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IDEALURI
De vorbă cu un tînăr îndrăgostit 

de meserie
Laurențiu

gospodăria
Prima întîllnlre cu

Popescu, brigadier 'la„--t_____
agricolă de stat Dealul Ocnei, din 
regiunea Stalin, mi-a întărit cele 
aflate anterior despre el de la un 
activist al comitetului raional 
de partid Sibiu: „E un om ho
tărît, muncitor, un tînăr minu
nat".

— Lucruri prea grozave nu 
veți găsi la noi — mi-a zis el — 
dar dacă veți fi mai îngăduitori 
ți veți cerceta mai atent, veți 
putea scrie un material bunicel 
despre niște fapte și oameni 
obișnuiți, asta pentru că tot ați 
bătut drumul pînă aici.

Noi sîntem, mă refer ia secția 
noastră, o fermă mai mică, pen
tru producerea semințelor. Anul 
acesta ne putem lăuda cu un suc
ces destul de frumos, un record 
republican. Din producția de se
mințe obținută anul acesta la 
noi, întreaga țară poate să se
mene varza timp de doi ani de 
Bile. S-a obținut de pe un hectar 
tn loc de 200 kg. sămînță de 
varză, 600 kg.

In întreaga noastră discuție, 
utemistul Laurențiu Popescu nu 
a amintit niciodată despre faptul 
că succesul acesta, în mare mă
sură ii aparține și lui — cîteva 
hectare cu varză pentru, sămînță 
au fost cultivate de brigada pe 
care o conduce.

— Lupta cea mai mare — și-a 
continuat vorba Laurențiu — o 
ducem pentru rezolvarea unei 
mari probleme: sămînță de co
nopidă.

La drept vorbind, n-am bănuit 
niciodată că o instituție cu oa
meni atit de pricepuți își poate 
face o mare problemă din obți
nerea seminței de conopidă. Lau
rențiu m-a convins însă că, așa 
după cum spune el, aceasta e o 
chestune de mîndrie națională, 
de prestigiu al științei noastre 
agricole. Patria seminței de co
nopidă fiind Olanda și Dane
marca, unde clima întrunește cele 
mai bune condiții de cultură pen
tru această sensibilă plantă, ei, 
cei de la Dealul Ocnei și brigada 
utemistului Laurențiu Popescu în 
special, se' străduiesc, caută căile 
— și nu-s departe de izoîndă — 
să obțină și în țara noastră re
colte regulate, mari și de cea mai 
hună calitate de sămință de co
nopidă. Munca, lupta aceasta nu 
e deloc ușoară, pentru că ea cere 
nu numai un mare volum de lu
crări, efectuat în termenii cei 
mai scurți, optimi, dar e nevoie 
de-a dreptul de o muncă serioasă 
de cercetare științifică. Sarcina 
brigăzii lui Laurențiu, specializată 
în cultura conopidei, nu e de loc 
ușoară.

Am discutat mult în seara aceea 
cu Laurențiu. In cele din urmă, 
pe nesimțite, discuția a intrat și 
pe făgașul dorit de mine — în
vățătura. Dinainte aflasem că 
utemistul Laurențiu Popescu e

student în anul III la cursul fără 
frecvență al Facultății de agri
cultură generală.

Discuția a început de la cîțiva 
ingineri stagiari repartizați sec
ției lor, ce-și exprimaseră față 
de el gîndul ca, după luarea 
diplomelor să-și caute pe undeva, 
prin oraș, cite un post de func
ționar sau chiar de vînzător la 
Alimentara, numai să scape de 
atmosfera „plictisitoare" a sa
tului.

— Nu — își exprimă revoltat 
Laurențiu părerea — ăștia n-or 
să facă niciodată meserie. Eu 
niciodată nu m-am gîndit la o 
viață de oraș. De-aș fi avut ase
menea visuri, nu înțeleg pentru 
ce m-aș trudi aci, pentru că ar fi 
lipsit de sens să învăț o aseme. 
nea meserie și cu gîndul și inima 
să fiu în altă parte.

Dar care-i sînt visurile, ce I- 
deal are acest ttnăr minunat ?

Laurențiu Popescu, originar de 
prin părțile Piteștiullui, a crescut 
în familia numeroasă a unui ță
ran muncitor, și.a îndrăgit încă 
de mic copil ogorul care-i hră
nește, cum spune el, pe toți trudi
torii pămîntului. La școala horti
colă din Turda, In preajma unul 
bătrîn profesor pasionat după 
trandafiri și garoafe, și-a făurit 
el visul, idealul vieții sale. Din 
acea clipă, hotărîrea de a învăța 
i-a sporit. A terminat școala, a- 
poi a muncit ca tehnician agricol 
prin diverse sate, acolo unde a 
fost trimis. De cîțiva ani muncește 
ia Dealul Ocnei. Aci munca este 
deosebită. Succesele nu mai sînt 
un rezultat al brațelor, al efor
turilor fizice, ci și al unui efort 
intelectual, al muncii de cerceta
re științifică. Tot aci, în anii din 
urmă, Laurțnțiu și-a întemeiat 
căminul. Munca de la fermă și 
grijile de tată nu l-au înfrîni. 
Laurențiu găsește in ele, în via. 
ța pe care o trăiește, suficiente 
forțe spre a-și înfăptui visul, idea
lul vieții sale.

— Munca la fermă—-îmi explică 
el —nu e o piedică în calea învă
țăturii, ba dimpotrivă. De vrei să 
faci meserie, de vrei intr-adevăr 
să devii un truditor al pămîntu
lui, atunci cel mai. bun lucru e 
să nu te rupi nici o clipă de el.

Intr-o zi — și această zi nu va 
trebui s-o căutăm in orizontul 
Viitorului îndepărtat, cînd vom 
admira într-o grădiniță din Dea
lul Ocnei globuri uriașe de tran
dafiri bătuți, viu colorați, iar în 
vitrina tuturor librăriilor din țară 
la colțul „Noutăți" vom afla o 
carte purtînd pe copertă inscrip
ția „Inginer Laurențiu Popescu 
— Studiu asupra trandafirilor — 
în viitor visurile și idealul ute- 
mistului Laurențiu Popescu, as
tăzi încă brigadier și student la 
cursul fără frecvență, vor fi îm
plinite.
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Și-au îndeplinit planul 
de producție

Bilanțul constructorilor 
de utilaj petrolifer 

și minier

Realizînd cu 23 de zile mai de
vreme planul anual la producția 
globală, constructorii de utilaj 
petrolifer și minier au hotărît să 
dea pînă la 31 decembrie o pro
ducție suplimentară în valoare de 
35 milioane lei. Este semnificativ 
faptul că in 11 luni din acest an

Laboratoare bine utilate stau la dispoziția studenților patriei noastre. Fotografia noastră reprezintă 
un grup de studenți din anul IV al Facultății de utilaj de la Institutul de petrol și gaze din Bucu
rești, studiind la microscop structura metalelor.

Oamenii muncii primesc cu bucurie 
Declarația comună romino-sovietică

Oamenii muncii din patria noas
tră continuă să-și exprime apro
barea deplină și profunda satis
facție față <14 rezultatele recen
telor tratative de la Moscova 
dintre R.P.R. și U.R.S.S.

★
Participanții la conferința re

gională de partid din Oradea au 
adresat Consiliului de Miniștri, 
tovarășului Chivu Stoica, o tele
gramă in care se spune printre 
altele:

„Sprijinim întru totul politica 
partidului și guvernului de dez
voltare continuă a colaborării po
litice, economice și culturale cu 
marea noastră prietenă, Uniunea 
Sovietică.

Declarația comună romîno-so- 
vietică este un exemplu grăitor 
al relațiilor dintre țările socia
liste. Sprijinind politica partidu
lui și a guvernului nostru, oa
menii muncii din regiunea Ora
dea sint pe deplin conștienți că 
făurirea societății socialiste în 
țara noastră este indisolubil le
gată de prietenia frățească cu 
poporul sovietic și cu popoarele
gată de prietenia frățească 
ț , ' ' 't .' ‘
celorlalte țări socialiste".

★
Cuvîntarea rostită, la radio de 

tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, cu 
privire la rezultatele tratativelor 
romîno-sovietice de la Moscova 
a fost viu discutată la uzinele 
metalurgice „Vasile Roaită".

După ce textul cuvîntării 
a fost citit în întregime, 
mulți au ținut să-și exprime 
încă odată sentimentul cald de 
dragoste pe care muncitorii îl

nutresc față de marea Uniune 
Sovietică, prietenă sinceră a țării 
noastre.

Strungarul Manea Anton as
cultase și la radio cuvîntarea to
varășului Chivu Stoica. El a ți
nut să împărtășească părerea lui 
celor cu care lucrează zi de zi. 
„Sint multe voci veninoase care 
caută să ascundă importanța 
tratativelor, să-i înșele pe cei 
naivi. Dar noi cunoaștem „poli
tica" pe care o duceau în trecut 
față de noi țările capitaliste la 
cheremul cărora eram. Ne „aju
tau" în așa măsură pînă cind 
ajungeau să ne ia tot ce aveam. 
Pe lingă dobinzile cămătărești, 
Rominia era complect subjugată 
atit din punct de vedere politic, 
cit și economic. Cu totul altfel 
stau lucrurile astăzi, cind simțim 
din plin prietenia caldă pe care 
ne-o arată poporul sovietic. "" 
aceea rezultatele tratativelor 
la Moscova ne dau un și 
mare imbold în muncă".

★
Industria bumbacului B. O în

treprindere de industrie ușoară 
ca multe altele din țara noastră. 
Muncitorii acestei fabrici care au 
simțit din plin sprijinul sovietic 
au discutat marți la amiază cu 
însuflețire textul Declarației co
mune romîno-sovietice, precum și 
cuvîntarea rostită la radio de to
varășul Chivu Stoica, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.P.R.

Prin 
era pe 
pentru

De 
de 

mai

anii 1952 șl 1953, fabrica 
punctul de a.șl întrerupe 
un timp activitatea din

Dezvoltarea industriei chimice
indisolubil legată de ajutorul sovietic

Industrii chimică este una din
tre ramurile principale ale indus
triei grele.

In țara noastră a existat și 
există o puternică bază de ma
terii prime naturale, care face 
posibilă crearea unei industrii 
chimice în condiții optime de ran
dament, sortimente și calitate.

Dar, în același timp, fiecare 
dintre acei care studiază econo
mia antebelică a țării noastre 
poate vedea cum pînă în 1948, 
industria chimică din țara noastră 
era slab dezvoltată, cu o tehnică 
veche și supusă intereselor trus
turilor capitaliste străine. Din 
acest punct de vedere cifrele sînt 
deosebit de semnificative. Iată 
cîteva din ele; în industria chi
mică capitalul străin stăpînea 
72%, iar în industria petroliferă 
92%. Trusturile „Salvay", „Impe. 
rial Chemical Industries", „No
bel", „I. G. Farbenindustrie" și 
altele aveau la dispoziție materii 
prime ieftine și de bună calitate, 
mina de lucru ieftină și compli
citatea guvernelor burghezo- 
nioșierești în atingerea unor be
neficii uriașe la investiții minime 
de capital.

In opoziție cu forțele obscure 
ale monopolurilor chimice inter
naționale și ale capitaliștilor in
terni, au existat în țara noastră 
un număr important de eminenți 
chimiști, savanți, profesori, ca: 
Petru Poni, Alexe Marin, Edelea
nu, C. Istrati, Gh. Spacu etc., 
care au arătat ce imense ză
căminte de materii prime există 
In țara noastră, au pus bazele 
cercetării chimice, au creat școli 
de cercetare chimică, au elaborat 
studii apreciate pe plan mondial, 
au pus bazele învățămîntului 
chimic romînesc.

Numai în anii puterii populare, 
industria chimică și cercetarea 
științifică au fost ridicate la ade
văratul lor rol.

In primii ani ai primului cin
ei nai, au intrat fn funcțiune un

Prof. dr. I. V. Nlcolescu
de la Universitate* „C. L Parhoa"

număr important de noi fabrici 
chimice.

In sectorul industriei anorga
nice s-a construit astfel o fabrică 
de feromangan, instalată și mon
tată după cerințele tehnice mo
derne.

In 1951 a intrat în funcție o 
uzină de gresie, care permite con
fecționarea utilajelor antiacide 
pentru industria chimică, 
a unor articole de menaj.

In 1954 s-a dezvoltat și

cit și

In 1954 s-a dezvoltat și meca
nizat fabricarea acidului sulfu
ric, după procedeul contactului, 
în cadrul uzinei „Petru Poni".

In primul cincinal a intrat în 
funcțiune combinatul 
„I. V. Stalin", în special 
azotului (amoniac, acid 
azotat de amoniu) ; iar în 
combinatelor chimice nr. 1 
Poni" s-a trecut Ia marea pro
ducție de îngrășăminte azotoase 
și fosfatice. Producția de îngră
șăminte agricole în primul cin
cinal a crescut de 7,5 ori față 
de trecut.

In sectorul industriei organice 
totul a fost luat de la 
fiindcă noi nu am avut 
de industrie organică.

Trusturile capitaliste străine și 
în special cele germane, au îm
piedicat în mod sistematic, prin 
diverse sisteme, dezvoltarea în 
țara noastră a unei industrii de 
medicamente, coloranți, mase 
plastice etc.

îmi amintesc cum tn perioada 
1941—1942 se studia la una din 
facultățile de chimie din Bucu
rești obținerea de bachelită din 
crezolil din petrol și de la semi- 
cocserie. Delegații firmei „Ven- 
ditor" din Germania, cu sprj^J- 
nul autorităților Interne, au im-

chimic 
grupa 
azotic, 
cadruil 
și „P.

început, 
o astfel

pledlcat fnsi fabricarea acestor 
produse.

Nici guvernele burghezo-moșie- 
rești nu se lăsau mal prejos. 
Iată și aici un exemplu deosebit 
de semnificativ: pe plan mon
dial se cunosc două realizări mai 
importante ale specialiștilor 
noștri în domeniul petrochimiei: 
procedeul Edeleanu pentru sepa
rarea aromaticelor din benzine și 
procedeul Sarmiza, pentru aroma- 
tizarea termoselectivă a fracțiu
nilor de petrol. Dar timp de 15 
ani nu s-a construit în țara 
noastră nici o instalație Edelea
nu (abia în 1939 s-a constituit o 
mică instalație) iar celălalt pro
cedeu a fost sabotat de guver
nanții noștri, cu toate că în 
1943 s-a construit în America o 
mare fabrică; aplicîndu-se prin
cipiul procedeului amintit.

In regimul de democrație popu
lară s-a trecut cu tot curajul la 
rezolvarea unor probleme de 
petrochimie. Una dintre cele mai 
importante realizări este fabrica
rea acizilor grași sintetici, prin 
oxidarea parafinei.

In domeniul chimizării gazului 
metan, în afară de lărgirea pro
ducției de amoniac și negrului 
de fum, s-a pus în funcție fabri
ca de acid formic și acid oxalic.

O deosebită atenție s-a acordat 
produselor chimice organice ne
cesare agriculturii, produselor de 
larg consum, cit și medicamente
lor.

Un merit deosebit al cercetători
lor și tehnicienilor noștri din 
sectorul industriei chimice îl con
stituie reușita în tehnica de fa
bricare a medicamentelor și a 
maselor plastice.

Producția globală a industriei 
chimice din R.P.R. a crescut de

8 ori fiți de cea din 1938 și 3,2 
ori față de producția din 1950, 
Iar productivitate» muncii a spo
rit considerabil.

La propășirea industriei chi
mice din țara noastră un rol Im
portant l-a avut dezvoltarea 
cercetării științifice și formarea 
cadrelor calificate.

In anii puterii populare a-au 
pus bazele primelor Institute de 
cercetări chimice ,fie departa
mentale, fie ale Academiei R.P.R. 
Pînă astăzi s-au clădit și orga
nizat peste 25.000 m. p. supra
fețe de laboratoare, dotate cu 
utilaj modern de cercetări și a- 
nalize. Numărul cadrelor supe
rioare a crescut față de 1951 cu 
250%> iar al cadrelor medii cu 
224%. Vorbind de toate aceste 
succese ale Industriei noastre 
chimice trebue să arătăm că ele 
au fost posibile datorită spriji
nului multilateral acordat de 
Uniunea Sovietică. Ajutorul pre
țios primit din partea U.R.S.S. 
în aparataj tehnic, documentație 
tehnică, specialiști, cadre tinere 
care s-au calificat in institutele 
de învățămînt superior din 
U.R.S.S. a contribuit la fixarea 
unei linii clare tn problemele de 
cercetare și a constituit baza ma
terială de plecare 
atrucția industriei 
R.P.R.

Marea majoritate
secțiilor noi din industria noastră 
chimică s-au construit cu spriji
nul tehnic al Uniunii Sovietice, 
pe baza acordurilor economice 
și a convențiilor tehnico-științi- 
fice. Fabrica de penicilină, de fe
romangan, combinatul chimic 
I. V. Stalin, fabrica de negru de 
fum-furnale etc., au fost proiec
tate și construite cu sprijinul 
U.R.S.S.

pentru co-ns- 
chimice în

a uzinelor și

(Continuare tn pag. 2-a)
î

1

lipsa materiei prime necesare, 
bumbacul. Atunci a sosit în în
treprindere, din Uniunea Sovieti
că, bumbac de cea mai bună ca
litate. Despre aceste lucruri a 
vorbit cu acest prilej Suza- 
na Borșan, canetatoare frun
tașă în producție membră a bri
găzii a 7-a de tineret din secția 
preparație.

Brigada din care face parte 
Suzana Borșan, se găsește de a- 
cum după datele realizării planu
lui ei de producție in mijlocul a- 
nu'.ui 1957.

Depănătoarea Neaga Perșinaru 
a vorbit despre un lucru mic — 
acul Bașkirov — a cărui folosire 
la inodarea firului a făcut ca in 
sala nr. 10 unde se lucrează cu 
războaie automate, productivita
tea muncii să crească cu 10 la 
sută, iar calitatea produselor sâ 
se îmbunătățească cu sută la 
sută.

Prin glasul Agripinei Bîrsan, 
responsabila brigăzii a 7-a de ti
neret din sectorul canetat a sec
ției preparație, membrele acestei 
brigăzj au rostit un angajament: 
să muncească neobosite pentru 
ca in cel mai scurt timp, bri
gada lor să devină brigadă frun
tașă pe raionul 23 August din 
Capitală.

uzinele specializate fn fabricarea 
de utilaj petrolifer și minier au 
realizat o producție globală cu 
48,8 la sută mai mare decît în 
ferioada corespunzătoare a ann
ul trecut.

j In bilanțul încheiat anul aces- 
, ta de industria construotoare de 
' utilaj petrolifer și minier sînt 

înscrise și alte realizări impor- 
■ tarate. Astfel, dublarea producției 
' de utilaj petrolifer față de anul 

1955 — sarc.nă prevăzută în Di
rectivele Congresului partidului 

^pentru anul I960 a fost realiza
tă în cursul acestui an; de ase
menea a fost realizată și dep.'.ș tâ 
sarcina de a mări de peste 4 ori 
producția de instalații de foraj 
in 1960 față de anul 1955. Dc 
pildă, în 11 luni d.n acest an 
s-au realizat de 6,2 ori mai multe 
instalații de foraj, de 1,9 ori mai 
multe sape cu role și racorduri, 
de 2 ori mai multe turbine de fo
raj, de 1,5 ori mai mu'te lanțuri 
Rotary etc. decît în aceeași pe
rioadă din anul 1955.

Important este faptul că cea 
mai mare parte a sporului 
producție realizat în industra 
constructoare de utilaj petrolifer 
și minier a fost obținut pe sea
ma creșterii productivității mun
cii; de la aceleași cuptoare și de 
pe aceleași suprafețe turnătoriile 
de oțel au realizat o producție cu 
22.7 la sută mai mare decit in a 
nul 1955. Acest important indice 
al planului de producție a spo
rit în 11 luni cu 36,8 la sută, 
ceea ce a determinat creșterea sa
lariului mediu al muncitorilor cu 
7,2 la sută.

Tot datorită ridicării producti
vității muncii în industria con
structoare de utilaj petrolifer și 
minier prețul de cost a fost redus 
cu 15,6 la sută în loc de 12,5 ia 
sută cit era prevăzut în plan. U- 
zinele din acest sector al indus
triei noastre grele au obținut în 
primele 3 trimestre ale acestui an 
acumulări peste plan în valoare 
de 10.349.000 lei.

Noi tipuri de mașini 
agricole

Rodnic este șl bilanțul înche
iat de uzinele constructoare de 
mașini și utilaj agricol, care au 
îndeplinit planul pe anul 1956 în 
mai puțin de 11 luni. Anul aces
ta, tn uzinele constructoare de 
mașini și utilaje agricole au fost 
realizate 9 tipuri noi de mașini 
fabricate pentru prima dată în 
țară. Printre acestea sînt: com
bina de recoltat cereale, combina 
de recoltat porumb, cultivatorul 
suspendat, tocătoarea mecanică 
de nutreț, mașina de lopătat ce
reale etc. Au fost construite de 
asemenea două tipuri perfecțio
nate de mașini 
transportat stuf.

de

de recoltat și

(Agcrpres)

Despre ordine, 
curăfenie 
și atitudine 
civilizată 
în producție la 
uzina „Tudor 
Vlad imirescu"

Ideia o prins viață

★
In zilele de 10 și 11 decembrie 

tn raionul Filimon Sirbu din re
giunea Galați, au avut loc 21 de 
adunări la căminele culturale și 
la sediul unor gospodării agri
cole de stat la care au participat 
mai mult de 1200 de oameni ai 
muncii de pe ogoare. Cu acest 
prilej s-a arătat importanța tra
tativelor de la Moscova pentru 
dezvoltarea continuă a colaboră
rii politice, economice și cultu
rale dintre țara noastră și Uniu
nea Sovietică.

La adunarea ce a avut loc la 
gospodăria agricolă de stat „Bar- 
bu Berea" a luat cuvîntul meca
nicul Gh. Ochiroși, care a spus: 
„In anii de secetă de după război, 
Uniunea Sovietică ne-a ajutat cu 
mari cantități de grîu șl multe 
alte produse care ne-au scos din 
nevoie.

Anul acesta cîud tn țara 
tră am avut o recoltă de 
slabă, Uniunea Sovietică
dat sub formă de Împrumut 
450.000 tone de grîu. Pentru aju
torul multilateral pe care îl pri
mim, poporul nostru poartă o 
adîncă recunoștință poporului so
vietic frate".

Adunări asemănătoare au avut 
loc pînă în prezent în 142 între
prinderi, comune și sate din re
giunea Galați. La ele au partici
pat aproape 5.000 de oameni al 
muncii.

noas- 
grîu 
ne-a

Era prin luna mai a acestui 
an. Intr-o simbătă, după lăsarea 
lucrului, un grup rfe tineri a ră
mas in secție. După ce au stat 
puțin la sfat, s-au 
treabă neobișnuită 
în uzină.

Cine erau acești 
ce anume făceau ?

Uzina „Tudor Vladimirescu" 
din Capitală e tînără. Colectivul 
uzinei e și el tînăr. Cu toate a- 
ceștea, în uzină erau multe ne
glijențe. Căile de acces din ate
liere nu se mai cunoșteau și asta 
producea dureri de cap celor care 
transportau piese și materiale. 
Ochiul era impresionat în mod 
neplăcut de aspectul atelierelor. 
Erau oameni care se gîndeau la 
asta. Unii Înălțau din umeri, al
ții încercau ceva, dar indolența 
unor organe administrative Ii în
demna pînă la 
păgubași.

Jn secția La

apucat de o 
pînă atunci

„spiriduși" șl

mecanică, vreo 
patru tineri au început și ei să 
fie îngrijorați de gospodărirea 
secției. Și astfel Gheorghe Au
rel, Vasile Ghiulț, Mircea Stoian

AICI RADIO IAȘI!5
După emisiune am vizitat re

dacția și laboratorul studioului, 
spafioase, elegante și modern uti
late. Aici se pregătesc emisiuni 
speciale, radio-reportaje, se veri
fică și se copiază diverse înre
gistrări, se lucrează la scenarii 
radiofonice. Printre înregistrările 
pe care ascultătorii le vor auzi 
in curind, se află ultimele con. 
certe ale Filarmonicii de Stat 
„Moldova", opera „Tosca" in in
terpretarea colectivului Operei de 
Stat din lași, programe de mu
zică populară interpretate de ta
raful din Tg. Frumos și de An
samblul popular „Doina Moldo
vei".

O deosebită atenfie va fi acor
dată emisiunilor culturale, emisi
unilor pentru studenți ca și celor 
pentru pionieri și școlari.

Studioul regional lași și-a pro
pus să popularizeze creația lite
rară locală. Astfel, In curind vor 
putea fi ascultate, in cadrul emi
siunilor pentru copii poveștile 
„Oul năzdrăvan" de Ion Istrati, 
„Găina cea moțată" de Georgeta 
Sauciuc, scenariul radicfonic 
„Capra cu trei iezi" — dramati
zare de Gh. Vasilescu după po
vestea lui ton Creangă — și al
tele.

Din emisiunile cu caracter per
manent, spicuim titlurile citorva: 
„Evocări ale monumentelor isto
rice din regiunea Iași", „Forma
ții de amatori din regiunea lași", 
„Moment vesel" etc.

In cadrul emisiunilor pentru 
studenți, vor putea fi ascultate 
in curind radio-reportaje din 
munca de pregătire a examene
lor. din activitatea asociațiilor 
studențești. Nu vor lipsi, bineîn
țeles. nici emisiunile sportive, in 
cadrul cărora vor fi retransmise 
înregistrările făcute la diverse 
competiții locale, nici cele mai 
noi știri din toate domeniile de 
activitate ale oamenilor muncii 
din Moldova.

Înainte de a părăsi studioul re
gional, tn biroul redaciorului-șef 
s-a auzit zbtrntitul telefonului. 
De la celălalt capăt al firului s-a 
auzit vocea entuziasmată a unui 
ascultător de radio din lași:

— Emisiunea a fost foarte bu
nii

Atențiune... Atenfiune... Trans
mite radio Iași t

Vocea crainicei, puțin tremu
rată de emoție, a străbătut acum 
eterul pentru prima dată, a- 
mințind pe lungimea de undă de 
285 metri inaugurarea Studioului 
Regional de Radio din lași. Desi
gur că și ascultătorii au fost stă- 
pîniți de emoție și bucurie — 
sentimente cunoscute din plin a- 
nul acesta de către oamenii mun
cii din această parte „ țării, cu 
prilejul altor înfăptuiri culturale, 
ca înființarea Palatului Culturii, 
construirea Institutului d« Cerce
tări Tehnice al Academiei R.P.R., 
inaugurarea Operei de Stat, la 
care se adaugă acum înființarea 
postului de radio lași.

Curiozitatea profesională ne-a 
îndemnat aseară să fim martorii 
ultimelor pregătiri ale primei e- 
misiuni. Pe masa crainicei, tn 
cabina ferită de orice zgomot din 
afară, materialele prevăzute in e- 
misiune erau așezate în ordinea 
transmiterii. lor, iar de cealaltă 
parte a „ochiului de ciclop" (gea
mul dintre cabina crainicului și 
cabina regiei de studio) inginerii 
și tehnicienii făceau o ultimă ve
rificare a aparatelor.

Ora 17 și 58 de minute. Ingi
nerul șef Constantin Lupașcu de
clanșează primul semnal de co
mandă, ceea ce, in înțelesul crai
nicei înseamnă: „aparatele sint 
pregătite pentru emisie". Acum e 
rlndul crainicei să răspundă că 
s-a pregătit și pentru aceasta ră
sucește un buton care aprinde 
semnalul respectiv la regia de 
studio.

Pe culoarele studioului regio
nal s-au aprins toate semnalele 
luminoase. „Atențiune, emisie". 
Ceasurile arătau orele 18... Și cu 
toate că acele ceasornicului con
tinuau să înghită cu lăcomie 
timpul, forfota din studio a în
cremenit pentru o clipă. Toate a- 
paratele de radio se auzeau clar, 
anunflnd victoria: prima emisi
une a postului de radio din Mol
dova.

Emisiunea a durai 15 minute. 
Inceptnd de săptămlna viitoare, 
vor fi programate emisiuni de 30 
minute, iar de la 1 ianuarie 1957, 
postul de radio lași va emite zil
nic un program de o oră.

I. AGHINEf, 
corespondentul „Sclnteii tineretu

lui" pentru regiunea Iași

Premieră la Teatrul de stat 
din Timișoara

Teatrul de stat din Timișoara, 
secția maghiară, a prezentat în 
premieră, marți seară, piesa: 
„Furtună In munți" de Kiss 
Laszlo și Kovacs Dezso. Regia 
artistică a spectacolului este sem-

nată de Taub Ianos, iar 
rile de Hary Lajos de la 
secuiesc de stat din Tg.

Spectacolul s-a bucurat 
ces.

decoru- 
Teatrul 
Mureș, 
de suc-

EFECTELE

zgomotoase
și maistrul Nicolae Borcan s-au 
hotărit să pună capăt stării ne
firești de lucruri care aducea 
daune ordinei și curățeniei in 
uzină.

Muncitorii care au pășit luni 
de dimineață în secție au rămas 
uimiți. Mașinile străluceau de 
curățenie. Piesele erau stivuite 
frumos, căile de acces marcate 
cu linii albe.

Acesta a fost semnalul acțiu
nii întreprinse de tinerii de la 
„Tudor Vladimirescu" pentru în
frumusețarea uzinei lor. E drept 
că nu s-au mărginit numai ia 
ordine și curățenie. Nu-i sufi
cient să fii ordonat, să ai locul 
de muncă curat. Tinerii metalur- 
giști au socotit atunci că-i ne. 
cesar să promoveze atitudinea 
civilizată în producție, întărirea 
disciplinei socialiste a muncii.

Vești despre acțiunea pornită 
în uzina bucureșteană au ajuns 
la numeroși tineri din alte între
prinderi.

Uzina a căpătat treptat o altă 
înfățișare. Ordinea și curățenia 
domneau pretutindeni. La geamu
rile secției I-a mecanică au fost 
puse perdeluțe. Tinerii munceau

cu drag la locurile lor de muncă, 
care aveau un aspect plăcut. 
Exemplul înaintat al tinerilor de 
la „Tudor Vladimirescu" a fcst 
urmat în numeroase uzine.

Relatări

In fiecare toamnă în multe localități din patria noastră se 
organizează expoziții agricole. Exponatele prezentate aci, îm
preună cu cifrele de pe tabelele însoțitoare, înfățișează vizita
torilor succesele obținute de multe unități agricole socialiste 
și de țărani muncitori cu gospodărie individuală, în urma unui 
an de muncă.

De curind și în orașul Zimnicea s-a deschis o astfel de 
expoziție care, prin diversitatea sectoarelor pe care le cuprinde, 
prin mulțimea și varietatea exponatelor, a atras mulți vizita
tori, numărul lor depășind pînă acum șase mii.

In clișeu: un aspect din sala expoziției.

In biroul secției Tineret mun
citoresc a Comitetului orășenesc 
U.T.M. București e o atmosferă 
plăcută. Tov. D. Manolescu — șe
ful secției — relatează hotărinle 
comitetului orășenesc U. T. M. și 
măsurile luate de secție pentru 
a da o largă răspîndire acțiunii 
inițiate la uzina „Tudor Vladi- 
mirescu":

„Imediat ce am aflat de hotă- 
rîrea tinerilor metalurgiști, am 
invitat vreo 80 de activiști să ia 
practic cunoștință de cele între
prinse tn uzină. Cu alt prilej 
l-am invitat și pe tovarășii primi 
secretari ai comitetelor raionale 
U.T.M., oa, împreună cu nu
meroși activiști, să viziteze uzi
na ..Tudor Vladimirescu". Curind 
ne am dat seama că acestea nu-s 
suficiente. Atunci am trecut la 
instruirea practică a întregului 
activ 1n legătură cu principiile 
acțiunii.

Secția s-a gîndit să organizeze 
un schimb de experiență între 
inițiatori și tinerii din alte între
prinderi ale Capitalei.' La sediul 
Comitetului orășenesc s-a ținut o 
consfătuire cu secretarii U.T.M. 
din marile întreprinderi. Acestei 
consfătuiri i-a urmat alta, de 
astădată cu tinerii muncitori, a- 
poi încă vreo patru, organizate 
pe ramuri de producție".

Consfătuiri — după cum au
zeam — n-au fost puține. Despre 
controlul efectuat asupra felului 
în care inițiativa se aplică in
tr-adevăr, nu aflasem însă nimic.

„Am întreprins totul — zise 
însă acum interlocutorul nostru 
— ca nu cumva inițiatorii 
se culce pe laurii cîștigați 
urma popularizării. Aparatul 
mitetului orășenesc a fost 
struit să controleze. Secțiile 
ganizațlilor utemiste ale comi
tetelor raionale U.T.M., veghea
ză ca acțiunea să se desfășoare 
continuu. Apoi nu trebuie să ui
tăm că secretarii U.T.M. au da
toria să se ocupe de această pro
blemă. Cele întreprinse de noi le 
consider bine organizate. Acestea 
toate contribuie la buna desfă
șurare și extindere a acțiunii ti
nerilor de la uzina „Tudor Vla
dimirescu"...

Munca întreține faima

să 
in 

co
in- 
or-

Din nou la uzină. Cu cîtva 
timp în urmă, tinerii de aici au 
prezentat conducerii propunerea

1. ȘINCA
(Continuare tn pag. 2-a)



VIITORUL CANDIDAT
DE PARTID

dimineți mohbrîte 
m-au găsit la poa- 
6chele ale termo-

Zorii unei 
de noiembrie 
lele uriașelor . 
centralei de la Borzești. Macara
lele turn, ridicau la înălțimi 
amețitoare «cinduri și cărămizi, 
locomotivele electrice alergau de 
la un capăt la altul trăgind după 
ele povară grea a vagonetelor. 
Motoarele ce pun în funcție beto
nierele vibrau puternic, iar apa- scheieie metalice în razele-i să
ratele sudorilor îmbrăcau sche
lele metalice într-o lumină mul
ticoloră...

Sus pe schela turbinei nr. 2, 
acolo unde vintul șuiera nestin
gherit lucra Dănilă Gh. Atenția 
mi-a fost atrasă de dibăcia cu 
care mînuja aparatul electric de 
sudură. După ce l-am cunoscut, 
m-am hotărit să-l prezint și 
altora...

Dănilă Gh. n-are decît 24 de 
ani., In 1940, rămas fără tată, ne
voite l-au for(at să intre ucenic 
la patronul Leonida unde a pă
timit timp de 8 ani pînă a în
vățat meseria. A piecat apoi bri
gadier pe șantierul 
Boierea”. A indrăMt

același timp o serie de materii 
prime ca: oxigen tehnic și tu
buri de acetilenă tehnică, care se 
găsesc foarte greu. Prețul de 
cost al sudurilor se reduce ast
fel la jumătate, deoarece o su
dură autogenă costă 9,91 lei, pe 
cînd cea electrică doar 4,09 lei.

...Spre amiază, cind vintul se 
potolise, iar soarele imbrăca

,,Agnita- 
viața de 

șantier și astfel a mai lucrat la 
construcția fabricii de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Bucu
rești, iar după aceea la Bumbcști- 
Livezeni, în lunca Prutului și la 
tunelul de la Predeal, la combi
natul chimic numărul 1, la 
fabrica de produse eodice Ocna- 
Mureșului, la fabrica de ciment 
Turda, precum și la laminorul de 
la Roman. El se poate mindri cu 
munca pe care a depue-o ia ri
dicarea acestor mărețe construc
ții. Cînd a venit la Borzești, pe 
șantier nu era nici un aparat de 
sudură. Era primul sudor venit 
aici. La început a trebuit să lu
creze cu un aparat de sudură îm
prumutat, pină au sosit cele pro
gramate pentru șantier. Acolo 
unde era poziția mai grea, mai 
înclinată, la înălțimi amețitoare, 
peste tot Dănilă putea ii văzut 
cățărindu-se și sudînd conducte 
și grinzi. Utemistul Dănilă își 
amintește și acum de itinerariul 
făcut pe șantier : cazane, epura
rea chimică, conducte etc. in a- 
cest an însă, cu ajutorul specia
liștilor sovietici, Dănilă a primit 
calificarea de sudor de înaltă 
presiune. De atunci nu există lună 
în care să nu fi dat două și chiar 
trei norme, iar îa luna septem
brie a dat aproape 6 norme.

Dănilă nu s-a mulțumit însă 
numai cu ridicarea calificării lui. 
El a ajutat și a calificat pînă a- 
cum patru tineri la ' ’
muncă.

Utemiștii Nedelcu 
Stan Marin și Mu tu

răcăcioase de sfîrșit de toamnă, 
l-am îneoțit pe tinărul Dănilă 
pină la locuința sa. In pragul 
casei ne-au întîmpinat membrii 
familiei ; sofia și doi copii. Cel 
mai m.ic i-a sărit în brațe, iar 
celălalt l-a luat de mină. Soția, 
foarte grijulie l-a informat: 
„pentru azi am gătit un pui și 
am pus vin la masă”. De cum am 
intrat în casă, atenția mi-a fost 
atrasă de simțul gospodăresc ce 
domina pretutindeni. Am aflat 
că numai în 7 iuni tovarășul Dă
rii la a ciștigat 18.000 lei și că în 
afară de cei 8.000 pe care-i are la 
C.E.C. și-a cumpărat un aparat 
de radio, două paltoane (unul 
pentru el, iar celălalt pentru so
ție) mobilă, un porc gras și alte 
lucruri necesare.

In camera bine încălzită, la un 
pahar de vin și ascultînd muzica 
ce se răspindea din aparatul de 
radio, aș mai fi stat mult timp 
dacă umbrele înserării nu s-ar fi 
coborit la ferestre. La despărțire 
am aflat că tovarășul Dănilă do
rește să devină candidat de par
tid, o dorință care sînt ferm 
convins că se va înfăptui.

Cind am părăsit locuința, se 
înserase bine. Peste tot valurile 
de lumină ale becurilor electrice 
învăluiau feeric uriașa, construc
ție. Din difuzoarele instalate pe 
stîlpif electrici, melodiile răzba
teau pînă departe. Tn drum spre 
casă m-am abătut și pe la sediul 
organizației de partid. Utemistul 
Dănilă Gheorghe îi este bine cu
noscut tovarășului Encică Nico
lae, secretarul de partid, care s-a 
bucurat cînd a aflat că dorește 
să devină candidat de partid.

— Asemenea tineri fac cinste 
partidului nostru — mi-a spus 
el. Sînt încredințat că adunarea 
generală va hotărî primirea lui 
în rindurile candidaților de par
tid pentru că o merită.

CAROL BORA

locul de

"Aiexandru, 
Dumitru, 

precum și tînărul Ostafie loan, 
calificați de către tovarășul Dă
nilă sint mîndria șantierului.

în luna mai, tînărul Dănilă a 
prezentat prima sa inovație: un 
clește de sudură, cu ajutorul că
ruia se realiza o economie de 
12.000 lei anual dț către un sin
gur sudor. De atunci'la diploma 
de inovator s-a adăugat, în cins
tea iui 7 noiembrie, o nouă 
inovație : înlocuirea sudurii auto
gene prin sudură electrică a țe
vilor fierbătoare de la cazanele 
cu aburi. Numai la L200 .de su
duri electrice se face o economie 
de 6.111 lei, fiind eliminate în

Note bibliografice

F. VIGDOROVA : 
„Drumul în viață" 
Editura Tineretului 1956

Pe Semion Karabanov l-am 
cunoscut în paginile minunatului 
„Poem pedagogic” al lui Maka
renko. Fără îndoială că cititorii 
nu l-au uitat pe tînărul înflăcă
rat, fostul vagabond ajuns unul 
din coloniștii cu care se mîndrea 
comuna Dzerjinski. In cartea lui 
F. Vigdorova „Drumul în viată” 
îl regăsim pe Semion Karabanov, 
acum pedagog el însuși, direc
torul unui cămin de reeducare, 
îl urmărim luptind, asemeni das
călului său, pentru crearea unui 
colectiv închegat din copiii stig
matizați cu epitetul de „defec
tivi”.

Deși amintește în mare măsu
ră de „Poemul pedagogic” 
— „Drumul în viață” reprezintă 
amintirile lui Semion Karabanov 
povestite de el însuși — cartea 
Vigdorovei nu e lipsită de inte
res pentru cititor. După cum spu 
nea Makarenko, în activitatea pe
dagogică nu se întîlnesc nicioda
tă două cazuri absolut identice. 
Adevărul acestor cuvinte îl în
țelege pe deplin proaspătul di
rector al căminului abia cînd, 
încrezător în experiența sa, re
petă — in alte condiții — un 
procedeu folosit cîndva de Ma
karenko față de un băiat care 
furase și... dă greș; dovadă că 
rețetele nu au ce căuta în munca 
atît de complexă a pedagogului 
care trebuie să se orienteze ca 
un strateg, studiind cu atenție 
toate împrejurările. E, de aceea, 
interesant să urmărești căutările 
lui Karabanov, lupta lui — în 
spiritul lui Makarenko, dar pen
tru găsirea unor soluții proprii.

In paginile cărții apar multe 
figuri autentice de băietandri nu 
„greu educabili” ci pur și simplu 
înrîuriți de condițiile anormale 
din familie, de neînțelegerea uno
ra din foștii profesori etc. înze
strați fiecare cu o personalitate 
distinctă care cere mult tact din 
partea pedagogului dornic să 
crească oameni adevărați. Meri
tul părții Vigdorovei este că, 
transmițând experiența prețioasă 
a unui pedagog înaintat, reu
șește să arate cum se dezvoltă 
în acești copil ~ și adolescenți 
care tratați cu lipsă de atenție 
și' suspiciune ar fi pornit pe un 
drum greșit, înaltele trăsături de 
caracter ale omului sovietic.

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 12 decembrie 1956

Pentru lacurile Capitalei

•

în fotografie: Vas de pasageri cu o capacitate de 70 de • 
locuri care a fost construit peste planul anual de șantierul na- • 
val din Olteni(a. ?

Vasul este destinat unuia din lacurile Capitalei. ;
..•..■•.•..■..•..O*«0*«0**0**0*«0**0«*0«*0a«*0*«0x0**0-0*«0««0*'0**0**0s*0«*0"0*«0«*0“0**0

Scrisori de la
corespondenții voluntari

Doit 
0

• Maistrul Aurel Dăiescu și 
? electricianul Gheorghe Tănase 
f de la întreținere forje a Uzine- 
? lor „23 August“-București sint 
I prieteni și totodată și raționa- 
? lizatori.
: Intr-una din zile, trecînd prin 
: curtea uzinei, au găsit un dis- 
: pozitiv electro-mecanic lăsat în 
: părăsire. L-au suit pe un căru-
• cior și l-au dus în atelierul
• forja mare. Aici l-au instalat
• în mijlocul atelierului. Acum
• caută un cablu lung pe care-1
• vor lega de noul dispozitiv și-l
• vor trece peste un scripete fi-
• xat în tavan. Cu ajutorul aces-
• tui nou dispozitiv electricienii
• vor urca și coborî motoarele
• electrice de la cele trei poduri 
| rulante care deservesc atelîe-
• rul. Procesul de schimbare a
• motorului electric ars cu unul
• rebobinat va dura circa 30 de
• minute și va fi efectuat numai
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Efectele unei munci zgomotoase
(.Urmare din pag. I-a)

a se vopsi mașinile din secțiade a se vopsi mașinile din secția 
I-a mecanică. Cerința a fost ac
ceptată cu bucurie. In plus, s-a 
stabilit să se vopsească și clă
direa secției. In ateliere se vede 
străduința tinerilor înaintați de 
a-și păstra prin muncă renumete 
ciștigat cu prilejul acțiunii în
treprinse. In secția l-a mecanică, 
piesele sînt stivuite frumos, ma
șinile cură(ate, materialele așe
zate și ele în ordine. Utemiștii 
Nicolae Cardașov, Stan Sergiu, 
Radu Gheorghe II au locurile 
de muncă organizate frumos și 
mașinile curate — dovada unui 
simț gospodăresc format. Briga
da lui Nicolae Iancu lucrează în 
atelierul remorci. Butucii, gen
tile, pe care trebuie să le mon
teze pe osii, își au un loc al lor 
bine stabilit, iar.în jurul tineri
lor domnește curățenia.

E drept că rezultatele pozitive 
obținute de unii tineri nu pot 
înlătura lipsurile manifestate de 
alții. Atelierul forje, condus de 
tînărul maistru Constantin Mi
litant, are un aspect care deno
tă multă neglijență. Deșeurile 
sînt aruncate la întîmplare, iar 
materiale se găsesc la tot pasul.

Strungarii au de multe ori ne
voie să lucreze fie cu platoul, 
fie eu flanșa, fie cu universalul. 
Cînd se fac înlocuirile, acceso
riile de mașini nefolosite ar tre
bui să-și aibă un loc al lor. Or, 
în secția I-a mecanică așezarea 
acestora se face fără grijă. De 
multe ori un asemenea fapt adu
ce prejudicii, ducînd la descen
trarea universalelor sau la uzu
ra lor din pricina șpanului ce se 
așează pe ele.

In multe dulapuri este ordine. 
Se întîmplă însă ca peste cuți
te unii să așeze pîine și di
verse alimente. Printre asemenea 
dulapuri se numără chiar cel al 
strungarului Gheorghe Aurel, se
cretarul biroului organizației de 
secție U.T.M.

Lucrurile nu stau prea bine 
nici în ceea ce privește discipli
na muncii. Tinerii Ion Voicu, 
Marin Ignat. Petre Niculescu, 
Vasile Radu, Petre Manea și E- 
milian Motorgă au pe luna no
iembrie între două și cinci ab
sente nemotivate. Enumerarea a- 
cestor tineri nu epuizează numă-

Dezvoltarea industriei chimice Cînd lipsește 
simțul gospodăresc

(Urmare din pag. I-a)

Pe lîngă sprijinul strict mate
rial, din relațiile noastre cu 
U.R.S.S. se mai desprinde și o 
concepție nouă: dacă în trecut im
perialiștii, așa zișii noștri „prie
teni” de pe atunci,, au frînat pe 
toate căile dezvoltarea industriei 
noastre chimice, au redus rolul 
nostru la fabricanți și furnizori 
de materii prime industriale, 
Uniunea Sovietică astăzi ne ara
tă căile d* dezvoltare ale indus
triei chimice, ne învață să utili
zăm procese tehnologice comple
xe, care conduc la valorificarea 
maximală, pe plan intern, a bo
gățiilor noastre naturale,'

Aceasta este esența care deo
sebește fundamental relațiile noa
stre economice din trecut cu ță
rile apusului de cele din prezent cu 

| U.R.S.S. și țările lagărului socia-

trei realizăriprieteni
de 2 oameni. Se vor elibera In 
acest caz 4 electricieni și lăcă
tuși, o macara pod-rulant și un 
macaragiu care erau ocupați cu 
această operație aproape 4 ore 
Lucrarea este în lucru. La 15 
decembrie va fi gata.

Cei doi raționalizatori stnt și 
studenți în ultimul an al Facul
tății de electrotehnică — curs 
seral.

Ei n-au dosare sau caiete, in 
care să-și noteze proiectele. 
Dar proiecte au și-s destul de 
frumoase încă unul dintre ele 
prinde viață. Din 
electrice de diferite mărimi și 
puteri, găsite undeva în maga
zia de piese uzate, ei vor face 
6 motoare electrice gata de 
funcționare. Le vor înlocui axu- 
rile uzate, palierele și capacele 
de fontă. In această muncă cei 
doi tineri primesc ajutorul har
nicului bobinator Mităchescu 
Ștefan. După primele calcule

6 motoare

■•l

aceste motoare vor aduce secției i 
o economie de circa 40.000 lei. © 

în proiectele lor, cei doi prie- © 
teni și-au fixat atenția și asu- • 
pra cuptorului electric rotativ • 
de la tratamentul termic, care © 
se defectează aproape în fiecare • 
săptămînă. Defecțiunile pornesc • 
de la faptul că rezistența este • 
montată pe o tobă portativă • 
care, din cauza vibrațiilor, pro- • 
duce dese scurt-circuite. Ei și-au - 
propus să fixeze toba, evitînd 
astfel vibrațiile. După introdu
cerea acestei îmbunătățiri cup
torul electric nu va mai fi re
parat circa un an de zile. Se 
presupune o economie lunară de 
circa 15—20.000 lei.

Exemplul lor trebuie urmat 
de toți tinerii ingineri veniți de 
curînd în rîndul armatei tehni
ce din marea uzină.

TRAIAN BADULESCU 
normator
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în aplicarea ei. Membrii comite
tului privesc în mod unilateral 
atitudinea civilizată în producție. 
Ei socotesc că aceasta privește 
numai raporturile dintre tineri, 
maiștri și muncitorii vîrstnici, 
ceea ce duce la neglijarea relați
ilor dintre tineri în procesul de 
producție, la neglijarea ținutei ti
nerilor la locul de muncă etc.

Comisia înființată pentru urmă
rirea acțiunii stabilește un sistem 
de procentaje în ceea ce privește 
disciplina în producție. Astfel, pe 
luna noiembrie, secția a II-a ma
șini agricole are atribuite în 
acest sens 95 de puncte, iar 
secția I-a mecanică 70 de puncte.

Un asemenea punct de vedere 
înseamnă un fel de tîrguială a- 
supra disciplinei în producție. Or. 
disciplina în producție nu poate 
fi decît integrală — sută la sută. 
De îndată ce începe a fi măsu
rată în procente — 95 la sută, 
70 la sută, sau nu mai știu cît—nu 
mai e vorba de disciplină, ci de 
diferite grade de indisciplină, 
ceea ce în nici un caz nu trebuie 
încuviințat.

Așa stau lucrurile privind apli
carea acțiunii născute în uzina 
„Tudor Vladimirescu".

Biroul Comitetului raional 
U.T.M. „Nicolae Bălcescu” nu a 
urmărit aplicarea acestei acțiuni 
și nu a luat la timp măsurile ne
cesare. O bună parte din răspun
dere are și Biroul comitetului 
orășenesc U.T.M. Secția Tine
ret muncitoresc a comitetului □- 
rășenesc și șeful ei tov. Ma- 
nolescu, au imprimat acțiunii de la 
U2iin>a TSirlrxr \71.n,r1 î,miracr>tl **
un 
cum 
țiile 
te a

In ajutorul constructorilor
Elevii Școlii medii mixte din 

Tg. Lăpuș, regiunea Baia Mare, 
se străduiesc să obțină pe pri
mul trimestru rezultate fru- 

. moașe la învățătură. In același 
j timp, ei obțin bune rezultate 
:și in munca de organizație.
• In cadrul școlii se construie
ște un internat modern Comi-
• tetul organizației U.T.M, pe
• școală, utemiștii au hotărit 
■ să dea și ei o mină de ajutor
• acestei construcții.
• La apelul făcut de utemiști, 
•au răspuns aproape toți elevii
• școlii, in timpul liber, băieți și
• fete, mari și mici, aduceau că- 
‘ rămizi, saci de ciment și alte 
imateriale la indemina construe-
0

fost
0

etorilor . Constructorii au 
mulțumiți de ajutorul lor.

Au venit ploile și apoi iarna. : 
Curtea școlii era plină de gră- j 
mezi de cărămizi. Acestea tre- • 
buiau așezate la un loc ferit și 1 
acoperite

Utemiștii au sărit și de data 
aceasta în ajutor. Au cărat, că
rămizile și le-au acoperit.

Elevii utemiști 
Dunca, 
Cardoș, 
fruntași 
fruntași 
ștești.

G

ca Nicolae 
Nicolae Dănilă, Maria 
Lucian Pavel și alții, 
la învățătură, au fost 

și in aceste acfiuni ob-

0

0

O

Satul Baisa. Un sătuc nu prea 
mare, situat la o distanță de 
circa 9 km. de orașul Boto-

0

0

• șani.
• Aici, organizația de bază 
i U.T.M. își trăiește intens viața.
i Secretarul organizației de bază
• U.T.M. Toader Rusu, un flăcă- 
0 iandru chipeș, înalt, să tot aibă
• "*

NICOLAE 
elev Școala 

Tg-

„Un fapt mărunt“
derRusuși alții i-au adus bătrî- 
nei Maria Filip peste 150 kg. 
lemne lungi din pădure.

După ce au spart lemnele, 
tinerii și-au luat ziua bună de 
la

MUREȘANU 
medie mixtă 

Lăpuș

i

„Tudor Vladimirescu1 
caracter zgomotos. După 

reiese și din declara- 
publicate în prima par- 

acestui articol, grija princi
pală a fost organizarea vizite
lor. Tinerii din această uzină 
erau stînjeniți la un moment dat 
de avalanșa consfătuirilor, vizi
telor, schimburilor de experien
ță, care din pricina prea marelui 
lor număr s-au resfrînt în mod 
negativ asupra acțiunii însăși. 
S-a socotit în mod greșit că o- 
dată făcută popularizarea, lucru 
rile vor merge de la sine. Nu
mai așa se explică faptul că ac
tiviștii comitetului orășenesc 
U.T.M. nu s-au mai interesat în 
ultimul timp de felul în care se 

_______________ „______ _____ desfășoară în mod efectiv acțiu
ni] celor care lipsesc nemotivat nea chiar în uzina inițiatoare, 
de la lucru.

Din atenție a scăpat aici un 
fapt important. La strungărie, 
majoritatea tinerilor strungari, 
după ce scot piesa, lasă cheia 
în universal. In timp ce ei așea
ză piesele pe dulapuri sau caută 
scule, mașina poate porni sin
gură. punînd în pericol pe cei din 
jur. Această practică . contravine 
și regulilor privitoare la protec
ția muncii. Dar, din moment ce 
procedeul amintit se manifestă 
ca un fenomen larg răspindit. 
comitetul U.T.M. — ca de altfel 
și organele tehnice — avea și 
are datoria să intervină.

Starea de lucruri în privința 
asigurării curățeniei și bunei 
gospodăriri la uzina „Tudor Vla- 
dimirescu” dovedește că mem
brii comitetului LLT.M. de aici 
manifestă maî puțină grija decît 
în trecut pentru desfășurarea ac
țiunii ai cărei autori sînt chiar 
tinerii acestei întreprinderi.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M., pe lîngă faptul că a slă
bit atenția față de această ac
țiune, a mai săvîrșit și greșeli

0

18-19 ani, lucrează cu multă 
dragoste pentru Îndrumarea 
tineretului din sat.

Intr-una din zilele lui no
iembrie, mai multi utemiști 
discutau despre unele probii:- . 
me din sat. Deodată lîngă ei ; 
a apărut bătrîna Maria Filip. • 
în etate de 66 ani, zgribulită • 
de frig. Din vorbă în vorbă, ț 
utemiștii au aflat că bătrina • 
n-are lemne de foc. •

După plecarea ei, tinerii au • 
hotărit să meargă în pădure și Ț 
să-i aducă lemne. Și nu după • 
mult timp utemiștii Aurel Ras- • 
toacă, Neculai Chelaru, Toa- !

bătrinică.
VASILE MOȘNEAG 

activist al Comitetului 
raional U.T.M. Botoșani

• _______

Din activitatea 
căminului cultural

2 în activitatea căminului jl
2 cultural „Gheorghe Apos- 5
2 toi” din orașul Galați, s-au Jj
2 înregistrat în ultimul timp
2 succese însemnate.
? Pe lîngă acest cămin ac-
< tivează o echipă de teatru
2 și un cor format din 32 per-
2 soane.
x In fotografie: o scenă din 
X piesa „Forma-i formă", co-
x medie de Costin Dodu.

Industriei chimice din Repu
blica Populară Romînă i se des
chid imense perspective de dez
voltare. Directivele Congresului 
al Il-lea al PMR. cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale 
pe anii 1956—1960, fixează liniile 
de bază ale dezvoltării industriei 
chimice din țara noastră. Tradu
cerea în fapt a acestor directive 
este asigurată prin înțelegerea 
deplină pe care a arătat-o guver
nul U.R.S.S. la recentele tratative 
care s-au încheiat la Moscova.

Din cuprinsul acestor tratative 
încununate cu atîta succes cît și 
din discursul rostit la postul de 
radio București de tovarășul 
Chivu Stoica, Președintele Con
siliului de Miniștri, asupra rezul
tatelor acestor tratative am aflat 
cu o nespusă bucurie că în vii
torii ani industria noastră chi
mică se va îmbogăți cu noi u- 
zine moderne și de mare tonaj.

Aceste uzine vor privi în spe
cial fabricarea cauciucului sin
tetic, a ciorosodicelor, a îngrășă
mintelor minerale, a insecto-fungi- 
cidelor, a maselor plastice și a 
medicamentelor. Se va pune ast
fel, pentru prima dată în țara 
noastră, baza unei industrii pe
trochimice și de chimizare a ga
zului metan.

Chimizarea petrolului cuprinde 
scara largă a posibilităților ce le 
oferă această excepțională ma
terie primă pe care o avem din 
belșug, De pildă, gazele de son
dă, gazele de la cracare consti
tuie o importantă materie primă 
pentru fabricarea maselor plas
tice și a produselor chimice ca : 
solvenți organici, alcool etilic, 
glicoli și derivați. De asemenea 
tot din aceste gaze se va fabrica 
și cauciucul sintetic.

Noua uzină electrochimică care 
se va construi, în cadrul acordu
lui încheiat la Moscova, va lărgi 
foarte mult producția bunurilor 
de larg consum.

chi- 
mari 

__ ___________ _ _______ din
natură, cu atît ridică noi proble
me de cercetare științifică. Este 
momentul cînd cercetarea chimică 
din R.P.R. trebuie să se ridice 
pe o treaptă superioară celei din 
anii trecuți, fiindcă numai în 
modul acesta va reuși să răs
pundă cu succes sarcinilor pe care 
le pune vertiginoasa dezvoltare 
a economiei noastre naționale.

Un rol deosebit îl ale învăță- 
mintul superior Pregătirea te
meinică a tinerelor cadre nu tre
buie să se rezume numai la în
sușirea cunoștințelor de bază, 
care sînt absolut necesare, tre
buie să dezvolte și dorința de 
cunoaștere în profunzime și de 
descoperire a unor fenomene noi.

Tineretul nostru universitar, 
într-un număr mare de cazuri, 
a dat dovadă de inițiativă și dra
goste de muncă în activitatea de
pusă în cercurile științifice. A- 
ceastă activitate trebuie insă con
tinuată la un nivel și mai înalt

Studenții facultăților de chimie 
teoretică și industrială au în fața 
lor o perspectivă minunată. Chi
mizarea petrolului, a gazelor na
turale, a sării, a stufului și a al
tor bogății naturale ale țării noa
stre vor face ca an după an să 
se clădească noi uzine și să șe 
pună mereu no.i probleme de cer
cetare științifică.

In momentul cînd aceste mari 
uzine vor intra in funcțiune, in
dustria noastră chimică va aduce 
un aport considerabil întregii 
economii naționale, va crește 
cantitatea de mărfuri de larg 
consum, se vor micșora prețurile 
la multe produse utile.

Și ce minunat lucru este 6ă fii 
tinăr, să fii primul chimist în 
prima fabrică de cauciuc sintetic 
sau de fibre ' ' " " '
noastră și să 
cum vor apare în timp alte zeci 
de fabrici și de laboratoare de 
cercetări care vor face ca petro
lul șj gazul metan să devină din 
combustibil, o materie primă 
pentru fabricarea produselor a- 
tît de necesare vieții omului I

0

Pe măsură ce industria 
mică cuprinde domenii mai 
de transformare a materiei

sintetice din țara 
vezi cu ochii tăi

Adunarea organizată de Asociația 
pentru Națiunile Unite

Luni după amiază a avut loc 
în Capitală o adunare festivă 
organizată de Asociația pentru 
Națiunile Unite din R.P.R. și 
Comisia Națională a R.P.R. pentru 
U.N.E.S.C.O., cu prilejul Zilei 
drepturilor omului și a celei de 
a 10-a aniversări a intrării în vi
goare a Cartei U.N.E.S.C.O. (Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
educație, știință și cultură).

La adunare au participat: a- 
cad. prof. dr. C. I. Parhon, pre
ședinte de onoare al Academiei 
R.P.R., M. Macavei, președinte de 
onoare al Institutului Romta pen
tru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea, acad. Mihail Ralea, pre
ședintele Institutului Romin 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, vicepreședinte al 
Asociației pentru Națiunile Unite 
din R.P.R., Iorgu Iordan, preșe
dintele Comisiei Naționale a 
R.P.R. pentru U.N.E.S.C.O., Ion 
Pas, prim locțiitor al ministru
lui Culturii, vicepreședinte al Co. 
misiei Naționale a R.P.R. pentru 
U.N.E.S.C.O., numeroși academi
cieni și alți oameni ai științei și 
culturii, reprezentanți ai Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R.. ai cultelor, re
prezentanți ai presei, oameni ai 
muncii etc.

Adunarea festivă a fost des-

chisă de acad. Iorgu Iordan, pre
ședintele Comisiei Naționale a 
R.P.R. pentru U.N.E.S.C.O.

A luat cuvîntul acad. Mihail 
Ralea, care a vorbit despre acti
vitatea organizației U.N.E.S.C.O., 
înființată pentru a promova co
laborarea între națiuni prin edu
cație, știință și cultură.

Vorbitorul a relevat apoi pozi
ția delegației R.P.R. într-o serie 
de probleme discutate 
nea U.N.E.S.C.O. de 
Delhi. Delegația R.P.R. 
acad. M. Ralea — a susținut 
dreptul R. P. Chineze, a marelui 
popor chinez de 600 milioane de 
oameni, care a creat una din ceie 
mai iiustre culturi ale omenirii, de 
a fi reprezentat în U.N.E.S.C.O.

In probitma transmiterii in
formațiilor, delegația noastră a 
condamnat utilizarea mijloacelor 
de informație ca instrument de 
ațîțare la agresiune și război, 
arătînd că astfel de informații lo
vesc In înseși principiile funda
mentale ale O.N.U. și U.N.E.S.C.O.

A luat apoi cuvîntul scriitorul 
Petru Dumitriu, membru în co
mitetul executiv al Asociației 
pentru Națiunile Unite din R.P.R.

Au fost prezentate apoi filme 
documentare legate de activita
tea U.N.E.S.C.O. și O.N.U.

(Agerpres)

ia sesiu- 
la New

— a spus

In ziarul nostru din 28 noiem
brie a apărut articolul „Mai 
multă grijă pentru fondul de lo
cuințe din raionul „V. I. Lenin". 
In legătură cu acest material, 
care critica o serie de defecțiuni 
din activitatea I.L.L. raionul „V. 
I. Lenin”, așteptăm răspunsul in
stituției criticate. Pînă atunci am 
socotit că este interesant să ve
dem cum îngrijesc locatarii a- 
partamentele încredințate.

Am colindat pe la diferiți loca
tari din cadrul sectoarelor I.L.L.- 
ului din raionul Lenin La fiecare 
sector am găsit o serie de ta
bele : „Apartamente bine întrețL 
nute” și „Apartamente prost în
treținute".

I.L.L.-ul pe bună dreptate este 
nemulțumii de faptul că unii 
locatari nu îngrijesc locuințele 
pe care le ocupă. Există o serie 
de locatari care nu numai că 
teaptă să vină I.L.L.-ul să 
facă totul, dar mai 
nurile încredințate.

Astfel de cetățeni 
Carol Davila nr. 
jul 11 locuiește de 12 ani familia 
Firtman. De vei discuta cu mem
brii acestei familii se vor arăta 
foarte supărați de faptul că 
I.L.L.-ui nu vine să le zugrăveas
că casa, să le repare geamurile, 
soba etc.

Să stai 12 ani într-o casă și 
să nu dai un var pe pereți, să 
aștepți I.L.L.-ul să-ți complecteze 
ochiurile de geam pe care le-ai 
spart din neglijență, să-ti repare 
soba pe care ai înfășurat sfoară 
și ai uscat rufe, aburii desfă- 
cind pe alocuri plăci de teracotă, 
sau să-ți curețe parchetul care 
din cauza apei vărsate pe jos s-a 
umflat prin unele locuri, desigur 
că nu mai poți fi socotit gospo
dar.

De altfel întreaga clădire dă 
semne de părăginire din lipsă de 
îngrijire. Pereții holului sînt zgî- 
riați și sparți de copii, unii loca
tari mai scutură pe scări covoa
rele înnegrind pereții, iar Con
stantin Comarnischi ce a locuit 
pînă acum un an la etajul 1 lăsa 
de multe-ori apa să curgă în 
bucătărie pină cădea pe ios și de 
acolo prin tavan la locatarul de 
la parter. In această clădire ar 
fi necesar să intre și „Sanepi
dul". Va avea ce vedea și mai 
ales va avea ce sancționa

Cetățeni neglijenți sînt destul 
de mulți; tînăra Argentina Tă- 
taru din str. Biserica Ghencea nr. 
9, Ursu Nădejde și Matei D. Ion 
din Calea 13 Septembrie 137, 
Dinu Nicolae din Str. Sabinelor 
nr. 60, Diaconescu Costion din 
Str Luceafărului nr II ce (ine 
lemnele pe o verandă, stricind 
pereții, deși are magazie. Olaru 
Emilia din Str. Uranus nr. 26, 
care ține în apartament nu mai 
puțin de... 11 cîini, și alții.

Oare toți aceștia nu pot fi o- 
bîigați atît de I.L.L. cît și de cei
lalți 
mod

și strică

sînt în
42. La

aș- 
le 

bu-

str.
eta-

locatari să-și întrețină în 
civilizat apartamentele ?

GH. ANGELESCU
-o-

. nștiințare
Asociația foștilor deținuți 

deportați antifasciști anunță:
Joi 13 decembrie ora 17,30 

va ține în sala Muzeului „V. 
Lenin”, șoseaua Kiselef nr. 3, 
conferință C_ , . 
din 13 decembrie 1918.

Conferința va fi ținută de pre
ședintele Asociației, tov. M. Gh. 
Bujor.

Invitațiile pot fi ridicate de la 
sediul Asociației foștilor deținuți 
și deportați antifasciști, din str. 
Modrogan nr. 2.

Și

se 
I. 
O 

despre evenimentele

La Casa-muzeu Hogaș
Cine n-a călătorit prin munții 

Neamțului, la Agapia și la Pipi
rig, la Văratic și la Săcu alături 
de încercatul drumeț Calistrat 
Hogaș, nu a poposit odată cu el 
la hanul lui Avrum sau la crîșma 
jupînesei Zamfira și nu a sim
țit în nări mirosul hribilor fripți 
pe jăratic și aburul mămăligii 
fierte în comanacul părintelui 
Ghermănuță, numai acela nu 
poate înțelege cu cîtă emoție am 
trecut pragul casei neîntrecutu
lui povestitor din Piatra Neamț.

O tăbliță înnegrită de vreme, 
m-a asigurat că această casă cu 
cerdac și în față cu un salcîm a- 
cum desfrunzit e intr-adevăr casa 
lui Hogaș. Am deschis cu sfială 
portița care dă în cerdac și am 
mers apoi să bat la ușa casei. 
Peste cîteva clipe în cadrul ușii a 
apărut o bătrinică cu părul alb, 

niște ochi albaștri privindu- 
pe sub sprîrrcenele arcuite și 

un nas puțin în vînt. Aveam 
fa{ă pe Sidonia Hogaș, fiica

cum am aflat

0 Foto: EUGEN CS1KOS

scriitorului, așa 
mai apoi.

In acea zi era 
frig pătrunzător 
ploaie măruntă și . . _...___
motiv nu am putut pretinde gaz
dei să mă însoțească prea multă 
vreme în camera care adăpostea 
toate lucrurile ce au aparținut 
scriitorului.

Am deschis ușa. In stingă, un 
cuier din lemn de mesteacăn ne
cojit iar pe cuier pelerina de dru
meț a lui Hogaș. Imensă, nea
gră, din stofă groasă parcă 
anume țesută 6ă înfrunte vînturi 
și ploaie, după cum spunea în
suși scriitorul „ar fi putut sta 
cu cinste și pe umerii de stincă 
ai Panaghiei” O masă de scris 
simplă cu o lampă de petrol cu 
picior. Lui Hogaș nu-i plăceau 
lămpile electrice, se obișnuise 
ca numai o lampă ca aceasta și 
„Pătațăl cățelul și tovarășul meu 
de toate zilele și de toate nop
țile” să-i Jînă tovărășie în nop
țile de veghe, aplecat deasupra 
tezelor, sau — aceasta mai ra
reori —- scriindu-și impresiile 
din călătorii. In fața mesei de 
scris un scaun obișnuit. Nu.i plă
ceau fotoliile, erau prea moi și 
îndemnau la lene. Scaunul acesta 
tare era tocmai ce-i trebuia lui, 
om obișnuit cu munca și cu lipsa 
de confort. O vitrinuță în care 
a adunat tot felul de mici obiecte 
aduse de prin locurile pe unde 
a umblat. Cărți, cîteva bibelouri, 
o_ fotografie înrămată a casei 
părintești din Tecuci, o scoarță 
țesută de mama scriitorului 
cînd aceasta avea 15 ani. Intr-un 
colț mai dăinuia încă ultima pe
reche de pantofi ai lui Hogaș. 
Privirea mea a căutat in zadar 
„cele două opinci de la picioare 
nu mai pu(in Imense și cu înfă
țișarea lor de broaște strivite”, 
încălțămintea lui de călător. Nu 
mai erau. Fără 
fiecare lungă 
opinci nu mai 
de aruncat.

Stăteam In mijlocul camerei 
privind în jur. Aveam impresia 

că mă aflu în casa cuiva plecat

tare frig. Un 
cauzat de o 

rece. Din acest

îndoială că după 
călătorie aceste 
erau bune decît

într-o călătorie lungă. Totul era 
bine orînduit, nici măcar praf nu 
se afla pe mobile, doar frigul 
care mă pătrunsese, mă făcu 
să-mi îndrept privirea către soba 
care albă și rece nu iradia nici un 
pic de căldură.

în fața sobei însă, pe un ta
buret văzui o pernă mică înfă- 
țată în alb. Era perna pe care 
Calistrat Hogaș și-a da! ultima 
suflare. Camera mi s-a părut și 
mai rece în acel moment.

încăperea în care sînt 
tite toate aceste obiecte 
însă cea în care a lucrat 
scriitorul, aceasta fiinî 
bătrînească, casa socrilor
gaș, care se află în reparație.

In umbra încăperilor acestei 
case îi plăcea lui Hogaș să lu
creze. Adeseori, în timpul verii 
se instala în pavilion. Pavilionul 
era o căsuță cu o singură incă- 
pere din lemn așezată pe patru 

imenși in loc de teme-

adăpos- 
nu este 
de fapt 

în casa 
lui Ho-

bolovani 
lie.

Văzînd toate acestea nu poți să 
nu ți dai —_ ' ' ; ' '
de muncă fără preget pe care 
scriitorul și-o impunea zi de zi. 
Singurele lui mari desfătări erau 
acele lungi călătorii din timpul 
vacanțelor. Chiar și in aceste 
călătorii, însă, îi plăcea să în
frunte greul, străbătînd distanțe 

• enorme pe jos. „Orice călătorie, 
afară de cea pe jos, e după mine 
o călătorie pe picioare străine”.

Pășind pragul acestei case în 
care Hogaș a locuit atîta vreme, 
unde de atîtea ori a fost întîm- 
pinat cu dragoste la întoarcerile 
Iul fie de la Liceul Internat, 
(fondat de el) unde era profesor 
și director fie din călătorii mai 
lungi, nu poți 6ă nu fii emoțio
nat. Poate că și cele cîteva amin
tiri ale Sidoniei Hogaș despre 
„tataia” m-au făcut să fiu și mai 

emoționată la gîndul că persoana 
din fa(a mea a trăit în preajma 
Iui Hogaș, s-a bucurat de apro
pierea Iui atîția ani.

Multi dintre cei care citind I-au 
însoțit pe scriitor de-a lungul 
călătoriilor șale, vin aici să vadă

seama de viata austeră 
preget pe care

trăit și a Iu- 
acesta peste 

în marea lor 
din diferite 
vizitai Casa- 

muzeu Calistrat Hogaș.
Dacă vreunul dintre voi, dragi 

cititori, va fi du9 vreodată de tre
buri prin Piatra Neamț, intrați 
și în modesta casă 
Ștefan Gheorghiu nr.

RODICA
PS. îmi pare rău 

figura marelui drumeț și scriitor 
trebuie să amintesc de unii oa- 
meni lipsiți de simțul răspunderii. 
Este vorba de cei de la unitatea 
2 construcții din Piatra Neamț 
care la cererea secției culturale 
a sfatului popular raional s-au 
ocupat de reconstituirea casei- 
muzeu a lui Hogaș. Pentru re
pararea cerdacului — pentru că 
nu poate fi vorba 
stiluire — tencuirea 
rețl, o sobă de zid și alte cîteva 
asemenea lucrări, nu prea im
portante, unitatea respectivă 
nu s-a sfiit să prezinte acte 
justificative în valoare de a- 
proape 60.000 de lei. Lăsind 
de o parte calitatea lucrărilor și a 
materialelor folosite care sînt 
sub orice critică, reparația nu 
valorează mai mult de 15.000 lei. 
E interesant faptul că lucrările 
nu au fost terminate, sint In 
curs.

Or, e limpede chiar și pentru 
un copil că cu onorabila sumă de 
60.000 lei se putea construi o 
casă nouă, in ti mo ce unitatea 2 
construcții din Piatra Neamț n-a 
reușit nici măcar să termine re
parațiile acesteia. De vină e atît 
această întreprindere, cit și secția 
culturală a sfatului popular re
gional, care n-a avut curiozita
tea să vadă ce s-a făcut cu suma 
virată pentru reconstituirea casei 
lui Calistrat Hogaș. Statul de
mocrat-popular pune la dispozi
ție sume importante pentru între
ținerea a numeroase muzee și 
case memoriale, mijloc important 
de educare culturală și patriotică 
a tineretului. Se cere de aceea 
o grije deosebită pentru folosi
rea acestor fonduri.

locurile pe unde a 
crat Hogaș. Anul 
1.200 de vizitatori, 
majoritate veniți 
părți ale țării, au

din strada 
I.
ȘERBAN
că evoctnd

de recon- 
unor pe-

R. Ș.
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Schiuri ori drugi?
Cit de simple apar unele lu

cruri la prima vedere. Bunăoară 
— o pereche de schiuri. Ce poate 
fi mai simplu decît două tălpige 
alungite, cu virfurile In sus, ne
tede, lucioase ? In plus, două 
bețe țepoase pentru aninate. 
Simplu I Totuși, nu-i chiar așa, 
atunci cind vine vorba să cerce
tezi cum se confecționează aceste 
schiuri, ce spun cei ce le folo
sesc.

Poate că niciodată nu ne-am 
fi interesat mai îndeaproape de 
procesul strict tehnic de confec- ■ ț-at atitudinea, 
țiortare a schiurilor, dacă într-o 
bună zi — ca un făcut, in aceeași 
zi — nu am fi primit două scri
sori, cu conținut identic. Radu 
Simion din Ploești, după ce ne 
descrie cronologic cum de a în
drăgit schiurile, ne dă un

struite la „I.P.R.O.F.I.L.-Măgura 
Codlei". Intrucit ei au insistai 
mult, găsim că-i potrivit ca to
varășii de la sus-arătatul minis
ter să analizeze cerința acestora.

Și acum să revenim la schiuri... 
L-am întrebat pe tov. Opriș Ilie, 
maistru prim la unitatea Sport1*, 
ce părere are despre calitatea 
schiurilor. In generat părea mul
țumit. După ce i-am arătat că Ia 
redacție sosesc scrisori de nemul
țumire și a înțeles că sîntem 
oarecum în problemă, și-a schim- 
.1—„!!!..dl..S-a transformat 
totul într-o -jelanie la adresa lem
nului de frasin. N-ar avea rost 
să Inșiruim toate cele spuse de 
el. Unele fapte însă ne Impun să 
arătăm că totuși în problema ma
terialului

prea

plus de amănunte referitor la 
cumpărarea și folosirea unei pe
rechi de schiuri ,fip popular". 
După ce a începui să se antrene
ze, a constatat că merg greu. 
Avea impresia că schiurile sint 
tari și țepene ca 
sint grele și in
comode. Spunea 
că a mai mers 
și altădată pe 
schiuri, dar a- 
cest sport, în to
vărășia unei alte 
perechi de schi
uri i s-a părut 
mai agreabil. In- 
sfîrșit, cea de a 
doua 
are un 
identic.

Cele 
mează 
pun să 
tn vorbe șl ima
gini, In ce mă
sură au drepta
te cititorii noștri 
să se vaete de unele schiuri „tip 
popular".

scrisoare 
conținut

ce ur- 
tși pro- 

ilustreze

niște oase, că

★
Primitorul Sibiu numără In 

cadrul industriei sale și întreprin
derea „Republica", dotată cu o 
secție specială „SPORT". Aici se 
fabrică de-a lungul unui an, pe 
rind, capre de gimnastică, bănci, 
sulițe, discuri, bețe de ștafetă, 
popice, cercuri de gimnastică, 
mese de tenis de masă etc. Multe, 
poate chiar prea multe obiecte 
de sport poți spune, după ce 
constați că această secție a în
treprinderii „Republica" este 
destul de redusă ca proporții. De 
fapt primele vorbe cu care ne-au 
primit specialiștii secției au fost 
la adresa micimii secției Sport, 
tn contrast cu produsele de mare 
volum pe care trebuie să le pro
ducă. Ei au stăruit îndelung șă 
propunem Ministerului Industriei 
Lemnului ca fabrica „Republica" 
să producă tot felul de obiecte 
sportive, excluzlnd aparatele de 
gimnastică, care au un volum 
mare și care ar putea fi con-

din care se fac schiuri 
există serioase neajun 
suri. Lemnul din care 
se fac schiurile ca și 
celelalte articole de 
sport este frasinul. 
Pentru ca schiurile să 
fie bune, cheresteaua 
de frasin trebuie să 
aibă fibră dreaptă, 
lipsită de noduri, să 
fie elastică, netorsio
nată, neatinsă de pu
trefacție. Din păcate 
STAS-ul lemnului de 
frasin nu are o variație 

pentru articole de sport, 
schiuri. Folosirea frasi-

tinerii schiori, Invingtnd 
rențe de nivel, pe aceste 
uri-oase ? (fotografia 2).

Nu cumva schiurile sint 
groase? Am privit indicațiile 
tehnice ale procesului de fabri
care a schiului. Cel mai subțire 
punct de la extremitatea curbată 
ar trebui să aibă 8 milimetri. 
Constatăm: 13 milimetri. Cu 5 
milimetri mai mult. Și In alte 
locuri, indicațiile tehnice sint 
respectate doar... aproximativ.

Din această cauză, schiurile 
sint grele ca niște... drugi.

Adunați la deficiențele lemnu
lui, deficiențele de fabricație ară
tate și veți înțelege de ce sint 
supărați sportivii pe schiurile 
„tip popular". Oare în unitatea 
„Sport" a întreprinderii „Repu
blica" nu sînt muncitori calificați 
care pot lucra schiuri de bună 
calitate? Desigur. Privifi-i In 
fotografiile de mai jos pe frații 
Munteanu, utemiști. Fiecare dintre 
ei este un bun muncitor, cu 
experiență. Ei pot produce schi
uri de o mai bună calitale. Ni
meni însă nu le cere acest lucru. 
Maistrul prim al unității trece cu

Pregătiri în vederea 
alegerilor

în regiunea Bacău
In regiunea Bacău se fac in

tense pregătiri in vederea alege
rii deputaților în Marea Adunare 
Națională.

In numeroasele adunări cetă
țenești care au avut loc în re
giune și la care au participat 
peste 44.000 de cetățeni, au fost 
desemnate cele 14 consilii raiona
le și orășenești ale Frontului 
Democrației Populare, 8 birouri 
F.D.P. în orașele de subordonare 
raională și 217 birouri comunale 
F.D.P.

Tot în adunări cetățenești au 
fost desemnați membrii comisii
lor celor 24 de circumscripții elec
torale din regiune. Totodată au 
fost delimitate, numerotate și 
stabilite cele 485 secții de votare.

Zilele acestea in regiunea Ba
cău au început lucrările în ve
derea întocmirii listelor de alegă
tori. In orașul Bacău, de exem
plu, au fost formate echipe spe
ciale care merg din casă în casă 
pentru a înscrie în liste pe toți 
cetățenii cu drept de vot.

Al VUI-lea Congres al Partidului Comunist Italian

Raportul prezentat de tovarășul
Palmiro Togliatti

specială 
inclusiv --------- —
nului de categoria l-a și cate
goria a Il-a, care admit unele de
fecte, constituie un serios impedi
ment în privința calității schiu
rilor. Oare aceste lucruri nu sint 
cunoscute ia Ministerul Indus
triei Lemnului? Sînt cunoscute 
și încă de aproximativ doi ani.

— Am discutai problema 
STAS-ului lemnului de frasin 
cu tovarășii Arsene Cristea, de la 
serviciul producției, și Tiberiu 
Sege, director general la direc
ția produse finite din Ministerul 
Industriei Lemnului. Ne-au pro
mis că vor lua măsuri... Au tre
cut de atunci doi ani... spunea 
tovarășul Opriș.

Intr-adevăr, stai și te miri pri
vind aceste seînduri de frasin 
(■fotografia 1). Cum pot fi făcute 
schiuri din aceste seînduri cu 
noduri mari, torsionate, atinse 
de mucegai ? Fără îndoială, cu 
mare greutate, tn detrimentul ca
lității.

Se impune realizarea cit mai 
de grabă a unei variații tn 
STAS-ul lemnului de frasin, pen
tru articole de sport. Doar astfel 
se pot produce schiuri, de cali
tate.

★
Oriclt am încercat să aflu de 

la tovarășul. Opriș Ilie ce defecte, 
au schiurile datorită procesului 
de fabricație, nu am putut afla. 
Nu Și nu! Noi n-avem lipsuri, 
lemnul e de vină. Din fericire am 
avut prilejul să discutăm și cu 
tov. Liviu Coțofan, șeful produc
ției întreprinderii „Republica1*. 
Acesta, cu seriozitate, a explicai 
că procesul de producție nu pre
vede încercarea elasticității la
melelor de frasin. O altă defec
țiune ar fi aceea că porii, lemnu
lui nu sint bine astupați cu nitro- 
lac. Din această cauză lunecarea 
nu se face in cele mai bune con
tă ții.

lată-ne și In fața atelierului 
de asamblare a schiurilor. în
cercăm elasticitatea unui schiu. 
Nimic. Fenomenul elasticității ii 
este străin. Cum oare vor luneca

ii

vederea indicațiile tehnice, acope
rind lipsurile prin condamnabi
lul :

— Merge, merge fi așa... Am 
aranjat noi cu recepțtonerii...

Calitatea actuală a schiurilor 
„tip popular" nemulțumește. Lem
nul și procesul de fabricație sînt 
cauzele proastei calități. Atit 
Ministerul Industriei Lemnului 
cit și întreprinderea „Republica" 
sint datoare să ia măsuri pentru 
ca tinerii să primească in schimbul 
banilor cheltuiți pentru schiuri, 
obiecte de bună calitate, pe de
plin folosibile. De lucruri de min- 
tuială, nimeni nu are nevoie.

CAROL ROMAN
Foto: R. CALARAȘANU

Consfătuirea instructorilor de pionieri fruntași
Conținuînd un bun obicei in

structorii de pionieri fruntași din 
Capitală s-au întrunit ieri pen
tru a discuta cele mai importante 
și mai actuale probleme ale mun
cii lor.

Cu scopul de a concentra lu
crările în jurul unor chestiuni e- 
sențiale în consfătuire au fost 
prezentate trei referate în jurul 
cărora s-au desfășurat discuții. 
Primul referat susținut de tov. 
Maria Ceaușu, instructoare supe
rioară la Școala elementară nr. 
141, a vorbit despre reglementa
rea activității extrașcolare a 
făonierilor din această școală In 
umina hotărîrii C. C. al P.M.R. 

și Consiliului de Miniștri cu pri
vire la îmbunătățirea învățămîn- 
tului de cultură generală. Nu 
mai puțin interesante au fost re
feratele „Aportul organizației de 
pionieri la acțiunea de politehni- 
zare a învățămîntului” și „Cum 
muncesc pentru a-mi îmbogăți 
cunoștințele necesare desfășurării 
unei activități interesante și a. 
tractive în unitatea pe care o 
conduc”, susținute de tovarășa 
Andrei Maria, instructoare supe- 
riară la Școala elementară nr. 57

din Capitală
șl respectiv Marinescu Gheorghe, 
instructor superior la Școala me
die nr. 11.

La discuții pe marginea aces
tor referate s-au înscris nume
roși instructori de pionieri, acti
viști precum și o parte din ca
drele didactice invitate la consfă
tuire. Discutînd cu maturitate ei

șl.au Împărtășit experiența, ex- 
punind idei interesante și un bo
gat material de viață.

Lucrările consfătuirii con
tinuă azi. Instructorii de pionieri 
vor mai discuta pe marginea u- 
nui interesant referat, vor învăța 
jocuri și ctntece pe care să le 
transmită pionierilor și vor în
cheia instructiva lor întllnire 
printr-o seară distractivă.

Tratativele delegației romîne 
în R. F. Germană pentru 

încheierea unui acord 
comercial

Delegația romînă condusă 
de M. Petri, locțiitor al minis
trului Comerțului Exterior al 
R.P.R., a sosit la Bonn la 6 de
cembrie a.c., în vederea tratării 
încheierii unui acord comercial 
cu R.F. Germană,

In cursul zilei de 10 decembrie 
a.c., M. Petri, locțiitor al minis
trului Comerțului Exterior, a 
avut o întrevedere cu dr. Rein
hardt, șeful Departamentului Co
merțului Exterior din Ministerul 
Economiei al R.F. Germane.

întrevederea a decurs 
atmosferă cordială.

într-o

Cocktail oferit 
de ambasadorul 

R. P. Bulgaria
Ambasadorul Republicii Popu

lare Bulgaria la București, S. 
Pavlov, a oferit marți seara un 
cocktail cu prilejul „Zilelor fil
mului bulgar” care se desfășoară 
în țara nostră.

Au participat tovarășii: A. 
Mălnășan, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe, M. Maca- 
vei, președinte de onoare, 
și Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., George Macovescu, di. 
rectorul general al Cinemato
grafiei ; oameni de artă și cul
tură, reprezentanți ai presei.

A luat parte delegația de ci
neaști din R. P. Bulgaria, for
mată din Petra Hadjiska, șefa 
producției de filme djn Ministe
rul Culturii al R. P. Bulgaria, 
artista Jeni Bojinova și Vasil 
Haliacev, opera.or șef care se 
află în țara noastră.

Cocktailul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

INFORMAȚII
Violoncelistul francez Bernard 

Michelin a dat marți seara un 
recital extraordinar în sala Ate
neului R.P.R A acompaniat la 
pian Ion Filionescu.

Programul a cuprins lucrări 
de Pergolesi, Boccherini, Brahms, 
De Falla și Saint-Saens.

Recitalul s-a bucurat 
frumos succes.

★
La Casa de Cultură a Sindica

telor din Capitală a avut loc 
marți după amiază deschiderea 
expoziției de fotografii turistice 
din cadrul fazei regionale a celui 
de-al treilea concurs de fotogra
fii turistice organizat de Consi
liu! Central al Sindicatelor.

La faza regională, 66 partlci- 
panți au prezentat 1360 de foto
grafii. Dintre acestea au fost se
lecționate și expuse în expoziție 
315 lucrări aparținînd unui nu
măr de 50 de expozanți.

(Agerpres)

de un

ROMA 10 (Agerpres). — Ra
portul prezentat de Palmiro To
gliatti la cel de al VlII-lea Con
gres al Partidului Comunist Ita
lian :

Prezentînd la cel de al VlII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Italian, raportul la primul punct 
de pe ordinea de zi, Palmiro To
gliatti, secretarul general al C.C. 
al Partidului Comunist Italian, a 
făcut o analiză amănunțită a ac
tualei situații internaționale.

După o îndelungată perioadă 
de „război rece” și alte momente 
care s-au caracterizat prin pri
mejdia acută a unui război gene
ral, a spus Togliatti, a survenit 
o oarecare slăbire a încordării in 
relațiile internaționale. Aceasta 
s-a produs în urma eșuării pla
nurilor agresive și a repetatelor 
înfrîngeri suferite de imperialiști, 
în urma neliniștii pe care o re
simt popoarele și a presiunii 
exercitate de ele, în urma succe
selor măreței mișcări de apărare 
a păcii, a victoriei politicii de 
pace dusă de țările socialiste.

Era insă limpede, și noi am 
deciarat-o în repetate rinduri, că 
această concluzie nu a însemnat 
și nu a putut însemna că impe
rialismul cu anexele sale social- 
democrate și-a schimbat caracte
rul de forță agresivă și perfidă, 
ostilă păcii. Imperialismului i se 
poate pune cămașă de forță, dar 
nu i se poate schimba caracterul. 
Pentru consolidarea slăbirii în
cordării în relațiile internaționale 
sînt necesare multe. Este necesar 
să se recunoască făptui că există 
lumea socialistă și, prin urmare, 
să se renunțe la comploturi și la 
orice aventuri menite să tulbure 
solidaritatea acestei lumi.

Este necesară recunoașterea 
falimentului colonialismului, im
posibilitatea reînvierii lui,, recu
noașterea dreptului popoarelor 
coloniale de a avea noi state in
dependente și a dreptului lor la 
respectarea deplină a suverani
tății și la bogățiile naționale.

S-a dovedit a fi o sarcină grea 
de a sili pe conducători și îndeo
sebi pe conducătorii reacționari ai 
marilor țări imperialiste să recu
noască aceste fapte și să se îm
pace cu toate urmările care de
curg de aici.

Togliatti a menționat în conti
nuare schimbările survenite în 
situația internațională, adîncirea 
crizei generale a capitalismului 
și destrămarea sistemului colo
nial. Criza Suezului, a spus el, 
este o urmare a întregii situații 
actuale a imperialismului, a cău
tării înfrigurate a unei ieșiri.

După ce a subliniat că unele 
state, ca de pilda Statele Unite, 
încearcă să folosească criza siste
mului colonial pentru întărirea 
dominației lor, Togliatti a spus:

Atacul agresiv, tîlhăresc împo
triva poporului egiptean oglin
dește însă nu numai caracterul 
tîlhăresc al capitalului englez și 
francez, nu numai încercarea 
nereușită a Franței și Ang.iei de 
a salva, înrobind Egiptul pozi
țiile lor coloniale și prestigiul lor 
de state imperialiste care se află 
în declin. Paralel cu aceasta se 
observă de asemenea împotrivi
rea îndîrjită a acestor state și a 
celor mai reacționare grupări din 
lumea imperialistă față de slă
birea încordării în relațiile inter
naționale, încercarea de a opri 
procesul slăbirii încordării și de a 
reîncepe războiul rece în speranța 
că în această atmosferă va fi 
mai ușor să se lichideze contra
dicțiile dintre imperialiști, și că 
va fi mai ușor să împiedice mă
rețul proces de transformare a 
lumii care a progresat în pre
zent atît de mult și care a deve
nit atit de primejdios pentru ei. 
Justețea acestei păreri este dove
dită de fapte, între altele de fap
tul că criza internațională, legată 
de Canalul de Suez, s-a împletit 
cu evenimentele din Ungaria și 
nerușinata campanie de minciuni 
dusă în jurul lor.

Togliatti a amintit despre acti
vizarea forțelor reacțiunii într-o 
serie de țări occidentale, care 
și-a găsit expresia in interzicerea 
Partidului Comunist din Germa
nia, în atacurile banditești asu
pra Partidului Comunist Francez. 
Valul reacțiunii s-a abătut și a- 
supi'a comuniștilor italieni. To
gliatti a arătat rolul pe care il 
joacă social-democrații în situa
ția actuală.

Cine altul dacă nu social-de
mocrații francezi sînt vinovății 
direcți și conștienți de agresiunea 
împotriva poporului egiptean ? — 
a spus el. Cine altul dacă nu gu
vernul social-democrat francez 
este organizatorul crimelor jos
nice împotriva patrioților alge
rieni ? Tocmai partidul social de
mocraților italieni înaintea altor 
partide din lagărul guvernamen
tal a chemat la „solidaritatea 
atlantică” în scopul reluării „răz
boiului rece”, al luptei împotriva 
lumii socialiste, împotriva elibe
rării popoarelor coloniale. Com
portarea social-democraților fran
cezi este o trădare față de prin
cipiul solidarității internaționale, 
față de orice ideal socialist. A- 
ceastă trădare poate fi comparată 
doar cu trădarea săvîrșită de In
ternaționala a Il-a în momentul 
izbucnirii primului război mon
dial.

După ce a subliniat că forțele 
păcii sint în prezent puternice și 
că situația mondială permite 
acum evitarea războ.ului, To
gliatti a spus că acest lucru este 
confirmat prin întreaga desfășu
rare a evenimentelor și, în spe
riat, de eșecul putch-ului contra
revoluționar din Ungaria 
imperialiștii își puneau 
speranțe.

Togliatti s-a pronunțat

în care 
atîtea

_______ _ , , în fa
voarea convocării unei conferințe 
a șefilor marilor puteri pentru 
reglementarea unor probleme de 
importanță hotăritoare pentru 
soarta întregii omeniri.

Cauza păcii și a slăbirii încor
dării se află nu numai în mîinile 
guvernelor,. ci și ale popoarelor, 
a spus Togliatti. Lupta pentru 
salvarea păcii în lumea întreagă 
trebuie condusă de clasa munci
toare, iar între muncitori -r de 
comuniști.

Apoi Togliatti a vorbit despre 
hotărîrile istorice ale Congresu
lui al XX-lea al P.C.U.S. Pentru 
mișcarea muncitorească și socia
listă din Întreaga lume, și mai 
cu seamă pentru noi, comuniștii, 
care sîntem avangarda conștientă, 
a acestei mișcări, a spus el, eve
nimentul cel mai important din 
ultimul timp este Congresul al 
al XX-lea al Partidului Comunist 
ai Uniunii Sovietice. Togliatti a 
subliniat că cele mai importante 
hotărîri ale Congresul 
constatarea existenței 
socialist mondial și 
consecințelor cultului 
tații.

Datoria principală

Ambasadori ai artei noastre populare

ilul au fost 
sistemu.ui 
lichidarea 
personali-

a mișcării 
muncitorești, a declarat în conti
nuare Togliatti, este internaționa
lismul și internaționalismul tre
buie să se manifeste în solidari
tatea politică activă nu numai cu 
partidele care continuă încă lupta 
pentru dobîndirea puterii, ci și 
cu acele partide care sînt deja Ia 
putere și conduc statul. Mișcarea 
comunistă trebuie să fie unită nu 
numai pe plan național, dar și 
pe plan internațional.

Se face multă zarvă în legă
tură cu devotamentul nostru față 
de Uniunea Sovietică, în legă
tură cu rolul pe care îl recunoa
ștem acestei țari și partidului 
care o conduce în lumea socialistă 
și în mișcarea comunistă interna
țională

Uniunea Sovietică a rupt pen
tru prima oară lanțul capitalis
mului și timp de 39 de ani a lu
crat la construirea unei societăți 
noi. Această societate există și 
este primul exemplu măreț de 
organizare socialistă. Aceasta 
este o societate care se dezvoltă 
pe baza unor legi noi, care nu 
mai sînt legile profitului și ex
ploatării, ci legile progresului în 
producție, tehnic și cultural, care 
servește cauzei ridicării bună
stării generale. Tocmai Revoluția 
din Octombrie a deschis tuturor

calea spre socialism. Tocmai con- trîvă, sînt o condiție indlspensa- 
struirea socialismului în Uniunea 
Sovietică a însuflețit întreaga 
mișcare muncitorească și i-a dat 
un impuls. Dalorită victoriilor 
obținute de Uniunea Sovietică 
regimul colonial s-a prăbușit, au 
apărut noi state libere în Asia și 
Africa. Partidul nostru comunist 
italian a apărut și a crescut de 
asemenea sub semnul Revoluției 
din Octombrie. Fără să șovăim 
declarăm cu hotărîre că am mun
cit întotdeauna pentru a duce 
înainte cauza acestei revoluții și 
considerăm ca și înainte că acea
sta este datoria noastră și dato
ria clasei muncitoare din întrea
ga lume.

Togliatti a subliniat că locul 
pe care îl ocupă Uniunea So
vietică și partidul ce o conduce 
în lumea socialistă, U.R.S.S. 
fiind reazimul și forța principală 
a acestei lumi, este o realitate 
istoricește determinată care nu 
poate fi distrusă.

Togliatti a făcut apoi o ana
liză a situației economice și so
ciale a Italiei. Ei a arătat înrău
tățirea continuă a condițiilor de 
trai și de muncă ale maselor de 
oameni ai muncii din Italia su
bliniind că in țară există apro
ximativ 2 milioane de șomeri to
tali și tot atîția șomeri parțiali.

Mizeria, a conlinuat el, domne, 
ște în regiuni întregi ale țării, 
nu numai în sud și pe insule dar 
și în localități de munte, în văile 
din nord și în jurul marilor ora
șe. Se creează un tablou al sis
temului economic care nu poate 
să asigure o dezvoltare rațională 
și permanentă a forțelor de pro
ducție, care nu poate să asigure 
tuturor cetățenilor de lucru și nu 
le dă posibilitatea să învingă 
contradicțiile și starea de înapo
iere. El a arătat că sarcina revo
luției socialiste este de a efectua 
transformări economice radicale 
și definitive în Italia. Prima sar
cină este lupta pentru condiții 
mai bune de trai ale populației, 
pentru reforma agrară generală, 
pentru slăbirea puterii marilor 
grupuri monopoliste.

Togliatti a .arătat apoi necesi
tatea luptei împotriva încercări
lor unor grupuri burgheze reac
ționare de a limita și lichida li
bertățile politice și drepturile de
mocratice ale oamenilor muncii, 
necesitatea luptei pentru respec
tarea deplină și traducerea în 
viață a actualei constituții repu
blicane care deschide calea spre 
noi transformări.

A trasa perspectiva evoluției 
democratice spre socialism nu 
înseamnă a nega necesitatea unei 
lupte dirze, a spus el. Lupta este 
necesară în formele pe care le 
impune situația; in fruntea a- 
cestei lupte trebuie să stea clasa 
muncitoare, condusă de avan
garda sa revoluționară; în cursul 
luptei frontul înaintării spre so
cialism trebuie să cuprindă trep
tat noi grupuri socia'e; această 
luptă trebuie să întărească tot 
mal mult conștiința socială a 
clasei muncitoare și a întregului 
popor.

Raportorul a declarat că Par
tidul Comunist Italian se va stră
dui, ca și pină acum, să stabi
lească contact, înțelegere și cola
borare cu masele de oameni ai 
muncii catolici.

Referindu-se la relațiile dintre 
partidul comunist și partidul so
cialist italian, el a spus: întru- 
clt partidele noastre urmăresc a- 
celeași țeluri de bază și acțio
nează prin metode identice 
ale luptei democratice, colabora
rea noastră ia forma unei mișcări 
politice și de clasă, hotăritoare 
chiar și în afara pactelor înche
iate. Aceasta trebuie să rămînă 
așa, întocmai cum, după părerea 
noastră, între două partide așa 
cum sînt partidul nostru și cel 
socialist trebuie menținute rela
ții frățești și contact reciproc ori- 
deciteori este necesar, colabora
re în cadrul organelor de masă 
la care participăm și unitatea in 
lupta împotriva adversarilor co- .. ._ ____ „ ___ _____
muni care sînt dușmanii clasei" muncitoare și întregul popor ita- 
muncitoare, democrației și socia- lian pe calea construirii victo- 
lismului. Toate acestea nu exclud rioase a societății democratice și 
nicidecum independența și critica 
frățească reciprocă care, dimpo-

bilă.
După cum a subliniat Togliatti, 

partidul comunist consideră că 
este atit în interesul său, cit și 
al partidului socialist, de a apăra 
cauza unității și de a lupta împo
triva ideologiei și politicii social- 
democraților de dreapta care au 
făcut ca începind din anul 1914 
și pînă în zilele noastre mișca
rea muncitorească să sufere cele 
mai serioase înfrîngeri.

Apărindu-și și întărindu-și uni
tatea, a continuat el, clasa mun
citoare nu se izolează de celelalte 
forțe democratice și progresiste, 
ci, dimpotrivă, creează condiții 
mai bune pentru contactul și 
colaborarea cu aceste forțe, deoa
rece capătă posibilitatea de a 
lupta cu succes nu numai pentru 
interesele sale imediate, ci și 
pentru programul general de re
înnoire. Numai in felul acesta se 
creează condiții favorabile pentru 
ca clasa muncitoare și oamenii 
muncii să participe la conduce
rea guvernului și statului și să 
se transforme, așa cum și tre
buie, într-o forță dominantă. 
Acosta este punctul de plecare și 
acesta este insemnătatea lozin
cii constituirii unul guvern de
mocrat al claselor celor ce mun
cesc, pe care o lansăm la acest, 
congres al nostru.

Guvernul democrat al claselor 
celor ce muncesc va trebui să fie 
un guvern al păcii, al destinderii 
încordării internaționale și în
cordării în interiorul țării, un 
guvern al apărării active a inde
pendenței noastre. Acesta va tre
bui să fie un guvern care să tra. 
ducă în viață și să apere toate 
prevederile constituției, care să 
restabilească libertățile sindicale 
și să impună respectarea demni
tății oamenilor muncii la locul lor 
de muncă, să înfăptuiască o re
formă agrară generală, să pună 
capăt șomajului, să desfășoare o 
luptă largă împotriva mizeriei, 
să pună capăt oricărei discrimi
nări ; în cadrul democrației poli
tice el va supune controlului ma
rile monopoluri industriale și fi
nanciare și va lichida dominația 
lor. Acesta va trebui să fie un 
guvern care se va sprijini pe ma
rile organizații de masă ale mun. 
citorilor, țăranilor, meșteșugari
lor, funcționarilor, tineretului, 
ale tuturor oamenilor muncii. A- 
cesta va trebui să fie un gu
vern în jurul căruia se vor 
stringe cu încredere oamenii 
muncii, cei oropsiți, oprimați, 
cei ce trăiesc in mizerie. Acesta 
va trebui să fie un guvern care, 
aplicind in viată constituția re
publicii, va deschide calea spre 
reînnoirea socialistă a societății 
naționale.

In ultima parte a raportului 
său Togliatti ș-a oprit asupra 
problemelor in.erne de partid.

Noi, a spus el, sîntem un par
tid revoluționar creat pentru ac
țiune și luptă. Noi sîntem parti
dul clasei care in prezent este 
supusă exploatării și oprimării și 
care, pentru eliberarea ei, are ne
voie de o conducere fermă, 
energică și unită. Sîntem un par
tid care, pe măsura dezvoltării 
acestei mișcări, trebuie să rezol
ve sarcini noi și tot mai largi. 
Pentru aceasta trebuie să avem 
o organizație tot mai eficace și 
trebuie 6ă o menținem astfel cu 
ajutorul cadrelor capabile de ac
tiviști revoluționari.

Lumea socialistă merge îna
inte, a spus în încheiere To
gliatti. Steagul libertății, al pro
gresului social și al păcii se a- 
flă în mîinl sigure. Partidul nos
tru înaintează pe calea ce i s.a 
trasat. Ingăduiți-ne deci nouă, 
acelora care timp de mulți ani 
am muncit cu credință și dîrzenie 
pentru aceasta — și noi ne mîn- 
drim că prin crearea partidului 
comunist ne-am asumat o sarci
nă pe care ne-a pus-o în față în
săși Istoria — sa ne exprimăm 
clar convingerea că acest partid, 
ieșit din rlndurile clasei munci
toare, va reuși să conducă clasa

socialiste.
(Text prescurtat)

Festivalul filmului la safe
Intre 15 decembrie și 1 aprilie 

1957 se va desfășura în întreaga 
(ară Festivalul filmului pentru 
sate, organizat de Ministerul Cul
turii în colaborare 
Agriculturii.

Timp de patru 
fiecare comună cu

cu Ministerul

săptămîni în 
cinematograf 

vor rula — cite trei zile pe săp 
tămînă — un film artistic în pre
mieră însoțit de un documentar 
agrotehnic și un jurnal agricol 
sau de actualități.

Filmele vor fi prezentate în că
mine culturale, gospodării agri
cole de stat și gospodării colec 
tive, S.M.T.-uri, în reședințele 
raionale și comune mari, precum 
și prin caravanele clnematopeafi. 
ce. In localitățile cu cinemato
grafe cu bandă normală Festiva
lul se va desfășura timp de o 
săptămînă prezentîndu-se un ci
clu de trei filme artistice însoțite 
de documentare agricole și jur 
nale agricole. Caravanele cine
matografice vor activa în cadrul 
Festivalului 20-24 zile lunar.

Un cer de peruzea se scaldă 
tn apa lacului ca oglinda. Din 
unda clară răsare o pagodă cu 
acoperișul de majolică. Copacii 
își răsfring ocrotitor ramurile 
deasupra cleștarului ud. O barcă 
cu doi îndrăgostiți înaintează sub 
cerul calm, liniștit...

Printre cadourile primite de că
tre ansamblul „Ciocîrlia”, care 
s-a întors recent din turneul în
treprins în 5 țări, se află o per
dea de bambus, care, în culori, 
asemeni unui mozaic, îmbină 
imaginea de mai sus. Cadoul a- 
cesta, le-a fost dat artiștilor de 
către Ministerul Culturii al R. D. 
Vietnam. Alături de acesta, multe 
alte diferite cadouri, care de care 
mai frumoase, oferite de către re
prezentanții Chinei populare, Co
reei libere, Mongoliei etc., vor 
străjui mereu amintirile dragi pe 
care artiștii romini le-au adus în 
suflet, din țările cutreierate. A- 
lături de „Erhu“, „Sin” — in
strumente muzicale populare chi
neze — „Puc", Senap”, „Mengim” 
— instrumente muzicale popu
lare coreene — costumele mon
gole, drapelul, diploma și meda
lia cu Care a fost distins ansam
blul de către tov. Ho Și Min per
sonal — toate sînt dovezi palpa
bile ale prețuirii de care s-au 
bucurat solii artei noastre popu
lare, în țările respective.

★
Despre turneu, despre impre

siile culese cu acest prilej, des
pre amintirile dragi, au vorbit 
membrii ansamblului „Ciocîr
lia”, ieri la conferința de presă 
de la Casa Ziariștilor din Bucu
rești.

Tov. Viorel Doboș, conducăto-

rul artistic al ansamblului, a fă
cut un scurt istoric al acestuia.

înființat în anul 1947, din 
artiști in majoritatea lor ama
tori. Pe atunci, avea un corp de 
balet și o orchestră. Treptat, a- 
cesta s-a dezvoltat tot mai mult 
după 1950, an în care a prezentat 
spectacole în Capitală, în provin
cie, apoi în R. P. Ungară, unde 
s-a bucurat de un mare 6ucces. 
In anul 1953, răspunzînd unei 
invitații, a plecat în R. P. Bul
garia, iar în vara lui 1955, sec
ția de coregrafie, împreună cu 
orchestra de acompaniament, a 
participat la Festivalul tineretu
lui de la Varșovia, unde a primit 
distincția de „laureat al Festiva
lului”. La sfîrșitul anului trecut 
și începutul acestui an, ansam
blul a întreprins un turneu în 
R. P. Albania, urmînd ca în pe
rioada mai — noiembrie, să plece 
intr-un lung turneu, cu echipa 
coregrafică, soliștii și orchestra 
populară, în 6 țări: R. P. Chi
neză, R. P. D. Coreeană, R. P. 
Mongolă, R. D. Vietnam și 
U.R.S.S. In aceste țări el a pre
zentat 93 de spectacole, care au 
cules aprecierile unanime ale ce
lor peste o jumătate de milion 
de spectatori. Repertoriul a cu
prins : două scenarii mari core
grafice — „Nunta de pe Someș” 
și „Tablouri din Galeria națio
nală”, — „Dansul marămilor", 
„Călușarii”, „Brîul”, un dans 
moldovenesc, apoi solo nai (Ion 
Oprea), solo voce (Angela Mol
dovan), fluier, cobză și alte ins
trumente.

Vorbind în continuare despre 
căldura cu care a fost primită 
arta noastră populară de către

popoarele acestor țări, Vio
rel Doboș a insistat asupra fap
tului că acest turneu a contribuit 
odată mai mult la întărirea legă
turilor de prietenie între po
poarele noastre și popoarele 
gazde, prin cunoașterea reciprocă 
a elementelor de cultură respec
tive. „Cu acest prilej, am dovedit 
că am fost veritabili ambasadori 
ai artei populare rominești”, a 
spus el.

In continuare, conducătorul an
samblului a vorbit despre organi
zarea perfectă și condițiile minu
nate ce le-au rost create în ve
derea desfășurării spectacolelor, 
făcîndu-se pretutindeni, totul, 
pentru ca fiecare să se simtă ca 
la el acasă. „In R. P. ClTineză,

sfaturile populare s-au îngrijit ca 
aproape în fiecare oraș să ne în- 
tîlnim cu artiștii — un bun prilej 
de a face schimb de experiență. 
Ne-a uimit spiritul de organizare 
al vietnamezilor, care au trans
portat din provincie, cu trenul 
ori autobuzele, mii de spectatori 
la spectacolele noastre. In fiecare 
oraș al Chinei, a.m văzut stră
duința artiștilor de a învăța — 
și încă cu o uimitoare ușurință— 
dansurile rominești ca „Nunta 
de pe Someș” ori „Călușarii”; la 
fel instrumentiștii. Am montat 
apoi un dans mongol, altul viet
namez etc.”

Artiștii au împărtășit apoi zia
riștilor, din impresiile culese în 
răstimpul celor 7 luni de turneu.

I. MIHUȚ

Ședințele din 10 și 11 decembrie

Artiștii romini au legat prietenii de neuitat

ROMA 11 (Agerore6). — In 
seara zilei de 10 decembrie la 
Congresul al VlII-lea al Parti
dului Comunist din Italia au con
tinuat dezbateri la raportul lui 
Palmiro Togliatti. O serie de 
vorbitori — Rindone (orașul Ca
tania), Santarrelli (orașul An
cona), Taiani (orașul Rovjgo) — 
au vorbit despre reforma agrară.

Boldrinl, membru în Comite
tul Central al partidului, pre
ședintele Asociației naționale a 
partizanilor italieni, a vorbit 
despre evenimentele din Unga
ria. El a declarat că ajutorul tru
pelor sovietice era dictat de ne
cesitatea salvării cuceririlor so
cialismului în Ungaria. In caz 
contrar, a spus Boldrini, rebe
lii fasciști ar fi putut restabili 
vechile orînduiri. Causi, membru 
in conducerea partidului, secre
tar al organizației regionale a 
Partidului Comunist din Sicilia, 
a consacrat cuvîntarea sa activi
tății comuniștilor în parlament.

In cursul dezbaterilor Pin 
Cijen, membru în Biroul Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, a adresat 
delegaților Congresului o cuvin- 
tare de salut.

Vorbitorul a subliniat că este 
necesar să se strîngă și mai 

popoare- 
și de 11- 

forțelor 
respinge 

pentru a

mult rlndurile tuturor 
lor iubitoare de pace 
bertate și ale tuturor 
progresiste pentru a 
ofensiva reacțiunii și 
intensifica lupta pentru' pacea și 
progresul omenirii. Pin Cijen 
s-a oprit asupra legăturilor de 
prietenie care leagă popoarele

chinez și italian. In încheiere el 
a dat citire telegramei de salut 
a Comitetului Central al P. C. 
Chinez adresată participanților 
la Congresul al VlII-lea al Par
tidului Comunist din italia.

Delegații la Congres au ova
ționat pe reprezentantul comu
niștilor chinezi.

La ședința din seara zilei de 
10 decembrie s-a dat citire tele
gramelor de salut ale partidelor 
comuniste din Mexic, Japonia și 
India.

★
ROMA 11 (Agerpres). — In 

ședința din 11 decembrie a Con
gresului al 8-lea al Partidului 
Comunist Italian, au continuat 
dezbaterile pe marginea raportu
lui prezentat de secretarul gene
ral Togliatti. Delegatul Perna 
(Roma) a vorbit despre politica 
partidului comunist față de pă
turile mijlocii, subliniind că în 
acest domeniu s-au înregistrat 
slăbiciuni. Astfel, lupta pentru 
satisfacerea revendicărilor pătu
rilor mijlocii nu a fost legată de 
lupta generală pentru transfor
marea socială și economică a 
Italiei.

Secchia, membru al conducerii 
partidului, a subliniat că în pre
zent în Italia există forțe capa
bile să creeze condițiile pentru 
instaurarea unui guvern demo
cratic al oamenilor muncii. In 
acest scop, însă, este necesar să 
existe din partea tuturor oame
nilor muncii dorința spre unita
te și dorința de a intensifica ac
tivitatea lor. Sarcinile pe care le

trasează partidul comunist nu pot 
fi îndeplinite numai de comuniști. 
Pentru aceasta este nevoie de 
contribuția activă a oamenilor 
muncii din celelalte categorii și. 
în special, a oamenilor muncii 
socialiști și catolici.

Secchia a făcut apel la unita
tea mișcării muncitorești.

In încheiere, Secchia a decla
rat că simpatia comuniștilor ita
lieni față de Uniunea Sovietică 
se bazează nu numai pe recu
noașterea importanței pe care 
U.R.S.S. și partidul ei le-au avut 
în trecut, ci și pe recunoașterea 
rolului uriaș pe care le au astăzi 
în lagărul socialist și în mișca
rea muncitorească internațională.

Președinta Uniunii Femeilor 
Italiene, Rodano, și-a consacrat 
cuvîntarea problemei femeilor Ea 
a vorbit despre grelele condiții 
social-economice în care trăiesc 
și muncesc majoritatea femeilor 
din Italia și care au mai puține 
drepturi decît bărbații.

Delegatul Brambilla (Milano) 
a vorbit despre preponderenta 
monopolurilor industriale în nor
dul Italiei și, în numele confe
rinței partidului comunist din 
provincia Milano a propus ca de
putății comuniști să propună or
ganizarea unei anchete parla
mentare asupra activității mono
polurilor.

Congresul își continuă lucră
rile.
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In Adunarea Generala a O.N.U.

0 nouă încercare grosolană de amestec 
în treburile interne ale Ungariei

Sărbătorirea centenarului 
lui G. V. Plehanov la Moscova

NET YORK 11 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat. In 
scopul de a intensifica campania 
propagandistică și activitatea di
versionistă de subminare 'împotri
va-țărilor lagărului socialist, ta 
IV decembrie delegația S.U.A. a 
impus din nou Adunării Generale 
discutarea „problemei ungure".

După ce blocul american a im
pus Adunării rezoluții care insis
tă sub formă ultimativă asupra 
trimiterii de „observatori" in 
Ungaria, delegația S.U.A. a pro
pus la 10 decembrie împreună cu 
un grup de alte delegații un nou 
proiect de rezoluție provocator 
care propune să se condamne 
pretinsa încălcare a Cartei O.N.U.

Cuvîntarea rostită de V. V. Kuznețov
In ultimele săptămîni— a spus 

Intre altele V. V. Kuznețov — am 
fost nu odată martori ai încer
cărilor delegației S.U.A. precum 
și ai delegațiilor altor țări de a 
folosi Organizația Națiunilor U- 
nite pentru un amestec grosolan 
în treburile interne ale Unga
riei.

De care motive se călăuzesc 
acei care impun cu persistentă și 
tncăpătînare Organizației Națiu
nilor Unite aefiuni care se află 
intr-o contradicție flagrantă cu 
principiile fundamentale ale Car
tei ei ? Răspunsul poate fi unul 
singur: Inspiratorii de noi și noi 
rezoluții provocatoare, împingînd 
O.N.U. la un amestec în trebu
rile interne ale Ungariei caută 
să arunce o ancoră a salvării ră
mășițelor rebelilor fasciști zdro
biți din Ungaria, să provoace noi 
tulburări în (ară, să complice 
procesul de normalizare a vieții 
în Ungaria.

Trebuie remarcat că o atenție 
deosebită a început să fie acor
dată in propaganda americană 
ațițării vrajbei șl urii față de ță
rile de democrație populară, fată 
de întreaga lume socialistă, fără 
să mai vorbim de Uniunea So
vietică. Valul tulbure al calom
niei, al îndemnurilor la activi
tate subversivă intoxică zi de zi 
conștiința oamenilor simpli din 
S.U.A. cu o hrană spirituală pu
tredă și veninoasă, îi intimidează 
și excită sentimente ostile față 
de alte popoare.

Totuși activitatea subversivă și 
instigatoare a anumitor cercuri 
din S.U.A. și a organizațiilor 
sprijinite de ele împotriva țări
lor socialiste este condamnată în 
prezent tot mai mult, chiar și de 
acele cercuri din Apus care în 
nici un caz nu pot fi conside
rate că sint adepte ale orîndui
rii democrat-populare din Unga
ria.

îmi voi îngădui să citez aici 
caracterizarea făcută activității 
postului de radio „Europa libe
ră" de ziarul vestgerman „Neue 
Rliein Zeitung". Ziarul scrie că 
postul de radio s-a transformat 
intr un „emițător instigator" care 
inspiră elementele contrarevolu
ționare din Ungaria.

Dind glas părerii cercurilor 
largi ale opiniei publice, ziarul 
cere să se pună capăt emisiuni
lor postului de radio „Europa li
beră".

Este semnificativ faptul că 
chiar și purtătorii de cuvirit ofi
ciali ai guvernului R.F. German® 
au fost nevoit! să declare că ac
tivitatea acestui post de radio 
va fi controlată „în modul cel 
mai minuțios".

Cu toate acestea, neținînd sea
ma nici de Carta Organizației 

.Națiunilor Unite, nici de normele 
unanim acceptate ale activității 
O.N.U., inițiatorii campaniei de 
calomnii în jurul așa-numitei 
probleme ungare care au și dez
organizat de fapt în mare mă
sură activitatea celei de-a 11-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., nu se potolesc. Ei sînt 
grăbiți deoarece timpul este con
tra lor.

Delegația sovietică consideră 
de datoria ei să atragă atenția 
Adunării Generale asupra carac
terului vădit provocator al pro
iectului de rezoluție prezentat as
tăzi al cărui autori propun să 
se condamne pretinsa încălcare 
de către Uniunea Sovietică a 
Cartei O.N.U.

Astfel, sub ochii noștri tn A- 
dunarea Generală se joacă o far
să grosolană care știrbește onoa
rea și demnitatea O.N.U., submi
nează bazele ei și o transformă 
in unealtă a unei grupări restrinse 
de state in frunte cu S.U.A.

Delegația sovietică consideră 
că Adunarea Generală trebuie să 
condamne Statele Unite pentru 
amestecul tn treburile interne ale 
țărilor de democrație populară, 
pentru activitatea subversivă In 
aceste țări.

Statele Unite sînt acelea cars 
se amestecă in treburile interne 
ale Republicii Populare Ungare, 
subminează independenta politi
ca a țării străduindu-se să pri
veze poporul ungar și nu numai 
poporul ungar de drepturi și li- . 
bertăți fundamentale.
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de către Uniunea Sovietici tn le
gătură cu evenimentele din Un
garia.

Este caracteristic faptul că pri
mii. care s-au grăbit să vină in 
apărarea noii rezoluții americane 
s'tnt aceleași delegații ale sta
telor Peru. Australia, Chile și a 
altor citeva state, care acționea
ză din ordinul S.U.A.

Substratul zarvei in jurul pro
blemei ungare și adevăratele 
scopuri ale cercurilor imperialis
te, care născocesc noi provocări 
împotriva țărilor lagărului socia
list, au fost arătate in cuvîntă- 
rile reprezentanților Uniunii So
vietice, Romîniei și Cehoslovaciei.

democrat-

Eforturile autorilor numeroase
lor rezoluții ilegale urmăresc ca 
acest amestec să fie înfăptuit 
prin trimiterea în Ungaria a ob
servatorilor O.N.U., ținerea in 
această (ară a unor alegeri sub 
supravegherea acestor observa
tori.

Nu este oare aceasta un ames
tec în treburile interne ale Un
gariei ?

Sau să luăm de pildă cererea 
adresată Ungariei și tuturor ță
rilor participante la Tratatul de 
la Varșovia de a denunța acest 
tratat defensiv, treeîndu-se tot
odată sub tăcere tratatele agre
sive cum sînt NATO, SEATO, 
Pactul de la Bagdad.

Mai mult decit atit se inten- 
ționează să se interzică guver
nului ungar să ceară ajutor ță
rilor prietene, inclusiv Uniunii 
Sovietice, pentru ca în Ungaria 
să continue haosul, să nu fie 
restabilită viața normală. Acest 
amestec vădit în treburile interne 
ale statului ungar este îndreptat 
împotriva orînduirii 
populare.

Adunarea Generală 
condamne încercările 
de a-și impune voința

După ce a arătat motivul in
tervenției trupelor sovietice în 
Ungaria. V. V. Kuznețov a spus:

Statele socialiste nu au putut 
rămine indiferente față de situa
ția primejdioasă care s-a creat 
in Ungaria cind a apărut primej
dia nu numai pentru orinduirea 
democraiă-națională din această 
tară, ci șl pentru securitatea sta
telor socialiste vecine cu Unga
ria. A fost necesar să se prein- 
tîmpine transformarea Ungariei 
în focarul unui nou război, fapt 
la care s-ar fi ajuns în mod ine
vitabil în cazul in care forțele 
contrarevoluționare ar fi reușit.

Săptămîna trecută noi am avut 
posibilitatea să atragem atenția 
Adunării Generale asupra cunos
cutei propuneri a guvernului so
vietic cu privire ia staționarea 
trupelor străine pe teritoriile al
tor state și cu privire la retra
gerea acestor trupe. Pină în pre
zent nu am primit nici un răs
puns din partea acelora care au 
făcut multă zarvă aici în legă
tură cu trupele sovietice din Un
garia, dar care preferă să treacă 
sub tăcere prezenta trupelor lor 
dincolo de frontierele propriului 
lor teritoriu.

Este clar că acum este rîndul 
nu al Uniunii Sovietice ci al ace
lor puteri care își întemeiază po
litica „pe poziții de forță" pe 
bazele militare Situate pe teri
torii străine în apropierea țărilor 
socialiste, care refuză să pășeas
că pe calea dezarmării și rezol
vării pașnice a problemelor liti
gioase dintre state.

La rîndul ei Uniunea Sovietici 
este gata să înceapă tn mod nt- 
tntirziat tratative pentru exami
narea oricăror propuneri cons
tructive îndreptate spre menține
rea păcii, întărirea încrederii în
tre state.

Aici a fost întreprinsă de ase
menea manevra de a trimite ob
servatori care are drept scop să 
ațîțe artificial pasiuni la O.N.U. 
în jurul problemei ungare, să în
curajeze rămășițele zdrobite ale 
diversioniștilor și fasciștilor la 
noi încercări de acțiune în Un
garia. Inițiatorii acestei manevre 
înțeleg prea bine că limbajul ulti
matumurilor este jignitor, că în
treaga această mașinațiune în 
legătură cu trimiterea de obser
vatori este inacceptabilă pentru 
un stat suveran și că guvernul 
care apără suveranitatea țării 
sale respinge ațemenea amestec 
în treburile interne ale tării.

Dacă este vorba de trimitere 
de observatori ai O.N.U. atunci 
de ce reprezentanții, S.U.A., Fran
ței, Cubei și alții nu propun <’ 
pildă să se trimită observatori în 
Algeria, unde guverne1 francez 
reprimă prin foc și șab.e .mișca
rea de eliberare națională'..a po
porului algerian sau, să spunem, 
în Cuba unde dictatorul Batista 
reprimă opoziția și năzuința po
porului spre libertate' cu ; ajuto
rul mitralierelor și tunurilor?

In încheiere delegația U.R.S.S. 
consideră de datoria sa să atra
gă încă odată atenția Adunării 
Generale asupra consecințelor 
primejdioase pentru O.N.U. și 
pentru cauza păcii pe care le 
poate avea folosirea continuă a 
O.N.U. pentru exercitarea de pre
siuni și pentru intervenție în tre

trebule să 
unor (ări 
altor țări.

burile interne ale altor state. A- 
ceste încercări ale grupului de 
state în frunte cu Statele Unite 
de a folosi O.N.U. drept instru
ment al politicii lor externe care 
urmărește scopuri egoiste, pun în 
primejdie O.N.U. ca organizație 
internațională. Răspunderea pen
tru aceste acțiuni și pentru re
zultatele pe care le-ar putea a- 
vea revine întrutotul S.U.A. și

Discursul lui
Proiectul de rezoluție propus 

de delegația S.U.A. — a spus în
tre altele reprezentantul R.P.R.— 
împreună cu alte delegații, îm
pinge Adunarea Generală pentru 
a cincea oară la discutarea așa- 
numitei probleme a situației din 
Ungaria. Rezoluțiile care s-au 
perindat cu ocazia fiecărei dezba
teri au împins lucrurile tot mai 
departe și au propus țeluri tot 
mai vizibile contrare prevederi
lor Cartei O.N.U., contrare inte
reselor păcii și colaborării inter
naționale. Această evoluție cre
ează o situație îngrijorătoare 
pentru O.N.U., pentru interesele 
colaborării internaționale și nu 
pot lăsa indiferent pe nici un 
membru al O.N.U., animat de do
rința de a vedea înfăptuite prin
cipiile Cartei O.N.U.

La ce a servit oare pînă In 
prezent discutarea Ia O.N.U. a 
așa-numitei probleme a situației 
din Ungaria ? Lăsînd la o parte 
toată propaganda, invențiile și 
calomniile de care s-a făcut uz 
în legătură cu acest subiect, și 
privind faptele reale rezultă în 
mod incontestabil că discutarea 
acestei chestiuni a servit pentru a 
încuraja încercarea de răsturna
re a regimului democrat-popular 
din Ungaria, a reînvia războiul 
rece și a mări încordarea inter
națională. Este de aceea necesar 
să se pună capăt acestei acțiuni 
îndreptate împotriva intereselor 
păcii, a drepturilor și năzuințe
lor popoarelor.

Delegația romînă și alte dele
gații au subliniat cu toată tăria 
că intervenția străină în trebu
rile interne ale Ungariei, fie ea 
și în numele O.N.U., e inadmi
sibilă din punct de vedere al nor
melor elementare de drept inter
național. Rezultatele nu pot fi 
decît profund dăunătoare, nu pot 
decit împiedica normalizarea vie
ții din Ungaria. Desfășurarea 
evenimentelor după trecerea pri
melor rezoluții cu privire la situa
ția din Ungaria confirmă pe de
plin acest lucru. Agitarea ches
tiunii trimiterii unor observatori 
a fost imediat folosită de elemen
tele teroriste puține la număr dar 
înarmate pentru pregătirea unor 
noi tulburări. Intr-un manifest 
răspîndit la 7 decembrie de că
tre aceste elemente se spune: 
„Sîntem informați din surse de 
încredere că O.N.U. va trimite 
la granițele Ungariei observatori 
cu care vom putea lua și noi 
apoi contactul. Aceasta schimbă 
situația și de aceea amînăm toa
te manifestările programate pen
tru 6 decembrie, pentru data de 
15 decembrie".

Este limpede că orice Inter
venție. a O.N.U., orice rezoluție 
nu poate aduce nimic bun în
tr-o chestiune care ține de com
petenta exclusivă a poporului și 
guvernului ungar. Dacă totuși 
în ciuda evidenței delegația 
S.U.A. și alte delegații insistă 
pentru ca O.N.U. să adopte me
reu alte rezoluții în legătură cu 
situația din Ungaria, apoi aceas
ta nu poate avea alt scop decît 
stimularea activității elementelor 
teroriste, organizarea unor noi 
acțiuni Împotriva regimului de 
stat din Ungaria.

Delegația romînă socotește nece
sar să sublinieze rolul nefast pe 
care l-a jucat propaganda de ațî- 
țare dusă de postul de radio a- 
merican „Europa liberă" aflat în 
Germania occidentală.

Desfășurarea evenimentelor stn- 
geroase din Ungaria a scos în 
evidență că postul de radio „Eu
ropa liberă" este tn același timp 
un centru de dirijare a activită
ților de subminare a ordinei de 
stat în țările de democrație popu
lară.

Față de indignarea generală 
stîrnită de activitatea acestei ofi
cine de propagandă ațîțătoare 
cercurile oficiale americane în
cearcă să decline răspunderea lor 
susținînd că postul de radio „Eu
ropa liberă" este patronat de o 
instituție particulară și că guver
nul n-ar avea nici un amestec în 
activitatea sa. Faptele și 
meritele oficiale contrazic 

“e afirmații.
încă în anul 1936 a fost 

tată la Geneva convenția 
națională cu privire la folosirea 
radiodifuziunii în interesul păcii, 
convenție- la care au aderat 26 
de state. Această convenție 
stipula între altele ca statele „să 
interzică și, dacă este cazul, să 
facă să înceteze fără întîrziere pe 
teritoriul lor orice emisiune care 
în detrimentul bunei înțelegeri 
internaționale ar fi de natură să 
incite locuitori oarecare la acte 
contrare ordinei interne, sau 
securității teritoriului vreuneia 
din părți". Prin rezoluția nr.

docu- 
aceste

adop- 
inter-

pro-partenerilor lor tn această pro
blemă. Tocmai pe ei trebuie să-i 
condamne O N.U.

Delegația U.R.S.S. consideră 
că este necesar să nu mai fie dis
cutată această rezoluție rușinoa
să pentru O.NU și să fie curma
te in mod hotărit toate încercă
rile de a impinge Organizația 
Națiunilor Unite pe calea aven 
turilor nefaste.

I. Gh. Maurer
1954841/IX din 17 decembrie 

Adunarea Generală recomanda 
această convenție statelor mem
bre. Emisiunile postului ameri
can „Europa liberă" contravin în 
mod vădit acestei convenții in
ternaționale.

Dacă dorim cu adevărat șă eli
minăm cauzele carp au dus la 
evenimentele sîngeroase din Un
garia Adunarea Generală să ia po
ziție împotriva activității nefaste 
a postului de radio „Europa libe
ră"

Ce Înseamnă oare încercarea 
de a trece prin Adunarea Gene
rală proiectul de rezoluție al de
legației americane, menită tocmai 
să lovească în cel mai puternic 
și consecvent factor de apărare a 
păcii și securității internaționale 
— Uniunea Sovietică? Aceasta în
seamnă de fapt a ușura calea 
cercurilor ostile păcii și colaboră
rii Internationale, ostile libertății 
și independenței popoarelor spre 
realizarea scopurilor lor agresi
ve. Amestecul S.U.A. în proble
mele viejii interne ale Ungariei, 
aducerea în discuția O.N.U. a așa- 
zisei probleme ungare, și rezolu
țiile care au fost adoptate pînă 
acum, au contribuit deja în fapt 
la creșterea încordării In rela
țiile internaționale.

Ceea ce socotim necesar este 
ca Adunarea Generală să respin
gă noul proiect de rezoluție al 
S.U.A., să afirme dorința Națiu
nilor Unite de a pune capăt ten
dințelor de înrăutățire a situației 
internaționale pe care cercurile 
reacționare vor să le impună în 
legătură cu așa-numita problemă 
ungară.

Condusă de aceste considerente, 
delegația romînă va vota împo
triva proiectului de rezoluție su
pus Adunării. Ne exprimăm con
vingerea că popoarele lumii care 
în ultima vreme și-au exprimat 
cu hotărîre voința de pace, de 
colaborare și progres își vor mo
biliza tot mai mult forțele, 
vor mări tot mai 
pentru respingerea 
ale cercurilor 
reacționare.

★
V. David, conducătorul delega

ției cehoslovace, a relevat că de 
citeva săptămtni se desfășoară in 
cadrul O.N.U. și in afara ei 
campania de ațițare a urii îndrep
tată atit împotriva Republicii 
Populare Ungare, cit și împotri
va celorlalte (ări socialiste.

Au rostit de asemenea cuvln- 
tări reprezentanții Indiei, Fran
ței, Olandei, Danemarcei, Spaniei, 
Filipinelor și Canadei.

(Text prescurtat. Sublinierile 
aparțin redacției).

își
mult vigilenta 
noilor planuri 
internaționale

In »emn de protest

Delegația ungară la O. N. U. 
a părăsit sala de ședințe

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: La ședința ple
nară din dimineața zilei de 11 
decembrie a Adunării Generale a
O.N.U., reprezentantul Republicii 
Populare Ungare 1. Horvath, 
ministrul Afacerilor Externe, a 
făcut următoarea declarație: 
„Delegația ungară a fost trimisă 
la actuala sesiune a O.N.U. de 
guvernul său pentru a discuta 
principalele probleme internațio
nale împreună cu celelalte state 
ca membru cu drepturi depline 
al Organizației Națiunilor Unite.

Delegația mea constată insă că 
delegația S.U.A. și delegațiile al
tor țări care se află sub influența 
S.U.A. prin declarațiile lor șl 
prin cîteva rezoluții au făcut În
cercări să se amestece în trebu
rile interne ale Ungariei pe care 
delegația ungară, potrivit in-

Scrisoarea adresată secretarului general 
al O.N.U. de șeful delegației sovietice

NEW YORK 1 (Agerpres), TASS 
transmite: Secretariatul O.N.U. 
a dat publicității scrisoarea șe
fului delegației U.R.S.S. la cea 
de a 1 l-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U, V. V. Kuznețov. 
adresată secretarului general 
al O.NfU. la 10 decembrie.

In scrisoare se spune :
Stimate domnule secretar ge

neral I
Confirmînd primirea scrisori

lor dv. din 4 și 5 decembrie re
feritoare la rezoluția Adunării 
Generale adoptată la ședința A- 
dunării din 4 decembrie, am o- 
noare să vă comunic următoa
rele :

Convorbirea lui f. Kădăr cu foști 
membri ai așa-zisului consiliu 

muncitoresc din Budapesta
BUDAPESTA 11 (Agerpres). 

Ziarul „Nepakarat" a publicat la 
11 decembrie un comunicat cu 
privire la convorbirea dintre Ja
nos Kadar, președintele guvernu
lui ungar revoluționar muncito- 
resc-țărănesc, și foști membri ai 
âșa-zisului Consiliu muncitoresc 
central din Budapesta care a 
fost dizolvat.

Janos Kadar, se spune tn co
municat, a primit pe foștii mem
bri ai sus-mentionatului consiliu 
din Budapesta — inginerul 
Gyorgy Kalocsay de la fabrica 
de uleiuri vegetale din Csepel, 
Lajos Varga, membru al fostului 
consiliu muncitoresc din raionul 
14, Istvan Babay, lucrător la de
poul de tramvaie din capitală, 
Istvan Kleger, membru al Con-

Oamenii muncii unguri sprijină 
măsurile luate de guvern

BUDAPESTA II (Agerpres).— 
Postul de radio Budapesta trans
mite numeroase informații din 
care reiese că majoritatea oame
nilor muncii unguri sprijină cu 
hotărîre măsurile energice luate 
de guvernul revoluționar munci- 
toresc-țărănesc pentru lichidarea 
acțiunilor contrarevoluționare și 
ca toate Încercările elementelor 
dușmănoase de a arunca din nou 
țara in haos se lovesc de riposta 
dirză a poporului muncitor.

Este semnificativă reacția oa
menilor muncii față de chemarea 
la grevă lansată de așa-zisul 
cons.l.u muncitoresc din Buda
pesta care a fost de altfel scos în 
afara legii. Refuzul muncitorilor 
de la cele mai importante între
prinderi de a se conforma acestui 
ordin de grevă dovedește că cla. 
sa muncitoare ungară a tras în
vățăminte prețioase din eveni
mentele petrecute în ultimele săp
tămîni, și nu se va maț lăsa înșe
lată de dușmanii puterii populare. 
La 10 decembr.e, ziua pentru 
care era fixată începerea grevei, 
la combinatul metalurgic Csepel, 
întreprinderea cea mai importan- 
tă din Ungaria, s-au prezentat 
la lucru 18.000 de muncitori. 
Consiliile muncitorești din multe 
întreprinderi au demascat pe in
stigatorii la grevă ca elemente 
contrarevoluționare care urmă, 
resc, după cum se spune în ape
lul semnat de președinții consi
liilor muncitorești de la marile 
uzine Ozd din Miskolc și de la 
minele din județul Borsod, „să 
împiedice restabilirea ordinei le
gale și să provoace neliniște per
manentă, să ațîțe la noi provo
cări armate, să submineze com
plect economia națională a Un
gariei, pentru ca poporul să fie 
lovii de sărăcie și inflație". In 
acest apel se arată de asemenea 
că aceste consilii muncitorești au 
rupt orice legătură cu „grupul 
care se intitulează ilegal Const, 
liul muncitoresc central din Bu
dapesta". Printre întreprinderile 
ale căror consilii muncitorești au 
luat de asemenea atitudine împo
triva provocării pe care o cons
tituie chemarea la grevă se nu
mără toate întreprinderile din 
c.rcumșcripția XV-a a Budapes
tei, uzinele din Dunapentele, nu
meroase uzine a'e industriei gre
le și ușoare întreprinderi de 
transporturi, întreprinderile de 
panificație, tipografiile, precum și 
trusturile carbonifere din Tata- 
banya și Oroszlanybanya.

La fabrica de medicamente 
„Kinoin", muncitorii au răspuns 
celor care încercau să-i instige 
la grevă că ei „nu primesc dis
poziții de la postul de radio 
„Europa liberă".

Trăgînd concluziile asupra si
tuației create în urma dizolvării 
așa-ziselor consilii muncitorești 
teritoriale, ziarul „Nepakarat" or
ganul central al sindicatelor ara
tă că „chemarea la grevă a fost 
combătută cu toată hotărîrea 
de majoritatea consiliilor mun-

le-a(tracțiunilor guvernului du,__
respins in nenumărate rindurl șl 
le va respinge neîncetat și pe 
viitor.

In timp ce problema ungară 
se menține aproape fără întreru
pere pe ordinea de zi, o serie 
de delegații au insultat intr-o 
formă grosolană și defăimătoare 
guvernul Republicii Populare 
Ungare șl delegația sa la O.N.U. 
— formă incompatibilă cu suve
ranitatea Ungariei și cu demni
tatea națională a poporului un
gar.

In consecință delegația un
gară nu va lua parte la lucrările 
celei de-a 11-a sesiuni a Adunării 
Generale pînă dnd discutarea 
problemei ungare nu se va des
fășura in spiritul Cartei O.N.U.".

După aceasta toți membrii de
legației ungare au părăsit sala de 
ședințe.

Atitudinea Uniunii Sovietice 
față de această rezoluție a fost 
expusă in declarațiile corespun
zătoare ale delegației sovietice 
la Adunarea Generală. Delegația 
sovietică a arătat atunci că a- 
ceastă rezoluție reprezintă o 
nouă încercare de amestec gro
solan în treburile interne ale Un
gariei prin intermediul O.N.U. și 
contravine principiilor Cartei 
O.N.U. și normelor îndeobște 
recunoscute ale dreptului inter
național.

Uniunea Sovietică continuă să 
se mențină la acest punct de ve
dere. 

siliului muncitoresc din Csepel. 
Ei au declarat că exprimă păre
rea altor 8 membri ai Consiliului 
din Budapesta care a fost dizol
vat. In cursul convorbirii cu Ja
nos Kadar ei au condamnat che
marea la grevă lansată de Con
siliul din Budapesta arătînd că 
își dau bine seama că greva ar 
fi adus acum mari prejudicii 
muncitorilor, nu ar fi contribuit, 
ci ar fi frînat restabilirea ordi- 
nei și normalizării vieții. Toc
mai de aceea ei au hotărît să vi
ziteze personal pe muncitorii din 
marile întreprinderi și să le Îm
părtășească părerile In legătură 
cu chemarea la grevă a Consiliului 
din Budapesta, pe care o consi
deră dăunătoare și instigatoare.

capul

cîtiva 
mun- 
mers

citorești, care au dat astfel un 
răspuns zdrobitor instigatorilor. 
Aceste consilii nu iau pur și sim
plu notă de această chemare".

Acolo unde consiliile muncito
rești sînt dominate de elemente 
străine clasei muncitoare care 
s-au grăbit să se „solidarizeze" 
cu fostul consiliu muncitoresc din 
Budapesta, oamenii muncii prin 
organizațiile lor sindicale, iau a 
titudine împotriva hotăririlor 
cons.liilor muncitorești, așa cum 
s-a întimplat la uzinele Ganz. 
Grupul de membri ai consil.ului 
muncitoresc de la uzinele Ma- 
vag care s.au pronunțat împo
triva grevei au arătat într-o de
clarație că ceilalți membri ai 
Consiliului muncitoresc au refu
zat să-i consulte pe muncitori și 
au declarat grevă peste 
lor.

In cursul zilei de marți, 
membri ai fostului consiliu 
citoresc din Budapesta au 
prin întreprinderi pentru a dis
cuta cu muncitorii și a le arăta 
că hotărîrea de declarare a grevei 
luată de consiliul din care au fă
cut parte Și ei este Ilegală și 
profund dăunătoare intereselor 
clasei muncitoare.

Oamenii muncii unguri află cu 
Indignare despre mașinațiunile 
acelora care se dădeau drept re
prezentanții lor dar acționau de 
fapt ca dușmani ai Republicii 
Populare, lutr-un articol redac
țional publicat de ziarul „Nepza- 
badsag" 6e arată că „în consi
liile muncitorești sînt mulți oa
meni cinstiți, dar aceasta nu 
schimbă cu nimic faptul că astăzi, 
contrarevoluția după lichidarea 
sa armată, atunci cind vrea să-și 
realizeze scopurile josnice își în
dreaptă privirea spre consiliile 
muncitorești. In consiliile mun
citorești teritoriale și în Consi
liul muncitoresc din Budapesta 
s-au strecurat multi contrarevo
luționari. Aceștia au vrut să fo
losească activitatea 
muncitoresc din Budapesta pen
tru subminarea guvernului revo
luționar muncitoresc - țărănesc, 
pentru crearea unei dualități a 
puterii. Unii membri ai Consiliu
lui muncitoresc din Budapesta au 
organizat o rețea de mesaje ci
frate cu uzinele, subminind ast
fel hotăririle îndreptate spre con
solidarea situației. ElementAe in
filtrate in Consiliul muncitoresc 
au instigat la r.oi vărsări de 
singe, la provocări armate și la 
grevă. Propunerile muncitorilor 
cinstiți nu erau luate în seamă".

După anunțarea hotăririi gu
vernului cu privire la desființa
rea consiliilor muncitorești teri
toriale, prezidiul Consiliului 
muncitoresc provizoriu pe țară al 
căilor ferate a adresat tuturor 
muncitorilor feroviari un mesaj 
în care anunță că, respectînd ho
tărîrea guvernului acest consiliu 
se desființează. In mesaj se sub
liniază că muncitorii nu trebuie 
să dea cur» apelului Consiliului 
muncitoresc din Budapesta deoa
rece o grevă ar avea ca urmare 
înrăutățirea situației economice a 
întregii (ări. După cum a anunțat 
directorul general al căilor fe
rate, numai 15 la sută dintre 
feroviari au absentat de la lucru.

In fruntea luptei pentru asi
gurarea traducerii !n viață a ho. 
răririlor guvernului se situează 
comuniștii, mobilizați de hotărt- 
riie plenarei Partidului Socialist 
Muncitoresc Ungar.

In circumscripțiile capitalei au 
loc adunări de partid în cadrul 
cărora comuniștii își afirmă hotă- 
rirea de a contribui cu toate 
forțele la Instaurarea ordinei tn 
țară.

Consiliului

Numeroși refugiați unguri doresc 
reîntoarcerea în patrie

BUDAPESTA 11 (Agerpres). 
După cum anunță Agenția Tele
grafică Ungară, din partea Ser
viciului consular al misiunii un
gare din Viena s-a primit știrea 
că de la publicarea decretului 
Prezidiului R. P. Ungare cu pri
vire la amnistie, numărul cetă
țenilor unguri care doresc să se 
înapoieze în patrie sporește con
tinuu. Majoritatea celor ce se 
înapoiază în patrie sînt tineri 
pînă la 20 de ani. Ei consideră 
fuga lor din Ungaria ca un pas 
necugetat. Cea mai mare parte 
a reiuglaților adulți a căutat, 
după cum spun ei, un azil în- 
tr-o (ară străină, tn primul rînd 
sub influenta zvonurilor minci
noase și a instigării. La misiune

Noul ambasador iugoslav în Ungaria
BELGRAD 11 (Agerpres). — 

TANIUG transmite : Java Kapi- 
cici, consilier Ia Secretariatul 
pentru Afacerile Externe, a fost 
numit ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R.P.F. Iugosla
via în Ungaria.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 11 decem
brie, la Teatrul Mare de Stat al 
U.R.S.S. a avut loc ședința fes
tivă a organizațiilor de partid și 
obștești și a cercurilor științifice 
din capitala U.R.S.S., consacrată 
centenarului nașterii lui Gheor- 
ghi Valentinovici 
nent teoretician 
propagandist al 
unul

In

Plehanov, emi
ți remarcabil 

marxismului, 
culturii ruse.din corifeii 

prezidiul ședinței festive se

Guvernul sovietic recunoaște 
drepturile Marocului asupra 

Tangerului
flcarea țării, declară că Uniunea 
Sovietică recunoaște pe deplin 
drepturile suverane ale Marocu
lui asupra Tangerului și că con
sideră, în măsura în care aceasta 
privește Uniunea Sovietică, că 
acordurile internaționale cu pri
vire la regimul Tangerului și-au 
pierdut valabilitatea.

Guvernul sovietic este convins 
că anularea regimului internațio
nal în Tanger și restabilirea 
drepturilor suverane ale Marocu
lui asupra Tangerului vor con
tribui la consolidarea păcii și 
prieteniei dintre popoare și la> 
dezvoltarea colaborării internațio
nale pe baza principiului egal lă
ții tn drepturi și a respectării re
ciproce a suveranității de stat.

Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste urează po
porului marocan tot succesul în 
cauza renașterii naționale și pros
perității țării.

•
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: Tn declarația 
din 9 octombrie 1956 tn legătură 
cu convocarea tn octombrie a 
conferinței celor 9 (ări la Pedala 
(Maroc) pentru lichidarea ad
ministrației internaționale a Tan- 
gerului și anularea regimului in
ternațional In zona Tangerului, 
guvernul Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste a salutat iniția
tiva guvernului marocan îndrep
tată spre alipirea Tangerului la 
Maroc.

Ca guvern al unei țări care a 
semnat actul de la Algesiras din 
1906, și ca participant la confe
rința de la Paris din 1945, gu
vernul sovietic, conducindu-se 
după mărețele principii ale egali
tății tn drepturi și autodetermi
nării popoarelor și respectând nă
zuințele juste ale poporului ma
rocan spre independență și uni-

Munca avîntată a
VARȘOVIA 11 (de la cores

pondentul Agerpres). — Ca răs
puns la apelul primului secretar 
al C.C. al PJVl.U.P, W. Gomulka, 
adresat minerilor cu ocazia săr
bătoririi Zilei Minerului Polonez, 
muncitorii din bazinele carboni
fere Silezia și Cracovia au pornit 
din primele zile ale lunii curente 
o muncă Încordată pentru înde
plinirea planului pe decembrie. 
La Gliwice a avut loc o consfă
tuire a tehnicienilor din bazinul 
carbonifer Silezia pentru găsirea

al
Un comunicat 

ambasadei U. R. S. S. la Viena
11 (Agerpres).V1ENA

TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat, ambasada U.R.S.S. 
la Viena a adresat la 28 noiem
brie a.c. Ministerului Afacerilor 
Externe al Austriei cererea de a 
preda imediat reprezentanților 
autorităților sovietice pe ostașul

Declarația ministrului de externe egiptean
CAIRO 11 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Men, 
ministrul Afacerilor Interne al 
Egiptu ui, Mohi Ed-Din Zakaria, 
a făcut o declarație reprezentan
ților presei în care respinge în 
mod categoric afirmațiile și zvo
nurile neîntemeiate răspindite In 
străinătate de către dușmanii 
Egiptului, potrivit cărora guver
nul egiptean ar persecuta pe 
evrei, i-ar expulza, din tară și 

’.e-ar confisca averile.

Consiliul N.A.T.O. și-a început lucrările

in
Ascuțirea contradicțiilor 
cadrul blocului occidental

PARIS 11 (Agerpres). — La 
11 decembrie a-a deschis la Pa
ria sesiunea Consiliului Uniunii 
Atlanticului de nord (N.A.T.O.). 
Pe ordinea de zi a acestei ce
siuni figurează raportul de acti
vitate al secretarului general al 
N.A.T.O., Ismay, raportul miniș
trilor Afacerilor Externe ai Nor
vegiei, Italiei și Canadei cu pri
vire la extinderea activității 
N.A.T.O. asupra domeniilor ne- 
mllitare, discutarea principale
lor probleme ale situației inter
naționale actuale, examinarea 
problemelor militare. Lucrările 
sesiunii se vor desfășura In ca

se prezintă copii tn vtrstj de 
10—12 ani care au ajuns intr.o 
tară străină, fără știrea părinți
lor, sub influenta unor persoane 
lipsite de răspundere. Misiunea 
primește zilnic foarte multe scri
sori și telegrame în care părin
ții roagă să le fie găsiți copiii. 
Misiunea ia toate măsurile pen
tru a găsi și a înapoia pe acești 
copii părinților lor. Misiunea 
face de asemenea tot ce este po
sibil pentru înapoierea grabnică 
în patrie a aetățenilor unguri 
adulți care și-au manifestat do
rința de a se înapoia acasă. Po
trivit datelor misiunii, o parte 
considerabilă a cetățenilor un
guri care au ajuns pe teritoriul 
austriac doresc să se înapoieze 
în Ungaria.

Dalibor Soldatici, pînă în pre
zent trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar tn Ungaria, 
a fost rechemat pentru a-și relua 
atribuțiile In cadrul Secretaria
tului pentru afaceri externe. 

aflau tovarășii Bulganin, Hruș- 
ciov, Kaganovici, Malenkov, Mo
lotov, Pervuhin, Saburov, Suslov, 
Jukov, Brejnev, Șepilov, Aristov, 
Beleaev, Pospelov.

Ședința a fost deschisă de I. T. 
Marcenko, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Moscova.

Referatul „Rolul istoric al lui 
G. V. Plehanov în mișcarea 
muncitorească rusă și internațio
nală" a fost prezentat de acad.
M. B. Mitin, membru al C.C. al 
P.C.U.S.

minerilor polonezi 
mijloacelor care să ducă la creș
terea ritmului de producție tn 
mine. In urma acestei consfătuiri 
la minele Zabrze de est și de 
vest s-a trecut Ia reorganizarea 
muncii în abataje, lucru care a 
avut drept rezultat creșterea pro
ducției de cărbune în ambele 
mine cu 300 de tone pe zi.

In bazinul cracovian minele 
„Comuna din Paris", „Sersza" 
șl „Kosciuszko-Nowa" au anun
țat deja îndeplinirea planului a. 
ciual de extracție cu 20 de zile 
înainte de termen.

sovietic H. Galiev, care a trecut 
din greșeală frontiera ungaro- 
austriacă în timpul executării 
serviciului și care a fost reținut 
de autoritățile austriece.

Recent H. Galiev a fost predat 
de reprezentanții 
Apărării al Austriei 
lui unității sale.

Ministerului 
comandantu-

El a declarat că nici un- evreu 
egiptean n-a fost expulzat din 
Egipt.

Ministrul Afacerilor Interne a 
anunțat de asemenea că, drept 
măsură de precauție și de asigu
rare a securității, guvernul Egip
tului a expulzat după agresiu'nea 
anglo-franceză de pe teritoriul 
Egiptului 712 supuși englezi și 
1740 supuși francezi d'n numărul 
total de 18.000 francezi și en
glezi care locuiesc în Egipt.

este „res- 
unității“

de idei o 
arată câ 

nord creat

drul ședințelor plenare și ședin
țelor secrete.

Lulnd cuvintul la 10 decem
brie In cadrul unei conferințe 
de presă, Ismay a declarat că 
scopul acestei sesiuni 
tabilirea și întărirea 
blocului Atlantic.

In această ordine 
serie de comentatori 
blocul Atlanticului de 
tn atmosfera „războiului rece" a 
început să pară multor d.in mem
brii săi o povară grea și inutilă 
In perioada slăbirii încordării in
ternaționale care a survenit a- 
poi.

In cursul acestei perioade au 
Ieșit la iveală și s-au ascuțit con
tradicțiile interne ale acestui 
bloc. După părerea unor comen
tatori, diplomația americană in
tenționează să folosească pentru 
întărirea N.A.T.O. actuala agra
vare a situației internaționale ca 
urmare a agresiunii anglo-fran- 
co-israeliene împotriva Egiptu
lui și a rebeliunii contrarevoluțio
nare din. Ungaria organizată cu 
ajutorul cercurilor imperialiste 
din occident.

In acest spirit a fost expusă 
cuvîntarea Iul Martino, ministrul 
italian al Afacerilor Externe, care 
a deschis sesiunea. El a vorbit, 
fără să aducă nici un fel de do
vezi, despre „acțiunile primej
dioase" ale Uniunii Sovietice în 
Orientul Apropiat, unde Uniunea 
Sovietică „ar ocoli din Cane 
linia de apărare a occidentului". 
Aceste afirmații au fost necesare 
ministrului Afacerilor Externe al 
Italiei probabil pentru a-și „fun, 
damenta" apelul la menținerea 
„solidarității atlantice". „Uniunea 
Atlanticului de nord — a spus 
el — trebuie să fie piatra un
ghiulară a politicii externe a tu
turor membrilor uniunii".

După ce a fost ascultat rapor
tul secretarului general al
N.A.T.O., Ismay, a avut loc o 
ședință restrinsă a consiliului la 
care, au luat cuvîntul J. Dulles, 
Selwyn Lloyd, Christian Pineau 
și ministrul Afacerilor Externe 
al Norvegiei, Lange. 
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