața unei uși des
chise prin care răzbă- 
tea larma de glasuri, 
înconjurat de un grup de tineri nerăbdători.

— Nici o vorbă în plus, băieți. Vorbele 
multe sînt și nu 
angajat să dăm peste plan trei cazane în 
luna noiembrie și am dat patru. In decem
brie, pînă la Congres, vom da încă unul. Ce 
ziceți ? Și se uită întrebător la băieții din 
brigadă.

Se priviră între el, zîmbiră, șl...
— S-a făcut. Mai
...Culea privi din 

Tn toată dimineața 
încordat. „Astăzi... 
din perete. Avea momente cînd i se 
că timpul trecea prea repede, iar a'.t

U L E A
in pi .

sînt bune. Scurt 1 Ne-am

dăm unul...
ușă oamenii din 

aceea, ceva l-a , 
astăzi...“ Privea ceasul 

se părea
• altele, în 

care-1 scutura febra nerăbdării, privind mer
sul de melc al acelor din cadran. In sală, 
erau oameni cunoscuți. Toți. Și toți îl cu
noșteau și pe el. Intră, își scoase basca și 
se opri în mijlocul camerei, înalt^ cum era, 
cu privirea adîncă, neștiind ce să facă un 
timp, cu mîinile mari, nervoase. Cineva îi 
făcu loc și se așeză. Era liniștit și nu se 
mai gîndea nici ce va răspunde la întrebări 
ți nici la ce va povesti din viața lui.

Tn sală, pînă la începerea ședinței, oa
menii discutau lucruri obișnuite din secție.

...Cu tot începutul lui decembrie, era cald 
Oamenii înaintau fără grabă, după amiaza 
era liniștită, iar tn fața^ 
priveau preocupate parcă 
ce vedeau. Toate acestea 
trezești spunînd: „parcă 
duminică .

sală, 
ținut

vitrinelor feteie 
exclusiv de cele 
te făceau să te 
ar fi sărbătoare

i
Neculai Culea ar fi putut merge la raion 

cu tramvaiul. S-a oprit însă în poarta uzi 
nei, a respirat adînc și a privit cu ochi mari 
oamenii ce treceau prin fața lui. îi venea 
să desfacă brațele, să strige de bucurie și 
să strîngă pe primul trecător. „Sînt om, 
știți voi! Sînt om mai mult decît am fost 
pînă acum“ Vroia să fugă, să alerge, să 
ciufulească fetele, să le sărute. A plecat însă 
cu pas domol spre comitetul raional U.T.M.

In minte treptat, îi reveneau din ce în ce 
mai clar imaginile ședinței... S-a sculat în 
picioare să-și spună biografia. Oamenii 
priveau atenți, curioși chiar.

Ce-a spus ? A vorbit parcă ceva de 
de maică-sa, de sora lui, de anul ’46. 
pe-atunci de taică-său nu mai știa 
mic. Plecase la luptă împotriva fasciștilor... 
Secetă, foamete. Oamenii își vindeau pămîn- 
tul. Mamele își dădeau copiii slugă. Și-apoi 
Meluș, cu atelierul Iui de fierărie și cei 
ucenici. „S-a dus mama și l-a 
mă primească“.

„Să învețe băiatul o meserie, 
luș. E muncitor, e-ascultător. 
dom1 Meluș...“

Și l-a primit pe patru ani, 
hrană, fără îmbrăcăminte, 
meseria. Și-a avut dom’ 
învețe „meserie“.

meserie, 
fiu și eu

Meluș își

ca

îl

sat, 
Da, 
ni-

rugat
șase 

să

Medom’
Primește-1,

fără leafă. 
Numai să-n- 
Meluș grijă

Pe scurt
• Tn momentul de față, aproape 400 de tineri au munci

de răspundere pe linie economică și politică în Complexul 
"G»VInaani°?cîn'cinalului, din Complexul „Grivița Roșie“ au 
fost trimiși în munci de răspundere în aparatul de stat, in 
armată, cît ți în munca de activiști pe tărîm social aproape 
500 de tineri. ... „ ,

• Tot în anii cincinalului, în secțiile Complexului „Grivița 
Roșie“ au învățat meserie aproape 1000 de tineri.

In afară de aceștia peste 270 au fost trimiși in diferite 
scoli (școli de maiștri, universitatea muncitorească, școli de 
impiegați de mișcare etc.), iar alți 200 au urmat cursurile 
de minim tehnic din cadrul întreprinderii.

• De cînd s-au deschis porțile partidului și pînă astazi 
■ aproape 270 de tineri au făcut cerere de a fi primiți în rîn- 
' dul candidaților șl membrilor de partid. Dintre aceștia 180
au fost primiți candidați de partid, iar 64 membri de partid.

fără 
vețe 
să-l

— ...Neculai, ia sapa și fugi 
Și Culea lua sapa și mergea la grădină. O 
uda cu sudoare și grădina rodea, iar dom’ 
Meluș rîdea satisfăcut.

— ...Neculai, porcii 
nu sînt spălați. Și 
Culea-i spăla, le rî- 
nea cotețele, îi hrănea. 
Și porcii se îngrășau. 
Și dom’ Meluș se în- 
grășa.

— ...Neculai, n-are 
cucoana apă. Și Culea 
lua găleata și căra 
apă pînă-1 ustura la 
ficați. Și-l mulțumea 
cucoana c-o palmă 
după ceafă, c-avea 
dom’ Meluș o cucoa
nă...

Și-a îndrăznit șl el, 
să ceară într-o zi 
să-nvețe lucrul pentru 
care venise: meseria.

la grădină.

— Ce, mă? Nu-ți 
convine ?... Și-avea o 
voce, dom’ Meluș și-o 
uitătură...

— A venit mamă-ta plîngînd la mine să te 
primesc și tu faci gură ?

— Vreau să-nvăț mai repede 
dom’ Meluș. Sînt mare, vreau să 
om.

— Om ? Ha, ha, ha. Și dom’ 
lovi cu mîinile pîntecul.

Om, mă, tu? Dintr-un țărănoi
nu poate ieși decît o slugă. Auzi, om 1 
ha, ha...

...Culea își iuțise pașii, fără să-și 
seama. „Om... Da, sînt om, oamenii cei 
oameni, comuniștii, m-au primit azi în 
locul lor. Eu sînt om. Tu ești prost, dom’ 
Meluș. M-ai învățat însă să te urăsc. Ești 
prost, dom’ Meluș. Și lacom... Și rău... Și 
pentru toate astea mie-mi vei da socoteala, 
în fiecare zi”. Se lovi de cineva, își ceru 
scuze și merse mai departe.

Toamna lui '51... Complexul Grivița Roșie 
Aici a început să învețe adevărata meserie. 
Avea 18 ani. Oameni noi, preocupări noi. 
Și cazanele acelea mari de locomotivă... 
Cînd era mic privea mirat trenul. „O namilă 
ca asta, merge singură, fără cai, fără boi...” 
Acum privea mirat: „cum, un tînăr, poate 
cu un an mai mare ca mine, conduce o e- 
chipă atît de mare de tineri1.

— Mă, Neculai, tu ești băiat deștept și 
înveți repede meseria. Și bătrînul cazangiu, 
comunistul Ion N. F. Ion, îl apucă de umeri 
privindu-1 cu dragoste. Să știi că o să iasă 
om din tine.

...Privi mirat în jur. „Uite, fir-ar să fie, 
că am trecut de raion“. Se întoarse și 
după puțin timp intră într-o sală mare, pli
nă de larma veselă a tinerilor.

— Tovarăși, brigadă fruntașă pe raion, 
spuse cineva din prezidiu, este brigada con
dusă de tovarășul Neculai Culea din cadrul 
Complexului Grivița Roșie.

Băieții din brigadă îl împinseră pe Culea 
spre masa prezidiului, să primească dra
pelul.

Culea era puțin emoționat. „Intr-o sin
gură zi, atîtea. Am fost primit candidat de 
partid. Acum drapelul și...“ și nu știe ce 
să mai facă. „Ce le-a zis băieților să spună?“ 
A, da... Cazan... încă 
vorbă multă“.

In sală, unul dintre 
tovarășul.

— Și pe ăsta. Avem

unul... Scurt... Fără

astăzi a 
și puter- 
dăruit și 
să înflo- 
Bucuriei 

cuvintele

Cînd în sfîrșit am dat de el, Sidorov Va- 
sile tocmai atunci se fotografia. Era cu 
nevastă-sa — o fetișcană timidă, cu obrajii 
aprinși de emoție — și cu doi ortaci din bri
gada lui, unul mic și țanțoș cu o floare 
prinsă la butonieră și altul înalt, stînd grav 
și țeapăn. A trebuit să aștept mult pentru că 
băieții au vrut să facă poziții cit mai di
verse și mai reușite.

— Cu ce prilej vă fotografiați ? i-am în
trebat mai pe urmă.

— Așa, ca să avem și noi o amintire îm
preună, mi-a răspuns Sidorov. Eu mi-am 
făcut poze cu toți ortacii care au trecut prin 
brigada mea E bine ca să aibă omul de ce 
să-și aducă aminte mai tîrziu. Altfel, o viață 
fără amintiri...

Filozofia lui Sidorov era cît se poate de 
simplă : Viața unui om e searbădă, sterilă 
atunci cînd nu are nici o faptă frumoasă 
de care să-și poată aminti mai tîrziu. Dar

La ultimul punct face și o remarcă ; pla
nul se face pînă în ziua de 15. Sidorov mai 
poate să-ți spună dacă dorești, că salariul 
său lunar e între 3000—5000 lei, că și-a luat 
o motocicletă „Moskvici“ ca să aibă cu ce 
să-și plimbe nevasta și copilul — și că lui 
i-a plăcut parcă mai mult „Mesteacănul alb“ 
decît „învierea“ și „Ana Karenina“ — cu 
toate că și acestea i-au stors cîteva la
crimi — pentru că în prima sînt multe lupte 
care-1 atrag. La Tolstoi e o lume prea de
părtată de el și-i e mai greu să o înțeleagă. 
Pe Sidorov îl pasionează și problemele de 
economie politică pe care le studiază la 
cursul serai de partid. Acum poate să-și dea 
și el seama ce înseamnă plus produs și plus 
valoare, cum e cu prețul de cost al unei 
tone de cărbune.

Sidorov e mulțumit de viața sa, de amin
tirile sale frumoase. Acum mi ăe pare și 
mai plină de adevăr filozofia lui: 
fără amintiri frumoase

Ziua de muncă

„viața 
e searbădă“.

a secretarului
devenit activist deDobrican Traian a

U.T.M. cu muncă de răspundere cînd avea 
doar 19 ani. Tn anul 1949 a ieșit din produc
ție (lucra în mină, la Aninoasa) fiind ales 
secretar al comitetului U.T.M. al minei. 
Munca de secretar i se părea atunci nease
muit de grea. De fapt, nu munca i se părea 
greoaie — era obișnuit încă din '46 cu ea 
— ci altceva. Dobrican era cam timid și nu 
putea să vorbească în fața tinerilor. Cînd 
se vedea la masa prezidiului în fața lor și 
i se dădea cuvîntul, se înroșea tot, uita 
toate problemele și începea să se bîlbîie. în
ghițea cîte un pahar de apă pe nerăsuflate,

mij-

băieți își tnghionti

trei. Pe complex, pe 
capitală, ‘ și acum pe raion... Ii... î Pe țară 
ai spus ? Da, bine. Cred că-1 luăm... Să 
vorbim cu Neculai.

Cine ar putea îndrăzni să-l spună lui Cenușă Cornel, vestitul miner din Petrila, 
șef de brigadă de tineret, că e bătrîn ? Desigur că dintre cei care-1 cunosc, niciunul. 
„Utemistul cărunt" — cum îi spun tinerii — conduce brigada de tineret cu o deosebită 
pricepere și a crescut mineri care au adus faimă minei Petrila. Iată-1 pe Cenușă Cornel 
vesel ca întotdeauna, bun prieten cu fiecare ortac, după terminarea șutului.

răscolea hîrtiile aflate pe masă ca să dea 
impresia că nu găsește ceva, o situație, dar 
în gîndul lui înjura ziua cînd fusese pus 
aici. Dobrican și-a trasat lui însuși sarcina 
să învețe să vorbească. Pentru că, ce fel de 
secretar e acela, cu sute de oameni pe care 
să-i conducă și să-i îndrume, cînd el e un 
mutălău și nu e în stare să scoată o vorbă? 
In cele din urmă a mers la o școală de 
3 luni ca să se deprindă mai bine cu munca 
de U.T.M.

De atunci și pînă acum, Dobrican a trecut 
prin nenumărate sarcini de organizație. A 
fost instructor județean, șef de secție, ins
tructor regional, prim secretar de raion șî 
iarăși secretar la mină, Dobrican ține minte 
precis ziua, luna și anul cînd a pri
mit o însărcinare nouă. La 18 august 
prim secretar la Brad, la 1 septembrie a ve
nit secretar la Petrila... Dar oriunde a fost, 
Dobrican a dus totdeauna dorul Văii Jiului, 
minei, oamenilor de aici. Ii plăcea să simtă 
totdeauna gustul sălciu al cărbunelui, să se 
scoale în fiecare dimineață îndemnat de vo
cea groasă, tremurătoare a dudei. Cerea me
reu să se întoarcă la mină. Aici, la Petrila 
cunoștea fiecare om, fiecare tînăr. De altfel 
aici a și fost primit în partid. Pentru el 
munca cu tineretul a devenit deacum o pa
siune. De la ora 6.30, cînd începe ziua sade 
muncă și pînă seara după ora 9, secretarul 
se frămîntă pentru fiecare tînăr al cărui nu
me se află scris în cartea de evidență a or» 
ganizației. Oare să fi fost vreo zi în care 
el să-și spună liniștit: am terminat treaba, 
acum pot să stau ? Cu siguranță că nu. 
Uneori nevasta vine spre prînz după el la 
sediu și-l trage ușor de mînecă.

— Hai, nu vii la masă ?
— Lasă-mă, tovarășă, în pace 1 se răstește 

el în glumă. Nu vezi că eu am sarcini im
portante de rezolvat ?

De dimineața și pînă seara, secretarul e 
într-un continuu zbucium. Și totuși el nu se 
vaită niciodată că e greu, că a obosit. Aceasta 
e munca sa obișnuită, de fiecare zi și totul 
i se pare normal, firesc, pentru că nici nu 
s-ar putea altfel. Merge acasă noaptea tîr
ziu și după ce mănîncă începe să citească 
„Brigada isteților“.

— Grozavă carte! ti spune el nevestei. Ia 
ascultă puțin.

Dar soția a adormit. E tîrziu. Cît o fi 
ceasul ? Douăsprezece. Secretarul se culcă și 
el. Ziua lui de muncă a luat sfîrșit abia 
acum.

Recomandare
De o oră întreagă secretarul comitetului 

U.T.M. îmi face recomandări de oameni des
pre care să scriu.

— Va-să-zică vrei să scrii despre ce avem 
noi mai bun aici la Lupeni? Despre tînăra 
gardă de la noi, cum spui dumneata. Ei, 
păi aici e cam greu de ales. Voi gazetarii 
umblați mereu după exemple cît mai tipice. 
Am să mă căznesc să-ți dau și eu ce-i mai 
important la noi. Eu zic să scrii despre com- 
baina „Donbass“. Lucrează pe ea brigada lui 
Fraiș Ion, un băiat de ispravă. Combaina 
asta, cît e ea de ciudată și complicată, cînd o 
are pe mînă Hampli Ion (el o manevrează) 
mormăie ca un urs și trage cu ghiarele din 
stratul de cărbune cu o lăcomie care te 
înspăimîntă. Tn 4 ore taie o fâșie. Asta în
seamnă cam cît ar da o brigadă de 40 de 
oameni într-un schimb. Toate astea ți le-am 
spus ca să-ți dai seama ce înseamnă tehnica 
în mina noastră.

Pe urmă cred că trebuie să-l vezi neapărat 
pe minerul Muszta Alexandru. El face să
parea preabatajelor după metoda graficului 
ciclic. Pe luna noiembrie a dat 16 cicluri 
peste plan și a luat un salariu de 8375 lei.

Dar poate că vrei să scrii despre tineri mi
neri care au ajuns astăzi în munci de răs
pundere ? Pentru asta ți-1 recomand pe in
ginerul Iliescu Ion sau pe inginerul Popescu 
Ion. Ei au plecat la Institutul de Miine de 
aici, de la noi. înainte au fost simpli mun
citori, apoi maiștri și pînă la urmă au de
venit ingineri. Popescu Ion e astăzi șeful 
sectorului Topografic. E un inginer priceput, 
respectat de oameni. Și cînd te gîndești că 
pînă mai acum cîțiva ani 
de rigla de calcul și de

Și secretarul vorbește 
oameni de la mina lor,
nume într-un carnețel. Văd în 
o siguranță deplină cînd mi-i 
mîndria sinceră a omului 
alături de el tovarăși pe care
să-i laude și cu litere de-o șchioapă.

— Pot să-ți mai dau și alții. La noi, 
varășe, tînăra gardă are în coloanele sale 
rînduri groase de luptători. Nu poți să vor
bești de ei numai în cîteva ceasuri.

...Rîndurile tinerei gărzi a Văii Jiului, 
schimbul de mîine care va intra în șutul vii
toarelor construcții ale patriei, sînt pline de 
tineri de nădejde.

nici nu auzise încă 
algebră.
mereu despre alți 
însemnînd fiecare 

privirea sa 
recomandă, 
știe că 
ziarele

care are
pot

to-
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O figură luminoasă 
de luptător progresist

150 de am de la nașterea lui Eftimie Murgu
Se împlinesc 150 de ani de la nașterea 

lui Eftimie Murgu, una din figurile lumi
noase ale mișcării revoluționare din 1848.

Născut în comuna Rudăria, raionul Almaș, 
regiunea Timișoara, Eftimie Murgu a stu
diat filozofia și dreptul la Budapesta ob- 
ținînd în 1834 titlul de doctor în drept. El 
și-a început munca didactică predînd ca 
grofesor de filozofie la Iași, trecînd apoi la 

ucurești unde a avut mulți elevi dintre 
fruntașii de mai tîrziu ai mișcării revolu
ționare din 1848, printre care și Nicolae 
Bălcescu, cea mai înaintată figură a> revo
luției din 1848.

Om învățat, cărturar și profesor de va
loare, Eftimie Murgu a înțeles necesitatea 
zdrobirii rînduielilor feudale și s-a ridicat 
în apărarea intereselor poporului truditor, 
pentru triumful ideilor de libertate ale revo
luției din 1848. Democrat-progresist con
secvent, el a militat întreaga sa viață, ală
turi de toți cei ce luptau pentru binele și 
libertatea poporului. încă din primii ani ai 
activității sale didactice el propovăduia cu 
curaj de la catedră studenților săi idei pro
gresiste, antifeudale. Din această cauza și 
din pricină că Murgu intrase în legătură 
cu cercurile democratice, progresiste din 
Iași, în anul 1835 domnul Moldovei Mihail 
Sturdza i-a interzis să-și mai țină cursul de 
drept la Academia Mihăileană. In anul 1840 
fiind în Țara Romînească, Murgu se găsește 
în conducerea conspirației inițiate de un 
grup de patrioți progresiști, printre care și 
Bălcescu, care urmărea răsturnarea guver
nului marilor boieri și promovarea unei 
constituții întemeiate pe desființarea privile
giilor boierești, împroprietărirea clăcașilor, 
înființarea republicii și organizarea unei pu
ternice armate. După descoperirea și înă
bușirea acestei conspirații Murgu e arestat 
împreună cu Nicolae Bălcescu și alți frun
tași.

Ca cetățean străin, el e expulzat în 
Banat, locul lui de baștină, unde e ținut 
sub stare de arest pînă în 1842. După aceea 
el duce o intensă agitație printre plugarii 
din Banat care resimțeau din greu jugul 
marilor moșieri. Iubit și prețuit de țarani 
pe care-i învăța să lupte contra asupririi 
boierești, pentru drepturile lor, Eftimie 
Murgu a fost urmărit și persecutat de or
ganele stăpînirii. Arestat în 1845 pentru 
„crima de agitație împotriva stăpînitorilor 
de pămînt“, acuzat că a instigat locuitorii 
comunei Găvojdia împotriva moșierilor de 
pe acolo, el este aruncat în închisoare. Marii 
moșieri nu se dădeau înlături de la nimic 
atunci cînd era vorba să lovească în cei ce 
luptau pentru desființarea privilegiilor boie
rești și acordarea de libertăți poporului.

Eliberat din închisoare după declanșarea 
revoluției maghiare din martie 1848, Efti
mie Murgu a participat activ la revoluție, 
a fost ales deputat în parlamentul revolu
ționar maghiar și s-a încadrat în aripa 
stingă, radicală a revoluției maghiare. El 
a fost unul din organizatorii luptei de eli
berare națională și socială a poporului ro- 
mîn. El a condus revoluționarii bănățeni, 
alăturîndu-se revoluționarilor maghiari îm
potriva tiraniei habsburgice. Luptînd în re
voluția maghiară el a ținut mereu legătura 
cu revoluționarii din Țara Romînească și 
din Moldova.

Patriot revoluționar, Eftimie Murgu a în
țeles just că poporul romîn își va putea do- 
bîndi eliberarea națională și socială numai

prin lupta comună alături de poporul ma
ghiar împotriva dușmanului comun: jugul 
habsburgic, jugul curții imperiale de la 
Viena. Alături de Bălcescu el a luptat și s-a 
străduit să-l determine pe conducătorul re
voluției maghiare Kossuth să adopte o po
ziție națională justă în legătură cu poporul 
romîn și în același timp să-l convingă pe 
Avram Iancu să lupte alături de revoluția 
maghiară, alături de revoluționarii unguri.

In zilele revoluției, Eftimie Murgu i-a în
flăcărat la luptă pe bănățeni, vorbind la di
ferite adunări — cum a fost de pildă cea 
organizată de el la Lugoj — demascînd sil
nicia despotismului habsburgic și a nobi
limii care țineau în mizerie și întuneric 
poporul.

Plini de furie, oamenii stăpînirii îl ame
nințau și-l numeau „buruiană veninoasă“ 
Dar aceste invective ale dușmanilor înrăiți 
ai poporului răsunau ca o recunoaștere a 
patriotismului și dragostei pentru popor a 
lui Eftimie Murgu. Atacurilor furioase ale 
stăpînitorilor care-1 calificau drept „rebel“ 
și-l amenințau cu temnița și cu moartea Mur
gu le răspundea prin cuvîntările lui înflăcă
rate : „Timpul aristocraților a trecut... Rebel 
e acela care apasă poporul nu cel care ia 
parte la durerile lui“. Dragostea lui Eftimie 
Murgu pentru popor, pentru cauza revoluției 
din 1848, pentru cauza libertății poporului, 
se oglindește și în scrisoarea pe care a tri
mis-o lui Nicolae Bălcescu după ce acesta 
îi relatase despre revoluția din Țara Romî
nească :

„M-a bucurat din inimă — spunea Murgu 
în această scrisoare trimisă la 8 (20) iulie 
1848 — că ați izbutit a apuca cîrma țării 
și că libertatea a triumfat în țară... Altmin
teri fraților, fiți cu inimă și stați toți cu 
toții pentru libertate... Eu frate, să știi că 
am plîns de bucurie cînd am luat știre des
pre triumful libertății în Romînia“. In 
aceeași scrisoare Murgu îl sfătuia pe 
Bălcescu să întărească forța armată a re
voluționarilor pentru a putea asigura vic
toria revoluției.

Revoluția din 1848 a fost înfrîntă și în 
Țările Romînești și în Transilvania. Ca mem
bru al parlamentului revoluționar din Buda
pesta și ca unul din conducătorii revoluțio
nari, Eftimie Murgu a fost condamnat la 
moarte. Mai tîrziu pedeapsa i-a fost comu
tată în ani de temniță. Eliberat în 1853 el 
a continuat să lupte pînă la sfîrșitul vieții 
pentru idealurile sale progresiste pentru 
ideile înaintate ale revoluționarilor din 
1848, pentru libertatea șl binele poporului 
împotriva asupritorilor.

Cauza fericirii poporului nostru, cauza li
bertății pentru care au luptat atîția patrioți 
printre care și luptătorul revoluționar Efti
mie Murgu a triumfat abia în zilele noastre 
cînd oamenii muncii din țara noastră și-au 
cucerit după lupte grele, adevărata liberia 
te. Sub conducerea partidului comuniștilor 
care sînt păstrătorii și continuatorii celor 
mai bune tradiții de luptă patriotică ale po
porului nostru, cei ce muncesc își făuresc 
o viață minunată, liberă, o viață de bună
stare și fericire așa cum nici n-au cutezai 
să viseze luptătorii progresiști din 1848.

Bogatele tradiții de luptă revoluționară 
pentru progres, pentru libertate ale po
porului nostru ne însuflețesc în munca noa
stră pentru binele patriei, pentru socialism, 
pentru fericirea oamenilor muncii.

In cinstea celui de-al II-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn

In Editura de stat pentru literatură politică 
au apărut:

— Din lupta P.C.R. pentru închegare« 
alianței clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare în bătălia pentru Reforma 
Agrară din 1944—1945.

Studii și referate monografic«
volumul I

(apărut sub îngrijirea Institutului de is
torie a partidului de pe lîngă C. C. al 

P.M.R.).
304 pag. 5,55 lei

I. Feldman și V. Inoan — Despre munca 
organizațiilor de partid cu organizațiile 
sindicale.
(colecția „In ajutorul activistului de 
partid“).
72 pag. 1,20 lei

Un spectacol extraordinar 
cu baletul Fîntîna din Baccisarai'

Miercuri seara, a avut loc pe scena Tea 
trului de Operă și Balet al R.P.R., un spec
tacol extraordinar cu baletul „Fîntîna din 
Baccisarai" de B. Asafiev, la care și-au dat 
concursul soliști ai Teatrului Mare Academic 
de Stat al U.R.S.S. din Moscova.

La spectacol au asistat numeroși oaspeți 
de peste hotare invitați la cel de al 2-lea 
Congres al P.M.R.

Soliștii sovietici J. T Jdanov, artist emerit 
al R.S.F S.R. și N. N. Ciorohova au inter
pretat rolurile Vațlav și Maria. Celelalte ro
luri au fost interpretate de soliștii romîni.
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f Informații de partid : Organizația de bază | D AA O /4z» In ininn 7 XTnlP.M.R. de la uzina „7 Noiembrie“ în 
fruntea luptei pentru îndeplinirea an- ] 
gajamentelor luate în cinstea Congre- 1 
sului al II-lea al partidului ; organiza
țiile de partid din București intensifică 
munca ideologică ; propunerile membri
lor de partid în legătură cu proiectul 
Statutului modificat al P.M.R.

Comunicări

Acordarea Premiului de Stat
al Republicii Populare Romîne pentru lucrările 

deosebit de valoroase realizate în anul 1954
(Urmare din pag, l-a)

CLASA 2-a IN VALOARE DE 25.000 LEI

1. Compozitorului Ovidiu Varga — pentru oratoriul „Scînteia 
eliberării* *1.

2. Compozitorului Gherase Dendrîno — pentru opereta „Lă- 
sați-mă să cînt“.

Conducînd poporul nostru muncitor pe 
drumul socialismului, . Partidul Muncitoresc 
Romîn duce cu fermitate politica de indus
trializare socialistă a țării. Partidul ne în
vață că pîrghia construirii economiei socia
liste este dezvoltarea industriei și în pri
mul rînd dezvoltarea cu precădere a indus
triei grele ca o condiție a înzestrării tuturor 
celorlalte ramuri ale economiei cu tehnica 
modernă Asigurarea cantităților mereu 
crescînde de materii prime necesare indus
triei, îmbunătățirea aprovizionării popu
lației orașelor și centrelor muncitorești în 
continuă creștere, ridicarea nivelului de 
trai al țărănimii muncitoare cer însă ca si 
agricultura să se dezvolte mereu, să dea 
producții tot mai mari de cereale. Dar lu
crul acesta dimpreună cu lichidarea exploa
tării și a izvorului de generare a capitalis
mului la sate se poate realiza numai pe ca
lea trecerii de la gospodăriile țărănești mici 
și mijlocii, înapoiate și fărâmițate, la formele 
cooperării de producție agricolă unde se 
poate face agricultură științifică, de mare 
productivitate. Așa cum ne arată partidul 
— socialismul trebuie să fie construit nu 
numai la orașe, ci și la sate. Datorită po
liticii înțelepte a partidului de dezvoltare 
cu precădere a industriei grele a fost creată 
baza tehnico-materială pentru transforma
rea socialistă a agriculturii.

★
Călăuzindu-se după genialul plan coope

ratist al lui Lenin și aplicîndu-1 creator la 
condițiile țării noastre, partidul a elaborat 
mărețul plan de transformare socialistă a 
agriculturii noastre. încă în rezoluția Ple
narei C. C. al P.M.R. din 3—5 martie 
1949, partidul a arătat țăranilor munci
tori că numai marea gospodărie socialistă 
este singura în stare să-i scape definitiv 
de exploatarea chiaburească și de sărăcie. 
Faptele, viața, arată clar superioritatea ma
rii gospodării socialiste în agricultură. In 
gospodăria colectivă pămîntul este coma
sat, se poate organiza o rotație ra
țională a'culturilor și, ceea ce este de
osebit de important, se pot folosi 
larg mașinile și tractoarele. Aceasta dă po
sibilitate colectiviștilor să facă lucrările 
mai repede și mai bine, să aplice metode 
agrotehnice din cele mai înaintate pe care 
gospodăriile individuale cu greu le pot 
aplica. Totodată, cu forțe unite, membrii 
gospodăriilor colective pot dezvolta larg

b. Interpretare
CLASA 1-A ÎN VALOARE DE 30 000 LEI

Violoncelistului Vladimir Orlov — pentru interpretarea concer
telor pentru violoncel și orchestră de Haciaturian, Dvorak, Bo- 
cherini și variațiunile pe o temă rococo de Ceaikovski.

CLASA 2-a IN VALOARE DE 25000 LEI

1. Pianistei Silvia Șerbescu — pentru interpretarea concertelor 
pentru pian și orchestră simfonică de Prokofiev (nr. 3) și Rah- 
maninov (nr. 2).

2. Cîntăreței Maria Tănase — pentru interpretarea cîntecelor 
populare romînești.

1. — în domeniul cinematografiei
CLASA 2-A IN VALOARE DE 25.000 LEI

Colectivului format din: Dinu Negreanu, regizor, Ion Dumitres- 
cu, compozitor, George Vraca, actor, Cocina Constantinescu, actriță, 
Andrei Codarcea, actor, Nucu Păunescu, actor, Darie Iurie, actor, 
pentru filmul „Nepoții gornistului“.

m. — în domeniul picturei 
și artei grafice

a. Pictură
CLASA 1-A IN VALOARE DE 30.000 LEI

1. Pictorului Corneliu Baba — pentru tabloul „Odihnă pe cîmp“ 
din seria 1907 și ilustrațiile la romanul „Mitrea Cocor“ de M. Sa- 
doveanu.

2. Pictorului Ștefan Szonyi — pentru tabloul „Ecaterina Varga“.

CLASA 3-a IN VALOARE DE 15.000 LEI

Pictorului Bela Nagy Abody — pentru tabloul „Critica“.

b. Arfă grafică
CLASA 1-A IN VALOARE DE 30.000 LEI

Pictorului grafician Jules Perahim — pentru ilustrațiile la ro
manul „Istorisiri vechi și nouă“ de M. Sadoveanu, la romanul

„Evgheni Oneghin“ de A. Pușkin și pentru lucrările prezentate 
la expoziția personală din sala Dalles în anul 1954.

CLASA 3-a TN VALOARE DE 15.000 LEI

1. Caricaturistului Iosif Ross — pentru caricaturile realizate ÎH 
anul 1954.

2. Pictorului grafician Vasile Kazar — pentru ciclul de desene 
„Tipuri din Maramureș" prezentat la expoziția personală din sala 
Dalles în anul 1954.

n. — în domeniul sculpturii
CLASA 1-A IN VALOARE DE 30000 LEI

Sculptorului Andrei Szobotka — pentru sculptura „Se naște 0 
Idee“.

CLASA 2-A IN VALOARE DE 25.000 LEI

Sculptorului Ion Irimescu — pentru sculptura „Oțelar“.

o. — în domeniul artei teatrale
a. Teatru

CLASA 1-A IN VALOARE DE 30.000 LEI

1 Actriței Lucia Sturza Bulandra — pentru creațiile artistice 
realizate în anul 1954.

2. Actriței Aura Buzescu — pentru creația realizată în rolul 
văduvei Bohn din piesa „Cei din Dangaard“ de Andersen Nex 6 pe 
scena Teatrului Național „I. L. Caragiale“ din București.

3. Actorilor GySrgy Kovacs și Marțian Andrassy — pentru crea
țiile realizate în spectacolul „Făclia“ de Gyula Illyes pe scena Tea
trului Secuiesc de Stat din Tg. Mureș.

CLASA 2-A IN VALOARE DE 25.000 LEI

1. Actorilor Maria Botta, Emil Botta și Geo Barton — pentru 
creațiile realizate în spectacolul „Fata fără zestre“ de N. Ostrovskl 
pe scena Teatrului Național „I. L. Caragiale“ din București.

2. Actorului Miluță Gheorghiu — pentru creația realizată în 
spectacolul „Chirița în provincie“ de V. Alecsandri pe scena Tea
trului Național din Iași.

b. Balet
CLASA 1-A IN VALOARE DE 30000 LEI

Balerinilor Gabriel Popescu și Irinel Liciu — pentru interpre
tarea rolurilor Evgheni și Parașa din spectacolul „Călărețul de 
aramă“ de R. Glier, pe scena Teatrului de Operă și Balet din 
București.

Miercuri dimineața, tov. Haki Toska, mem
bru al C.C. al Partidului Muncii din Alba
nia, deputat în Adunarea Populară a R.P. 
Albania, membru al delegației Partidului 
Muncii din Albania la lucrările celui de-al 
II-lea Congres al P.M.R. a vizitat Institutul 
de cercetări agronomice al Academiei R.P.R.

Oaspetele s-a interesat de organizarea și 
activitatea de cercetare științifică a Institu
tului.

★
Tov. Benito Marianetti, membru al C.C. 

al Partidului Comunist din Argentina, dele

gatul Partidului Comunist din Argentina, la 
lucrările celui de-al II-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romîn, a vizitat miercuri 
dimineață, însoțit de tovarășul Al. Sencovici, 
ministrul Industriei ușoare, Palatul Pionieri
lor din Capitală.

Oaspetele s-a întreținut cu pionierii a- 
supra muncii și preocupărilor lor, a asistat 
la activitatea cercurilor de electrotehnică, 
chimie, aeromodelism, coregrafie, muzică 
etc.

(Agerpres)

f Mihaf Roller: Despre răscoala 
romîne din decembrie 1917 — 
1918 și lunta marinarilor romîni r... 
apărarea Revoluției din Octombrie.I
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In parcul din fața sediului sfatului popu
lar al orașului Tg. Mureș, din Piața Eroi
lor Sovietici — a fost dezvelită miercuri 
21 dec., statuia lui 1. V. Stalin.

Așezat pe un soclu înalt din marmură ro
șie, statuia a fost realizată de sculptorii 
Ștefan Csorvassy, distins cu Medalia de 
Aur a Păcii, și Izsak Martin.

La solemnitatea dezvelirii monumentului 
au participat numeroși oameni ai muncii, 
studenți și elevi. Au luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Lungu, vicepreședinte al comite
tului executiv al sfatului popular al Re-

PE SCURT
giunii Autonome Maghiare, SzScs Bela, pre
ședintele comitetului executiv al sfatului 
popular al orașului Tg. Mureș, și Kiss Al- 
bert, prim-secretar al comitetului orășenesc 
de partid.

★

In zilele de 20 și 21 decembrie a avut loc 
în Capitală sesiunea extraordinară a Insti
tutului de cercetări zootehnice al R.P.R, 
organizată în cinstea celui de al 2-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romîn. 
In cadrul sesiunii au fost prezentate 20 de

referate și comunicări științifice privind 
rezultatele parțiale obținute de către oa
menii de știință din domeniul creșterii ani
malelor în anul 1955.

*

Colectivul teatrului de stat din orașul 
Stalin întîmpină Congresul Partidului cu o 
nouă premieră. Ieri a avut loc premiera pie
sei „Cetatea de foc", piesă în patru acte de 
Mihail Davidoglu, laureat al premiului de 
stat. Spectacolul s-a bucurat de un deosebit 
succes.

O întîlnlre prietenească
La Casa Prieteniei Romîno-Sovietice din 

Capitală au venit marți seara oaspeți dragi: 
grupul de turiști din R.S.S. Moldovenească 
care vizitează în aceste zile țara noastră. 
Ei s-au întîlnit aici cu prieteni din Romî
nia, scriitori, sculptori, juriști, economiști, 
ziariști, oameni ai muncii din întreprinderi.

La sosire oaspeții au fost salutați cu căl
dură de tov. Octav Livezeanu, vicepreședin
te al Consiliului General A.R.L.U.S. și 
I. Moraru, secretar adjunct al Consiliului 
General A.R.L.U.S. Din partea grupului de 
turiști a mulțumit poetul moldovean Bogdan 
Istru.

In cinstea oaspeților, orchestra de muzică

populară „Barbu Lăutaru“ a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu“ a prezentat un 
spectacol de muzică romînească, după care 
turiștii din Uniunea Sovietică s au întreți
nut amical cu prietenii din țara noastră. 
Intr-un grup se discutau probleme ale artei 
și culturii, în altul probleme ale economiei 
agrare și probleme juridice.
Scriitorii din R.S.S. Moldovenească Bogdan 
Istru și Igor Crețu au purtat discuții prie
tenești cu scriitorii romîni A. G. Vaida 
și Nina Cassian, iar sculptorul Victor Kra- 
kovniak cu sculptorii Dorio Lazăr și G. 
Anghel. Prof. Nicolai Frolov și zoologul

Samoil Nițkanski s-au întîlnit cu un grup 
de colaboratori științifici ai Icar-ului 
din care au făcut parte prof. Gherasim Con
stantinescu, membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., inginerul V. Comarnescu, 
candidați! în științe agricole Daniel Lobi, 
Constantin Rafailă și alții.

In seara petrecută la Casa Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice între membrii grupului de 
turiști din R.S.S. Moldovenească și oamenii 
noștri de artă, știință și cultură, muncitori 
și tehnicieni din întreprinderi s au legat prie
tenii de care cu toții își vor aduce aminte 
cu plăcere.

(Agerpres)

P. M. R. — conducătorul luptei 
pentru transformarea socialistă a agriculturii

ramuri de producție ca creșterea animale
lor, grădinăritul, stupăritul care aduc ve
nituri mari gospodăriei și fiecărui colecti
vist. Ce înseamnă posibilitățile oferite de 
munca în comun arată chiar și asemenea 
forme simple de cooperare în muncă ca aso
ciațiile de producție agricolă, asociații care 
obțin sporuri însemnate de recoltă.

Sub conducerea partidului se duce muncă 
politică pentru trecerea de bună voie, pe baza 
liberului consimțămînt. a țărănimii muncitoa
re pe făgașul marei gospodării socialiste, se 
duce lupta pentru transformarea socialistă a 
agriculturii Au fost create 222 S.M.T.-uri 
fiind puse la dispoziția agriculturii 29.745 
tractoare (convenționale de 15 C.P.). 6.000 
secerători legători, 15.259 batoze, 12.000 se 
mănători, 1572 combine și mii de alte ma 
șini agricole. Pe această bază și ca urmare 
a muncii de convingere a țăranilor munci 
tori pentru a păși de bunăvoie pe calea gos
podăriei socialiste, au fost înființate pînă 
acum aproape 6000 de gospodării agricole 
colective si întovărășiri, cuprinzînd peste 
366.000 familii. Sectorul socialist al agri 
culturii (de stat și cooperatist) cuprinde 
astăzi aproape 35 la sută din suprafața 
agricolă în care intră și pășuni, finețe, 
vii. livezi. Folosind imensele avantaje pe 
care le oferă lucrarea în comun a unor 
mari suprafețe de pămînt și bucurîn- 
du-se de numeroase înlesniri din partea sta 
tului (credite avantajoase pe termen lung, re
duceri la colectări etc.) țăranii muncitori 
din sectorul socialist al agriculturii produc 
mai mult cu cheltuieli mai puți-ne, obțin re
colte bogate și scot venituri mari. Niciodată 
în trecut țăranii din comuna Coarnele Ca 
prei-regiunea Iași n-au crezut că s-ar putea 
obține prin partea locului o recoltă de 4000 
kg. grîu la hectar. Membrii gospodăriei co
lective din această comună au obținut însă 
în vara aceasta de pe o suprafață de 21 
hectare o producție de 4020 kg. grîu la hec 
tar în vreme ce producția medie pe loturile 
individuale a fost de numai 1500—1600 kg 
Membrii întovărășirii agricole din comuna 
Apa, raionul Satu Mare, au obținut anul 
acesta la grîu cu aproape 1000 kg. mai 
mult la hectar decît țăranii muncitori cu 
gospodărie individuală din aceeași comună. 
Pot fi date multe asemenea exemple. Re
coltele mari și dezvoltarea largă a diferite
lor ramuri de producție în G.A.C.-uri fac 
ca veniturile colectiviștilor să întreacă mult 

veniturile țăranilor cu gospodării indivi
duale. Gospodăria colectivă „Filimon Sîrbu" 
din satul Călărașii Vechi, raionul Călărași, a 
repartizat membrilor ei pentru o zi muncă: 
5,50 lei, 3.600 kg. grîu, 4 kg. porumb boabe, 
0,600 kg. floarea soarelui, 0,274 kg. orz, 
0,410 kg mazăre, 0,70 kg. cartofi, 2,249 kg 
legume, 6,300 kg. furaje diferite, 11,800 kg. 
paie și multe alte produse ca : lînă, țesături, 
fire de bumbac, brînzeturi etc. Nu-i de mi
rare că astfel stînd lucrurile numeroși co 
lectiviști ji-au făcut case noi, și-au cumpă
rat mobila și aparate de radio, biciclete. Și 
iată un fapt din satul Pricaz, raionul 
Orăștie. înainte de a intra în gospodăria 
colectivă,, țăranul muncitor Ion Adam din 
acest sat era socotit unul din oamenii cei 
mai săraci. împreună cu familia sa el stăpî 
nea 1,80 ha. pămînt. Altceva nu avea. Și de 
aceea o ducea greu de tot. De cînd a intrat 
în colectivă și primește - ca fiecare colecti
vist — plata după munca depusă, Ion Adam, 
muncind cu hărnicie și-a făcut casă cu patru 
camere, și-a cumpărat îmbrăcăminte pentru 
el și ai săi și are hrană din belșug. Pe 
lîngă casă, are o vacă cu vițel, o scroafă 
cu purcei, oi, păsări etc. In anul acesta 
el a primit pentru zilele-muncă lucrate, nu
mai ca avans de 40 la sută produse și bani 
în valoare de 5499 lei. Țăranul mijlocaș Io 
nel Junie din același sat care n-a intrat în 
G.A.C. are împreună cu familia sa 5,11 hec 
tare teren arabil. Deși este unul din cei mai 
harnici țărani muncitori din sat și culege 
recolte sporite el n-a obținut nici pe departe 
atîtea venituri cît au obținut colectiviștii.

Datorită politicii partidului avem as
tăzi în țară numeroase gospodării agri
cole înfloritoare care prin realizările lor 
sînt cel mai bun îndemn pentru toți ță
ranii muncitori de a porni cît mai curînd 
pe calea arătată de partid, pe calea unei 
vieți îmbelșugate, fericite Pornind de la in
dicația lui Lenin că la baza muncii de 
transformare socialistă a agriculturii tre 
buie să stea respectarea cu strictețe a prin
cipiului liberului consimțămînt, partidul des
fășoară o intensă muncă de lămurire a țără
nimii muncitoare asupra superiorității agri 
culturii socialiste. Partidul a atras în repe
tate rînduri atenția că orice încălcare a 
orinciniului liberului consimțămînt, orice 
presiune, economică sau administrativă față 
de țăranii muncitori pentru a-i sili să intre 
în gospodăria colectivă sau întovărășire va 

fi sancționată cu severitate. Dar condam- 
nînd cu asprime orice încălcare a liberului 
consimțămînt partidul respinge ca fiind pro
fund dăunătoare concepția greșită a „mer
sului de la sine'*  în transformarea socia
listă a agriculturii.

★

In ultimii ani, partidul și guvernul au 
luat o serie de măsuri importante menite 
să stimuleze inițiativa țăranilor muncitori 
cu gospodării individuale de a folosi din 
plin resursele gospodăriilor lor în vederea 
sporirii producției agricole și animale. Mă
surile acestea s-au dovedit a fi pe deplin 
juste. Un rezultat semnificativ este îmbună 
tățirea aprovizionării populației orașelor cu 
produse agricole. Cooperativizarea agricul
turii este un proces mai mult sau mai pu
țin îndelungat, în cursul căruia mica gos
podărie țărănească mai păstrează un timp 
rolul precumpănitor în producția agricolă 
De aceea politica de cointeresare a țărani
lor muncitori individuali în sporirea pro
ducției, sprijinirea micii gospodarii sînt ne
cesare pentru asigurarea aprovizionării 
populației cu alimente și a industriei cu 
materii prime agricole. Gospodăria coopera
tistă nu se opune gospodăriei individuale, 
nu e dușmana ei. Realizările colectiviștilor 
sînt un îndemn pentru țăranii muncitori d< 
a păși pe calea colectivismului. Drumul so 
cialismului la sate nu trece prin sărăcirea 
țărănimii ci dimpotrivă, prin ajutorarea gos 
podăriilor țărănești individuale, prin ridi
carea nivelului lor economic și tehnic. Mă 
șurile de cointeresare materială a țăranilor 
muncitori pentru sporirea producției agri 
cole, luate de partid și guvern, îmbină strîns 
sarcinile ridicării producției agricole cu ceh- 
ale transformării socialiste a agriculturii. Sti- 
mulînd țăranii muncitori să folosească cît mai 
larg mașinile și să aplice regulile agroteh
nice înaintate, aceste măsuri dau țăranului 
posibilitatea să înțeleagă și să se convingă 
prin propria sa experiență de avantajele 
aplicării tehnicii noi și a regulilor științei 
Și tocmai această înțelegere îi „deschide 
poarta" spre formele cooperatiste de muncă. 
Țăranii muncitori cu gospodării individuale 
pot și trebuie, în propriul lor interes și în 
interesul patriei să muncească mai bine pă 
mîntul lor; ei au sprijinul organelor d>- 
partid și de stat în această direcție. Da’ 
rezultatele pozitive obținute în sporirea 
producției agricole a țăranilor muncitori in
dividuali și munca noastră stăruitoare de 
zi cu zi ca aceste rezultate să fie mai mari 
nu pot face pe nimeni să închidă ochii în 
fața faptului că mica gospodărie țărănească 
nu este în stare să obțină o cantitate mare 
de produse-marfă după cum nu e în star*  
să asigure țăranilor muncitori un asemenea 
nivel de trai ridica*  ca pcela pe care-I poate 
asigura gospodăria colectivă. Partidul ne 
învață că problema îmbunătățirii serioase 
a aprovizionării populației muncitoare de la 

orașe și sate, rezolvarea deplină a problemei 
cerealelor și a problemei cărnii, laptelui și 
grăsimilor, bunăstarea țărănimii muncitoare, 
este strîns legată de transformarea socia
listă a agriculturii Iar trecerea maselor de 
țărani muncitori pe făgașul socialismului 
necesită o muncă perseverentă și de durată, 
eforturi mari, continue. Munca pentru con
tinua întărire și dezvoltare a formelor so
cialiste în agricultură — ne arată partidul— 
nu este o sarcină de sezon, de „campanie“, 
ci o sarcină permanentă.

A lupta pentru consolidarea economico- 
organizatorică a G.A.C.-urilor și a întovă
rășirilor existente, a desfășura fără înce
tare munca politică de lămurire a țărănimii 
muncitoare, a-i convinge pe țăranii mun
citori să pășească hotărît pe calea gospodă
riei colective, pe calea unor asemenea forme 
de cooperare ca : grupele de într-ajutorare în 
muncă, asociațiile de producție agricolă, în
tovărășirile, — iată sarcini din cele mai im
portante pe care partidul le-a trasat tutu
ror celor ce muncesc.

Partidul ne învață că transformarea so
cialistă a agriculturii are de întîmpinat la 
sate împotrivirea celei mai numeroase clase 
de exploatatori — Capitaliștii satelor — 
chiaburii. Partidul cheamă Ia vigilență și 
combativitate revoluționară, la demascarea 
și zdrobirea acțiunilor dușmănoase ale chia
burilor îndreptate împotriva G.A.C.-urilor, 
întovărășirilor sau a altor forme de coope
rare în muncă.

★
Partidul a pus în fața Uniunii Tineretului 

Muncitor sarcina de a contribui din plin la 
munca de transformare socialistă a agri
culturii.

Utemiștii de la sate trebuie să știe să 
arate țăranilor muncitori exemple și fapte 
concrete, convingătoare despre superiorita
tea gospodăriilor colective.

Agitatorii și activiștii utemiști nu se 
pot mulțumi cu faptul că au stat odată de 
vorbă cu un țăran muncitor. Pentru a în
cununa cu succes munca lor ei trebuie să 
discute de mai multe ori cu cel pe care 
vor să-l convingă și dacă e necesar, să 
vorbească și cu soția și copiii acestuia.

Dar. pentru a duce o muncă concretă de 
lămurire, tinerii trebuie să fie bine pregă
tiți. Ei trebuie să cunoască bine și să popu
larizeze larg statutul model al G.A.C.-ului. 
Ei trebuie să cunoască exemple cît mai con
crete, cît mai multe, care să ilustreze cît de 
mult s-a schimbat în bine viața țăranilor 
muncitori care au intrat în gospodăria colec
tivă sau în întovărășire. Cu atît mai convin
gătoare vor fi aceste exemple cu cît ele vor 
li luate din raionul saU chiar din comuna 
respectivă. Organizațiile U.T.M. și toți ute
miștii de la sate pot și trebuie de aseme
nea să-și aducă contribuția lor la organi
zarea și pregătirea temeinică de vizite ale 

țăranilor muncitori în gospodăriile colective 
fruntașe.

Popularizînd succesele colectiviștilor, ute
miștii agitatori și activiștii utemiști nu tre
buie să ocolească însă greutățile și lipsu
rile pe care le mai au încă gospodăriile co
lective ci ei să arate cauzele lor reale și să 
dovedească că prin muncă unită ele pot fi 
înlăturate. Utemiștii pot dovedi cu ușurință 
că acolo unde există slăbiciuni în viața unor 
gospodării colective ele se datoresc neres- 
pectării statutului model, lipsei de grijă 
pentru întărirea avutului obștesc etc., adică 
unor lipsuri locale care pot și trebuie să 
fie lichidate Utemiștii din gospodăriile co
lective au datoria să-i atragă pe utemiștii 
și tinerii țărani muncitori cu gospodărie in
dividuală către G.A.C. și prin acțiuni ar
tistice, culturale sau sportive comune.

Luptînd pentru întărirea economico-orga- 
nizatorică a G.A.C.-urilor, pentru crearea de 
noi gospodării colective, utemiștii au totoda
tă datoria să se ocupe îndeaproape de întă
rirea întovărășirilor agricole și crearea de 
noi întovărășiri. Tineretul și-a adus contri
buția sa la crearea de G.A.C.-uri și întovă
rășiri. Astfel, organizațiile de bază U.T.M. 
din Tialtur, raionul Gherla, din Voineasa, 
raionul Balș, din Buturugeni, raionul Mihăi- 
Iești au contribuit din plin la înființarea în
tovărășirilor agricole de pe acolo. Tinerii, 
utemiștii pot și trebuie să-și aducă un 
aport puternic, mereu mai însemnat la dez
voltarea sectorului socialist al agriculturii.

In toată munca lor, de sprijinire a acțiu
nilor pentru crearea de noi G.A.C.-uri și în
tovărășiri agricole, utemiștii nu trebuie să 
uite că chiaburii încearcă în fel și chip să 
împiedice pe țăranii muncitori de a păși pe 
calea unei vieți noi. Urmînd îndemnul par
tidului, organizațiile U.T.M. de la sate au 
datoria să. sporească vigilența tinerilor ță
rani muncitori față de uneltirile chiaburilor.

Transformarea socialistă a agriculturii 
noastre e o operă măreață. Ea deschide tine
rilor țărani muncitori perspectivele minunate 
ale unei vieți îmbelșugate, culte. A participa 
din plin, activ, cu pasiune, sub conducerea 
partidului, la înfăptuirea acestei opere, este 
o mîndrie a fiecărui utemist, a fiecărui tînăr 
înaintat.

Intîmpinînd cu entuziasm, cu puternic 
avînt în muncă cel de-al doilea Congres 
al P.M.R., tineretul nostru muncitor își ex
primă hotărîrea de a lupta sub conducerea 
partidului pentru victoria măreței opere de 
cooperativizare a agriculturii, operă de a 
cărei îndeplinire e strîns legată construirea 
deplină a societății socialiste în patria noa
stră,

P. POSARU
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Moscova a făcut o primire festivă 
Iui N» A» Bulganin și N» S» Hrușciov

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 21 decembrie, Moscova a fă
cut o primire festivă lui N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de • Miniștri al 
U.R.S.S., și N. S. Hrușciov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem, care s-au 
Înapoiat din călătoria făcută în India, Bir
mania și Afganistan.

Pe aeroport, N. A. Bulganin și N. S 
Hrușciov au fost întîmpinati de L. M. Kaga- 
novici, A. I. Kiricenko, G. M. Malenkov, 
A. 1. Mikoian, V. M. Molotov, M. G. Per- 
vuhin, M. Z. Saburov, M. A. Suslov, K. E. 
Voroșilov, N. M. Șvernik, A. B. Aristov, 
N. I. Beliaev, P. N. Pospelov, M. V. Hru. 
nicev, A. N. Kosîghin, V. A. Malîșev, I F 
Tevosian, A. P. Zaveniaghin, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. ; D. S 
Korotcenko, O. V. Kuusinen, și M. D. Ta- 
rasov, vicepreședinți ai Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R S.S. ; A. P. Volkov, 
președintele Sovietului Uniunii al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. ; V ,T. Lațis, pre
ședintele Sovietului Naționalităților al So
vietului Suprem al U.R.S.S. ; miniștri ai 
U.R.S.S.; mareșali ai Uniunii Sovietice,con
ducători ai departamentelor și instituțiilor 
centrale ale U.R.S.S. ; reprezentanți ai or
ganizațiilor de partid; comsomoliste, sovie
tice și sindicale din țară, deputati ai So
vietului Suprem al U.R.S.S.. deputati ai 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.

Printre cei prezenți se aflau’ membrii 
corpului diplomatic, ziariști sovietici și 
»tràini.

Avionul a aterizat la ora 15 și 1.6 minute.
N. A. Bulganin, președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S. și N. S. Hrușciov, 
membru al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., coboară din avion. Aerodromul 
răsună de aplauze și aclamații. N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov răspund cu căldură, 
cordial, ovațiilor. Un grup de elevi se apro
pie și le oferă buchete de flori.

Pe aeroport a început mitingul. M. A. 
lasnov, președintele Comitetului executiv 
al Sovietului orășenesc al deputatilor oa-

Tovarăși 1 Dragi prieteni I
îngăduiți-mi în primul rînd să vă mulțu

mesc din toată inima pentru această primire 
deosebit de caldă și emoționantă.

După ce am petrecut o lună de zile în cele 
trei țări prietene — India, Birmania și Af
ganistan — ne-am reîntors aici cu multe 
Impresii puternice. Și cea mai vie dintre 
aceste impresii este amintirea dragostei pu
ternice și a respectului sincer pe care po
poarele Indiei, Birmaniei, Afganistanului le 
nutresc fată de tara noastră, fată de po
poarele Uniunii Sovietice.

Am acceptat invitația guvernelor Indiei, 
Birmaniei și Afganistanului de a vizita a- 
ceste țări, pentru că în fata noastră stătea 
un tel simplu și clar: acela de a întări și 
mai mult prietenia și colaborarea care s-au 
stabilit între aceste țări și Uniunea So
vietică.

Nu găsesc cuvinte pentru a exprima căl
dura și entuziasmul pe carș l-a manifestat 
față de noi marele popor indian. Aceasta a 
fost o manifestare a dragostei frățești, deo
sebit de cordiale pe care o nutresc popoarele 
Indiei fată de popoarele Uniunii Sovietice.

Am fost primiți foarte călduros de primul 
ministru al Indiei, domnul Nehru, și de co
legii săi.

Cu aceeași căldură și ospitalitate am fost 
primiți in Birmania și în Afganistan atît de 
popor cît și de conducătorii acestor țări. Ce-i 
drept, acolo nu au avut loc mitinguri și a- 
dunări atît de mari ca în India, dar și acolo 
popoarele au manifestat aceeași dragoste 
fierbinte față de Uniunea Sovietică, față de 
marele nostru popor sovietic.

Cînd vedeam manifestările acestei dragos
te frățești a popoarelor Asiei pentru tara 
noastră, gîndul nostru zbura.încoace și în 
mintea noastră apărea chipul’ marelui titan 
— chipul poporului sovietic, popor erou,

Dragi tovarăși 1
N-am cuvinte să vă exprim marea bucurie 

pe care o încercăm la vederea scumpei 
noastre Moscove, la întîlnirea cu dvs dragi 
prieteni. Vă mulțumim mult pentru primirea 
atît de călduroasă și atît de cordială. Vi
zita noastră, minunată din toate punctele 
de vedere, a durat mai mult de o lună. De
sigur, nu ajunge o lună ca să cunoști bine 
India, Birmania șl Afganistanul, toate latu
rile vieții acestor țări, mai ales ale unul 
stat atît de mare cum este India. Și totuși 
am văzut multe și am aflat multe.

Am fost pătrunși de sentimente de cea 
mai mare mîndrie pentru patria noastră 
cînd am văzut entuziasmul de nedescris cu 
care am fost întîmpinati noi. reprezentanții 
poporului sovietic, în orașe și sate. Oriunde 
am fost ne-am dat seama că fată de Uniu
nea Sovietică se nutrește cea mai fierbinte 
recunoștință pentru politica ei externă de 
pace, pentru politica de prietenie și colabo
rare între popoare.

Ne-am convis că țările pe- care le-am vi
zitat sînt țări iubitoare de pate, că po
poarele și guvernele acestor țări năzuiesc 
spre colaborarea pașnică cu toate statele.

Cele cinci mari principii ale coexistenței 
pașnice și colaborării — iată baza pe care 
ne construim noi relațiile cu state cu sis
teme social-politice diferite.

Vedem cum tot mai multe state aderă la 
aceste principii. Prietenia noastră cu marea 
Indie, cu Birmania și Afganistanul consti
tuie o minunată pildă a triumfului princi
piilor leniniste ale politicii externe a sta
tului sovietic. Aceasta este o măreață cuce
rire istorică.

In timpul vizitei noastre ne-am convins
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menilor muncii din Moscova, a rostit un 
scurt cuvînt de salut.

Cuvîntul lui M. A. lasnov
Dragi tovarăși 1
Astăzi întimpipăm cu cea mai mare 

bucurie pe tovarășii Nikita Sergheevici Hruș- 
ciov" și Nicolai Alecsandrovici Bulganin 
care au vizitat timp de o lună țările prie
tene, India, Birmania și Afganistan și îi 
felicităm din toată inima că s-au reîntors 
cu bine la Moscova.

Poporul nostru și întreaga omenire pro
gresistă nu vor uita niciodată rolul de cea 
mai mare importantă pe care l-au avut per
sonal în această privință tovarășii Hruș
ciov și Bulganin. In continuare vorbitorul 
a spus :

Locuitorii Moscovei nu numai că au urmă
rit și s-au bucurat de desfășurarea vizitei 
dvs., ci s-au străduit să-și sporească contri
buția la construirea comunismului. Sîntem 
bucuroși să vă raportăm dvs., Nikita Ser
gheevici și Nikolai Alecsandrovici,- că lucră
torii din industria Moscovei au îndeplinit la 
14 decembrie, înainte de termen, planul de 
stat pe anul 1955, și se pregătesc să întîm. 
pine așa cum se cuvine cel de al 20-lea Con
gres al partidului nostru.

Prin succesele obținute în muncă, oamenii 
muncii din capitala noastră își demonstrează 
cu o nouă vigoare dragostea profundă, uni
tatea și devotamentul fată de guvernul nos
tru sovietic și fată de organizatorul tuturor 
victoriilor noastre — Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 1

îngăduiți mi să declar deschis mitingul 
oamenilor muncii din orașul Moscova con
sacrat întîmpinării tovarășilor Nikolai Alec
sandrovici Bulganin și Nikita Sergheevici 
Hrușciov.

★
Pe aeroport răsună solemn imnul de stat 

al UR.S.S.
Apoi M. A. lasnov dă cuvîntul reprezen

tantului lucrătorilor din industria orașului 
Moscova — N. M. Kuzmin, strungar la uzina 

Cuvîntarea Iui N. S. Hrușciov
popor creator. Lui, poporului sovietic, își 
datorează țara noastră măreția.

Și inimile noastre se umpleau de mîndrie 
cînd ne gîndeam că noi sîntem fiii marelui 
popor sovietic, solii și slujitorii lui.

In cuvîntările pe care le-am rostit în India, 
Birmania și Afganistan am demascat poli
tica criminală a colonialiștilor, care stăpî- 
nind vreme îndelungată aceste țări, au adus 
uriașe prejudicii popoarelor lor și au întîr- 
ziat pentru mult timp dezvoltarea econo
mică a acestor țări.

Popoarele Indiei, Birmaniei și Afganista
nului au aprobat cuvintele noastre deoare
ce ele erau cuvintele adevărului.

Dar cu cîtă ură turbată au întîmpinat 
aceste cuvinte unii lideri din țările burgheze 
și mai ales presa reacționară. Această ură 
este lesne de înțeles. Sistemul colonial se 
prăbușește.

Regimurile Coloniale sînt o rușine pentru 
omenirea contemporană. Noi am spus aceasta 
șl vom continua s-o spunem atît timp cît 
există colonialiști.

Tovarășii Dragi prieteni!
Aș vrea să vă spun multe despre vizita 

noastră importantă și extrem de interesantă.
Acest lucru nu se poate face însă într-o 

singură expunere și — cu atît mai puțin 
într-o expunere ca aceea făcută acum, cînd 
abia ne-am întors la Moscova.

Ne-am întîlnit cu cei mai diferiți oameni, 
cu reprezentanți ai celor mai diferite clase.

Muncitorii, țăranii, intelectualii admiră 
sincer realizările țării noastre și le aerobă 
cu căldură.

Toți oamenii, fără excepție, relevînd suc
cesele țării noastre, și-au ‘exprimat admira
ția față de realizările Uniunii Sovietice. Ei 
au declarat că aprobă politica externă de 
pate a țării noastre și eforturile guvernu
lui sovietic îndreptate spre menținerea și 
întărirea păcii în întreaga lume.

Cuvîntarea lui N. A. Bulganin
de marea importanță pe care o are contac
tul personal dintre oamenii de stat în vej 
derea stabilirii înțelegerii reciproce și a 
relațiilor de prietenie, în vederea colaborării 
multilaterale și a legăturilor dintre țări 
Contactele noastre cu personalitățile con
ducătoare din India, Birmania și Afganis
tan, ne-au ajutat să ne înțelegem mai bine 
unii pe alții, să găsim puncte de vedere ase
mănătoare asupra celor mai importante 
probleme ale vieții internaționale, să’ găsim 
căile juste de rezolvare a problemelor le
gate de colaborare și relații. Știți prea bine 
din presă că un rezultat al vizitei noastre 
în India, Birmania și Afganistan au fost 
declarațiile comune. Aceste documente isto
rice importante marchează o nouă etapă în 
dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea So
vietică cu fiecare dintre aceste trei țări.

Năzuința noastră reciprocă spre prietenie 
și colaborare a făcut cu putință obținerea 
unor rezultate bune și în tratativele legate 
de extinderea comerțului, a legăturilor eco
nomice, culturale și de altă natură La baza 
acestor legături stă principiul nostru imu
abil al egalității și avantajului reciproc. 
Sîntem pentru colaborare economică și pen
tru relații care nu urmăresc impunerea de 
condiții și obligații politice. Vizita noastră 
a fost atît de bogată și utilă în ceea ce 
privește rezultatele obținute, datorită ama
bilității și ospitalității excepționale, mani
festate față de noi de către stimatul prim 
ministru al Indiei, dl. Jawaharlal Nehru. 
de dl. prim ministru U Nu, de stimatul prim 
ministru al Afganistanului, dl. Muhammed 
Daud.

Folosesc acest prilej pentru a le transmite 
încă odată, din toată inima recunoștința 
noastră. >

Dar toate acestea nu stnt pe placul 
tuturor. Vizita noastră și cuvîntările noastre, 
In deosebi cele spuse de tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov, au provocat nu nu
mai aprobarea entuziastă a prietenilor, ci 

„Krasnîi Proletarii", laureat al premiului 
Stalin și deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R.

Cuvî nful I ui N. M. Kuzmin
Dragi tovarăși 1

Mi-a revenit deosebita cinste de a saluta 
în numele muncitorilor din Moscova pe to
varășii Hrușciov și Bulganin reîntorși din- 
tr-o călătorie atît de însemnată. Mai departe 
vorbitorul a spus :

Călătoria dvs., scumpii noștri Nikita Ser
gheevici și Nikolai Alecsadrovici, a consti
tuit o contribuție uriașă la cauza întăririi 
păcii și securității popoarelor. Vă mulțumim 
din toată inima pentru aceasta. Avem o în
credere nemărginită în guvernul și partidul 
nostru și vom depune toate eforturile pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de Partidul 
Comunist.

Apoi s-a dat cuvîntul reprezentantei inte
lectualilor din orașul Moscova — A. V. Feo- 
dorova. învățătoare la școala nr. 494, învă
țătoare emerită a R.S.F.S.R.

Cuvîntul lui A. V. Feodorova
Dragii noștri Nikolai Alecsadrovici și 

Nikita Sergheevici!
Dragi tovarăși 1 ’
In numele intelectualilor din capitala noa

stră, în numele învățătorilor și numeroșilor 
noștrti elevi vă salut călduros din tbată 
inima în scumpa noastră Moscovă. In con
tinuare vorbitorul a spus:

Salutînd reîntoarcerea dvs. în patrie, noi, 
educatorii tinerei generații, vrem să vă asi
gurăm încă odată că ne vom consacra toate 
forțele inimii și minții, întreaga noastră ex
periență și toate cunoștințele noastre cau
zei păcii și educării tinerilor și tinerelor 
noastre ca adevărați luptători pentru tot 
ceea ce este nou și progresist, capabili să 
rezolve în practică cele mai complicate sar
cini ale construcției comunismului.

A luat apoi cuvîntul N. S. Hrușciov care 
este întimDinat cu aplauze.

Poporul Indiei de 370 de milioane, precum 
și popoarele Birmaniei și Afganistanului, ne 
sînt aliați în lupta pentru pace în întreaga 
lflme.

India este un mare șl bun prieten al tării 
noastre Ca și Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Chineză, India se situează 
în mod ferm pe pozițiile luptei pentru pace.

Iar India, China și Uniunea Sovietică, 
după cum ne învață V. I. I.enin — consti
tuie o forță invincibilă.

Tovarăși 1
Vizita noastră în India, Birmania și Af

ganistan s-a desfășurat într-o perioadă cînd 
întreaga (ară sovietică se pregătește să 
întîmpine așa cum se cuvine cel de al 
20-lea Congres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Noi mergem în întîmpinarea Congresului 
al 20-lea al partidului cu mari succese atît 
în întărirea continuă a statului sovietic so
cialist. cît și în întărirea poziției interna
ționale a țării noastre. Dar acest lucru nu 
ne dă nici un drept să ne mulțumim cu 
cele realizate.

Sarcina noastră este de a întări pe toate 
căile economia noastră națională șl mai 
ales temelia ei — industria grea, de a asi
gura avîntul continuu al tuturor ramurilor 
economiei naționale, de a întări prietenia 
popoarelor tării noastre, unitatea moral-po- 
litică a tuturor celor ce muncesc în socie
tatea noastră socialistă.

Noi pășim pe un drum sigur spre țelul 
nostru măreț — construirea comunismului 
în tara noastră

Trăiască marele nostru partid comunist — 
Inspiratorul și organizatorul tuturor victo
riilor noastre 1
Trăiască patria noastră sovietică — bastio

nul păcii și securității popoarelor 1
Se dă apoi cuvîntul lui N. A. Bulganin 

care este întîmpinat cu aplauza 

și indignarea furtunoasă a presei reacțio
nare și a unor personalități din viața pu
blică și de stat cu multă greutate din ță
rile occidentale, mai ales din Anglia. In 
legătură cu aceasta putem doar să spunem : 
lor nu le plac declarațiile noastre sincere 
privind politica lor colonialistă, lor nu le 
place prietenia noastră cu India, Birmania 
și Afganistan. Dar nouă această prietenie 
ne place foarte mult, esțe bine venită pen
tru noi. (Aplauze).

Această prietenie a popoarelor a întărit 
frontul țărilor iubitoare de pace, l-a unit 
și mai strîns. Frontul țărilor iubitoare de 
pace a devenit și mai puternic. El se va în
tări și mai mult și sîntem convinși că el va 
învinge.

Trăiască prietenia și colaborarea între 
popoare — cel mai important factor al 
păcii în întreaga lume I (Aplauze, urale)

★

M. A. lasnov declară mitingul închis 
Orchestra intonează Imnul de stat al 
U.R.S.S. Participanții la miting aplaudă pe 
conducătorii partidului comunist și ai gu
vernului sovietic aflați în tribună.

N. S Hrușciov și N. A. Bulganin iau loc 
într-o mașină deschisă și părăsesc aeroportul 
în ovațiile celor prezenți.

Pe întregul drtim de la aeroportul central 
și pînă la Kremlin, sute de mii de oameni 
i-au salutat cu căldură pe N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov. Nu conteneau aplauzele fur
tunoase, aclamațiile în cinstea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, în cinstea 
guvernului sovietic, în cinstea lui.N. S. Hruș
ciov și N. A. Bulganin care au îndeplinit 
cu succes misiunea de bunăvoință ce le a 
fost încredințată, misiunea întăririi prieteniei 
între U.R.S.S. și India, Birmania și Afganis
tan, misiune, ale cărei rezultate contribuie 
la întărirea păcii generale.

Conducătorii sovietici s-au reîntors 
| la Moscova

Declarația reprezentantului R. P. R.
* în Adunarea Generala a O. N. U.
| Ce arată rezultatele alegerilor 

din Indonezia
Guvernul R. P. R. va urma cu fermitate 

principiile Cartei O. N. U.
NEW YORK 21 (Agerpres). — După cum 

s-a mai anunțat, la 20 decembrie și-a în
cheiat lucrările cea de a 10-a sesiune a 
Adunării Generale O.N.U.

Deschizînd ședința, președintele Adunării 
Generale, Maza (Chile), a anunțat începe
rea celui de al 36-lea tur de scrutin în proj 
blema alegerii unui membru nepermanent 
al Consiliului de Securitate în locul Turciei 
care devine vacant la 31 decembrie 1955. 
In urma votării, așa cum s-a anunțat, în 
Consiliul de Securitate a fost aleasă Iugo
slavia.

După terminarea scrutinului, președintele 
Adunării Generale a anunțat alegerea Iugo
slaviei ca membru nepermanent al Consiliu
lui de Securitate pe anii 1956 și 1957

La această ședință au participat din partea 
Republicii Populare Romîne, I. Dolezal, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P.R. în 
S.U.A. și C. Dumitrăchescu, secretar de le
gație.

Șefii mai multor delegații au făcut apoî 
scurte declarații.

Cu acest prilej însărcinatul cu afaceri adj 
interim ai R.P R. la Washington, care a 
reprezentat R.P.R. la cea de a X-a sesiune 
a O.N.U., a exprimat satisfacția guvernului 
romîn față de hotărîrile Consiliului de 
Securitate și Adunării Generale care au 
admis R.P.R. ca membră a O.N.U.’Admite
rea noastră — a spus el — a constituit o 
parte din importanta acțiune care a marcat 
un pas de seamă spre universalitate. în 
numele guvernului meu doresc să mulțu
mesc nu numai delegațiilor care au votat 
pentru admiterea R.P R. ci și delegațiilor 
și conducătorilor unor organisme ale O.N.U. 
zare prin sprijinul lor au înlesnit R P.R.

Ședința solemnă 
de Fa Moscova

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 
transmite: In ziua de 20 decembrie, la Tea
trul Mare al U.R.S.S. a avut loc o ședință 
a Sovietului de deputați ai oamenilor mun
cii din Moscova, la care au participat repre
zentanți ai organizațiilor de partid, sovie
tice, obștești și. ai armatei sovietice, consa
crată celei de" a 50-a aniversări a revo
luției din 1905-1907.

La ora 18,30, la masa Prezidiului iau loc 
întîmpinați cu căldură de participanții la șe
dință K. E. Voroșilov, L. M. Kaganovici, 
A. I. Mikoian, V. M. Molotov, M. ‘Z. Sabu
rov, M. A. Suslov, N. M. Șvernik, A. B. Ariș- 
tov, N. I. Beleaev, P. N. Pospelov, mareșal 
al Uniunii Sovietice G. K. Jukov, miniștrul 
Apărării al U.R S.S., I. V. Capitonov, secre
tar al Comitetului din Moscova al P.C.U.S., 
E. A. Furțeva, secretar al Comitetului Oră
șenesc Moscova al P.C.U.S., M. A. lasnov, 
președintele Comitetului Executiv al Sovie-

Succesele forțelor democrate în alegerile din Indonezia
DJAKARTA 21 (Agerpres). - TASS 

transmite : Ziarele publică rezultatele preli
minare ale alegerilor pentru Adunarea con
stituantă din Indonezia. In insula Java 
partidul național a întrunit peste 5 milioane 
de voturi; Partidul Comunist din Indonezia 
— peste 4.345.000 de voturi; partidul Nahda- 
tul Ulama — peste 4 milioane; partidul Ma- 
șumi — peste 2.370.000 de voturi. Comu
niștii ocupă primul loc în marile centre din 
Java — Djokdjakarta, Surakarta, Semarang, 
Surahaya.

In legătură cu succesul obținut de parti
dul comunist, secretarul general al Partidu
lui Comunist -din Indonezia, Aidit, a făcut 
o declarație specială, în care în numele Par
tidului Comunist din Indonezia a mul-

Remanierea guvernu
LONDRA 21 (Agerpres). — Agențiile de 

presă occidentale relatează că în seara zi
lei de 20 decembrie primul ministru al 
Marii Britanii, Eden, a anunțat remanierea 
guvernului englez.

Richard Butler, care a deținut pînă acum 
postul de ministru de Finanțe, a devenit 
„Lord al sigiliului privat“ — titlu care tn 
guvernul britanic echivalează cu postul de 
ministru fără portofoliu — șl lider al Ca
merei Comunelor. In locul său, în postul 
de ministru de Finanțe, a fost numit Ha- 
rold MacMillan, care pînă în prezent era 
ministru al Afacerilor Externe.

lamă aspră în Europa occidentală
PARIS 21 (Agerpres). — Agențiile de 

presă anunță că în Europa occidentală bîn- 
tuie o iarnă grea.

Regiunile nordice ale continentului au fost 
cuprinse de un val de frig. La Oslo termo
metrul a înregistrat zilele acestea minus 13 
grade, iar în nordul Norvegiei a variat în
tre minus 30 și minus 40 de grade. La 15 
decembrie la Stockholm s-a înregistrat o 
temperatură de minus 20 de grade. Marea 
este acoperită la mal, de gheață; nu
meroase vase care au rămas blocate 
sînt în pfimejdie. lin vas-cisternă nor
vegian și un cargobot grec s-au scu
fundat. Stația de salvare a "portului Kiel

MIJRMANSK. Oamenii de știință de la 
Institutul arctic de cercetări științifice în 
domeniul pisciculturii și oceanografiei au 
încercat în condițiile arctice prototipul unui 
aparat de televiziune submarin. Această in
stalație a fost proiectată' de colectivul labo
ratorului de electronică maritimă al Insti 
tufului de oceanologie al Academiei de 
Științe a U.R S.S

PHENIAN. Lâ 19 decembrie a avut loc 
la Phenian un miting, în cinstea delegației 
guvernamentale a R. D. Germane

BELGRAD. La Belgrad au luat sfirșit tra
tativele dintre Uniunea Sovietică și Repu 

să-și ocupe locul cuvenit în această orga
nizație. Marea majoritate a delegațiilor care 
au votat în numele guvernelor lor pentru 
admiterea celor 16 țări propuse în rezolu
ția U.R.S.S. și-au reafirmat prin voturile lor 
încrederea în principiile fundamentale ale 
Cartei Națiunilor Unite. Printre membrii 
noi ai O.N.U. — ca și printre cei 60 de 
membri mai vechi — există state cu sisteme 
economice, sociale și politice diferite. Votul 
Adunării Generale în favoarea admiterii 
noilor membri constituie o reafirmare a 
principiului fundamental al O.N.U. care, 
de la crearea sa, înmănunchează națiuni cu 
structuri diferite. Votul simbolizează de 
asemenea măsura în care politica coexis
tenței pașnice și a colaborării în vederea 
apărării păcii este considerată azi nu numai 
posibilă ci și esențială pentru sănătatea a- 
cestei organizații. Organizația Națiunilor 
Unite a fost creată tocmai în acest scop. 
Carta este simbolul nevoii de coexistență și 
colaborare a tuturor statelor, indiferent de 
structura lor. Republica Populară Romînă 
a urmat cu consecvență această politică, în 
conformitate cu Carta O.N.U. care este con
sacrată apărării păcii, lărgirii șf întăririi 
relațiilor cu alte state, promovării legăturilor 
economice și schimburilor culturale și știin
țifice. Guvernul romîn declară că va urma 
cu fermitate principiile Cartei Națiunilor 
Unite și va sprijini toate propunerile care 
vor face posibilă atingerea înaltelor obiec
tive ale Cartei. Guvernul Republicii Populare 
Romîne va contribui activ la îndeplinirea o- 
biectivelor supreme ale O.N.U. — consolida
rea unei păci trainice șl realizarea securității 
tuturor popoarelor lumii.

în amintirea 
primei revoluții ruse

tului Orășenesc Moscova, vechi activiști ai 
Partidului Comunist participant! la prima 
revoluție rusă : E. D. Stasova, B, M. Volin, 
A. I. Gorcilin, V. A.Gorșcov, V. A. Emelia- 
nov, N. N. Colesnicova, P. A. Bleahin și 
alții.

Raportul „Răscoala armată din decembrie 
1905 — punctul culminant al primei revo
luții ruse“ a fost prezentat de tovarășul 
P. N. Pospelov, secretar al C. C. al 
P.C.U.S.

Asistența a întîmpinat cu aplauze prelun
gite cuvintele de salut rostite de P. N. Pos
pelov în cinstea marelui popor sovietic și a 
scumpului Partid Comunist al Uniunii So
vietice.

In aplauzele tuturor participanților la șe
dință, tovarășul L. M. Kaganovici a rostit 
cuvinte de salut In cinstea vechii gărzi bol
șevice. Au răsunat urale.

țumit călduros alegătorilor pentru încrederea 
arătată. Aidit a subliniat că, în ciuda încercă
rilor reacțiunii externe și interne de a scinda 
forțele democrate, partidul comunist și ce
lelalte forțe naționale au obținut în aceste 
alegeri o nouă victorie. Tn numeroase re
giuni din țară, a relevat Aidit, influența 
partidului comunist a crescut. Succesul 
partidului comunist și al celorlalte forțe de
mocrate și înfrîngerea partidului Mașumi 
și partidului socialist dovedesc că în rîn
durile populației are loc o regrupare a for
țelor progresiste.

In încheiere, Aidit a chemat toate forțele 
democrate să consolideze succesele obținute 
în alegeri.

lui englez
Fostul ministru al Apărării, Selwyn 

Lloyd, a devenit ministru al Afacerilor Ex
terne, în locul lui MacMillan, iar Walter 
Monckton, fost pînă acum ministru al 
Muncii, a fost numit ministru al Apărării. 
Ministru al Muncit a fost numit Lain 
Maclood.

Corespondentul agenției United Presa su
bliniază că actuala remaniere a guvernului 
britanic este cea mai însemnată de la pre
luarea puterii de către partidul conservator, 
în anul 1951.

a înregistrat miercuri noi semnale S.O.S. din 
partea vaselor în primejdie.

In Germania și Austria domnește un frig 
aspru. în apropiere de Hallstad, In Austria 
superioară, s-au înregistrat accidente din 
cauza avalanșelor de zăpadă.

In regiunile de sud ale Europei cad ploi 
torențiale provocînd inundații grave. Din 
regiunea Campania (Italia) se anunță că 
de 48 de ore cad fără întrerupere ploi toren
țiale.

Știrile sosite din Spania arată că în urma 
creșterii aoelor rîului Esgueva din provincia 
spaniolă Valladoli, au fost inundate șase 
sate. Culturile au avut mult de suferit.

fife presă ecmaimcă <Ibm :
blica Populară Federativă Iugoslavia și a 
fost semnat un acord de colaborare tehnico- 
științifică între cele două țări, în baza pro 
tocolului semnat la Moscova la 1 septem
brie 1955.

ATENA. Telegramele de presă din u’.ti 
mele zile înregistrează o înăsprire a rela
țiilor dintre Grecia si Turcia în legătură 
cu insula Cipru. Sîmhătă primul ministru 
grec Constantin Karamanlis, a anunțat în 
mod oficial că „Grecia nu va participa la 
viitorul consiliu ministerial al pactu'ui bal 
canic, atît timp cît Turcia nu satisface ce
rerile grecești în legătură cu Cipru".

TELEGRAMA

Secretarului de stat 
al Apărării Naționale 
al R. P. F. Iugoslavia, 

tovarășul generai de armată 
IVAN GOSNJAK

Cu prilejul aniversării armatei popular« 
a Republicii Populare Federative Iugoslavia, 
vă rog să primiți din partea militarilor For
țelor Armate ale Republicii Populare Ro
mîne calde felicitări.

Trăiască prietenia dintre popoarele noa
stre I

Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R.
General colonel,

LEONTIN SALAJAN
---- o----

Frămîntărî în Iordania
Iordania, țară cu o suprafață de 96.500 

km. p. și cu o populație de 1.300.000 oameni, 
cunoaște mari frămîntărî. In urmă cu aproa
pe o săptămînă posturile de radio și agen
țiile de presă occidentale anunțau pe un 
ton triumfător aderarea Iordaniei la pactul 
agresiv de Ia Bagdad. După cum se constată 
însă puterile occidentale s-au cam grăbit, 
luînd dorința lor drept realitate.

La 14 decembrie, în urma presiunilor exer
citate de generalul Templer, șeful statului 
major al Angliei, guvernul Iordaniei condu» 
de Said-el Mufti, — adversar al pactului de 
la Bagdad — și-a prezentat demisia.

In urma acestui fapt regele Husein al Ior
daniei, cedînd presiunilor și șantajului gu
vernului de la Londra, care, prin emisarul 
său generalul Templer, a amenințat Iorda
nia că va sista orice ajutor financiar, a în
sărcinat cu formarea guvernului pe Majali, 
cunoscut adept al aderării Iordaniei la pac
tul agresiv de Ia Bagdad.

Inspiratorii acestei grupări militare — 
cercurile diriguitoare din S.U.A. și Anglia— 
erau optimiști. Ei gîndeau de acum că celor 
cinci țări: Turcia, Irakul, Pakistanul, Iranul 
și Angliei li se va adăuga cel de al șaselea 
stat — Iordania. (După cum se știe princi
palele țări arabe printre care Egiptul, Ara- 
bia Saudită și Siria au refuzat să adere la 
această alianță de inspirație americană și 
ca o contrapondere ele au încheiat un tra
tat defensiv arab).

In socotelile lor, în ceea ce privește Iorda
nia puterile occidentale au cam dat greș și 
aceasta pentru că n-au ținut seamă de un 
factor hotărîtor — voința maselor. Este știut 
că încă în luna noiembrie, cînd Iordania a 
fost vizitată de președintele Turciei Bayar, 
tot cu scopul de a determina guvernul ior- 
danez să adere la pactul de ia Bagdad, 
populația din Amman, Nablus și din alte 
mari orașe ale țării și-a manifestat ferm de
zaprobarea față de orice intenție a guvernu
lui Iordaniei de a adera la pact. De data 

aceasta, venirea la putere a guvernului Ma
jali a fost semnalul unei mișcări populare 
și mai puternice care a luat amploarea unei 
adevărate răscoale.

Presiunea brutală exercitată de Anglia 
și din umbră de S.U.A. asupra Iordaniei, 
amestecul acestora în problemele interne ale 
țării, au provocat o puternică indignare în 
rîndurile poporului iordanian ca și în rîndu- 
rile celorlalte popoare arabe. La Nablus de
monstranții au pătruns în clădirea consula
tului englez și au smuls drapelul britanic. 
La Ierihon, Ia demonstrație au participat 
4000 de persoane. Manifestanții au distrus 
casa unui ministru iordanian, cunoscut adept 
al aderării țării sale la pactul de la Bag
dad. Comentînd evenimentele din Iordania 
presa egipteană subliniază că Anglia urmă
rește să-și întărească controlul asupra aces
tei țări, și prin aceasta să-și consolideze 
pozițiile în Orientul Apropiat, fapt care im
plică o gravă primejdie pentru toate țările 
arabe.

In fața rezistenței hotărîte a maselor popu
lare iordaniene, guvernul Majali a fost silit 
să demisioneze. Ibrahim Hașem, președin
tele Senatului a format un nou guvern. 
Totodată, s-a anunțat dizolvarea parlamen
tului, urmînd să se procedeze la noi alegeri. 
Cit privește rezultatul acestor alegeri, 
cercurile politice nu-și fac nici o iluzie.

Agenția France Presse declară că este pu
țin probabil ca rezultatele acestor alegeri să 
fie favorabile aderării Iordaniei la pactul 
de la Bagdad. Pe de altă parte, la Londra, 
după cum constată ziarul francez „Le Mon- 
de“, se recunoaște că „influența britanică 
în Iordania este amenințată de o criză se
rioasă". Manevrele engleze în această țară, 
scrie „Le Monde" care au „culminat prin 
presiunile exercitate de generalul Templer 
cu scopul de a sili Iordania să adere la a- 
lianța de la Bagdad, se dovedesc a fi o gafă 
diplomatică grosolană. Atuul pe care Anglia 
se bizuie pentru a influența politica Iorda
niei — Legiunea arabă — dă în ultimul 
timp semne vădite de independență. Un im
portant grup de ofițeri al Legiunii arabe ar 
dori să pună capăt autorității generalului 
Glubb Pașa, comandantul acestei armate, 
simbolul influenței engleze în această 
țară". Dună cum se știe, în 1922 Iordania 
(pe atunci denumită Transiordania) a in
trat sub mandat britanic. De abia în 1948 
Anglia a declarat Transiordania independen
tă, impunîndu-i un tratat prin care iși men
ține dreptul de a staționa trupe britanice 
în această țară. Poporul iordanez năzuiește 
însă spre deplină independență.

Prin evenimentele petrecute în Iorda
nia, prestigiul puterilor occidentale în a- 
ceastă țară, ca dealtfel în întregul Orient 
Mijlociu, a fost și mai muit știrbit. Totodată 
aceste evenimente arată că voința majori
tății covîrșitoare a poporului iordanian care 
respinge pactele militare agresive de felul 
celui de la Bagdad este un factor hotărîtor 
ce se impune tot mai mult.

H. IOANID
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