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Primului secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romln.

Tovarășului

Gh. Gheorghiu-Dej
București

Doresc ca, în numele Vecei 
Executive a R.P.F.I. și în nu
mele meu personal, să exprim 
cele mai calde mulțumiri pentru 
salutul și urările pe care ni le-ați 
adresat cu ocazia sărbătorii na
ționale a Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia. Împărtășim 
bucuria voastră că prietenia și 
colaborarea dintre cele două țări 
ale noastre, se dezvoltă în inte
resul popoarelor noastre frățești, 
al cauzei păcii și socialismului.

losip Broz-Tito

a Consiliului general ARLUS

HI IA yxJJfr'l ]
ComitetuSui regional al Partidului Muncitoresc Romîn

CONSTANȚA

Inceperea unor 
tratative economico- 

financiare între R.P.R. 
și Austria

12 decembrie a. c. au în-

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romln salută și 
felicită călduros, organizațiue de partid din regiunea Constanța, 
Comitetul regional de partid Constanța in legătură cu cooperati
vizarea in întregime a celui de-al doilea raion in regiune, raionul 
Hîrșova.

Comitetul Central al P.M R. felicită pe țăranii muncitori colec
tiviști și intovărășiți, pe lucrătorii din stațiunile de mașini și 
tractoare, pe inginerii și tehnicienii agricoli, pe activiștii de 
partid și de stat, pe membrii de partid, utemiștii și ceilalți to- 

acesteivarași care au contribuit prin munca lor la obținerea 
importante realizări.

Cooperativizarea complectă a raioanelor Negru Vodă și 
din regiunea Constanța — înfăptuită pe baza liberului 
țămînt al țăranilor muncitori — dovedește că țărănimea 
muncitoare se convinge tot mai mult că singurul drum care poate 
as,gura creșterea necontenită a bunăstării ei materiale și cultu
rale. este cel indicat de partid, drumul agriculturii socialiste.

Deosebit de prețios este faptul că in prezent peste 80 la sută 
din familiile țăranilor muncitori din raionul Hirșova sint membri 
in gospodăriile agricole colective — formă superioară de cooperare 
soc.a.istă a țăranilor muncitori.

La baza acestor rezultate care umplu de bucurie inimile oame
nilor muncii din patria noastră, stă munca neobosită și plină de 
acnegație a organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor

■ care au știut să mobilizeze in jurul lor un larg activ de oameni 
ai muncii fără de partid, in pr.mul rind țărani colectiviști și 'în
tovărășiți.

Succesele dobîndite de organele și organizațiile de partid din 
regiunea Constanța și experiența lor trebuie să devină un hun ai 
tuturor organizațiilor partidului nostru. Ele au sarcina să studieze 
experiența și metodele folosite de organizațiile de partid din re-

Hirșova 
consim- 
nnastrâ
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giunea Constanța și să le aplice in mod creator, potrivit condi
țiilor concrete locale, pentru a obține noi succese in lupta pentru 
traducerea in viață a 
partidului 
culturii.

C.C al 
muncitori __ _................ , . ... . .
de transformare socialistă a agricu furii, vor sluji drept pildă 
insuflețitoare pentru țăranii muncitori din. celelalte raioane și re
giuni ale țării.

Membrii de partid și utemiști. țărani colectiviști și întovărășiți, 
lucrători din S.M T.-uri, tehnicieni și ingineri din raionul Hirșova! 
Consolidați victoriile voastre. Prin muncă perseverentă, asigurați 
cont nua întărire economică, organizatorică a gospodăriilor agri
cole colective și intovărășirilor. Luptați pentru dezvoltarea multi, 
laterali a gospodăriilor agricole colective, creind și lărgind ferme 
de vaci pentru lapte, crescătorii de porci, păsări, grădini de le
gume și zarzavaturi, stupării, asigurind astfel creșterea perma
nentă a veniturilor gospodăriei colective și ale fiecărui colectivist 
Aplicați metodele agrotehnice înaintate și ridicați.vă sistematic 
nivelul cunoștințelor agro-zootehnice I

Organele de partid și de stat din regiunea Constanța au sar
cina să ajute gospodăriile agricole colective cu cadre calificate de 
tehnicieni și agrotehnicieni care să lucreze efectiv in gospodăriile 
colective, asigurind astfel traducerea in viață a acestor sarcini.

Lupta pentru realizarea lor trebuie să constituie obiectivul in. 
trecerii intre gospodăriile agricole colective și întovărășirile din 
raioanele Hîrșova și Negru Vodă, ea și intre celelalte gospodării 
agricole colective și întovărășiri din regiune

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn iși exprimă 
convingerea că organizația regională de partid Constanța va 
munci și pe viitor cu aceeași perseverență pentru a înfăptui 
transformarea socialistă a agriculturii in întreaga regiune.

Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

nostru in

P.M R. este 
din raionul

hotăririlor celui de-al ll-lea Congres al 
domeniul transformării socialiste a agri-

convins că rezultatele obținute de țăranii 
Hîrșova, in frunte cu comuniștii, in opera

La - ____
ceput la București între R.P.R. 
și Austria, tratative în vederea 
reglementării unor 
nomicofinanciare 
două țări.

Delegația R.P.R. 
de Nicolae Gonda, 
inlerim in Ministerul Afacerilor 
Externe iar delegația austriacă 
de dr. Ernst Lemberger, minis
tru plenipotențiar din Ministe
rul de Externe al Austriei.

probleme eco- 
dintre cele

este condusă 
director ad-

Marți seara a avut loc ședința 
plenară a Consiliului general 
A.R.L.U.S.

In prezidiul ședinței au luat 
loc acad, prof dr. C. 1. Parhon, 
președintele A R.L.U.S -ului, acad. 
M. Sadoveanu, patriarhul Justi
nian Marina, acad. Traian Săvu- 
lescu, L. Răulu, Al. Birlădeanu, 
Gh Hossu și Octav Livezeanu

Au luat parte V F. Nikolaev, 
consilier și I. S. Ilin, secretar al 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Acad. prof. dr. C. I. Parhon a 
făcut o expunere cu privire la 
Declarația comună romîno-sovie
tică semnată la 3 decembrie la 
Moscova. Oamenii muncii din 
țara noastră, a spus vorbitorul, 
au salutat cu satisfacție rezulta
tele deosebit de favorabile ale 
tratativelor romino-sovietice de 
la Moscova Rezultatele tratati
velor de la Moscova constituie o 
contribuție importantă la dezvol
tarea continuă a relațiilor de 
prietenie romino-sovietice. Aceste 
relații sînt bazate pe prietenia 
sinceră, înțelegerea reciprocă, 
colaborarea și intr-ajutorarea fră
țească care există între țările 
noastre socialiste.

Relațiile economice dintre ța
ra noastră șl Uniunea Sovietică, 
— a continuat acad. C. 1. Par-

hon — s au dezvoltat continuu 
pe bază de egalitate deplină, in 
folosul ambelor părți. Dovedind 
deplina înțelegere pentru intere
sele și nevoile economiei noas
tre naționale, guvernul sovietic a 
acordat țării noastre importante 
avantaje economice și financiare.

Vorbitorul a arătat că simpla 
comparație dintre condițiile în 
care Uniunea Sovietică ne acor
dă acest ajutor și condițiile în
robitoare pe care ni le-au impus 
in trecut statele capitaliste, arată 
marile avantaje și superioritatea 
relațiilor cu adevărat frățești 
care există intre țara noastră și 
Uniunea Sovietică.

Poporul romîn vede în priete
nia și colaborarea frățească cu 
Uniunea Sovietică, o chezășie a 
libertății și independenței sale 
naționale, a dezvoltării țării

Importanță internațională, ele 
fiind o contribuție la Întărirea 
păcii și securității popoarelor din 
întreaga Europă.

Prof. dr. Tiberiu Andraszofsky, 
rectorul Institutului medico-far- 
maceutic din Tg. Mureș, a subli
niat marea bucurie cu care oa
menii muncii din Regiunea Auto
nomă Maghiară au primit Decla
rația comună romîno-sovietică.

Acad. prof. Horia Hulubei, a 
subliniat că colaborarea romîno- 
sovietică se dovedește deosebit de 
rodnică în privința folosirii mi
nereului de uraniu. Datorită a- 
jutorului Uniunii Sovietice, noi 
vom putea valorifica în cele 
mai bune condițiuni 
le noastre ' . ,
rîndu-ne în același timp din 
U.R.S.S. produse rezultate 
prelucrarea acestui minereu.

de uraniu,

in cele 
resurse- 

procu-

din 
_______ _________ ,__  . .............................în 

noastre pe calea socialismului. - cantitățile necesare pentru uti.i- 
Dînd expresie acestor sentimente . zarea energiei atomice în econo- 
ale întregului nostru popor, Aso- mie, știință și alte aplicațn paș- 
ciația Romînă pentru Legăturile nice. Totodată, țara noastră fă
cu Uniunea Sovietică iși va spori cînd parte din Institutul unificat 
eforturile în activitatea sa pentru .de cercetări nucleare din U.R.S.S., 
dezvoltarea și întărirea continuă are largi posibilități de

.... A - . mnnacfza ci fn’nei rota mai
a prieteniei romino-sovietice.

Expunerea acad. prof. dr. C. I. ‘
Parhon a fost urmată de

Generalul locotenent în
Ilie Crețulescu a arătat 
tativele de la Moscova au

____  J a 
cunoaște și folosi cele mai mo
derne cuceriri ale fizicii atomice. 
Fără ajutorul sovietic, în situația 
creată in lume de țările capita- 
liste, noi n-am fi avut nici cea

discuții, 
rezervă 
că tra- 
o mare (Continuare tn pag. 3-a)

A RECOLTĂ
Pe calendar se arată ci toam

na a trecut. Ultimele zile ale lui 
Brumar s-au petrecut in lumea 
lui ,,a fost". Acum sintem in 
iarnă și se așteaptă sosirea ză
pezilor, a zilelor de stat in casă 
ia odihnă, pentru că greul stră
daniilor sau. într-un altfel de 
limbaj, anul agricol s-a terminat. 
Recolta e culeasă, griul doarme 
un somn dulce In saci și hamba
re, știuleții de porumb Iși usucă 
dinții aurii In pătule. albinele 
și-au astupat urdinișul, iar vinul 
și-a limpezit culoarea.

Pe-aici, pe la Topalu se pare 
tnsă că toamna a mai tntirziat 
nițel. Mai era de continuat strin- 
gerea unei anume recolte, fără 
putință de amlnat: aceea a ce
rerilor. înlesniți de treburile 
ctmpului isprăvite, oamenii din 
gospodăria colectivă, uniți cite 
5—6 la un loc, au pornit iar prin 
sat să-i cheme lingă dinții și pe 
ceilalți țărani muncitori.

Acum, făcind bilanțul acestei 
recolte printr-o simplă socoteală 
de adunare colectiviștii au văzut 
că rodul e bun: 98 de familii not 
sosite în gospodăria colectivă. 
Ultimii înscriși: Năstase Rota
ru, Nicolae Șocarici, Dumitru 
Jvăncel, Marin S. Tudor și cei
lalți și-au adus de curind în a- 
verea gospodăriei caii și căruțe
le, atelajele și pămintul.

Fostul individual" Dumitru 
Ivăncel n-a avut prea multă a- 
vere.

— Pămlnt am mal puțin, ate
laje la fel, dar am adus cu mine 
aici In gospodărie 7 perechi de 

i brațe bune pentru muncă — și
' după mine asta tot avere se

cheamă — a zis el după ce a vă
zut bucuria cu care l-a primit 
mijlocul ei familia care-i va 
de acum înainte gazdă.

Să nu creadă tnsă cineva 
cererile acestea au căzut din 
nin, pe neașteptate. Pentru 
s-a dus o muncă asiduă, neînce
tată, a fost nevoie de multă stră
danie, pentru ele s-au depus poa
te sute de zile-muncă, neconsem
nate de socotitor în carnetul ni
mănui.

Aurel Crăciun, brigadier legu
micol, a plecat și el intr-o echi
pă împreună cu Vasile Ene, Ion 
Radacovici și Gheorghe Cocoș să 
străbată o parte a satului. Bri
gadierul le-a spus celorlalți din 
echipă de la bun început:

— Fraților, să știți că tn mun
ca asta, ca să faci ceva, trebuie 
să ai la tine cit mai mult tutun.

Echipa lor s-a oprit dintr-un 
început la casa Iul Marin Tudor. 
Marin Tudor avea 4 hectare de 
pămlnt cu care era In întovără
șire, un cal, o mașină de sece
rat și alte atelaje, și mai avea 
trei brațe de muncă. Un băiat U 
avea tn armată.

Străbătind raionul Hirșova 
din regiunea Constanța te 
afli pe unul dintre cele mai 
înaintate fronturi ale trans
formării socialiste a agricul
turii din țara noastră, in 
mijlocul evenimentelor celor 
mai majore ale satului, acolo 
unde munca de zi și noapte a 
comuniștilor, utemiștilor și 
oamenilor cinstiți, perseveren
ța și abnegația lor au făcut 
posibil ca țara întreagă să 
trăiască o bucurie deosebită 
aflind vestea cooperativizării 
complecte a agriculturii din 
acest raion.

Succesul acesta, rod al unei 
îndelungate si fructuoase 
munci politice, dă încă o do
vadă dintre cele mai temeinice 
a hotăririi cu care țărănimea 
noastră muncitoare pășește pa 
calea socialismului, purtind In 
suflet convingerea deplină că 
belșugul viitorului numai ast
fel poate fi dobindit. Colecti-

viștii — care constituie acum 
91 la sută din numărul țăra
nilor muncitori dm raion. stă- 
pinind 60 000 hectare păininl 
— salută din ce in ce mai 
des in adunările lor generale, 
cu bucurie, sosirea celorlalți 
țarani muncitori alături Ce ei.

In ultima vreme numeroa
sele echipe de agitatori, for
mate din comuniști, utemiști 
Și cei mai buni colectiviști 
s-au oprit la casa fiecărui ță
ran muncitor, au stat de vor
bă cu dinsul pe îndelete, i-au 
spulberat cu fapte ultimele 
urme de îndoială.

Fiecare nouă cerere de In
trare in gospodăria colectivă 
cuprinde intr-insa istoricul 
inedit al multor intimplări, 
șovăieli și hotărîri și, in ulti
mă instanță, o biruință a con
cepției de viață socialistă, ea 
fiind poarta pe care fiecare 
țăran muncitor o deschide de 
bună 
unei

voie pornind pe drumul 
vie|i noi, îmbelșugate.

pro-caru Chiriac. cuscru-său. a 
mis că face in curing cererea.

— Ce mai aștepți, ce te tot 
codești? ii bute la cap Mihala
che Mihalache. Iți spun eu că e 
bine in colectivă. De mine nu 
poli spune că nu-ți vreau binele. 
Uite, frate-meu Ghiță pleacă la 
băi trimis de colectivă pe gratis.

— Hai, nu umbla cu brașoave...
— Dacă nu crezi, du-te și te 

interesează Niță Drăgan a și 
plecat Iși trateuză reomatismul.

— Reomatism de.ăsta am și eu 
destul in oase Parcă mi-au rugi
nit încheieturile picioarelor. Dacă 
vin In colectivă mă trimite și pe 
mine ?

— Dacă muncești bine și ești 
fruntaș, te trimite.

— Păi sigur că muncesc. As- 
ta-i bună l Mai pui chestiunea. 
Parcă nu mă știi.

...La Topalu toamna continuă. 
Colectiva culege acum o nouă re
coltă.

Amenajări în vederea 
vacanjei de iarnă 

a pionierilor
Tn principalele orașe și centre 

muncitorești ale țării a încep,t 
amenajarea tradiționalelor „oră
șele ale copiilor" cu prilejul săr
bătorilor de iarnă.

In Capitală, sărbătoarea po
mului de iarnă pentru cei mici 
va ii organizată în patru „oră
șele ale copiilor", care sint în 
curs de amenajare în piețele 
„Republicii" și „16 Februarie", 
pe platoul pieței Obor și -în par
cul Libertății. Tîmplari și electri
cieni, pictori și zidari depun 
toate eforturile pentru a le da o 
formă cit mai atrăgătoare. In 

cele aproape 40 de pavilioane, 
anume construite, unitățile co
merțului de stat vor vinde dife- 
ri'e produse și vor face tot felul 
de surprize celor mici. Pe pa
nouri mari vor fi pictate scene 
din basme. Portalele de la intra
rea în „orășele" vor fi împodo
bite cu figura lui Moș Gerilă. 
Nu vor lipsi desigur nici pomii 
de iarnă ale căror coroane înalte 
vor străluci pină departe prin 

In 
___ _ _ ___ vor 

fi amenajate scene sau estrade 
pe care se vor întrece artiștii 
profesioniști de la marile teatre 
bucureștene, precum și artiști a- 
matori. Teatrul „Țăndărică" va 
da și el cîteva spectacole.

(Agerpreș)

sute de becuri multicolore, 
fiecare „orășel al copiilor"

In 
fi

că 
se- 
ele

In prima zi echipa a făcut un 
Jel de recunoaștere a terenului, a 
căutat să străbată tn sufletul lui 
Marin Tudor, să-i afle gtndurile. 
De la bun început Marin Tudor 
se codea să dea un răspuns a- 
nume. Nu spunea nici da, nici nu.

— Eu știu, să vedem — ridica 
el din umeri ginditor.

Aurel Crăciun a întors discuția 
spre ceea ce știa el că-i mai im
portant: avantajele gospodăriei 
colective față de cea individuală.

— Hai s-o luăm așa băbește; 
pe degete. Spui că porumbul și 
griul le ai pe terminate. A fost 
recoltă slabă, e drept. Noi Insă a- 
vem și grîu și porumb, n-o să ne 
lipsească tot anul. Putem merge 
acum la orice colectivist acasă 
și-o să vezi că are bucate mai 
multe decit dumneata. Pe urmă, 
duci lipsă de bani. Colectiviștii 
noștri au vtndut din produse, 
pentru că aveau de unde, și a- 
cum au bani. Uite, iartă-mă că-țl 
spun asta: dumneata ai haina 
ctrpită. La colectiviștii noștri nu 
mai vezi asta. Ei și-au aranjat 
tot ce le trebuie. Acum nu mai 
au grijă pentru vita din bătătu
ră. pentru impozite. C 
pun pe ei și aduc In 
noi cine muncește, are.

Marin Tudor asculta iotul fără 
să spună nimic. In cameră plu
teau nori grei de fum de țigară.

— Mda, asta așa e. Dar eu tot 
nu pot să vă dau un răspuns. 
Nu-i nșyasta acasă. Să vorbesc 
și cu ea, Veniți mline să ne mat 
sfătuim.

A doua zi echipa de lămurire 
a fost iarăși la el. Au luat-o ia
răși de la început, ca să tnțe.

șl nevasta totul. Femeia

Lucrează în contul anului 1957
Cu 20 de zile înainte de ter

men — la 11 decembrie — a în
ceput aă producă în contul anu
lui viitor încă un sector impor
tant al Ministerului Industriei 
Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini: cel al industriei construc
țiilor de mașini motoare și 
piese de schimb.

| Indeplinindu-și planul anual, 
muncitorii d'n acest sector rapor
tează cu mîndrie că tn 11 luni 
ale anului 1956 au sporit produc
ția de mașini, motoare și piese

de schimb cu aproape 37 la sută 
față de perioada corespunzătoare 
a anului

Printre 
tribuit la 
termen a 
sector se 
uzinelor ,,Ernst Tbălmann" Ora
șul Stalin, „Tudor Vladimirescu" 
din Capitală, „I. C. Frimu", Si
naia, I.M.S.-Roman și altele, care 
au Îndeplinit prevederile planu
lui anual Înainte de 30 noiembrie.

(Agerpreș)

1955.
colectivele care au con- 
realizarea înainte de 
planului anual în acest 
numără și acelea ale

leagă , 
n-a zis nici ea nu, dar că e bine 
să-i scrie mai Intti și băiatului 
care-i In armată ca să-l întrebe 
și pe el.

— Ii scriem degeaba — a spus 
Marin Tudor Ing'mdurat. El m-a 
bătut la cap mai dinainte să ne 
înscriem. Uite ce e. dragi tova
răși, noi o să ne mai sfătuim 
Intre noi tn noaptea asta, o să 
ne facem planurile și vă spunem 
mline,

In ziua următoare ctnd echipa 
a ajuns la poarta lui, Marin Tu
dor a ieșit inainte.

— fi, cum v-ați sfătuit ? — 
l-au întrebat cei din echipă.

— Păi cum să ne sfătuim; da- 
ți-ne cererea și noi o iscălim.

—' Hai s-o facem împreună.
După ce și-a băgat „chimicul" 

In gură și a iscălit apăsat tngro- 
șlnd fiecare literă. Marin Tudor 
a spus:

— Apoi, .dragi tovarăși, să ne 
iertafi că v-am pus de atltea ori 
pe drumuri, dar așa e pină te 
hotărăști la o treabă.

Marin Tudor e acum colecti
vist și. chiar dacă nu e Intr-o 
anume echipă de lămurire, face și 
el această muncă. Are de gind 
să-l convingă pe frate-său, Ion 
Tudor, care e tn întovărășire, să 
vină alături de el în colectivă. 
Ion Tudor spune mereu „mai tlr- 
ziu. să vedem", dar Marin are el 
un anume temei clnd saune că 
unul ăsta o să facă și frate-său 
cerere neapărat. Ideea asta i-a 
dat-o Ghiță Mihalache. colecti
vist mai vechi. Avea șl el un 
frate care stătea mereu pe gin- 
duri. „Să mărit mai. întli fata și 
pe urmă" — spunea el mereu. 
Ghiță Mihalache nu-l lăsa Insă 
în pace, li chema, mai th fiecare 
seară pe la el pe-acasă. arăt’.n- 
du-i clștigul.

— Acum un an eu am luat pes
te o jumătate de vagon de ce
reale. Ai avut tu vreodată attta 
în casa ta ? Dacă ți-e grija pen
tru fată, ea o să-și facă zestre 
mai multă tn colectivă.

Mihalache Mihalache l-a ascul
tat pe frate-său și tn primăvara 
trecută s-a înscris Fata s-a mă
ritat cu un t'actorist și i-a făcut 
acum o săptămtnă o nuntă de s-a 
veselit aproape tot satul. Acum 
Mihalache Mihalache are șl el de 
glnd să-l lămurească pe cuscru- 
său să vină tn colectivă. Cojo-

Frățescul ajutor sovietic 
in dezvoltarea industriei 
noastre petrolifere

Recentele tratative de la Mos
cova dintre guvernul R.P.R. și 
guvernul U.R.S.S. sînt o dovadă 
a puternicului stimulent dat dez
voltării economiei naționale a 
țării noastre de către ajutorul 
multilateral și dezinteresat acor
dat de Uniunea Sovietică.

Spre a ilustra mai bine felul 
în care s-a manifestat în 
practic acest sprijin în dezvolta
rea industriei petrolifere in ulti
mii ani, vreau să prezint un su
mar tablou a! șantierelor petro
lifere existente în țara noastră 
la sfîrșitul celui 
război mondial, 
care-l aveau societățile 
liste ce stăpîneau pe atunci sche
lele, de a ține ia un nivel redus 
forajul de explorare, evitînd in
vestițiile ce ar fi contribuit la 
micșorarea profiturilor capitaliști
lor, a dus la faptul că rezervele 
cunoscute de țiței nu dădeau 
nicidecum posibilitatea redresării 
extracției. Caracteristic pentru 
perioada anterioară anului 1945 
era reducerea aproape la zero a 
lucrărilor de cercetare a noilor 
zăcăminte. în același timp me
todele sălbatice de exploatare au 
dus la epuizarea straturilor. In 
acest sens am putea cita unul 
dintre numeroasele exemple:

Ing. Horațiu lancu 
locțiitor al ministrului 

Industriei Petrolului

mod

de al doilea 
Interesul pe 

capîta-

schela Bucșani, bogată la vremea 
ei in zăcăminte petrolifere. Aici 
au năvălit societățile „Steaua 
Romînă, „Concordia" și apoi „U- 
nirea", „Romino-Americană" și 
altele. Unele sonde dădeau prin- 
tr-o exploatare extrem de barbară 
cite 400—500 tone zilnic. Aceasta 
a dus la realizarea unei producții 
vîrf pe țară în anii 1937—1938. 
In circa trei ani însă, stratul a 
fost distrus, epuizat și o dată cu 
asta s-a prăbușit și producția de 
țiței pe întreaga iară.

După naționalizare era necesa
ră o muncă gigantică în vederea 
redresării și dezvoltării industriei 
petrolifere. Munca aceasta n-ar 
fi fost ’dusă la bun sfirșit fără 
ajutorul acordat de Uniunea So
vietică. Printre primele măsuri a 
fost și organizarea cu ajutorul 
sovietic a unei industrii proprii 
producătoare de utilaj petrolifer. 
Pe lingă aceasta ne-au sosit d:n 
Uniunea Sovietică instalații mo
derne pentru toate domeniile de 
activitate ale industriei petrolife- 

Numai într-un singur

1951, au început să lucreze în sche
lele noastre peste o sută de insta
lații noi de foraj. Faptul acesta a 
dus, alături de altele, la extin
derea activității de explorare. Ca 
urmare a dezvoltării activității de 
cercetări geologice organizate sub 
îndrumarea specialiștilor care au 
activat în cadrul fostei societăți 
„Sovrompetrol" și a intensifică
rii activității de explorare in
tr-un timp scurt rezervele noastre 
de țiței s-au dublat. Ele sini in 
continuă dezvoltare. Cercetările 
geologice bazate pe expe
riența sovietică au dus la desco
perirea unor zăcăminte noi în 
Moldova, Pitești, Oltenia și al
te ■ regiuni care realizează 
astăzi mai mult de jumătate din 
producția tării.

Astăzi lucrurile se prezintă cu 
totul altfel decit în trecut. Creș
terea nivelului de producție nu 
este un fenomen întîmplător ba
zat pe descoperirea unui zăcă- 
mint bogat, ci are o bază solidă 
care asigură posibilitatea crește
rii continue a nivelului 
tracție.

De asemenea, datorită spriji
nului dat de specialiștii sovietici, 
în activitatea de foraj s-au in
trodus noj metode de lucru cum 
sînt : forajul cu turbină, forajul 
cu noroaie speciale, forajul cu 
apă, forajul sondelor în tufă, fo
rajul dirijat, forajul sondelor ge
mene și altele. Prin reducerea nu
mărului de coloane la tubajul 
sondelor și folosirea chiar a unei 
singure coloane, a fost redus sub
stanțial costul sondelor forate.

de ex-
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(Continuare tn pag. 3-a)

la se- 
Acest 
trenu- 
stație. 
i Zoia

Evgheni Pronin (elev în clasa 
șef conductor al tre- 

dă semnalul de plecare|;B||

însoțitorul unui vagon de pasageri 
lgor Pașkov

Alla Trubnikova
Articol scris special pentru 

„Scinteia tineretului"

Q — Atențiune, tovarăși călă- 
h torl, începe îmbarcarea tn tre
ji nul care circulă pină la sta- 
0 ția „Les" (Pădure) — răsună 
J la megafon vocea crainicului. 
d ...S-o luăm. tnsă. dragi citi- 
d tori, de ta inceput. Această
p stație, ca și linia ferată ce
d duce ptnă la ea, nu le veți
0 găsi trecute pe nici o hartă a
d Uniunii Sovietice, Ele există
0 totuși In realitate. E drept, li-
b nia ferată are o lungime de
P trei kilometri doar, dar ea
6 are gări, depou pentru .loco-
P motive, vagoane șl seamănă
V cu o adevărată cale ferată.
0 Numai proporțiile diferă.
<) Calea ferată pentru Copil a
V fost construită de către tine-
v reiul din orașul ucrainean ,
v Harkov. Desigur aceasta s-a
X făcut și cu ajutorul feroviari-

lor și a celorlalți 
oameni al muncii 
din oraș.

Linia Mică de 
sud (așa este de
numită această cale 
ferată a copiilor) 
străbate una din 
cele mai pitorești 
împrejurimi ale o- 
rașului Harkov tn 
parcul de cultură 
și odihnă — și este 
folosită de peste 15 
ani. Vlrstp ei nu 
întrece tnsă vlrsta 
personalului care o 
deservește. Această 
linie ferată e de
servită de un per
sonal numeros: a- 
carl, dispeceri, re
vizori, personal de 
serviciu tn stație, 
însoțitori de vagoa- 

T-,. de tren, mecanici — 
toți ’elevi la școlile din oraș. 
In cercurile „Ttnărul fero
viar", organizate pe lingă 
școli, sub conducerea unor 
instructori experimentați, co
piii fac cunoștință cu bazele 
tehnicii feroviare. Tn aceste 
cercuri poate să devină mem
bru oricine dorește, cu condi
ția să nu aibă mai puțin de 
12 ani, precum nici note mai 
mici de patru.

Trebuie să spunem să inte
resul copiilor pentru aceste 
cercuri este foarte mare. In 
ultimii 10 ani, zece mii de 
școlari au urmat cursurile 
cercului „Tinărul feroviar" 
Acest interes este de altfel 
deplin justificat: teoria 
îmbină strtns cu practica 
șl după trei ani (perioada 
studiu) fiecare tlnăr feroviar 
are posibilitatea să fie și acar,

ne, șefi

pe 
se

de

și dispecer și mecanic. Intr-o 
zi de mancă trenul face 17 
curse. La fiecare tntoarcere o 
nouă brigadă intră la deservi
rea trenului. Tn f elui acesta, 
zilnic, pe Linia Mică de sud, 
peste două sute de tineri fe
roviari iau parte activă la 
conducerea trenului. Din luna 
mai, ptnă de curtnd, pe aceas
tă linie au călătorit 120.000 
mici călători.

Intrăm tn gară. Tn zilele 
de duminică aici e o deosebi
tă agitație. Gara Liniei Mici 
de sud e o copie identică a 
unei gări mari: sală de aș
teptare, casă de bilete, mega
foane. Pentru delectarea pa
sagerilor aici slnt și multe ju
cării.

Trecem pe Itngă biblioteca 
tehnică, pe Itngă camera de 
ședințe a tinerilor feroviari, 
unde un grup de copii pri
vesc o interesantă emisiune la 
aparatul de televiziune. Nu-l 
vom întrerupe. Sd mergem 
mai bine tn camera dejurnu- 
lui stației. De serviciu e Tenia, 
un tlnăr brunet, zglobiu, tm- 
brăcat tn uniformă 
de feroviar. A fi de 
serviciu în stație e 
o datorie impor
tantă. Citim aceas
ta pe fața lui Jeniâ 
care stă grav la bi
rou. înconjurat de 
telefoane și de alte 
aparate. Cu ajuto
rul acestor aparate 
el reglementează 
sosirea, plecarea și 
manevrarea trenu
rilor. Tn fața sa se 
află tabloul de co
mandă cu ajutorul 
căruia dejurnul ve
de situația Intrepii 
linii. Iată, de pil
dă, acum: el în
toarce un miner de 
semnalizare șl un 
punct luminos indi-

că pe tabloul de comandă cu
loarea verde. In acest timp a- 
pare culoarea verde și i 
maforul de pe linie, 
semnal luminos indică i 
lui că poate pleca din .

In urma operatoarei 
Krivfova, ieșim pe peron. îm
barcarea este pe sftrșite. Igor 
Pașkov, tnsofitorul unui va
gon, indică locurile ultimilor 
pasageri, Zoia flutură un ste- 
guleț galben, se aude fluiera
tul prelung al conductorului 
șef Evgheni Pronin șl meca
nicul de locomotivă Ludmila 
Belevțeva pune trenul tn miș
care. Trenul ia treptat viteză 
și se îndreaptă spre stafia 
„Les".

Plecăm șl noi tn această 
cursă. Trenul este tras de o 
locomotivă mică. Uzina con
structoare de locomotive din 
Voroșilovgrad, a construit 
pentru calea ferată a copiilor 
o copie exactă a unei adevă-

Ludmila Belevteva (elevă fn clasa X) 
e mecanic de locomotivă

cs o o

rate locomotive. Tn urma lo
comotivei aleargă șapte va- 
gonete de culoare verde. In 
fiecare din ele se află cite 46 
de persoane. Trenul este înso
țit și de un vagon de bagaje. 
Această cale ferată a copiilor 
seamănă cu una adevărată nu 
numai tn ce privește exterio
rul. Ea e utilată tn toate pri
vințele cu tehnica cea mai 
modernă: autostop, rețea ra- 
dioficată etc.

...Trenul trece pe Itngă dea
luri acoperite de verdeață. 
Crengile copacilor ating gea
murile vagoanelor. Iată șt 
stația „Les". Micii pasageri 
coboară din vagoane veseli și 
fericiți. Ei se grăbesc să 
siringă flori, ciuperci, să se 
plimbe pe malurile, lacului din 
pădure.

La tntoarcere, trenul tre
buie să străbată distanța con
form graficului și orictt de 
rău i-ar părea Ludmilei Belev
țeva să tntrerupă odihna plă
cută a copiilor, ea e nevoită 
sd sune prelung: e timpul să 
ne întoarcem. Cu buchete de 
flori, cu coșulețe pline cu da
ruri ale pădurii, tinerii pasa
geri tși ocupă gălăgioși locu
rile tn vagoane...

Trenul se îndreaptă astfel 
din nou spre stația „Parc". 
Aici el este așteptat cu nerăb
dare de noi pasageri șl de că
tre un nou personal de deser

vire, care ia trenul tn primire.



întărirea spirii
și disciplină - sarcină

i de combativitate 
principală

In institutele noastre de tn- 
vățămînt superior problema ani
lor întîi a constituit și continuă 
să Constituie o preocupare impor
tantă, atît pentru conducerea in
stitutelor cît și pentru organiza
țiile U.T.M.

Consfătuirile ținute pe facul
tăți, discuțiile purtate cu cadrele 
didactice-și mai ales adunările 
generale U.T.M. ale anilor I au 
scos în evidență o serie întreagă 
de greutăți tntîmpinate de stu
denții acestor ani precum și nu
meroase lipsuri în activitatea 
profesionala sau munca de or
ganizație. Dacă la toate acestea 
se adaugă și o serie de circum
stanțe (munca dintr-un institut 
de învățămînt superior diferă ca
litativ, de cea din școlile, medii, 
colectivul fiind de asemenea 
nesudat încă, format din ti
neri veniti din diferite ■ col
țuri ale țării, cu rrjeiitalități si 
metode de muncă diferite etc) 
devine pe deplin justificată preo
cuparea conducerii institutului 
nostru ți a comitetului U.t.M. 
pentru anii I.

In treacăt, trebuie remarcat 
faptul că în institutul nostru de
canatele au fost acelea care au 
îndrumat și sprijinit munca ti
nerilor din anii I încă de la în
ceputul acestui an școlar, orga
nizația U.T.M. acționînd mai in
tens abia după alegerea noului 
comitet, respectiv de cîteva săp- 
tămîni.

Adunările generale U.T.M. ale 
anilor I (primele lor adunări de 

. lucru) la care au participat asis
tenți și membri ai comitetului 

^U.T.M. (attt la pregătirea cît și 
rla desfășurarea lor) au furnizat 

un bogat material necesar îm
bunătățirii muncii cu studenții 
acestor ani.

Mă voi opri asupra unej astfel 
de adunări generale și anume a- 
ceea a anului I din Facultatea 
de utilaj, facultate care pregăteș
te ingineri mecanici destinați in
dustriei petrolifere.

In cadrul adunării generale, 
membrii biroului U.T.M. au abor
dat problema conținutului muncii 
politico-educative desfășurate în 
anul respectiv, urmată de o ana
liză asupra felului cum s-a răs- 
frînt această muncă, asupra pre
gătirii profesionale a studenților, 
asupra comportării acestora în 
institut și în afara acestuia, asu
pra disciplinei de învățămînt $i în 
viața de organizație.

Referatul prezentat de biroul 
U.T.M. a enumerat — în intro
ducere — acțiunile întreprinse în 
scopul întăririi muncii politico- 
educative în rîndul studenților. 
A fost remarcat sprijinul pe care 
l-a dat organizația'U.T.M. a a- 
nului bunei desfășurări a orelor 
de curs și seminarii de la știin
țeleSociale, ore eire prin însuși 
conținutul lor contribuie direct la 

K înarmarea studentului cu învăță
tura clasei muncitoare și la 

' creșterea conștiinței Iul politice. 
Mobilizarea studenților din an la 
informările politică pe institut, 
tndrumșrea studenților către citi
rea regulată a presei precum și 
alte diferite acțiuni desfășurate 
de organizația de ân au contri
buit la educarea studenților In 
spiritul combativității de clasă,

Examene 099
In prag de iarnă am po

posit la Institutul tehnic din 
Oalați, urmărind activitatea 
pe care o desfășoară studen
ții in aceste zile premergătoa
re sesiunii de examene.

Intr-o sală amenajată cu 
toate cele necesare, activează 
„cercul științific de piscicul- 
tură șl tehnica pescuitului". 
In bazinele din laboratorul 
cercului științific se pot vedea 
diferite specii de pești.

Din primele zile ale noului 
tn universitar studenții s.au 
documentat astipra probleme
lor planificate, iar în luna no
iembrie au început efectuarea 
a șase lucrări pe teren. Astfel, 
au fost aduse la institut pen
tru analize șl determinare 

de pește din bălțile din 
împrejurimi.

Pe marginea 
unei adunări generale 

U. T. M.

al devotamentului față de re
gimul democrat-popular.

Referatul a scos cu mult curaj 
în evidență lipsurile manifestate 
în primele luni de la începerea 
noului an universitar, mai ales 
pe planul activității profesionale. 
Astfel, referatul a arătat că unii 
utemiști ca A. Smărăndoiu. Dan 
Cîmpeanu, I. Iureș și alții nu au 
reușit pînă în prezent să se în
cadreze în ritmul de muncă im
pus de învățămîntul superior pre- 
zentindu-se slab pregătiți la se
minarii sau lucrări de control; 
acești utemiști, după cum bine 
a remarcat referatul, contribuie 
la'jiivelul scăzut la care se duc 

■ discuțiile în unele seminarii, com- 
: portarea lor răsfrîngîridu-se a- 
suprp întregului colectiv.

Exiirtă printre studenții acestui 
an utemiști care n-au înțeles că 
frecventarea cu regularitate a o- 
retor de curs și a seminariilor 
este una din condițiile unei te
meinice pregătiri profesionale. 
Studenți ca Sandu Gabriel, Tar- 
țea Constantin și alții continuă 
să absenteze nemotivat sau să 
întîrzie de la anumite ore (geo
metrie analitică etc.) uneori a- 
ceste absentări fiind „justificate" 
printr-o nepregătire a materialu
lui predat. Prin comportarea lor 
acești studenți împiedică buna 
desfășurare a programului de în- 
vățămînt. Totuși organizația 
U.T:M. a anului I utilaj, nu luase 
pînă atunci o atitudine fermă, 
hotărltă față de astfel de ati
tudini.

Atît referatul, oît și discuțiile 
au scos în evidență faptul că, 
deși studenții anului I întîmplnă 
destule greutăți în pregătirea lor 
profesională, nu se recurge în 
suficientă măsură la sprijinul pe 
care l-ar putea acorda cadrele di
dactice atît în îndrumarea Studiu
lui individual, cît și prin acorda
rea de consultații directe. De ase
menea. nu s-a întreprins aproape 
nimic pentru organizarea ajuto
rului tovărășesc studenților ve- 
niți din producție, care întîmpină 
greutăți în pregătirea lor profe
sională.

Problemele vieții de organi
zație au fost ridicate de referat 
și discuții, reieșind că în această 
organizație sînt unii utemiști 
care-și îndeplinesc în mod nesa
tisfăcător principalele lor înda
toriri statutare ca : achitarea co
tizațiilor, participarea la> ședin
țele organizației sau îndeplinirea 
sarcinilor trasate de biroul U.T.M. 
Există în organizație un utemist 
— Dickman —.care, încă nu și-a

• preschimbat carnetul nici pînă 
în prezent. Organizația anului I 
utilaj a permis această stare de 
lucruri străină spiritului organi
zației noastre revoluționare, deși 
printre membrii acestei organiza
ții există numeroase elemente dis
ciplinate și combative. Dacă bi
roul și cadrele U.T.M. din anul 
I. utilaj ar fi căutat să mobili
zeze întreaga masă de utemiști

Fotografia nr. I 
înfățișează un grup 
de studenți in la
borator lucrind la 
determinarea para- 
ziților peștilor din 
lacul Brateș. Lucra
rea avînd ca scop 
stabilirea de măsuri 
pentru ridicarea pro

ducției de pește, este 
una din temele pla
nificate pentru ca
tedra de piscicultură 
și tehnica pescuitu
lui. Studenții Re- 
veica Ioniță, Dumi
tru Nicolescu, Șer. 
ban Alexandru, Virginia O- 
prea și alții urmăresc cu a- 
tenție explicațiile date de lec
torul Elena Oancea.

Pregătirile pentru 
examen constituie 
obiectivul principal 
al activității studen
ților din anul V. 
Lor, ca și celorlalți 
studenți, li s-au asi
gurat condiții opti
me de învățătură. 
Biblioteca institutu
lui are o sală spa
țioasă și este înzes
trată cu 60.000 volu
me tehnice, Ideolo
gice și beletristice. 
Pe peliculă a fost 
înregistrat un as- 

la îndeplinirea diferitelor sarcini, 
dacă ar fi căutat să cunoască 
toate problemele care frămîntă 
organizația lor, să cunoască pe 
fiecare utemist și să apeleze în- 
tr-o măsură mai mare la elemen
tele cele mai cinstite și comba
tive, s-ar fi creat în an o atmos
feră sănătoasă care n-ar fi per
mis abaterile amintite mai sus, 
atît de la învățătură, cît și de la 
viața de orgamzație.

Această concluzie a reieșit și 
mai mult în evidență cu prilejul 
discutării activității studentului 
A. Smărăndoiu, distant față de 
colegi și nedisciplinat la înde
plinirea diferitelor sarcini trasate.

O problemă care nu a fost dis
cutată in această adunare și că
reia consider că ar fi trebuit să 
i se acorde atenție a fost aceea 
a organizării timpului liber al 
studenților anului 1, a indrumă. 
rii folosirii acestui timp liber în 
scopuri educative.

Această adunare generală deși 
nu s-a ridicat la un nivel supe
rior de analiză, aceasta datorită 
în mare parte lipsurilor în pre
gătirea sa, a avut totuși laturi 
pozitive, permlțînd biroului 
U.T.M. și organizației anului I 
să tragă o serie de învățăminte.

Astfel, a reieșit clar în evi
dență dorința marii majorități a 
utemiștilor de a se pregăti cit 
mai bine profesional, de a se 
prezenta cu încredere în actuala 
sesiune de examene, dovedind 
prin aceasta că se situează la 
înălțimea încrederii acordate de 
partid și guvern.

Hotăririle luate în această a- 
dunare de către utemiști în sen
sul de a-și intensifica eforturile 
la învățătură, de a cere sprijinul 
decanatelor tn rezolvarea diferi
telor greutăți tntîmpinate, de a 
folosi din plin orele de consul
tații și de a organiza ajutorul 
tovărășesc pentru studenții mun
citori, dovedesc o înțelegere ma
tură a principalelor îndatoriri 
ale studenților și trebuie să con
stituie preocupări de seamă de 
acum înainte pentru biroul anu
lui I utilaj.

Această adunare a arătat clar 
membrilor biroului că numai lu- 
crtnd cu masa studenților vor 
putea rezolva principalele sar
cini, vor putea să desfășoare o 
muncă cu conținut în anul lor, 
vor putea să creeze acea opinie 
de . masă, principială, revoluțio
nară, capabilă să asigure disci
plina de organizație și buna des
fășurare a procesului de învă- 
țămmt.

Pentru comitetul U.T.M. pe in
stitut aceaîtă adunare generală, 
ca de altfel șt celelalte adunări 
ale anilor l, a confirmat încă 
odată necesitatea unei preocupări 
deosebite față de anii I, necesi
tatea îndrumării permanente a 
birourilor acestui an pentru fo
losirea celor mai eficace și a- 
tractive forme de muncă.

Asistent GH. HORHO1ANU 
secretar al Comitetului 

U.T.M.
Institutul petrol și gaze

pect din sala bibliotecii unde 
studenții, majoritatea din •- 
nul V, se pregătesc pentru 
examen (fotografia nr. 2) Ul
tima fotografie a fost făcută 
in timpul unui examen la Fa
cultatea de mecanică. Ea în
fățișează pe studentul Marcel 
Tanentzap dînd examen Ia 
„Electrotehnica de bord". Mare 
i-a fost bucuria cînd după ter
minarea lucrării a primit cali
ficativul „foarte bine". De alt
fel, aceleași calificative le-a 
primit și la materiile „con

strucții navale" și „organiza, 
rea și planificarea șantierelor 
navale".

Text: IANCU TRIFAN 
Foto: EUGEN CSIKOS

in ajutorul
SESIUNE
DE EXAMENE

Prin asociațiile studențești

Primele zile de activitate
Din Inițiativa comitetului 

U.TM. al Facultății de filologie- 
istorie a Universității „Victor 
Babeș" din Cluj s-a organizat de 
curlnd o adunare generală U.TM. 
cu studenții anului I. Adunarea 
a fost consacrată discutării pre
gătirilor pentru sesiunea de co
locvii și examene.

In cadrul acestei adunări stu
denta Rodica Olteana a prezentat 
un referat cu tema: „Modul meu 
de a studia". Ea a scos in evi
dență importanța frecvenței la 
cursuri, a participării la semi
nar, a studierii pe bază de con
spect a întregului material biblio
grafic etc.

Referatul studentei Rodica Ol- 
teanu a fost urmat de discuții. 
Numeroși studenți ca: Maria Chiș, 
Gh. Armășescu, Roman Noja, 
Mircea Popa și alții, au a'ătat tn 
intervențiile lor felul cum studia
ză, lulnd totodată atitudine față 
de dezinteresul manifestat de 
unii studenți pentru învățătură.

Adunarea generală U.T.M. a 
constituit un substanțial ajutor 
acordat studenților tn perioada 
premergătoare sesiunii

IOAN POP 
student

OPINIA COLECTIVULUI

LA ÎNCEPU”!

JDK DRUM

Intr-o adunare generală U.T.M. 
a anului III din Institutul de Cul
tură Fizică a fost pusă in discu
ție activitatea studentului ute. 
mist lonescu Valeriu.

Atitudinea lui lonescu Valeriu 
față de propria sa pregătire pro
fesională a fost calificată pe 
drept de întregul colectiv al ute- 
miștilor ca fiind „insuficientă" — 
dacă ar fi s-o notăm așa cum se 
obișnuiește la examene. Opinia 
colectivă a studenților a dat și eu 
un „examen" cu prilejul discu
tării comportării tn facultate 
a lui lonescu Valeriu — examen 
oe care l-a trecut cu succes. In 
această privință nici nu mai în
cape îndoială.

Totodată însă adunarea gene
rală U.T.M. a scos la iveală un 
fapt asupra căruia vrem să ne 
oprim puțin. înainte de a avea 
loc adunarea generală cu sigu
ranță că lonescu Valeriu a făcut 
multe greșeli, mai mari sau mui 
mici. Ele s-au adunat una lingă 
alta, „picătură cu picătură", pină 
cînd „oaharul s-a umolut" 
cum snune o zicală populară. Șl 
In timp ce greșelile acestuia se 
succedau, atunci cînd el pleca de 
la cursuri și seminarii, cînd ve
nea nepregătit ia facultate (fiind
că mai venea din cînd în cînd) 
grupa a 
tn mod 
tenția tn 
legial că 
bună? Se , . . ._______ ,
te n-au avut loc din moment ce 
la adunarea generală organizato
rul grupei U.T.M., tov. Sos, 
lutnd cuvtntul la discuții a 
spus lucruri pe care înainte le 
trecea cu vederea. El a arătat că 
tn timp ce grupa se afla la cursuri 
și seminarii lonescu Valeriu 
pleca la filme. lonescu Valeriu 
lipsea cu nemiluita de la facul
tate dar în jurnal era trecut pre
zent — despre acest lucru știind 
și tov. Sos. lonescu Valeriu se 
ținea departe de viața colecttvu. 
lui de studenți, de activitatea 
obștească a grupei. Nici acestea 
nu-i erau necunoscute organiza-

discutat oare cu el 
serios, l-a atras a- 

mod tovărășesc, co
rni merge pe o cale 
pare că asemenea fao-

La Institutul 
pedagogic

Primele realizări au fost pe li
nia asigurării condițiilor de învă. 
țătură. De exemplu, orele de ac
ces la bibliotecă nu erau sufi
ciente mai ales acum în ajunul 
sesiunii de colocvii și examene. 
Prin intervenția asociației biblio
teca se va închide cu o oră și 
jumătate mai tîrziu iar dumi
nica va fi deschisă toată diminea
ța. Pentru ca studenții să aibă 
la timp bibliografia necesară stu
diului diferitelor materii, s-a ce
rut ajutorul cadrelor didactice. 
In urma acestei cereri, s-a înfiin. 
țat o comisie care afișează zilnic 
bibliografia, pe materii și 6emi- 
narii

Consiliul asociației și-a propus 
ca toți studenții să cunoască fe
lul în care se desfășoară semina- 
riile. In acest scop s-a înființat 
de o săptămînă un „buletin al 
seminarului", care oglindește a- 
tit aspectele pozitive cit și cele 
negative ale activității grupelor. 
Lupta principală se dă acum pen. 
tru lichidarea absențelor nemo
tivate. De aceea, de la stația de 
radioamplificare a institutului se 
transmite regulat emisiunea 
„Vești despre frecvență".

Pentru ridicarea nivelului cer
cetării științifice s-au organizat 
schimburi de experiență cu cercu
rile înrudite ale diferitelor insti
tute. Un astfel de schimb a avut 

torului de grupă U.T.M. și altor 
utemiști din grupă. De ce n-au 
vorbit insă pină la adunarea ge
nerală, de ce au așteptat sâ fii 
pusă in discuție calitatea de ute- 
mist n lui lonescu Valeria și 
n-au încercat mai din vreme să 
și-l apropie, să-i trezească con
știința ? Să nu se Înțeleagă de 
aici că am pretinde organizatoru
lui de grupă să facă pe dădaca ; 
nici lonescu Valeria nu e la vir- 
sta copilăriei — și aici nu vrem 
de fel să-l scuzăm pentru atitudi
nea sa — dar nici unii din co
legii lui nu trebuiau să treacă 
indiferenți pe lingă purtarea lui. 
Era cu mult mai bine dacă onl- 
nia combativă a colectivului do
vedită in adunarea generală s-ar 
fi manifestat cu promptitudine

Activitate 
la Institutul

înființat în 1948, Institutul de 
mine din Petroșani pregătește 
an de an cadrele necesare indus
triei noastre carbonifere. Celor 
peste 400 studenți le sint create 
condiții bune pentru învățătură. 
Amfiteatrele spațioase, laboratoa
rele bine utilate și practica in 
minele din Valea Jiului permit 
îmbinarea cunoștințelor teoretice 
cu o temeinică experimentare 
practică. Pentru aprofundarea și 
elucidarea numeroaselor probleme 
pe care le ridică industria mi- 
nieră, o treime din studenți de
pun o muncă asiduă de cercetare 
științifică în cadrul celor patru 
cercuri care funcționează anual.

Folosind experiența anilor tre- 
cuți, asociația științifică a insti
tutului, condusă de tovarășul 
Dragoș Furtunescu, a găsit for
me noi, care asigură participarea 
masivă a tuturor membrilor la 
cercetarea temelor alese. Astfel, 
Cercul de „exploatare minieră" 
care numără 148 membri are 
de-acum în studiu 15 teme. Te
mele alese urmăresc elucida
rea unor probleme tehnice nelă
murite încă. De pildă, un grup 
de studenți cercetători se stră
duiește să găsească „metodele 
cele mal raționale de exploatare 
a stratului 7 de la mina Anina". 
In acest 6cop ei s-au deplasat 
la mina respectivă și timp de 10 
zile au făcut cercetările nece
sare.

Pentru a asigura o partici
pare masivă a membrilor cercu
lui atît la cercetări cît și la dis
cuții, cercul s-a împărțit în două 
grupe. Una, care sprijină propu
nerile tehnice ale referenților și

In paginile noastre „Din viața universitară" am publicați 
spicuiri din citeva programe aprobate de conferințele de ere-' 
are a asociațiilor studențești. Deși n-au trecut multe zile de 
atunci, am plecat totuși cu block-notesul pe urma primelor 
realizări. Iată ctteva dintre ele.

loc cu cercul .de limbă romînă al ori să te delectezi cu muzică. De 
Facultății de filologie din Uni- curînd s-au mai obținut încă 400 
versitatea „C. I. Parhon". de difuzoare care vor fi instalate

De la aceeași 6tație de radio- de data aceasta în căminele de 
amplificare se transmite bilunar băieți, 
„emisiunea asociației". Ea infor- “ 
mează pe studenți despre reali
zările și lipsurile din ultimele 2 
săptămînl și indică problemele 
principale ale activității vii
toare.

Pentru organizarea în mod cît 
mai plăcut a timpului liber, de 
trei ori pe săptămînă rulează 
cîte un film. De asemenea, s-au 
făcut contracte cu majoritatea 
teatrelor din Capitală pentru 
procurarea de bilete la spectaco
lele cele mai bune.

La I. S. E. P,
Viața din cămin trebuie să fie 

cit mai plăcută. De aceea asocia
ția și-a propus să pună cîte un 
difuzor în fiecare cameră. Sarci
na era destul de grea, țintnd 
seamă că l.S.E.P.-ul are nici mai 
muit nici mai puțin de șapte că
mine. S-a pornit totuși la lu
cru. Primul a fost radiof.lcat că
minul de fete. După mai multe 
ore de curs ori de studiu, este 
o plăcere să asculți ultimele știri, 

înainte, la fiecare prilej tn parte. 
Intr-un colectiv de oameni — cit 
de mic ar fi ei — fiecare ins este 
desigur o fire aparte, o persona
litate distinctă dacă vreți și ni
meni nu pledează pentru dizol
varea ei tn colectiv — dar toți 
trebuie să lupte pentru încadra
rea ei in colectiv. Mijlocul cel 
mai bun este închegarea unei opi
nii colective sănătoase de care să 
se lopească la fiecare pas com
portări ca aceea a lui lonescu 
Valeriu. O astfel de opinie 
există — dar pe ici pe colo se 
mai găsesc tovarăși, care Vor c« 
orice preț să fie „combativi" la 
ședințe, preferind in afară de șe- 
dință loja molcomă a „sfintei" 
comodități.

I. MITRAN

științifică
din Petroșani

caută

cealaltă, a oponenților, care 
caută soluții noi, deosebite de ale 
celor dinții. Pentru aceasta în
treg materialul rezultat din cer
cetări și consfătuiri se pune la 
îndemîna ambelor grupe. Acest 
nou sistem de ținere a ședințelor 
s-a dovedit a fi foarte bun, 
deoarece asigură un înalt nivel 
discuțiilor, toți membrii cercului 
sint pregătiți. Iar soluțiile tehnice 
elaborate au o serioasă bază 
științifică.

Totodată, această metodă obiș
nuiește pe studenți să susțină o 
anumită teză In fața auditoriu
lui, lucru care le va fi folositor 
atunci cînd vor susține proiectul 
lucrării de stat.

După cum am subliniat, temele 
alese caută să lămurească unele 
probleme încă nerezolvate ale 
tehnicii miniere.

Majoritatea lucrărilor 
metodele cele mai raționale pen
tru exploatarea straturilor bo
gate. Astfel, studentul Păsărin 
Constantin, împreună cu alți trei 
colegi, cercetează „metodele cele 
mai raționale de exploatare a 
stratului 5 de la mina Lupeni". 
In munca lor ei sînt ajutați atît de 
profesorul Ștefan Covacs, cît și 
de inginerul Constantin Teodo- 
rescu, șeful sectorului II de la 
mina Lupeni.

O activitate tot atît de intere
santă o desfășoară și celelalte 
trei cercuri. Astfel, cercul de 
„electro-mecanică" își propune 
ca temă „studiul cinematic al 
unui circuit automat". La fel, 
cercul de „fizică-matematică-chi- 
mie" elaborează printre altele 
tema „frecarea și aplicarea ei în 
minerit", problemă de mare ac
tualitate.

Nu mai puțin interesante sînt 
și temele cercului de științe 
sociale. Toți membrii cercului 
string material pentru o temă 
importantă: „realizările re
gimului democrat-popular pe tă- 
rîm cultural în Valea Jiului".

PETRE VEDEA

Pentru buna funcționare a că
minelor s-au reorganizat toate 
comitetele de cămin, 6iabilindu- 
se ca de fiecare să răspundă cîte 
un membru din consiliu. De ase
menea la cantine s-a reglemen
tat controlul studențesc înlocuin- 
du-se delegații necorespunză
tori. In combaterea chiulului și 
a altor manifestări, asociația fo
losește cu mult succes gazeta sa
tirică „Urzica". Zilele acestea 
sa organizat un concurs de cari
catură. Lucrările cele mai bune 
pe lingă faptul că vor fi pre
miate, vor fi proiectate ca jur
nal înainte de începerea filme- 
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Primul număr
al revistei:

A apărut noua publicație „VIAȚA STUDENȚEASCA" - re- î 
vistă a asociațiilor studențești din R.P.R. Ea oferă cititorilor • ---* *- . .... .. .. . ... - • •un bogat și divers material din activitatea științifică, profesio
nală, artistică, culturală și sportivă a studenților.

Pagina I.a cuprinde rlndurile pline de căldură adresate ti
neretului de către maestrul Mihail Sadoveanu, salutul tov. 
C. Nicuță, locțiitor al Ministrului Invățămîntului și al lui Jiri 
Pelikan, președintele U.l.S

Revista publică două convorbiri cu academicienii Camil Pe
trescu și Grigore Benetato, în care sint dezbătute două probleme 
interesante: menirea tinărului intelectual și cîteva din chestiu
nile Invățămîntului superior. Academicianul Iorgu Iordan publică 
articolul „Să ne învățăm limba 1“ iar conf. univ. Ion N. Bă- 
lănescu informează cititorii, într-un material amplu, despre Con
gresul de psihologie de la Strassbourg. Versuri semnează în 
paginile revistei maestrul Tudor Arghezi. Proză literară publică 

„De n-ar fl iubirile..."
■! - -
• Dorel Dorian, sub titlul:
î Problemele asociațiilor studențești ocupă un spațiu larg tn 
f revistă. Ion Iliescu, președintele Comitetului de organizare al 
î asociațiilor studențești, semnează articolul ‘ .
: drum". O pagină specială, intitulată „Cadran", este închinată j 
? tradițiilor revoluționare ale mișcării studențești din țara noastră • 

! teatru-cinema, Radu Popescu publică arti- i 
Sahia și filmul", alături de alte materiale. Re- î 

vista cuprinde cronica ideilor, un material intitulat „Din nou ț 
despre vechea dilemă aristotelică" și alte articole grupate in • 
pagina intitulată „Colocviu".

Noutățile din toate centrele universitare sînt reunite în cele : 
două pagini de jurnal studențesc, intitulate „Amfiteatrul". : 

In această pagină se publică extrase din cuvîntarea rostită 
de tov. Miron Constantinescu la întilnirea între conducerea Mi
nisterului Invățămîntului șl participanții la a lll-a plenară a 
Comitetului de organizare a asociațiilor studențești.

Note de drum din Moscova și Paris ne prezintă aspecte ale 
vieții universitare din aceste orașe, alcătuind, alături de Impre
siile unui vizitator al Romei, pagina de „Reportaj mondial". 
Despre noua carte franceză „Taxiurile de pe Marna" scrie Va
lentin Lipatti, iar cronica evenimentelor Internaționale de Ser
giu Brand este intitulată „Agresiune împotriva mareșalului

t

„La început dej

1 fn pagina de 
ț colul „Opera lui 
i . ............‘
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• FRICA".
: Iubitorii sportului pot găsi articole despre activitatea spor-
î tivă a studenților, iar amatorii, de rebus, jocuri interesante, 
j Revista mai cuprinde epigrame, modă. Ea este bogat ilustrată 
j cu fotografii și reproduceri ale unor lucrări de artă plastică
* ale studenților. Revista este tipărită in culori.

Recomandări din programul 
Casei de cultură a Studenților 
din București

13 decembrie, orele 20.30:Joi 
vizionarea filmului „Ernst Thăl- 
mann, conducătorul clasei sale".

Vineri 14 decembrie, orele 20,30: 
medalion muzical „George E- 
nescu", urmat de exemplificări pe 
bandă de magnetofon din opera 
marelui compozitor și interpret. 

lor. Munca culturală a pornit și 
ea cu un avint deosebit. Dumi
nică 9 decembrie artiștii amatori 
au prezentat în fața studenților 
o „seară de muzică ușoară dis
tractivă", iar ia 18 decembrie 
ei vor prezenta o „seară satiri
că" cu aspecte din viața cotidia
nă a institutului.

Pentru seara de Anul Nou stu
denții vor să organizeze un reve
lion deosebit. Pentru realizarea 
acestui lucru au început pregătiri 
intense încă de pe acum. S-a fpr- 
mat o ' ' 
care va 
pomului 
artistic,

comisie a „revelionului" 
răspunde de pregătirea 
de iarnă, a programului 
a surprizelor etc.

★

Acestea sînt numai cîteva 
realizările tinerelor consilii 
asociațiilor studențești de la 
stitutul pedagogic și I.S.E.P. 
ne dau însă certitudinea că pro
gramele aprobate de conferințe 
vor fi traduse în viață și pe mai 
departe, cu aceeași perseverență 
și operativitate.

V. T1NCU

din 
ale 
In- 
Ele

s

9

?

I

Sîmbătă 15 decembrie, orele 
20,30: serată studențească.

Duminică 16 decembrie, orele 
20,30: seară de filme în cadrul 
căreia se prezintă filrtlele : „Fiul" 
și „Croazieră pe Marea Neagră".



V» I ’ 
** 'i»f*

r* i f f f X ' • f •#./ i 1 v.

/TAMA. SI PRIOAIISTI
V__^AUCLJM

I
a""* 2--r
$ ' $ % 13 Decembrie 1918

Amintirea
Ședința Comisiei Electorale Centrale

La 12 decembrie Comisia Elec
torală Centrală s-a întrunit la se
diul Marii Adunări Naționale, sub 
președinția tov. Steiian Moraru.

Comisia a constatat că opera
țiunile electorale in curs se des
fășoară în toată țara potrivit dis- 
pozițiunilor legii.

S-au elaborat instrucțiuni în 
aplledrea legii, pentru operațiu
nile următoare și s-a hotărît de- 
plasarja membrilor comisiei la 

tn-
elec-

plasarea membrilor comisiei 
regiuni, spre a controla și 
druma activitatea comisiilor i 
torale de circumscripții.

înscrierea în listele de alegători

In întreaga țară au început de 
tîteva zile lucrările de înscriere 
a cetățenilor în listele de alegă
tori, în vederea alegerii deputați- 
lor în Marea Adunare Națională.

Așa cum prevede Legea pentru 
alegerea deputaților în Marea 
Adunare Națională, lucrările de 
întocmire a listelor de alegători 
urmează să fie încheiate ce! mai 
ttrziu cu 30 de zile înainte de 
data alegerilor. De Ia această 
dată sfaturile populare vor trebui 
să afișeze listele în localul sfa
tului popular sau la centrele spe
cial organizate ' pentru afișare. 
Cetățenii vor avea astfel posibi
litatea să vadă dacă au fost în
scriși în liste, iar în-cazul omi
siunii lor, înscrierilor greșite sau 
erorilor în liste, pot face întîm- 
pinare la sfatul popular care are 
datoria de a o rezolva în maxi
mum 3 zile

La 5 decembrie s-a terminat în 
întreaga țară constituirea și 
confirmarea celor 437 comisii e- 
lectorale de circumscripții care 
cuprind 3.059 membri — repre
zentanți ai organizațiilor Parti
dului Muncitoresc Romîn, ai or
ganizațiilor Uniunii Tineretului 
Muncitor, sindicatelor, cooperati
velor. asociațiilor culturale etc.

Tot zilele acestea au fost deli
mitate, numerotate și stabilite 
cele 8.600 secții de votare din în
treagă țară. Adunările cetățenești, 
la care au participat sute de mii 
de oameni al muncii, au desem
nat membrii comisiilor electorale

ale secțiilor de votare. Comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
au aprobat propunerile oamenilor 
muncii pentru componența comi
siilor electorale ale secțiilor de 
votare.

*
SUCEAVA (de la coresponden

tul nostru) - în orașul Vatra 
Dornei ca și în întreaga țară au 
început pregătirile pentru alege 
rile de deputați în Marea Adu
nare Națională La sfatul popu
lar orășenesc au început să se 
prezinte cetățeni pentru a se în
scrie in tistele de alegători Ute- 
mista Felicia Chiforeanu împli
nește cu o zi înainte de alegeri 
18 ani. Dar chiar din prima zi 
ea a fost prima care s-a prezen
tat tn fata comisiei pentru în
scrieri

— Și eu vreau să mă înscriu 
pe listă. Împlinesc 18 ani cu o 
zi înainte de alegeri. Și cu în- 
doială se uită întrebătoare la to
varășele Paraschiva Gherasim și 
Maria Moraru care se ocupă cu 
pregătirea și înscrierea alegăto
rilor,

— Dar ai dreptul la vot, I se 
explică Feliciei care se înscrie 
pe listă si apoi pleacă veselă.

Au mai venit să se înscrie și 
alți cetățeni tineri și vtrstnici. 
Alexandru Chira șl soția sa Ma
ria, tinerii Gheorghe Ticșa, Ana 
Scrop, Stela Candrea și alții. In 
aceste zile au fost trecuți în lis
tele de alegători 1.300 cetățeni.

Vie activitate electorală

GALATÎ (de ta corespondentul 
nostru).

In toate raioanele regiunii Ga
lați se fac intense pregătiri în 
vederea alegerltor de deputați în 
Marea Adunare Națională. Aet- 
fel, s-a trecut la constituirea co- 
misiilor ’electorale ale celor 26 
Circumscripții existente în regiu- 

' năa Galați. Paralel cu aceasta 
se' delimitează cele 400 secții de 
v6f.: alegindu-se tot în același 
timp și comisiile acestor secții. 
Tț) toate comunele regiunii au 
fost' stabilite birourile populare 

.P.p,P„ lat o parte din casele a- 
legătorului, care s au deschis, au 
și început activitatea. De exem
plu, acum >cîteva zile la gospo
dăria de tstăt „Berea Bărbii” din 
raionul Filimort Sirbu a avut loc
deschiderea, într-un cadru festiv, eirmei" și altele.

a casei alegătorului. în prima zi 
de activitate tovarășa Stela An
drei, responsabila acestei case a 
vorbit despre realizările înfăp
tuite în țara noastră în anii re
gimului democrat popular. Vor
bitoarea a înfățișat celor prezenți 
tabloul însemnatelor construcții 
realizate tn cadrul gospodăriei. 
Intense pregătiri în vederea des
fășurări! unei activități bogate 
se fac și la casa alegătorului nr. 

, 17 din raionul Brăila unde, este 
responsabilă tînăra Păuna Das- 
călu.

Printre cei care vor desfășura 
aici activitatea cultural artistică 
va fi și corul fabricii de confec
ții din Brăila, echipa de dansuri 
de la întreprinderea „Industria

Ședința plenară a Consiliului
(Urmare din pag. l-a)

mai mică posibilitate, de a utiliza 
această mare bogăție a țării, a 
cărei exploatare cere investiții 
uriaȘe. Țările capitaliste opresc 
circulația oricăror produse nU- 

. cleare, pe motiv că ar f; materiale 
strategice

Au. mai luat cuvîntul, scriitorul 
Cicerone Theodorescu și Patriar
hul Bisericii ortodoxe romîne, 
Justinian Marina.

Acad. Al.,, Birlădeanu, vicepre-

unei zile de lupta
— Răsfoind presa vremii

Astăzi se împlinesc .38 de ani 
de cînd regimul burghezo.moșie
resc, regim de cruntă teroare, a 
Înăbușit in singe demonstrația 
muncitorilor din București care 
cereau dreptul la o viață mai 
bună.

Pentru pline, libertate și drep
tul la o viață omenească, in 
ziua de 13 Decembrie 1918 se în
dreptau spre Piața Teatrului Na
țional - unde trebuia să aibă 
loc demonstrația — coloanele de 
muncitori de la Arsenal. Regie. 
Pirotehnie, fabrica Wolff, de la 
Căile ferate, muncitori tipografi 
și din alte întreprinderi din Capi
tală Șiruri nesfîrșite de munci
tori vîrstnici. femei și tineri 
ucenici au demonstrat scandînd 
lozincile: „Vrem pîine", „Jos 
starea de asediu". „Trăiască re
voluția rusă", .Pămint țărani
lor". „Vrem ziua de lucru de 8 
ore".

Tabloul viu al demonstrației 
oamenilor muncii este puternic 
zugrăvit în versurile unui poet 
anonim apărute în „Socialismul* 
din decembrie 1919. la un an 
după odiosul masacru :

Orașul se deșteaptă .. Pe stra
dă -n frămîntare 

E o mișună de oameni și valuri 
proletare 

Spre centru se revarsă, 
Purtînd sub geana arsă 
Reflecte de făclii

Bărbați cu fața suptă 
Bătrinii care in luptă 
Lăsat-au tinerețea in valuri 

de nevoi 
Șî tineri strînși în rinduri — 

falanga de eroi 
A zilelor de mîîne 
Și muzica mulțimei prelung 

ritmează 
„PUNE 1“

Dar tn loc de pline și o viață 
mai bună, clasei muncitoare I 
s-au dat gloanțe In Piața Tea
trului Național coloanele de mun
citori manifestant! au fost tn. 
tîmpinate, din ordinul guvernu
lui reacționar, de focul deschis 
de ofițerii și soldați! amețiți de 
băutură.

„în negurile serii mugește-o 
vijelie...

Un trăznet... și-o furtună 
Cu grindină de gloanțe a 

răpăit nebună 
Din norii de armate, 

In piepturi disperate.
— scria în continuare același 
poet anonim.

Despre acest odios masacru să- 
vîrșit de burghezie și moșierime 
împotriva clasei muncitoare, „Ti
neretul Socialist" din ianuarie 
1920 arăta :

„Intr-o clipă peste o sută de 
trupuri voinice se prăvăliră pe 
pavaj și printre ele cîteva tru
puri plăpînde ale scumpilor noș
tri tovarăși tineri".

1 Cu steagul roșu în mină și cu 
cîntecul dezrobirii internaționale 
pe buze, au înfruntat moarlea cu 
curaj și demnitate în acea zi de 
neiiitat in istoria mișcării munci
torești din (ara noastră, alături 
de muncitorii vtrstnici, și acești 
martiri ai tineretului muncitor

„In fața memoriei lor — se 
scria In „Tineretul Socialist" din 
decembrie 1921 — să înclinăm 
frunțile intr-un ceas de mare în
țelegere Umbra lor să fie pentru 
noi simbolul care să ne că
lăuzească și Jertfa lor să fie pil
da pe care s-o urmăm" Teroa
rea dezlănțuită de burghezie im 
potriva clasei muncitoare pentru 
a-1 distruge organizațiile sale 
nu și-a atins scopul. Clasa mun 
citoare se ridică cu și mai multă 
hotărire la luptă. Anii care au 
urmat au dovedit din plin acest 
lucru

In focul marilor lupte de clasă 
de după primul război mondial 
se creează tn mai 1921 Partidul 
Comunist din Romînia, partid 
care a condus cu fermitate ma
sele muncitoare din țara noastră 
Ia luptă pentru eliberarea de sub 
jugul exploatării.

Uniunea Tineretului Comunist 
din Romînia, condusă șl îndru
mată de Partidul Comunist din 
Romînia. a luptat cu hotărîre 
pentru traducerea în viață a ho- 
tărtrilor partidului de mobilizare 
ta luptă și de educare a tinerei 
generații.

Drumul glorios al Partidului 
Comunist din Romînia pentru eli
berarea celor ce muncesc de sub 
jugul exploatării capitaliste, con
stituie pentru tineretul patriei 
noastre, mărețe pilde de forță șl 
abnegație.

In fiecare aspect al vieții li 
bere și fericite pe care o trăim 
noi astăzi se afla un strop din 
strădaniile și jertfele tovarășiloi 
căzuți pentru această viață la 13 
Decembrie 1918.

Astăzi, urmînd aceste mărețe 
pilde, tineretul nostru stă strins 
unit in jurul Partidului Munci
toresc Romîn și urmează neabă 
tut calea indicată de partid, ca
lea luptei pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare, calea luptei 
pentru făurirea unei vieți tot mai 
fericite.

OH. MOȚ

„Muncă și artă“ sau muncă fără... artă
Zitele trecute1, avind treburi 

spre Gara de Est, num urcat 
în prea aglomeratul tramvai 24. 
Cină in sflrșit am reușit să ajung 
in spațiul din fața taxatorului, 
cu spatele întors', nepoliticos, 
către reprezentantul casieriei 
I.T.B., tn fala achilor mei au 
apărut un șir de imagini semi- 
transoarente. suspendate sub 
rama ferestrei, animate alter
nativ da felinarele de pe mar
ginea trotuarului, imagini cu
noscute de specialiști sub nu
mele de ..Diapozitive".

Intr-unui din aceste 
tele de sticlă vopsită, un indi
vid diform, înzestrat cu o serin
gă cit zilele unut an. împungea 
cu nesaț un cățel care nu-fi in
spira milă decit prin lipsa de 
asemănare cu orice cline, de 
orice rasă. închipuit de oricare 
crescător amator de încrucișări 
nemaitnchipuite

La căpăttiul animalului, la o 
distantă apreciabilă mai mult 
prin suprapunerea culorilor de
cit prin perspectivă, o femeie

fși pttngea animalul tras In 
teapă.

O inscripție liniștitoare prin 
aspect și conținut vine să do
molească spiritul 
sfătuindu-l să.și
ducă prietenul pa
truped la vaccinat. 
Intr-una din poze
le următoare un 
cetățean aleargă la 
Spital, mușcat cu 
sete de p rudă a 
victimei din primul 
tablou, victimă de- 

pătră- . cedată probabil din 
cauza acului uriaș 
al seringei. Și au
torul micilor trans
parente ni-l zugră
vește. ultra desfi
gurat de groază, 
suportind o injec
ție. In contradicfie 
realizarea. slabă 
lui, inscripția ti 
pe cetățean să 
perseverentă tratamentul

călătorului

Riscuri profesionale

tirabic. Și ușa mai departe pe 
ciieva gemulețe colorate se tn- 
șiruie o serie de sfaturi folosi
toare. scrise cu destulă pricepe
re, peste o serie de desene care. î

AUTORUL DIAPOZITIVELOR : - Hait 111...
Să ști! că m-au recunoscut 111

ca intenție au vrut probabil să 
ffe umoristice, dar care ca rea- 

Indeamnă Hxare dovedesc destulă nepn- 
urmeze cu

an-

a
totală cu 

desenu-

general ARLUS
adîncă prietenie în care aceste a- 
jutoare ne-au fost acordate, con
dițiile economice extrem de favo
rabile pentru țara 'noastră ale 
livrărilor și creditelor prevăzute 
în: Declarația comună.

După încheierea discuțiilor, a- 
cțid. Mihai Beniuc, prim secretar 
ai l'Jniufiii Scriitorilor din R.P.R., 
a dat citire unei moțiuni care a 
fost aprobată în unanimitate.

Consiliul General A.R.L.U.S. 
— 6e arată în moțiune — salută 

■ cu deosebită satisfacție rezulta-
ședințe al Consiliului de Miniștri, tele tratativelor dintre delegațiile 
membru al delegației guverna- guvernamentale ale Republicii

Populare Romine și Uniunii. So
vietice. cuprinse în Declarația 
semnată la 3 decembrie 1956 la 
Moscova.

Tratativele de la Moscova au

mentale a R.P.R.. care a parti
cipat la tratativele de la Mos
cova, a subliniat grija și atenția 

, deosebită cu care, în -cursul a- 
cestor tratative, .conducătorii so- __ ______ ____ -
vietici au analizat problemele ri- arătat că întră Republica. Popu- 
dioate de delegația R-P-R.

în ceea ce privește problemele 
internaționale, în tot timpul dis- 
cutiiipr noastre am constatat per- 

,fecta unitate de vețjeri și de apre
ciere a întregii situații politice 
mondiale, - .

în continuare, vorbitorul a scos 
în relief însemnătatea ajutoare
lor economice acordate de 
U.R.S S. și ‘totodată spirilul de

iară Romînă și Uniunea Sovie
tică există deplină unitate de 
deri în toate problemele vieții 
litice internaționale.

Rezultatele tratativelor de 
Moscova subliniază faptul că . - 
lațiile economice între Uniunea 
Sovietică și tara noastră se vor 
dezvolta și pe viitor pe baza de
plinei egalități în drepturi, a res
pectării suveranității naționale,

ve- 
po-

la
re.

a ajutorului șt avantajelor reci
proce. .

Faptul că Uniunea Sovietică. 
In condițiile slabei' recolte din 
acest an din țara rioaStră, a con
simțit-să ne pună la dispoziție 
sub formă de împrumut o can
titate (te, £>0.000 torte grîu și 
60.000 tone furaje, revizuirea în 
favoarea noastră a drepturilor cei 
se cuvin din răscumpărarea de 
către Romînia a cotei de parti
cipate a Uniunii Sovietice la 
fostele societăți Sovrom, livrarea 
în cantități masive de mărfuri 
de mare însemnătate pentru in
dustria noastră precum și credi
tul industrial acordat tării noa
stre, toate acestea tn condiții ex
trem de avantajoase, constituie 
o mărturie puternică a înțele
gerii depline de către Uniunea 
Sovietică a interesului poporului 
romîn, un exemplu viu al rela
țiilor statornicite intra țările so
cialiste.

In continuarea ședinței, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S.-ului a prezentat darea 
de seamă asupra activității 
A.R.L.U.S -ului tn anul 1956 și 
planul de muncă pe a-nul 1957.

Frafescul ajutor sovietic în dezvoltarea 
industriei noastre petrolifere

(Urmare din pag. l-a)

Aceste metode însușite de către 
brigăzile din toate regiunile ță
rii au făcut.să crească vitezele 
de foraj la exploșt,;lre cu' 50 la 
sută față de 1949, iar la ex-plo-

Uniunea Sovietică și care 
rează munca, ferindu-i pe 
citori de accidente.

instalațiile de prelucrare moș
tenite de la fostele societăți capi
taliste' nu realizau nici combus
tibili, nici lubrefianți de calitate

ușu- 
mun-

fi Valea Caselor, centre mun
citorești cum este Lucăcești și 
chiar orașe ca Onești.

Cu prilejui tratativelor înche
iate la Moscova s-a stabilit prin
tre altele și acordarea unui aju
tor important în vederea extin
derii rețelei de gaz metan din 
țara noastră. Vom primi din Uniu
nea Sovietică cantități însemnate

rări cu 25 la sută față de aca- superioară : uleiurile superioare 
lași an ,ce se importau erau de multe ori

In ceea ce privește exploatarea fabricate din țițeiul exportat din ---------- .
. , “ r țara noastră Acum, folosind de material tubular jiecesar mari-

documentația sovietică, sprijinul 
de înaltă tehnicitate al specialiș
tilor sovietici, se construiesc ra
finării noi care vor produce 
uleiuri superioare, benzină cu ci
fră octanică mare și alte pro
duse care vor mări mult valo
rificarea producției de țiței.

Un ajiitor substanțial am pri
mit și în domeniul activității de 
cercetări științifice. In (ara noas
tră activează un institut- de pro
iectări de rafinării, care pe baza 
documentației primite din Uniunea 
Sovietică este în măsură 
iecteze instalații moderne 
lucrare.

Și în ceea ce privește 
zarea schelelor noi am

sondelor, specialiștii sovietici, 
printre Care-$i ptof. Rrîlov, ne-au 
ajutat sa nă insu'șfîrt șf să apli
căm pe scară’largă cele rtiăi mo- 
derrte metode de exploatare.

Și în domeniul Utilizării gâze
lor, noi am folosit cu succes spri- 
jlnul sovietic. Erau vestite fă
cliile de la Moreni prin care se 
distrugeau milioane și zeci de mi
lioane metri cubi de gaze extrase 
odată cu țițeiul. Prin construirea 
a sute de kilometri de conducte, 
a numeroase stații de compresoa- 
re pentru captarea și transportul 
gazelor la distanță, valorificarea 

, gazelor a căpătat importanța cu
venită. In cea mai mare parte 
acestea sînt folosite drept sursă 
de energie și combustibil pentru 
numeroase unități ale economiei 
noastre naționale și pentru con
sumul populației.

Attt la foraj cît șl la producție 
a fost adaptată și extinsă-mica 
mecanizare folosită cu succes în

să pro- 
de pre-

organi-
__ - învățat 

din bogata experiență a petroliș
tilor sovietici. Astfel, datorită gri' 
jii manifestată față de condițiile 
de trai ale petroliștilor, au apă
rut colonii muncitorești cum ar

rii acestei rețete. Ca urmare a 
unul asemenea fapt, Combinatul 
siderurgic Hunedoara va fi ali
mentat cu gaz metan Pentru 
intensificarea utilizării gazului 
metan se va construi în cursul 
anului viitor o statle mare de 
compresoare care va duce Ia ri
dicarea debitului de gaze, nece
sar orașului București și Văii 
Prahovei.

Pe lingă acestea, țara noastră 
va mai primi din Uniunea Sovie
tică o serie de materiale și uti
laje care vor asigura dezvoltarea 
cercetărilor geologice și a acti
vității de explorare contribuind la 
descoperirea unor noi zăcămin
te petrolifere. Măsurile stabilite 
cu prilejul recentelor, tratative 
vor contribui într-o măsură Și 
mai mare la dezvoltarea pe mai 
departe a industriei noastre pe
trolifere.

mă- 
pri-

...centrul de Difuzare a Presei al raionului lași nu ia 
șurile cuvenite penfru ca abonațil din comuna Cirpiți să . 
rnească ziarele zilnic șl acestea să nu mai fie lăsate la Sfatul 
popular sau la cooperativa de consum care le folosește la îm
pachetat ?

1. T. SLAVE țăran muncitor

—la lăptăria „Dorna", din lași, consumatorii sînt nevoiți să 
bea cafeaua sau ceaiul din pahare cu marginea spartă ? Oare „■> 
nu are nimic de spus Sanepid-ul și Trustul alimentației publi
ce din lași ?

cepere. Autorul diapozitivelor i. 
este ușor de af lat O tăbliță < 
gravată arată că ele slnt ..ope- l 
ra“ cooperativei ..Muncă și artă" i 
Ar fi util ca numita cooperativă, < 
sub îndrumarea U.C.E.C.OM.-t 
ului, să scutească călătorii t 
din tramvai de priveliștea unor i 
diapozitive ce prin înfățișarea I 
lor nu pot să aibă decit un 1 
efect contrar celui urmărit. Rea-1 
Uzarea diapozitivelor este In-1 
tr-un fel o artă. Păcat că ea se 1 
află numai pe firma cooperati
vei... i

ALEXANDRU BADARAU 
referent tehnic la Industrial- 

Export, București

Ministerul Invățămîntului, Ins
titutul Politehnic din București 
și Comitetul Central al Sindica
tului muncitorilor din învățămîht 
anunță cu adîncă părere de rău 
stingerea din viață a ptof. dr, 
ing. Cezar Partenl Antoni, rec-, 
tor al Institutului Politehnic 
București.

Născut în anul 1900 ta Iași, 
după terminarea studiilor medii, 
el a urmat facultatea de științe 
a Universității din Iași Intre anii 
1918-1922 și în 1925 a trecut, 
examenul de doctorat în speciali
tatea Mașini electrice la Univer
sitatea Nancy-Franța.

încă din anul 1921 ca student, 
a intrat în corpul didactic, aju
tător, ca preparator apoi asis
tent și conferențiar, parcurgîrid 
toate gradele didactice pînă la 
profesor, șef de catedră.

Intre 1944—1951, a lost rector 
al Institutului Politehnic din 
Iași. In 1951 a organizat insti
tutul de mașini și aparate elec
trice din Craiova, al cărui di
rector a fost timp de 3 ani.

Colaborator științific al Insti
tutului Energetic al Academiei 
R.PR. s-a distins printr-o bogată 
activitate de cercetări științifice 
și prin numeroase lucrări publi
cate.

Rector al Institutului Politeh
nic din București el a desfășurat 
o largă activitate didactică orga
nizatorică și educativă.

Prin dispariția lui timpurie 
învățămîntul superior pierde un 
profesor, un colaborator și un 
îndrumător de valoare.

Ministerul Invățămîntului 
Institutul Politehnic București 
Comitetul Central al Sindicatu
lui Muncitorilor din Invăță- 
mînt.

VLAD ORNEANU țăran muncitor 
corespondențe din regiunea iași

...tovarășul Cojocaru, directorul E.T.A.C.S.-ului din lași, nu 
se Îngrijește mai. îndeaproape pentru ca cetățenii care locuiesc 
in cartierul Socola, și folosesc tramvaiul nr 1, să nu mai fie 
nevoiți să aștepte cite o jumătate de oră și chiar mai mult în 
stații ?

S. BARBU funcționar TELEGRAME EXTERNE

N. OLTEANU strungar

...punctul sanitar din comuna Bălteni, raionul Vaslui, este 
închis, iar organele în drept nu iau măsuri urgente pentru ca 
și agentul sanitar Constantin Simion să-și facă datoria în mod 
conștiincios ?

Posibilități insuficient folosite
In trecut industria noastră nu 

producea coloranți. Se spunea pe 
atunci că asemenea produse nu 
se pot fabrica decît tn întreprin
derile „de specialitate" din Apus

Dar iată că în anii regimului 
democrat-popular, muncitorii și 
specialiștii romîni au izbutit să 
producă coloranți de bună caii-, 
ta te. ■

La Codlea, )a poalele Carpați- 
lor, a răsărit, pc urmele unor 
ateliere ruinate in care se lucra 
primitiv, fabrica de coloranți 
„Colorom''' Agregate complicate 
lucrează aici zi și. tîoapte pentru 
a asigura industriei noastre pro
ducătoare de’bunufi d» larg con
sum coloranți de calitate, în ga
me cit mai diferite.-Totuși, in fa
brica aceasta n-o să întîlnești 
decît foarte puțini oameni Chiar 
și ,aceștia parcă nu depun cine 
știe ce muncă. Dat fiind faptul 
că operațiunile sînt în mare par
te mecanizate, ia prima vedere 
se pare că oamenii se plimbă 
doar printre marile instalații, cer- 
cetînd numai din cînd ta cînd fe
lul cum funcționează. Și to
tuși, zilnic, pe porțile acestei fa
brici ies cantități rrtari de colo- 
ranți de bună calitate.

La „Colorom", majoritatea 
muncitorilor au intrat în fabrică 
necalificați. Ei au crescut odată 
cu întreprinderea, s-au ridicat o- 
dată cu dezvoltarea procesului de 
producție, odată cu începerea fa
bricației de noi și noi Coloranți. 
Din rîndurile muncitorilor care 
și-au ridicat calificarea, devenind 
oameni de nădejde ai fabricii, fac 
parte numeroși tineri. Numele u- 
nor tineri muncitori ca Gheorghe 
Luca, Niță Nicolae, Constantin 
Enăchescu, Aurel Lulea,' Gheorghe 
Spaur, Ion Apostol, Lucretia Ța- 
go și al altor fruntași ai fabricii 
sînt cunoscute în toate sec
țiile, far exemplul lor este ur
mat de un număr mare de mun
citori. Tot mai mulți tineri 
se străduiesc să ajungă la nive
lul fruntașilor, să obțină succese 
cît mai deosebite în muncă.

Cînd bunurile nu sînt 
bine gospodărite

Partidul și guvernul se preocu
pă de întărirea și dezvoltarea 
necontenită a industriei chimice, 
de crearea unor condiții de mun
că din ce în ce mai bune. Mun
citorilor acestei întreprinderi, 
car® au condiții de muncă deo. 
seblte, li s-au asigurat lingerie 
și haine de protecție gratuit. Tot 
gratuit se distribuie zilnic lapte. 
Celor care lucrează în secții cu 
toxicitate înaltă, cum sînt secțiile 
anilină brută, benzidină, anilină 
distilată etc., li se acordă, în 
plus, în mod gratuit, un supli
ment de hrană.

Din păcate însă, fondurile puse 
la dispoziție pentru a asigura 
aceste suplimente nu sînt bine 
gospodărite. Instrucțiunile cu pri
vire la distribuirea laptelui pre
văd că acest aliment 6ă fie dat 
muncitorilor Ia intrarea în schimb, 
pentru ca ei să-l bea în timpul 
muncii. La „Colorom" însă, în 
ultima vreme, laptele sosește în 
6ecții abia către sfîrșitul zilei de 
muncă și în plus rece, nefiert.

Măsurile de protecție a mun-

necăsătoriți. Nu s-ar putea spu
ne că nu au condiții bune de lo
cuit Totuși în acest bloc stau 
cam înghesuiți. Unii din ei s-au 
căsătorit și locuiesc tot aici. în
treprinderea „Colorom" dispune 
de fonduri pentru construirea 

ne.' compusă'chiar5 din trei feluri unor noi locuințe muncitorești 
de mincare, inclusiv desert. Ce In acest scop, conducerea fabricii 
se întîmplă însă la „Colorom" ? 
Neexistind suficientă preocupare 
pentru a asigura la supliment o 
mincare consistentă, se urmărește 
nu interesul oamenilor, ci „cheltu
irea" 6umei. De aceea se. ser
vește zile în șir salam, pentru 
apoi acesta să fie schimbat 
conserve de carne de porc-sau 
brînză.

Chiar masa obișnuită de

cii prevăd de asemenea distri
buirea unei mese suplimentare, 
pentru care se cheltuiesc zilnic 
peste 4 lei de persoană. Cu acești 
bani un bun gospodar ar putea 
oferi muncitorilor o mîncare cal
dă, variată și bogată Jn vitami-

ca 
cu 
cu

Chiar maSa obișnuită de la 
cantină este slabă față de posi
bilitățile pe care le are întreprin
derea.

Greutăfi 
care pot fi înlăturate
Tinerii de |a „Colorom" au do

vedit în nenumărate rinduri că 
știu să muncească mai’bine, să 
fie la înălțimea sarcinilor pe care 
le au. Unii dintre ei, printre care 
se află tinerii Romulus Covrig. 
Mihalache Spînu, Constantin 
Grosu, nu-și precupețesc nici un 
efort pentru a face o muncă de 
calitate. Mai există însă și din 
aceia care lipsesc adesea nemo
tivat, fără să se gîndească că în 
ziua cînd au lipsit alți tineri au 
trebuit să muncească în locul lor. 
Din această pricină unii tineri 
sînt nevoiți să ■ lucreze tn loc de 
6 sau 8 ore, la cît e stabilită 
ziua de muncă, mai mult Din 
același motiv, alții deși lucrează 
duminica, n-au posibilitatea une
ori să-și ia, în cursul săptămînii, 
o zi liberă.

Și-au pus vreodată întrebarea 
tinerii : Aristița Dașoveanu, Pa
vel Mierlaru, Sabin Nicolae, A- 
letandru Becinea, Nicolae Aseni- 
că și alții care lipsesc adesea ne- 
motfvat, cum ' vor fi îndeplinite 
sarcinile care le revin lor în ziuă 
în care lipsesc? Credem că nu. 
Nici organizația de bază U.T.M. 
nu s-a preocupat de; modul cum 
respectă tinerii disciplina la lo
cui de muncă. Așa se explică de 
ce în fabrică nu există nici un 
post utemlst de control, de ce nu 
a fost creată, prin caricaturi, ar
ticole la gazeta de perete, lo
zinci, o opinie muncitorească 
împotriva celor indisciplinați.

In legătură cu igiena nu pu
tem să nu criticăm modul cum 
este amenajată baia. Da, există 
în incinta acestei fabrici o baie 
care, nu de mult, a fost pusă în 
funcțiune. Apa insă curge ori 
prea rece, ori prea fierbinte. De 
asemenea, dulapurile sînt insufi
ciente. Parcă nu s-ar cunoaște că 
dispozițiile cu privire la protecția 
muncii prevăd ca fiecare munci
tor din secțiile toxice să aibă 
cîte două dulapuri la baie : unul 
pentru hainele de oraș, iar celă
lalt pentru hainele de lucru.

a încheiat contract cu Trustul nr 
5 construe,ii Orașul Stalin. Două 
din aceste blocuri trebuia să 
fie date în folosință ia 31 de
cembrie a.e. Din păcate însă, Con
structorul, trustul nr 5 nu s-a 
îngrijit din vreme să-și pregă 
tească cele necesare pentru a-și 
respecta - cuvîntul dat. Șî con
strucția celor două blocuri este 
mult rămasă în urmă.

In loc să-și concentreze toate 
forțele, să se străduiască să gră- 
bească terminareaițelor două 
blocuri, conducerea acestui, trust 
a dispus de curînd... începerea 
construcției a încă două blocuri 
care erau prevăzute să intre in 
funcțiune abia în anul viitor.

Conducerea trustului motivea
ză că rămînerea în urmă s-ar 
datora faptului că a primit pro
iectele tîrzlu. Fără îndoială că Și 
aceasta a influențat într-o oare
care măsură. Nu trebuie insă să 
trecem cu vederea slaba organi
zare care există pe acest șan
tier De altfel, lipsa de macarale 
și de prefabricate dovedește în- 
trutotul condițiile „obiective" 
care au împiedicat respectarea 
angajamentului luat,

★
La „Colorom“ Codlea, direcțlu 

nea și comitetul de întreprindere 
dispun de mari rezerve în ceea 
ce privește asigurarea unor con
diții de viață și de muncă mai 
bune. Trebuie numai ca posibili- 

. tățile legale să fie mai bine va
lorificate. De asemenea, organi
zației de bază U.T.M. îi revine 
sarcina de a educa tinerii în spi-1 
ritul respectării disciplinei de 
producție.

CORNELIA BANCILA

Nu și-au finul cuvîntul dat
O mare parte din tinerii care 

lucrează în fabrică locuiesc în 
blocul muncitoresc din colonia 
fabricii, special amenajat pentru

intîlnire între membri ai guvernului 
ungar și delegați at muncitorilor

BUDAPESIA 12 (Agerpres). — 
La 11 decembrie, membri ai guver
nului revoluționar muncitoresc-ță- 
rănesc ungar au primit delegații 
mai multor uzine din Csepel și Pes- 
terszebet. La discuții au participat 
delegați ai muncitorilor și tehni
cienilor de la uzinele de piese de 
schimb auto, de la filatura, de 
la uzina Soroksar și de la alte 
uzine din Pesterszebet, precum 
și de la marile întreprinderi din 
Csepel, care au făcut cunoscute 
guvernului părerile și dorințele 
lor în legătură cu ultimele eve
nimente din Ungaria. Ei au ce
rut ca guvernul să traducă în 
viață cu fermitate ultimele sale 
hotăriri care au. fost primite cu 
satisfacție de toți oamenii cins
tiți, deoarece ele asigură resta
bilirea ord.inei și liniștei. Oamenii 
cinstiți, au subliniat aceșți dele
gați. vor să lucreze întrucît știu 
că greVa provoacă pierderi incal
culabile.

Tn cursul discuțiilor a luât cu
vîntul Janos Kădăr, președintele 
guvernului revoluționar muncite- 
resc-țărănesc ungar.

Reierindu se la lichidarea con
trarevoluției Kadar a declarat că 
baza de masă a reacțiunii se în
gustează tot mai mult. Și aceasta 
deoarece din ce ta ce (nai mulți

oameni recunosc primejdia con
trarevoluției căreia ii întorc a- 
cum spatele și condamnă acțiu
nile potrivnice ordinei publice și 
încercările de a provoca din rtcu 
haosul cu care manevrează con
trarevoluția Mai există și o altă 
cauză pentru slăbirea continuă a 
forțelor contrarevoluției — a 
subliniat J Kădăr Aceasta este 
organizarea continuă și perseve
rentă a Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. Contrarevoluțio. 
narii văd de asemenea cu teamă 
întărirea continuă a autorității 
publice a statului de democra
ție populară către care masele se 
îndreaptă cu încredere deoarece 
s-a dovedit că organele publice 
apără cii hotărîre și cu destulă 
forță ordinea și Liniștea. Toate 
acestea îngustează vertiginos 
baza de masă a contrarevoluției.

Răspunzînd la alte probleme 
Jânos Kădăr a precizat că gu- 
vernul acordă o deosebită impor
tanță consiliilor muncitorești din 
întreprinderi, pe care se va spri
jini și pe viitor.

Participanții la discuții au sa
lutat cu satisfacție declarațiile 
președintelui guvernului revolu
ționar muncitoresc țărănesc.

*
Citiți in pagina a IV-a alte 

Știri despre situația din Ungaria.

Continuă manevrele delegației 
americane la O.N.U.în problema ungară

NEW YORK,, 12 (Agerpres). — 
La ședința plenară din după a- 
miaza zilei de 11 decembrie a 
Adunării Generale, reprezentanții 
S.U.A. și ai altor cîteva țări, aii 
continuat încercările lor de a ză
dărnici desfășurarea normală a 
activității actualei sesiuni a Adu
nării Generale, folosind „proble
ma ungară"

Conducătorul delegației R.S.S. 
Bieloruse, K. V. Kiselev, s-a pro
nunțat împotriva amestecului în 
treburile interne ale Republicii 
Populare Ungare. El a arătat că 
noul proiect de rezoluție prezen
tat recent de un grup de delegați 
în frunte cu S.U.A. este încă o 
încercare de a folosi Adunarea 
Generală pentru exercitarea de 
presiuni și amestec în treburile 
interne ale altor state.

In sprijinul proiectului ameri
can de rezoluție, au luat cuvîn- 
,ful delegații din Uruguay. Vene
zuela, Republica Dominicană

La ședință, cîțiva delegați au 
vorbit de asemenea despre proiect

tul de rezoluție prezentat de de
legațiile Indiei, Birmaniei, Indo
neziei și Ceylonului.

Acest proiect propune, printre 
altele secretarului general al 
O.N.U „să depună eforturi" in 
vederea ducerii de tratative cu 
reprezentanții U.R.S.S. și Unga
riei ia New York, și să examineze 
de asemenea problema plecării 
secretarului, general la Budapesta 
și la Moscova pentru „asigurarea 
soluționării cît mai grabnice" a 
problemei, cu colaborarea „tutu
ror țărilor interesate". In spri
jinul acestui proiect au luat cu
vîntul la 11 decembrie reprezen
tanții Indoneziei, Ceylonului și 
altor cîteva țări.

Delegatul Iugoslaviei. Ivekovici, 
a declarat că situația din Unga
ria „dăunează echilibrului" d n 
Europa ,cu toate consecințele le
gate de aceasta" Ivekovlci.a de
clarat că nu este de acord că 
evenimentele din Ungaria au Jost 
puse la cale de agenp străini și 
de dușmanii poporului ungar. Tot
odată, delegatul Iugoslaviei a re
levat că „nu exclude posibilitatea 
că lupta poporului ungar a fost 
folosită de anumite elemente, 
care nu au nimic comun cu ade
văratele interese ale poporului 
ungar".

Referindu-se la noua rezoluție 
americană provocatoare, delega
tul iugoslaviei a declarat că de
legația sa se îndoiește că această 
rezoluție poate exercita o influ
entă „pozitivă" asupra evenimen
telor din Ungaria Dimpoțrivă a 
spus lyekovict, ea poate să com
plice și să accentueze, situația 
încordată din această țară.

Următoarea ședință pentru .dis
cutarea aceleiași probleme a fost 
fixată pentru dimineața zilei de 
12 decembrie.

n întreprinderea „Electre-Ă 
cord" din Capitală se imprimări 
anual sute de mii de discuri, x 

»De curind, a început impri-6 
marea discurilor micrd-s'ilîon.y 
Discurile Electrecord Sînt multy 
căutate. Un mare număr de?< 
discuri se exportă anual in(< 
Franța, Anglia și în alte țări.)' 

In fotografie: tov. FaragoX 
Pantelimon lucrînd la presa. 
rea discurilor. n



Lucrările Congresului Partidului Comunist Italian Scrisoarea adresată de șeful delegafiei U. R. S. S. 
președintelui Adunării Generale a O.N.U.

Cuvîntarea tov. E. A. Furțeva Pentru încetarea amestecului S.U.A.
ROMA 10 (Agerpres). — In 

ședința din seara zilei de 9 de
cembrie a celui de-al VllI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Italian a luat cuvintul E. A. 
Furțeva care, din însărcinarea 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
a salutat pe delegații la Congres 
și pe toți comuniștii italieni.

Partidul Comunist Italian, a 
spus E. A Furțeva, a adus o 
mare contribuție la cauza victo
riei asupra fascismului, la rezol
varea unor sarcini atit de impor
tante pentru viața și viitorul în
tregii națiuni italiene cum este 
crearea Republicii Italiene și a- 
doptarea Constituției republicii, 
unirea tuturor forțelor sănătoase 
ale poporului italian la lupta 
pentru progresul economic și so
cial. pentru destinderea încordă
rii internaționale, pentru pace 
și. prietenie între popoare

Experiența istorică de 36 de 
ani a existentei Partidului Co
munist Italian a demonstrat cu 
toată claritatea că odată cu crea
rea lui clasa muncitoare din 
Italia a căpătat o avangardă 
înarmată cu învățătura marxist- 
leninistă, care apără cu abne
gație și pricepere interesele ei 
ce coincid cu Interesele națio
nale ale poporului italian.

Comuniștii italieni au acumu
lat o vastă și prețioasă expe
riență a muncii tn mase, au în
vățat să conducă masele, să în
vețe de la mase, să culeagă și să 
generalizeze părerile și năzuin
țele maselor, să verifice, să cori
jeze lozincile lor în cursul ac- 
tvității practice, să mobilizeze 
masele la lupta pentru satisfa
cerea cerințelor lor. pentru socia. 
l.sm.

Partidul Comunist Italian a fă
cut mult pentru întărirea organi
zatorică și ideologică a rinduri- 
lor sale, pentru întărirea unității 
partidului, educarea cadrelor, 
dezvoltarea democrației interne 
de partid, adică pentru tot ceea 
ce reprezintă însăși viața parti
dului Noi, comuniștii sovietici, 
înțelegem mindria voastră legiti
mă pentru că ați știut, să creați 
lin partid de masă și în același 
timp un partid de activiști, cel 
mai influent partid în rîndurile 
oamenilor muncii italieni, condus 
de Comitetul Central combativ și 
unit, in frunte cu eminentul mi
litant al mișcării comuniste și __  ___________ __
muncitorești internaționale tova- .vire la transformările 
rășul Paimiro Togliatti.

Partidul Comunist Italian luptă 
consecvent și neobosit pentru u- 
nitatea clasei muncitoare, pentru 
Unitatea democratică a majorită
ții poporului italian. De politica 
unității promovată de Partidul 
Comunist Italian sînt legate toate 
succesele oamenilor muncii ita
lieni in lupta lor pentru demo
crație, pentru apărarea nivelului 
de trai, împotriva ofensivei reac- 
țiunii și a monopolurilor capita
liste. Această politică zădărni
cește activitatea scizionistă a for
țelor care încearcă să slăbească 
rîndurile mișcării muncitorești și 
democratice.

Comuniștii din Italia luptă cu 
dirzenle și perseverență pentru 
unitatea de acțiune a celor două 
partide muncitorești, — comu
nist și socialist. Nu încape nici 
o îndoială că unitatea de acțiune 
contribuie la lărgirea influenței 
celor două partide și aduce un _  ____  ____ ____ ...
mare folos întregii mișcări mun- p”entru noi ’aventuri militare, fn 
citorești din italia. _ acest scop ei creează din nou at-

Clașa muncitoare din^ Italia nu niosfera războiului rece, organi- 
a... *->- zea2g 0 nouă cruciadă împotriva

partidelor comuniste și muncito
rești, caută să provoace sciziune 
și derută chiar în rînduri’.e forțe
lor democrației și socialismului 
Dușmanii ciasci muncitoare în
țeleg câ atit timp cit partidele 
comuniste stau ferm pe pozițiile 
marxism-'.eninismujui, apără în 
mod vigilent unitatea rîndurilor 
lor și întăresc legăturile solida
rității I 
calculele reacțiunii 
înfrîngerii.

Eșecul aventurii 
țtenare din Ungaria 
drept motiv al unei

partidului vostru, confirmă cu 6-lea plan cincinal un mare pas 
toată vigoarea fidelitatea comu- 
niștilor față de marxism-leninism, 
față de principiile internaționa
lismului proletar. Partidele co
muniste și muncitorești iși edu
ca membrii în spiritul solidari 
lății internaționale frățești, al 
ajutorului și sprijinului reciproc, 
în spiritul identității mărețeior 
scopuri istorice ale tuturor par
tidelor comuniste. Ele învață pe 
comuniști să vadă legătura din
tre lupta pentru rezo.varea pro
blemelor naționale, pe de o par
te, și lupta mișcării muncitorești 
internaționale împotriva imperia
lismului și a primejdiei războiu
lui. soarta dezvoltării lagărului 
socialist, întărirea și dezvoltarea 
lui cu succes, pe de altă parte.

Legăturile d ntre partidele co
muniste, schimbul de experiență 
și ajutorul reciproc pe baza de
plinei egalități în drepturi și a 
încrederii reciproce vor deveni 
tot maj strînse. Aceasta, firește, 
nu exclude varietatea formelor 
acestor legături și contacte, de
oarece e’e sint determinate de 
partidele Înseși și se schimbă în 
funcție de schimbarea condițiilor 
în care acționează partidele.

Comuniștii din Uniunea Sovie
tică au constatat cu satisfacție 
că Partidul Comunist Italian 
și-a exprimat solidaritatea cu ho- 
tăririle Congresului aț XX-lea al 
P.C.U.S. pe care le-a apreciat ca 
documente ce deschid noi pers
pective unității de acțiune a tu
turor partidelor clasei muncitoa
re peniru menținerea păcii, pen
tru interesele oamenilor muncii, 
noi perspective în înaintarea di
feritelor țări pe calea spre socia
lism,

Documentele-program, raportul 
profund și cu un conținut bogat 
al tovarășului Togliattj care sint 
discutate la congresul vostru do
vedesc că Partidul Comunist 
Italian caută să elaboreze în mod 
creator problema căilor și forme
lor de luptă pentru socia
lism in Italia. Firește câ 
pentru stabilirea acestor căi 
și forme de luptă au o 
importanță uriașă tezele princi
piale marxist-leniniste cu privire 
la puterea politică a clasei mun
citoare și la rolul conducător al 
avangardei sale, cu privire la în
tărirea alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea și cu celelalte pă
turi ale oamenilor muncii, cu pri- 
.1__  - - socialiste
în economia țării și la apărarea 
cuceririlor clasei muncitoare îm
potriva atentatelor din partea 
claselor exploatatoare. Totodată, 
este foarte important să se țină 
seama de specificul național, de 
condițiile economice, poiitice și 
sociale și de tradițiile istorice ale 
țării și poporului.

Congresul voslru este convocat 
în condițiile cînd in inlreaga lu
me crește mișcă rea largă pentru 
pace și progres social, condusă 
de clasa muncitoare și de avan
garda sa comunistă, se desîă- 
șoară marele proces de lichidare 
a sistemului colonial, se întă
rește și capătă puteri noj siste
mul mondial socialist.

Dușmanii păcii și democrației 
se străduiesc să slăbească ptin 
toate, mijloacele forța de rezis
tență a statelor și popoarelor iu
bitoare de pace, să provoace o 
agravare a situației internaționa
le și să creeze astfel condiții

în direcția Înfăptuirii sarcinii 
economice fundamentale a țării 
noastre de a ajunge din urmă 
și de a depăși cele mai dezvoltate 
țări capitaliste în ce privește 
producția pe cap de locuitor.

Înfăptuind hotărîtile Congresu
lui al XX-lea partidul nostru a 
abținut deja succese serioase în 
toate domeniile vieții politice, 
economice și culturale a țării. Li- 
chidind cu hotărîre cultul per
sonalității partidul aplică în mod 
neabătut principiile leniniste în 
viața și activitatea sa. întărește 
legăturile sale cu masele, dez
voltă democratismul socialist 
Puternici prin unitatea trainică a 
rîndurilor lor, înarmat! cu ho- 
tărîrile Congresului al XX-lea 
comuniștii din Uniunea Sovie
tică muncesc necontenit în nu
mele fericirii poporului și al în
floririi țării.

Marele popor chinez și po
poarele celorlalte țări ale siste
mului socialist au obținut mari 
succese pe calea construcției so
cialiste Sintem profund convinși 
că in întrecerea economică paș
nică dintre cele două sisteme 
socialismul va repurta o victorie 
hotărîtoare asupra capitalismu
lui.

Mișcarea comunistă interna
țională a devenit o forță uriașă.

Comuniștii au fost primii care 
au ridicat și poartă sus steagul 
luptei pentru pace. Ei nu au pre
cupețit și nu precupețesc forțe 
pentru a asigura popoarelor o 
pace trainică și îndelungată în 
prezent Întreaga omenire se con
vinge de faptul că inevitabilitatea 
fatală a războiului nu există, că 
printr-o luptă comună și consec
ventă pentru pace războiul poate 
fi preîntîmpinat. In același timp 
agresiunea împotriva Egiptului a 
confirmat tn mod convingător 
justețea concluziei că atîta timp 
cit exiștă imperialismul se men
ține și baza economică pentru iz
bucnirea războaielor. Se confirmă 
din nou că numai o luptă încor
dată și activă a forțelor iubitoare 
de pace, unitatea, vigilența și 
organizarea lor sînt capabile să 
transforme posibilitatea preîntîm- 
pinării războiului în realitate.

Comuniștii au fost și sînt 
pentru lărgirea și întărirea pre- 
teniei între popoare, pentru dez
voltarea colaborării între state 
indiferent de orînduirea lor Socia
lă. Pe această cale au și fost ob
ținute mari succese. Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice va 
face și în viitor tot posibilul pen
tru lărgirea legăturilor de prie
tenie ale poporului sovietic cu 
toate popoarele globului Poporul 
nostru nutrește cele mai priete
nești sentimente față de poporul 
italian iubitor de libertate și este 
ferm convins că există largi posi
bilități pentru îmbunătățirea con
tinuă și dezvoltarea multilatera
lă a relațiilor economice, culturale 
șl de altă natură între Uniunea 
Sovietică și Italia pe baza depli
nei egalități în drepturi și avan
tajului reciproc.

Să întărim și să dezvoltăm 
prietenia popoarelor noastre.

Apoi E. A. Furțeva a dat ci
tire salutului adresat Congresu
lui de către C.C. al P.C.U.S.

în treburile interne ale țărilor
de democrație populară

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 12 decembrie V. V. Kuz- 
nețov șeful delegației U.R.S S. la 
cea de a 11-a sesiune a Adunării 
Generale a O N U. a adresat pre
ședintelui Adunării Generale a 
O.N.U. o scrisoare însoțită de o 
notă explicativă. In scrisoare se 
spune :

Stimate domnule președinte, 
delegația Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste propune in
cluderea pe ordinea de zi a ce
lei de a 11-a sesiuni a Adunării 
Generale a problemei importante 
și urgente din punct de vedere al 
caracterului său : „Cu privire la 
amestecul S.U A. tn treburile in
terne ale țărilor de democrație 
populară și la activitatea tor sub
versivă împotriva acestor state".

Delegația roagă să se ia mă
suri In vederea examinării ime
diate de către Adunarea Genera
lă a acestei probleme.

Se anexează o notă explicativă, 
cu următorul conținut:

In ciuda faptului că problema 
activității subversive și de insti
gare a Statelor Unite ale Ame- 
ricil in treburile interne ale al
tor țări a fost discutată încă la 
sesiunile a 6-a și a 7-a ale Adu
nării Generale a O.N U., această 
activitate nu numai că nu a în
cetat ci, dimpotrivă, s-a intensi
ficat și mai mult.

Activitatea dușmănoasă a Sta
telor Unite este îndreptată împo
triva Albaniei, Bulgariei, Ceho
slovaciei, Poloniei, Rominiei. Un. 
gariei, Uniunii Sovietice, și ur
mărește subminarea orlnduirii 
politice aleasă in mod liber de 
popoarele acestor țări. Acest lu
cru a fost demonstrat în mod 
deosebit de grăitor de recentele 
evenimente din Ungaria precum 
și de intensificarea activității di
versioniste și de spionaj in ce
lelalte țări de democrație popu
lară.

Activitatea subversivă șl ames
tecul S.U A. In treburile interne 
ale altor state se manifestă sub 
cele mal diferite forme și anume:

Trimiterea masivă de agenți 
special pregătiți pentru organi-

Republicilor

zarea și desfășurarea pe scară 
largă a activității diversioniste șl 
de spionaj in interiorul țărilor 
socialiste, alocarea anuală de că
tre Congresul S.U.A, a unor fon. 
duri speciale pentru finanțarea 
organizațiilor subversive și a 
grupurilor diversioniste atit pe 
teritoriul statelor socialiste cit și 
în afara teritoriilor acestora pen
tru a lupta împotriva orindulrii 
existente in aceste țări, activita
tea de instigare a posturilor de 
radio americane din Europa oc
cidentală, printre care a postu
lui de radio „Europa liberă", 
lansarea de către americani in 
spațiul aerian al U.R.S.S. șl al 
țărilor de democrație populară 
a unor baloane aeriene cu 
nifeste care cheamă la 
coală, sabotaj și ia acte 
diversiune in aceste 
apeluri și mesaje adresate 
poarelor țărilor socialiste de către 
persoane cu răspundere și de oa
meni de stat din S.U.A. care 
cheamă la răsturnarea orlnduirii 
politice și economice din aceste 
țări etc.
Activitatea dușmănoasă a Ș.U.A. 

împotriva țărilor socialiste cons
tituie o încălcare gravă a Carte1 
O.N.U. și este incompatibilă cu 
principiile pe care statele membre 
ale O.N.U trebuie să le pună la 
baza relațiilor lor cu celelalte 
state. Această activitate duce la 
agravarea situației internaționale, 
la înrăutățirea relațiilor dintre 
state.

In aceste condiții, datoria or
ganizației Națiunilor Unite este 
de a adopta măsuri urgente in 
vederea lichidării activității sub
versive și a oricărui amestec din 
partea Ș.U A. in treburile inter
ne ale altor state.

In legătură cu aceasta, dele- 
gația U.R.S.S. consideră necesar 
ca in cadrul celei de-a 11-a se
siuni, Adunarea Generală să exa
mineze de urgență problema „Cu 
privire la amestecul Statelor U- 
nite în treburile interne ale ță
rilor de democrație populară șl 
la activitatea subversivă împo
triva acestor țărl“.

ma- 
răs- 

de 
tari, 
po-

Ședința Consiliului de Securitate
La ședința sa din 12 de

cembrie Consiliul de Securitate a 
adoptat in unanimitate hotărirea 
de a recomanda Adunării Gene, 
rale să admită Japonia in rindu- 
rile membrilor O.N.U.

Apoi a fost pusă la vot rezo
luția care recomandă admiterea

CREȘTERI DE PREȚURI 
IN ANGLIA

La 10 decembrie Camera Co
munelor din Anglia a adoptat 
cu 313 voturi contra 253 proiec
tul de lege cu privire la majo
rarea taxelor vamale la importa
rea in Anglia a benzinei cu un 
șiling pentru un galon. S-a a- 
nunțat de asemenea o nouă ma
jorare a prețurilor la diferite 
mărfuri în urma măririi prețuri
lor la produsele petrolifere.

In majoritatea regiunilor din 
Anglia, prețul plinii s-a mărit

In rlndul membrilor O.N.U. a Re
publicii Populare Mongole. Pen
tru admiterea R.P. Mongole au 
votat reprezentanții U.R.S.S., Iu
goslaviei, Iranului și Republicii 
Peru, împotrivă — reprezentuntul 
Cubei și cianhaișistul. Reprezen
tanții S.U.A., Angliei, Franței, 
Belgiei și Australiei, s-au abținut 
de la vot. Astfel admiterea R.P. 
Mongole in O.N.U. a fost tm- 
piedicată.

Rolul istoric a lui G. V. Plehanov 
in mișcarea muncitorească rusă 

internaționalăȘi
MOSCOVA 12 (Agerpres). -
După cum s-a mai anunțat, la 

ședința festivă de la Teatrul 
mare de stat al U.R.S.S. a or
ganizațiilor de partid și obștești 
și a cercurilor științifice din ca
pitala U.R.S.S. consacrată cente
narului nașterii lui Gheorghi Va- 
lentinovici Plehanov, acad. M. B. 
Mitin, membru al C. C. al 
P.C.U.S., a prezentat raportul 
„Roiul istoric al lui G. V. Ple
hanov în mișcarea muncitoreas
că rusă și Internațională".

Poporul sovietic, a spus M. B. 
Mitin, sărbătorind astăzi 100 de 
ani de la nașterea lui Gheorghi 
Valentinovlci Plehanov cinstește 
cu un profund respect memoria 
primului propagandist din Ru
sia al mărețelor idei ale marxis
mului. luptător neînfricat pentru 
concepția materialistă asupra lu
mii. unul din activiștii eminenți 
ai mișcării muncitorești ruse și 
internaționale.

Plehanov face parte din acea 
strălucită cohortă de luptători ale 
căror nume sint tnindria și glo
ria poporului nostru. Încă in a- 
nii 80 ai secolului trecut Pleha
nov a vestit rolul istoric al cla
sei muncitoare ruse, a fost înte
meietorul primei organizații mar
xiste din țara noastră — grupul 
„Eliberarea muncii". El a avut 
un mare rol in apărarea și răs- 
pindirea ideilor marxismului in 
Rusia.

Cunoscînd temeinic operele lui 
Marx și Engels și propagind 
concepția marxistă despre lume 
G. V. Plehanov a determinat o 
adevărată revoluție in gindirea 
intelectualității revoluționare pro
gresiste ruse. Marele 
rit al lui Plenanov constă 
ceea că el a arătat pentru 
oară misiunea istorică a 
muncitoare din Rusia ca

Raportul prezentat 
de acad. M. B. MITIN

me- 
în a- 
prima 
clasei 
tortă

principală capabilă 1 să Înfrîngă 
absolutismul rus și să deschidă 
calea dezvoltării progresiste a 
țării. i
‘ Raportorul a vorbit tn conti

nuare despre însemnătatea grupu
lui „Eliberarea muncii" întemeiat 
de plehanov in 1883. grup care a 
pus bazele Creării partidului poli
tic muncitoresc marxist în Rusia 
și a făcut primul pas în întim- 
pinarea mișcării muncitorești.

O mare însemnătate o au te
zele despre rolul personalității și 
a maselor populare .în istorie ex
puse de Plehanov atît în această 
carte, cit și intr o serie de alte 
lucrări din aceeași perioadă.

O mare parte din rapqrt a fost 
consacrată meritelor istorice ale 
lui G. V. Plehanov în demasca
rea ideologică a nârodnicfșmul'ti, 
căruia V 1. Lenin i-a dat lovi
tura definitivă.

Raportorul a vorbit în conținu, 
are despre activitatea lui Pleha
nov în pțrioada creării progra
mului partidului marxist dih Ru
sia, despre meritele lui în elabo-

rarea acestui program. El a sub
liniat că polemica din 1902'dintre 
G. V. Plehanov și V. I. Lenin in 
legătură cu problemele progra
matice a fost începutul acelor di
vergențe caie s-au ivit între Le
nin și Plehanov ulterior. In ace
lași timp, pe vremea aceea Ple
hanov dorea să mențină unita
tea în rlndul soclal-democraților. 
II iritau numeroasele discursuri 
ale menșevicilor în cadrul con
gresului care voiau cu orice preț 
sa-1 despartă de V, 1. Lenin.

Un capitol special al raportului 
a fost consacrat analizei moște
nirii teoretice a lui Plehanov în 
domeniul filozofiei marxiste, ro
lului său ca luptător pentru con
cepția științifică materialistă asu
pra lumii.

Un mare interes prezintă cri
tica pe care a făcut-o Plehanov 
filozofiei și sociologiei burgheze 
contemporane, critică care este 
tot atit de actuală și in zilele 
noastre. Plehanov ridiculiza cu o 
adîncă ironie pe diferiți „con- 
teștatori" contemporani ai mate
rialismului.

Și astăzi, a spus academicia
nul Mitin, mulți filozofi șl socio
logi burghezi se străduiesc za
darnic să „conteste" materia
lismul. Pe acest tărim a hotărît 
să-și încerce forțele și dl. Dulles. 
In cartea sa „Război sau pace" el 
cere lichidarea materialismului 
„respingerea sa Integrală" pen* 
trp ci, spune el, această teorie 
este grosolană, nu recunoaște in
dividualitatea, neagă idealuri 
inalte.

G. V. Plehanov a ironizat pe 
vremea sa pe „contestatorii" ma
terialismului. El compara felul in 
care ei înțelegeau materialismul 
cu ideile unei soții de consilier 
care considera că sensul teoriei 
lui Darwin se rezumă la acea 
teză revoltătoare, că ea, o soție 
onorabilă de funcționar, nu ar 
fi altceva decit o maimuță împo
dobită cu o bonetă. Probabil, a 
spus raportorul, că dl. Dulles 
înțelege materialismul la fel cum 
soția consilierului înțelegea teo
ria lui Darwin.

Academicianul Mitin a vorbit 
apoi despre moștenirea ideologică 
a lui Plehanov in legătură cu 
problemele teoriei literaturii și 
artei, despre aportul său impor
tant in elaborarea teoriei mar
xiste a esteticii

Numele lui G. V. Plehanov 
— spune acad. M.'tîn — este cu
noscut nu numai clasei munci
toare ruse, ci și păturilor înain
tate ale oamenilor muncii din 
toate țările.

Raportorul arată că după Con
gresul al II-lea al partidului în
cep șovăielile și devierile lui G. 
V. Plehanov de la marxismul 
revoluționar, trecerea sa pe pozi
țiile oportunismului 
mele tactice, ceea ce 
poziții defensiste în timpul pri
mului război mondial, la o atitu
dine negativă față de Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie.

Raportorul a vorbit despre 
cauzele pozițiilor politice greșite 
ale lui Plehanov după Congresul 
al II-lea al P.M.S.D.R.. poziții

Va uita niciodată învățămintele 
grele ale trecutului, cînd lipsa de 
unitate a rîndurilor el a contri
buit la victoria fascismului.

Experiența bogată a luptei 
pentru unitatea de acțiune tn 
mișcarea muncitorească italiană, 
franceză și a celorlalte partide 
comuniste ajută la elaborarea li
niei de dezvoltare a contactelor 
și legăturilor dintre partidele și 
organizațiile clasei muncitoare, 
care reprezintă zeci de milioane 
de oameni ai muncii.

Dușmanii clasei muncitoare, a 
continuat E. A. Furțeva, au de
pus mari eforturi pentru ca fo
losind criticile aduse cultului 
personalității de partidul nostru 
să semene confuzie, să dezorga
nizeze rîndurile partidelor comu
niste, prietenia șl legăturile fră
țești dintre ele. Ei sînt foarte 
îngrijorați de faptul că în Uniu
nea Sovietică și în țările de de
mocrație populară se lichidează 
în mod hotărît urmările dăună
toare ale cultului personalității, 
se întărește legalitatea, se dez
voltă' democrația socialistă, crește 
activitatea in muncă și activita
tea politică a maselor.

Prin campania zgomotoasă și 
falșă în jurul „destalinizării", 
dușmanii socialismului se stră
duiesc în primul rînd să abată 
atenția clasei muncitoare și a 
partidelor ei de la sarcinile prin
cipale — lupta pentru pace, de
mocrație, socialism, pentru unita
tea clasei muncitoare — iar în 
al doilea rînd să extindă critica 
unor greșeli comise într-o anu
mită etapă istorică asupra tutu
ror cuceririipr uriașe ale țărilor 
socialismului, să ponegrească 
orînduirea lor socială și de stat, 
principiile democratismului socia
list, să arunce umbră asupra mă
rețelor idei marxist-leniniste.

Campania de calomnii a forțe
lor reacționare nu le-a dat însă 
rezultate'.e așteptate. Partidele 
comuniste și muncitorești con
damnă în unanimitate cultul 
personalității, dar recunosc de 
asemenea in unanimitate necesi
tatea de a apăra în comun de 
atacuri'e dușmanului sistemul 
mondial socialist și de a dezvol
ta marile cuceriri ale mișcării 
comuniste internaționale. 
rR.ecente!e cohg-ese ale 
lor comuniste chinez, 
precum și actualul congreș al

Precum funia...

proletare internaționale,
” sint sortite

care au fost tn primul rînd re
zultatul neînțelegerii de către el 
a caracterului epocii noi, epocii 
imperialismului și a revoluțiilor 
proletare.

M. B. Mitin a vorbit apoi des
pre atitudinea lui V. I. Lenin 
față de G. V. Plehanov. V. L 
Lenin a acordat o înaltă aprecie
re inteligentei sale, uriașelor sale 
cunoștințe, luptei sale pentru fi
lozofia marxistă. După 1914 cînd 
Plehanov s-a situat pe poziții 
defensiste V. I. Lenin și-a schim
bat brusc atitudinea față de din- 
sul. Dar și în acești ani Lenin 
n-a încetat să acorde o înaltă a- 
preciere lucrărilor lui Plehanov 
din prima perioadă a activității 
sale. în special operelor sale filo
zofice.

Tn perioada istorică actuală
— spune în încheiere raportorul
— cînd socialismul a devenit o 
forță uriașă, cind sistemul socia
list mondial care s-a format are 
o influență tot mai mare asupra 
întregului mers al istoriei ome
nirii. cind învățătura marxistă 
își sărbătorește mărețele sale vic
torii, ne amintim cu un deosebit 
respect și căldură de G. V. Ple
hanov, primul propagandist al 
ideilor marxiste in Rusia.

Astăzi, cînd reacțiunea impe
rialistă se străduiește cu înfrigu
rare să oprească mersul înainte 
al istoriei, desfășoară una după 
alta campaniile monstruoase de 
calomnii împotriva forțelor socia
lismului. împotriva U.R.S.S. și a 
țărilor de democrație populară, 
cînd forțele negre ale imperialis
mului au organizat rebeliunea 
contrarevoluționară din Ungaria 
și agresiunea împotriva Egiptu
lui, arătindu-și încăodată rinje- 
tul de fiară al colonialismului șf 
al contrarevoluției, nu poți să 
nu-ți amintești de minunatele 
cuvinte ale lui Plehanov : „A în
cerca să încetinești mișcarea so
cialistă contemporană inseamră 
să săvirșești cel mai greu păcat 
împotriva umanității și culturii".

Partidul nostru creat de V I. 
Lenin și de tovarășii săi de luptă, 
a parcurs o cale glorioasă și e- 
roică. Nici urt fel de încercări 
grele, nici un fel de atacuri duș
mane n-au slăbit spiritul său re
voluționar, dorința sa de a re
purta victoria. Dimpotrivă, e'e 
i-au întărit, și l-au oțelit ca avan
gardă de luptă a poporului. .

In mărețele faple ale Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, In activitatea înțeleaptă a 
Partidului Comunist Chinez, In 
activitatea partidelor comuniste și 
muncitorești din țările de demo
crație populară, tn lupta eroică a 
partidelor comuniste din Franța, 
Italia și din alte țări — teoria 
marxist-leninistă se îmbogățește 
și se dezvoltă in mod creator, 
transformîndu-se tot mai mult 
într-o puternică forță mobiliza
toare, pentru toți luptătorii pen
tru pace, socialism și libertatea 
popoarelor.

Trăiască învățătura nemuri
toare a lui Marx-Lenin, care lu
minează calea popoarelor spre 
pace și socialism I

Trăiască gloriosul partid comu
nist al Uniunii Sovietice, păstră
torul credincios al tradițiilor re
voluționare ale poporului nostru, 
luptător consecvent pentru trium. 
ful ideilor marxism-leninismului.

în proble- 
îl aduce pe

Noi eșecuri ale reacțiunii 
în Ungariacu Anglia și Franța „sint chiar 

mai încordate decit se crede".
Motivele sint cunoscute. Pășind 

pe calea aventurii In Orientul 
Mijlociu, Anglia și Franța s-au 
compromis. Statele Unite vor să 
profite pentru a le lua locul și de
sigur aceasta nu vor s-o facă tn 
nici un caz platonic, ci subordo- 
nlnd interesele economice anglo- 

_  __  ____  .. franceze celor americane. Este 
părerile participanților la pactul grăitor tn această privință și as- 
Atlantic s-au confruntat in ca- pectul pe care corespondentul din 

...__ ... „ — Londra al ziarului vest-german
„Die Welt" il releva intr-un ar
ticol intitulat sugestiv „Aventura 
din Suez". Referindu-se la agre
siunea împotriva Egiptului, co
respondentul scria că aceasta a 
distrus iluziile că Marea Brita- 
nie ar fi o putere mondială și de 
aceea alianța anglo-americană 
trebuie revizuită. Revizuirea la 
care se referă ziarul vest-german 
are in vedere bineînțeles întă
rirea rolului conducător al S.U, A. 
și remorcarea fără ezitare a par
tenerilor europeni la politica 
americană.

Cercurile conducătoare ale

Săptămtna care a început este 
marcată de o febrilă activitate a 
diplomafiei americane in Europa 
occidentală. Odată cu pre
zenta prematură a secretarului De
partamentului de stat, Dulles, la 
Paris s-au deschis tratativele 
tripartite anglo-franco-americane 
In vederea reconstituirii „armo
niei" vechiului „triumvirat" con
ducător al lumii atlantice. Marți

cum o politică de mină forte. 
Cum să se renunțe la arestări 
atita vreme cit au loc acte de 
banditism și jafuri ? Vrem să 
trăim fără teamă. Pentru aceasta 
trebuie insă ordine și instaurarea 
ordine! depinde de voința noas
tră.

Văzînd că in ciuda unor în
cercări de intimidare o mare 
parte din muncitori s-au prezen
tat totuși la întreprinderi, provo
catorii au tras focuri de armă a- 
supra muncitorilor.

Cu toate că unele consilii mun
citorești și-au însușit lozinca con
trarevoluționară a fostului Con
siliu muncitoresc din Budapesta 
și au proclamat o grevă de 48 de 
ore, in numeroase întreprinderi 
greva a fost parțială și a durat 
mult mai puțin.

La 12 decembrie au lucrat mult 
mai mulți oameni ai muncii de- 
cît in ziua precedentă.

Ceea ce a caracterizat eveni
mentele din ultimile două zile, 
după cum subliniază postul de 
radio Budapesta, este faptul că 
„muncitorii din Budapesta au 
pornit din nou contraofensiva îm
potriva acelora care tulbură or
dinea, împotriva grevei, pentru 
muncă productivă, pentru viață.

BUDAPESTA 12 (Agerpres). 
— In ziua de 12 decembrie Di
recția Generală a Poliției din 
Budapesta a dat publicității un 
comunicat tn care se arată că 
planul „Consiliului Muncitoresc 
din Budapesta" (care a fost dizol
vat de guvern) de a tace ca mun
ca să înceteze timp de 48 de ore 
pentru a stîrni panică a eșuat. 
In cea mai mare parte a uzinelor 
se spune în comunicat, munca a 
continuat în mod obișnuit. Ele
mente rău intenționate au încer
cat să intimideze pe muncitori 
prin propagandă mincinoasă și 
amenințări cu forța. Autoritățile 
au dat tot sprijinul celor care 
doreau să continue munca și a- 
cest fapt a fost primit cu mare 
satisfacție de muncitorii din în
treprinderi.

După cum se știe, colectivele 
a numeroase întreprinderi mari 
din capitală s-au pronunțat cate
goric împotriva oricărei greve. 
Tntr-un apel lansat luni, Consi
liul Muncitoresc al întreprinderi
lor metalurgice din Csepel arăta 
că este necesar „ca toți munci
torii să analizeze situația și să-și 
dea seama că trebuie să mun
cească". Recunoaștem, se spune in 
apel, că evenimentele necesită a-

Ajutor american pentru „altații anglo-francezi
(din „Narodna Mladej") 

britanică să-și poată reveni de pe 
urma ajutorului american. Nu 
trebuie să insistăm de altfel mult 
asupra faptului că nici situația 
și poziția Franței n-ar fi in vreun 
fel ameliorată de factori asemă
nători cu cei care i se propun 
Angliei. Să amintim numai că un 
ziar de dreapta ca „L’Aurore" 
scria cu vădită nemulțumire că 
„Statele Unite vor să păstreze 
avantajul pe care li-l oferă ac
tuala situație".

Judecind modul tn care S.U.A 
vor cică să-și ajute partenerii 
să iasă din situația care s-a 
creat in urma agresiunii împo
triva Egiptului. nu putem să nu 
observăm că un asemenea ajutor 
este ca și funia pentru spinzurat

La contradicțiile majore dintre 
contradicții 

ce încep cu încercarea americană 
de a dicta politica economică in 
Orientul Mijlociu, In problema 
înarmării și a strategiei etc. se 
adaugă și altele a căror impor
tanță nu trebuie deloc subapre. 
ciată.

Odată cu dorința de a prețui 
cit mai, dur conducerea alianței 
occidentale In ansamblu, S.U.A 
caută in tratativele din această 
săptămină o ieșire din propriile 
lor dificultăți. In acest sens, a- 
genția „France Presse" relata că 
cercurile guvernante americane 
iși dau seama că „consecințele 
evenimentelor din Orientul Mij
lociu pot însemna distrugerea o- 
perei întreprinse de țările euro
pene cu ajutorul S,Q A., pentru 
restabilirea economiei". Cu alte 
cuvinte, aceste cercuri iși dau 
seama de posibilitatea unet gra
ve crize economice „in însăși 
inima , apărării vitale a S,U,A.“. 
după cum se exprima ageăția 
susmenționată.

Febrila săptămină diplomatică, 
inaugurată acum clteva zile la 
Paris, care culminează cu impor
tanta sesiune a Consiliului 
N.A.T.O. are loc sub semnul unor 
divergențe de neîmpăcat.

Z. FLOREA

perea aprovizionării cu petrol 
din Orientul Mijlociu. Statele 
Unite sint hotărite să le ajute tn 
toate domeniile,.!.".

Această orientare s-a făcut sim
țită atit in conversațiile purtate 
pe rind de Dulles cu Lloyd și 
Pineau, cit și tn primele zile de 
dezbateri tn Consiliul N.A.T.O.

Tipul de ajutor oferit de S.U.A. 
a fost dezvăluit chiar inainte ca 
el să fie discutat cu cei intere- 
safi, tn timpul elaborări dife
ritelor variante ' ale sale tn can
celariile americane. Astfel, cu ci- 
teva zile in urmă, agenția „Asso
ciated Press" comunica faptul că 
„s-ar putea, ca sprijinul necesitat 
de țările aliate să se dovedească 
atit de mare Incit să fie nevoie 
de un ajutor american, eventual 
in felul . planului Marshall...", partenerii atlantici. 
Transformarea necazurilor parte-

contrarevolu- 
a fost folosit 

____ ___ noi campanii 
anticomuniste și antisovietice de 
minciuni și calomnii.

Numai filistinii disperați ar 
putea afirma că forțele contrare
voluționare din Ungaria, spriji
nite de cercurile imperialiste au 
fost interesate în dezvoltarea in
dependenței și democrației.

Fiind devotată pînă la capăt 
cauzei păcii și socialismului 
Uniunea Sovietică a răspuns la 
chemarea guvernului ungar care 
i-a cerut ajutor și a ajutat for
țelor socialiste din Ungaria să 
bareze calea fascismului.

Neținînd seama de campania 
isterică a reacțiunii . furibunde, 
toți partizanii adevărați ai pâ; 
cii și progresului vor da o justă 
apreciere acestei acțiuni a 
Uniunii Sovietice, care a salvat 
milioanele de oameni ai muncii 
din Ungaria de fascism

Dușmanii unității proletare in
ternaționale au organizat nu o- 
dată „cruciade" împotriva socia
lismului. Dar de fiecare dată par
tidele comuniste și muncitorești 
au aflat de manevrele dușma
nilor, au dat o ripostă dușmani
lor, precum și elementelor opor
tuniste și scizioniste, demonstrîn- 
du-și unitatea lor politică, devo
tamentul lor de nezdruncinat 
față de ideile marxism-leninismu- 
lui. Fără îndoială că și de data 
aceasta partidele comuniste Iră- 
țești, drept răspuns la uneltirile 
dușmanilor lor, vor ridica și mai 
sus gloriosul steag marxist al 
internaționalismului proletar și. 
sprijinindu-se pe unitatea lof 
ideologică și pe solidaritatea fră
țească-, își- vor -«tringe și mai

__ 'pairii decenii, a
spus apoi vorbitoarea. Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice 
conduce construirea societății noi. 
Congresul al XX-lea al P.C U.S. a 
chemat partidul și poporul sovie
tic să facă în decursul celui de-al

partide-, mult-^înduri le-, 
Francez/ aproape
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drul sesiunii Consiliului N.A.T.O. 
la care participă miniștrii de ex
terne, miniștrii apărării și mi
niștrii de finanțe respectivi. Tot
odată s-au purtat paralel discu
ții intre participanții la Uniunea 
Europei occidentale, iar către 
sfirșitul săptămlnii. la 15 decem
brie, va lua loc tn jurul mesei ro
tunde Comitetul miniștrilor Con
siliului european.

Motivul acestei prodigioase ac
tivități a diplomației americane, 
tn special, este de fapt, ivirea 
unor grave carențe tn alianța oc
cidentală pe care Statele Unite, 
profitind de slăbiciunea manifes
tată de principalii lor parteneri, 
Anglia și Franța, tri urma eșe
cului aventurii din Orientul 
Mijlociu, vor să tragă, cum se 
spune, spuza pe turta lor.

I ncriminările reciproce care^ 
s-au revărsat tn coloanele, presei 
occidentale n-au lăsat nici o tn- 
doială asupra „armoniei" care 
domnește tn cadrul colaborării 
dintre partenerii atlantici, . iar 
chemările la „reafirmarea priete
niei tradiționale" au mai degra
bă rezonanța unul prohod. Vechi
lor neințelegeri legate de pro
blema dacă „NA.T.O. să se rezu
me numai la problemele pur mi
litare, sau să îmbrățișeze și pro
bleme economice" căreia va tre
bui să-i găsească un răspuns 
„Comitetul înțelepților" (alcătuit 
din reprezentanții Canadei, Nor
vegiei și Italiei), li s-qu adăugat 
alte și alte noi motive de diver
gențe care se manifestă cu pute
re. „Trebuie să găsim cu orice 
preț modalitatea de a îngropa di
vergențele dintre noi..." a decla
rat șeful diplomației americane, 
Dulles, făcind tn mod evident 
aluzie la contradicțiile care au 
răbufnit in urma agresiunii îm
potriva Egiptului. Iar „Daily 
Mirror" adăuga că relațiile S.U.A.
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bussines rentabil pentru S.U A.— 
iată deci obiectivul imediat urmă
rit de diplomația americană.

Dar pentru a aprecia la justa 
valoare cum este primită in An
glia, de pildă, „mărinimia" ame
ricană și dorința diplomației a- 
mericane de a vedea rezolvate 
problemele pentru care Iși măr
turisește atit de patetic îngrijo
rarea, nu trebuie să mergem prea

S.U.A. nu vor cu nici un chip să 
lase neexploatată o asemenea si
tuație ca cea In care se află An
glia și Franța. Fie că este vorba 
de impunerea voinței pe plan po
litic, fie că este vorba de „aju
torarea" economică care are, In 
vedere aservirea tri acest, dome
niu, diplomația americană este 
gata să acționeze. Sub mantia 
anticomunismului, S.U.A. vor 
să-și asume in mod temeinic și „ .
declarat misiunea de „conducere departe. Este suficient să rășfoim 
a lumii libere". Mijloacele de presa britanică, fie chiar și acele 
conducere, cu alte cuvinte, mij
loacele de supunere a partenerilor 
mai slabi, au fost evocate de în
suși secretarul de stat. Dulles la 
sosirea sa la Paris, duminică du
pă amiază: „Națiunile occidentale 
din Europa — a spus el — tre
buie să găsească un mijloc de 
a-și menține economia și In împre
jurările care au provocat intreru-

ziare care pină deunăzi spriji
neau fără nici o rezervă politica 
americană. Revista „Observer" 
scria de pildă in numărul său de 
duminică: „Viitorul nostru va fi 
asigurat numai dacă vom încu
raja dezvoltarea relațiilor gintre 
Europa occidentală și Common
wealth". Revista nu amintea de 
loc de posibilitatea ca economia

șl intr-un articol publicat de zia
rul „New Leader", care apare la 
New York, „a căutat in mod in
tenționat să știrbească prestigiul 
Iugoslaviei și Interesele vitale ale 
poporului iugoslav".

După cum anunță agențiile de 
presă, Djilas a fost condamnat la 
3 ani închisoare.

• Ministerele Muncii și Comer
țului din S.U.A. au dat publici
tății un raport in care se spune 
că în luna noiembrie numărul șo
merilor din Statele Unite a cres
cut „brusc". Potrivit datelor, în 
luna petombrie numărul- șomeri
lor s-a ridicat la 2.463.000, o 
creștere de ,554.000 față de luna 
octombrie. Cel mai mare număr 
de șomeri se înregistrează în rin-

• O delegație a Biroului Poli
tic al Comitetului Central al Par
tidului Socialist Unit din Ger
mania, formată d'n Hermann 
Matern, Friedrich Ebert și Hein
rich Rau, a plecat la Varșovia 
unde a avut convorbiri cu o de
legație a Biroului Politic al Co
mitetului Central, sl Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, 
mată din Wladislaw 
Ștefan Jendryclrowski 
Rapacki.
• După cum anunță . 

radio Belgrad, la 12 decembrie la 
Tribunalul regional din Belgrad 
a început procesul lui Milovan 
Djilas. După cum arată postul de 
radio, Djilas este acuzat de fap- 
tul că intr-o declarație făcută a- dunle muncitorilor agricoli, din 
genției franceze France Presse construcții și industria lemnului.

fot-- 
Gomulka, 
și Adam

postul de
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