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COMUNICAT
cu privire la Consfătuirea reprezentanților 

partidelor comuniste și muncitorești clin țările socialiste
Intre 14 și 16 noiembrie 1957, la Moscova a avut loc 

o Consfătuire a reprezentanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste. La Consfătuire au luat 
parte delegații ale Partidului Muncii din Albania, Parti
dului Comunist Bulgar, Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Partidului Comunist Chinez, Partidului Muncii 
din Coreea, Partidului Socialist Unit din Germania, Par
tidului Popular Revoluționar Mongol, Partidului Munci

toresc Unit Polonez, Partidului Muncitoresc Romin, Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar, Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam.

La consfătuire a fost adoptată în unanimitate o Decla
rație a Partidelor Comuniste și Muncitorești din țările 
socialiste, al cărei text se publică. j

DECLARAȚIA
Consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste 

și muncitorești din țările socialiste,
care a avut loc la Moscova între 14 și 16 noie brie 1957

Reprezentanții Partidului Muncii din Albania, Partidului Co
munist Bulgar, Partidului Comunist din Cehoslovacia. Parti
dului Comunist Chinez^ Partidului Muncii din Coreea, Partidu
lui Socialist Unit din Germania, Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Partidului 
Muncitoresc Romin, Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam au discutat în cadrul Consfătuirii proble
mele actuale ale situației internaționale contemporane și ale 
luptei pentru pace și socialism, precum și problemele relațiilor 
dintre ele.

Schimbul de păreri a arătat unitatea de vederi a partidelor 
comuniste și muncitorești reprezentate la Consfătuire, în toate 
problemele examinate și unanimitatea lor în apreciereș situației 
internaționale contemporane. In cursul discuțiilor purtate, la 
Consfătuire au fost abordate de asemenea probleme generale 
ale mișcării comufiiste internaționale. Elaborînd proiectu1 de 
Declarație, participanții la Consfătuire s-au consultat cu repre
zentanții partidelor frățești din țările capitaliste. Partidele fră
țești care nu au participat la Consfătuire vor aprecia și vor 
hotărî singure cum să procedeze în ceea ce privește conside
rentele expuse în prezenta Declarație. _ ,

I.
Conținutul principal al epocii noastre este trecerea de la capi

talism la socialism, inaugurată de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie din Rusia. In prezent, mai mult de o treime din 
populația lumii întregi — peste 950 de milioane de oameni — 
a pășit pe calea socialismului și construiește o viață nouă. 
Dezvoltarea uriașă a forțelor socialismului a stimulat creșterea 
impetuoasă a mișcării naționale antiimperialiste din perioada 
de după război. In ultimii 12 ani, în afară de Republica Popu
lară Chineză, Republica Democrată Vietnam și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, au scuturat iugul colonial alți peste 
700 de milioane de oameni, creîndu-și propriile lor state națio
nale suverane. Popoarele țărilor coloniale si dependente, men
ținute încă în robie, intensifică lupta pentru eliberarea lor na
țională Dezvoltarea socialismului și mișcarea de eliberare 
națională au accelerat simțitor procesul de destrămare a impe- 
nalismului.-Sea mai mare parte a omenirii a ieșit de sub domi
nația de odinioară a imperialismului. In statele imperialiste, 
societatea este sfîșiată de profunde contradicții de ciasă, pre
cum și de contradicții ascuțite între aceste state : cît despre 
clasa muncitoare din aceste țări, ea se opune cu tot mai 
multă hotărîre politicii imperialismului și a monopolurilor, 
luptă pentru îmbunătățirea condițiilor sale de viață, pentru 
drepturi democratice, renlru pace si socialism.

In epoca noastră, dezvoltarea mondială este determinată de 
mersul și de rezultatele întrecerii dintre cele două sisteme so
ciale opuse. In decurs de 40 de ani, socialismul, ca sistem so
cial, a dovedit că este cu mult superior capitalismului. Socia
lismul a asigurat dezvoltarea forțelor de producție într-un ritm 
nemaicunoscut și inaccesibil pentru capitalism, a asigurat creș
terea nivelului material și cultural de viață al oamenilor mun
cii. Marile succese ale Uniunii Sovietice în domeniul economiei, 
științei și tehnicii, rezultatele obținute de celelalte țări socia
liste în construcția socialistă demonstrează în mod convingător 
marea forță vitală a socialismului. In statele socialiste, masele 
de oameni ai muncii se bucură de adevărate libertăți și drep
turi democratice, puterea populară asigură unitatea politică a 
maselor populare, înfăptuiește egalitatea și prietenia între na
țiuni, promovează o politică externă de menținere a păcii în 
lumea întreagă și de sprijinire a luptei de eliberare a popoarelor 
asuprite. Sistemul mondial al socialismului, care crește și se 
întărește, exercită o influență tot mai mare asupra situației 
internaționale, în interesul păcii, progresului și libertății po
poarelor.

In timp ce socialismul se găsește în plin avînt, imperialismul 
este în declin. Pozițiile imperialismului au slăbit considerabil, 
ca urmare a destrămării sistemului colonial. Țările care au 
scuturat iugul colonialismului își apără independența cucerită 
și luptă pentru dobîndirea independentei economice, pentru 
pace între popoare. Existența sistemu'ui socialist, aiutorul acor
dat acestor țări de către țările socialismului pe bază de egali
tate în drepturi și colaborarea dintre țările socialiste și aceste 
țări în lupta pentru pace, împotriva agresiunii, înlesnesc po
poarelor din tarile care au scuturat iugul colonialismului posi
bilitatea de a-și apăra libertatea națională și de a înainta pe 
calea progresului social.

In statele imperialiste s-a ascuțit contradicția dintre for
țele de producție și relațiile de producție; sub multe rapor
turi știința și tehnica contemporană nu sînt folosite în inte
resul progresului social. în interesul întregii omeniri, deoa
rece capitalismul încătușează și frînează dezvoltarea forțe
lor de producție ale societății. Economia mondială capitalistă 
rămîne șubredă și nestabilă. Conjunctura relativ înaltă care 
se menține deocamdată într-un șir de țări ale lumii capita
liste. a apărut într-o măsură considerabilă pe baza lipsită de 
trăinicie a cursei înarmărilor și a altor factori trecători. Eco
nomia capitalistă nu poate însă să evite noi si profunde zgu
duiri și crize. Conjunctura vremelnică menține iluzii refor
miste în rîndurile unei părți a muncitorilor din țările capi
taliste. In perioada de după război unele pături ale clasei 
muncitoare din tarile capitaliste cu un înalt nivel de dezvol
tare au reușit, în lupta lor împotriva exploatării tot mai 
intense, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, să obțină o 
anumită mărire a salariilor, deși într-o serie din aceste tari, 
salariul real este la un nivel mai scăzut decît cel dinainte de 
război. Dar în cea mai mare parte a lumii capitaliste. în
deosebi în țările coloniale și dependente, milioane de 
oameni ai muncii se află în mizerie. Continuă ruinarea și 
pauperizarea masei de bază a țărănimii ca urmare a pă
trunderii largi a monopolurilor în agricultură și a politicii 
preturilor, impusă de ele. a sistemului creditului bancar 
și al împrumuturilor precum și a creșterii impozitelor, pro
vocată de cursa înarmărilor. Se ascut contradicțiile nu 
numai intre burghezie și clasa muncitoare, ci și între bur
ghezia monopolistă și toate păturile poporului. între bur
ghezia monopolistă din S.U.A., pe de o parte, și popoarele 
și chiar burghezia din alte tari capitaliste, pe de altă parte. 
Oamenii muncii din tarile capitaliste trăiesc, astăzi în con
diții care îi fac tot mai mult să se convingă că singura 
ieșire din situația lor precară este socialismul. In felul 
acesta se creează posibilități tot mai favorabile pentru atra
gerea lor în lupta activă pentru socialism.

Cercurile imperialiste agresive din S.U.A.. promovînd așa- 
numita politică de pe poziții de forță, aspiră la dominația 
asupra majorității țărilor din lume și încearcă să împiedice 
mersul înainte al omenirii în conformitate cu legile de dez
voltare a societății- Sub paravanul „luptei împotriva comu
nismului". ele se străduiesc să subordoneze dominației lor 

un număr tot mai mare de țări, le împing spre lichidarea 
libertăților democratice, amenință independența națională a 
țărilor capitaliste dezvoltate, vor să pună într-o formă nouă 
jugul colonial pe grumajii popoarelor care s-au eliberat, 
duc în mod sistematic o activitate ostilă, de subminare îm
potriva țărilor socialiste. Prin politica lor. anumite cercuri 
din Statele Unite caută să concentreze în jurul lor toate 
forțele reacționare din lumea capitalistă. Aceste cercuri 
devin astfel centrul reacțiunii mondiale și sînt dușmani de 
moarte ai maselor populare. Aceste forțe imperialiste antipopu
lare, agresive își pregătesc singure pieirea prin politica lor, 
își creează singure groparul care le va înmormînta.

Atîta timp cît se menține imperialismul va rămîne și te
renul pentru războaie agresive. In anii de după război im
perialiștii americani, englezi, francezi și ceilalți imperialiști 
și lacheii lor au dus sau duc războaie în Indochina. Indo
nezia, Coreea, Malala, Kenya. Guatemala, Egipt, Algeria; 
Oman și Yemen. In același timp, forțele agresive imperia
liste resping cu încăpățînare reducerea armamentelor, inter
zicerea folosirii și producției armei atomice și cu hidro
gen, un acord cu privire la încetarea imediată a experimen
tării acestei arme, continuă așa-zisul „război rece", desfă
șoară cursa înarmărilor, construiesa noi și noi baze militare, 
duc o politică agresivă de subminare a păcii, creează peri
colul unui nou război. In cazul izbucnirii unui război mon
dial — dacă nu va fi realizat pînă atunci un acord cu 
privire la interzicerea armei atomice — acest război va 
deveni inevitabil un război atomic, fără precedent prin ca
racterul său destructiv.

In Germania occidentală se reface cu aiutorul S.U.A. 
militarismul german, creîndu-se astfel focarul unui serios 
pericol de război în centrul Europei. Lupta împotriva mili
tarismului și revanșismului vest-german, care amenință pa
cea, constituie o sarcină importantă a forțelor iubitoare de 
pace ale poporului german și ale tuturor popoarelor din 
Europa. In această luptă un rol deosebit de mare are Re
publica Democrată Germană — primul stat al muncitorilor 
și țăranilor în istoria Germaniei, căruia participanții la Con
sfătuire îi exprimă solidaritatea și sprijinul lor deplin.

In același timp, imperialiștii încearcă să impună popoa
relor iubitoare de pace din Orientul apropiat și mijlociu 
faimoasa „doctrină Dulles-Eisenhower", creînd astfel o ame
nințare pentru pacea în această regiune. Ei organizează com
ploturi și provocări împotriva Siriei independente. Provo
cările împotriva Siriei, Egiptului și altor țări arabe au drept 
scop să dezbine statele arabe, să le aducă într-o situație 
de izolare, pentru a netezi calea spre lichidarea libertății 
și independentei lor.

Blocul agresiv S.E.A.T.O. creează primejdia unul război 
în Asia de sud-est.

Problema: război sau coexistentă pașnică — a devenit 
problema fundamentală a politicii mondiale. Popoarele tu
turor țărilor trebuie să dea dovadă de cea mai mare vigi
lență în ceea ce privește primejdia de război creată de 
imperialism.

In prezent, forțele păcii au crescut într-atîta îneît există 
posibilitatea reală de a preîntîmpina un război, ceea ce a fost 
demonstrat convingător de eșecul planurilor agresive ale im
perialiștilor în Egipt. Au eșuat de asemenea planurile lor țin
tind Ia folosirea forțelor contrarevoluționare pentru răsturna
rea orînduirii democrat-populare în Ungaria.

Cauza păcii este apărată de forțe puternice ale contempo
raneității : invincibilul lagăr al statelor socialiste, în frunte cu 
Uniunea Sovietică; statele iubitoare de pace din Asia și 
Africa care s-au situat pe o poziție antiimperialistă și care for
mează îmjșreună cu țările socialiste o vastă zonă a păcii; 
clasa muncitoare internațională și în primul rînd avangarda 
sa — partidele comuniste; mișcarea de eliberare a popoarelor 
din colonii și semicolonii; mișcarea de masă a popoarelor pen
tru pace; o rezistență hotărîtă față de planurile de organizare 
a unui nou război opun și popoarele din țările Europei care 
s-au declarat neutre, popoarele din America Latină, masele 
populare din înseși țările imperialiste. Unirea acestor forțe 
puternice poate preîntîmpina izbucnirea unui război, iar dacă 
maniacii imperialiști războinici vor cuteza, neținînd seama de 
nimic, să dezlănțuie războiul, în acest caz imperialismul seva 
condamna singur la pieire, deoarece popoarele nu vor mal to
lera o orînduire care le aduce suferințe și jertfe atft de grele.

Partidele comuniste și muncitorești care participă la pre
zenta Consfătuire declară că principiul leninist al coexistenței 
pașnice a celor două sisteme, care a căpătat o nouă dezvoltare 
în condițiile actuale în hotărîrile Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S., constituie temelia de neclintit a politicii externe a 
țărilor socialiste și baza de nădejde a păcii și prieteniei între 
popoare. Intereselor coexistenței pașnice le corespund de ase
menea cele cinci principii formulate în comun de Republica 
Populară Chineză și Republica India, precum și hotărîrile 
adoptate la Conferința de la Bandung a țărilor Asiei și Afri
cii. Astăzi lupta pentru pace și coexistență pașnică a devenit 
cerința celor mai largi mase din toate țările lumii.

Partidele comuniste consideră lupta pentru pace drept sar
cina lor primordială. împreună cu toate forțele iubitoare de 
pace ele vor face tot ce le stă în putință pentru a preîntîmpina 
războiul.

II.
Consfătuirea consideră că tn situația actuală o însemnătate 

deosebit de mare capătă întărirea unității și a colaborării fră
țești a statelor socialiste, a partidelor comuniste și muncito
rești din toate țările, coeziunea mișcării internaționale mun
citorești. democratice și de eliberare națională.

Baza relațiilor dintre țările sistemului mondial socialist și a 
relațiilor dintre toate partidele comuniste și muncitorești o 
constituie principiile marxism-leninismului și ale internațio
nalismului proletar, principii verificate de viață. In prezent 
interesele vitale ale oamenilor muncii din toate țările cer spri
jinirea Uniunii Sovietice și a tuturor țărilor socialiste, care 
duc o politică de menținere a păcii în întreaga lume și consti
tuie bastionul păcii și al progresului social. Clasa muncitoare, 
forțele democratice, oamenii muncii din toate țările sînt inte
resați să întărească neîncetat legăturile frățești în interesul 
cauzei comune, sînt interesați să apere de orice uneltiri ale 
dușmanilor socialismului istoricele cuceriri politice și sociale 
înfăptuite în Uniunea Sovietică — primul și cel mai puternic 
stat socialist — în Republica Populară Chineză, în toate sta
tele socialiste, sînt interesați în lărgirea și consolidarea aces
tor cuceriri.

Țările socialiste își bazează relațiile reciproce pe principiile 

egalității depline tn drepturi, respectării integrității teritoriale, 
independentei de stat și suveranității, neamestecului în trebu
rile interne ale altora. Acestea sînt principii importante, ele nu 
oglindesc însă nici pe departe întreaga esență a relațiilor dintre 
țările socialiste. O parte integrantă a relațiilor dintre ele o con
stituie aiutorul reciproc frățesc. In acest aiutor reciproc se ma
nifestă efectiv principiul internaționalismului socialist.

Pe baza egalității depline-în drepturi, a avantajului reciproc 
și a ajutorului reciproc tovărășesc statele socialiste au stabilit 
între ele o largă colaborare economică și culturală, care joat^ă 
un rol important în întărirea independenței economice și politi
ce a fiecăreia dintre țările socialiste, în întărirea întregii comu
nități socialiste în ansamblu. Statele socialiste vor lărgi și vor 
perfecționa și în viitor colaborarea economică și culturală 
dintre ele.

Statele socialiste se pronunță de asemenea pentru lărgirea 
multilaterală a legăturilor economice și culturale cu toate cele
lalte țări — dacă acestea își exprimă o asemenea dorință —• 
pe bază de egalitate, avantaj reciproc și neamestec în treburile 
interne.

Solidaritatea statelor socialiste nu este îndreptată împotriva 
altor state. Mai mult decît atît, ea servește intereselor tuturor 
popoarelor iubitoare de pace, ținînd in frîu tendințele agresive 
ale cercurilor imperialiste războinice, sprijinind și încurajînd 
forțele păcii care se întăresc. Țările socialiste sînt împotriva îm
părțirii lumii în blocuri militare. Dar în împrejurările actuale, 
cînd puterile occidentale refuză să accepte propunerile țărilor 
socialiste cu privire la lichidarea blocurilor militare pe bază 
de reciprocitate, trebuie să existe și să se consolideze orga
nizația Pactului de la Varșovia, care are un caracter defen
siv și servește securității popoarelor din Europa și men
ținerii păcii în lumea întreagă.

Statele socialiste sînt unite Intr-o comunitate unică prin
faptul că au pășit pe calea comună a socialismului, că o-
rînduirea lor social-economică și puterea lor de stat au o 
esență de clasă comună, prin nevoia de sprijin și ajutor re
ciproc, prin comunitatea de interese și teluri în luptă îm
potriva imperialismului pentru victoria socialismului si co
munismului, prin ideologia comună pentru, toți a marxism- 
leninismului.

Coeziunea și strînsa unitate a țărilor socialiste consti
tuie chezășia sigură a independentei naționale si suverani
tății fiecărei țări socialiste. Pentru consolidarea relațiilor 
frățești și a prieteniei între țările socialismului este ne
voie ca partidele comuniste și muncitorești să promoveze o 
politică internationalists marxist-leninistă, ca toți oamenii 
muncii să fie educați în spiritul îmbinării internaționalis
mului cu patriotismul, se cere o luptă hotărîtă pentru în
vingerea rămășițelor naționalismului burghez și aie șovinis
mului. Toate problemele relațiilor dintre țările socialiste pot 
fi pe deplin soluționate pe calea unor discuții tovărășești, 
pe baza respectării riguroase a principiilor internaționalis
mului socialist.

III.
Victoria socialismului In U.R.S.S.. succesele construcției 

socialiste în țările de democrație populară trezesc simpatii 
tot mai profunde în masele largi ale clasei muncitoare șl ale 
oamenilor muncii din toate țările. Ideile socialismului pun 
stăpînire pe conștiința a noi și noi milioane de oameni. In 
aceste împrejurări burghezia imperialistă acordă tot mal 
multă importanță preluciărli ideologice a maselor, denatu
rează socialismul și calomniază marxism-ieninisrhul, induce 
în eroare și seamănă confuzie în mase. De aceea intensifi
carea educării marxist-leniniste a maselor, lupta împotriva 
ideologiei burgheze, demascarea minciunilor și a calomniilor 
propagandei imperialiste la adresa socialismului și a miș
cării comuniste, propagarea largă într-o formă accesibilă sl 
convingătoare a ideilor socialismului, păcii și prieteniei po
poarelor capătă o importanță de prim rang.

Consfătuirea a confirmat unitatea de vederi a partidelor 
comuniste și muncitorești în problemele fundamentale ale 
revoluției socialiste și construcției. socialiste. Experiența 
U.R.S.S. și a celorlalte Țări socialiste a confirmat pe deplin 
justețea tezei teoriei marxist-leniniste potrivit căreia rroce- 
sele revoluției socialiste și construcției socialiste se bazează 
pe o serie de legi principale, proprii tuturor țărilor care 
pășesc pe calea socialismului. Aceste legi se manifestă pre
tutindeni în condițiile unei mari varietăți de particularități 
și tradiții naționale formate ca rezultat al dezvoltării isto
rice și de care trebuie în mod obligatoriu tinut seama.

Asemenea legi generale sînt: conducerea maselor de oa
meni ai muncii de către clasa muncitoare, al cărei nucleu 
este partidul marxist-leninîst, în înfăptuirea într-o formă 
sau alta a revoluției proletare și instaurarea într-o formă 
sau alta a dictaturii proletariatului; alianța clasei munci
toare cu masele principale ale țărănimii si alte, pături de 
oameni ai muncii; lichidarea proprietății capitaliste și 
instaurarea proprietății obștești asupra principalelor mijloace 
de producție; transformarea socialistă treptată a agriculturii; 
dezvoltarea planificată a economiei naționale în vederea 
construirii socialismului și comunismului, a ridicării nive
lului de trai al celor ce muncesc; înfăptuirea revoluției so
cialiste în domeniul ideologiei și culturii și crearea unei in
telectualități numeroase, credincioasă clasei muncitoare, 
poporului muncitor, cauzei socialismului; lichidarea asupririi 
naționale si stabilirea egalității în drepturi și prieteniei fră
țești între popoare; apărarea cuceririlor socialismului îm
potriva tentativelor dușmanilor externi si. interni; solidari
tatea clasei muncitoare din tara respectivă cu clasa munci
toare din celelalte țări — internaționalismul proletar.

Marxism-leninismul cere o aplicare creatoare a principiilor 
generale ale revoluției socialiste și construcției socialiste în 
funcție de condițiile istorice concrete din fiecare țară, el nu ad
mite copierea mecanică a politicii și tacticii partidelor comunis
te din alte țări. V. I. Lenin a avertizat în repetate rînduri asu
pra necesității de a se aplica just principiile fundamentale ale 
comunismului potrivit cu specificul națiunii respective, al statu* 
lui național respectiv. Ignorarea particularităților naționale de 
către partidul proletar duce neapărat la ruperea sa de viață, de 
mase, dăunează neapărat cauzei socialismului, și invers, exage
rarea rolului acestor particularități și îndepărtarea de adevărul 
general al marxism-leninismului în problemele revoluției socia
liste și construcției socialiste sub pretextul particularităților 
naționale de asemenea aduce neapărat preiudicii cauzei socia
lismului. Participanții la Consfătuire consideră că este nece
sar de a se lupta concomitent împotiiva ambelor acestor ten
dințe. Partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste 
trebuie să respecte cu fermitate principiile îmbinării adevărului 

general al marxism-leninismului cu practica concretă a revo
luției și a construcției în țările lor, să aplice în mod creator 
legile generale ale revoluției socialiste și construcției socialiste 
potrivit cu condițiile concrete ale țărilor lor, să învețe una de 
la cealaltă și să facă schimb de experiență. Aplicarea crea
toare a legilor generale ale construcției socialiste, confirmate 
de experiența vieții, precum și diversitatea formelor și meto
delor de construire a socialismului în diferite țări reprezintă o 
contribuție colectivă la teoria marxism-leninismului.

Baza teoretică a marxism-leninismului este materialismul 
dialectic. Această concepție asupra lumii reflectă legea gene
rală de dezvoltare a naturii, societății și gîndirii omenești. 
Această concepție despre lume are valabilitate pentru trecut, 
prezent și viitor. Materialismului dialectic i se opun metafi
zica și idealismul. Dacă la examinarea problemelor partidul 
politic marxist nu pornește de la dialectică și materialism, 
aceasta duce la apariția unilateralității și subiectivismului, la 
închistarea gîndirii, la ruperea de practică și la pierderea capa
cității de a face o analiză corespunzătoare faptelor și fenome
nelor, la greșeli revizioniste și dogmatice și la greșeli tn poli
tică. Folosirea materialismului dialectic în munca practică, 
educarea cadrelor și a maselor largi în spiritul marxism- 
leninismului reprezintă una din sarcinile actuale ale partidelor 
comuniste și muncitorești.

In etapa actuală capătă o mare însemnătate intensificarea 
luptei împotriva curentelor oportuniste tn mișcarea muncito
rească și comunistă. Consfătuirea subliniază necesitatea de a 
lichida cu hotărîre revizionismul și dogmatismul în rîndurile 
partidelor comuniste și muncitorești. Atît în trecut cît și tn 
prezent revizionismul și dogmatismul din mișcarea muncito
rească și comunistă au un caracter internațional. Dogmatismul 
și sectarismul îngreunează dezvoltarea teoriei marxist- 
leniniste și aplicarea ei creatoare la condițiile concrete în con
tinuă schimbare, înlocuiesc studierea concretă a situației cu ci
tate și bucherism, duc la ruperea partidului de mase. Un partid 
care s-a închistat în sectarism, care s-a rupt de masele largi nu 
poate în nici un caz să ducă la victorie cauza clasei muncitoare.

Condamnînd dogmatismul, partidele comuniste consideră că 
în actualele condiții principalul pericol îl constituie revizio
nismul. cu alte cuvinte oportunismul de rireapt».ca manifes
tare a ideologiei burgheze, care paralizează energia revolu
ționară a clasei muncitoare și cere menținerea sau restabilirea 
capitalismului. Totuși, în anumite etape ale dezvoltării unuia sau 
altuia dintre partide dogmatismul și sectarismul pot de ase
menea să reprezinte pericolul principal. Fiecare partid comu
nist stabilește care dintre pericole reprezintă pentru el în mo
mentul dat pericolul principal.

Trebuie menționat că pentru clasa muncitoare cucerirea pu
terii este doar începutul revoluției și nu desăvîrșirea ei. După 
cucerirea puterii, în fața clasei muncitoare stau sarcini impor
tante pe linia transformării socialiste a economiei naționale și 
a creării bazei economice și tehnice a Socialismului. Totodată 
burghezia răsturnată tinde totdeauna spre restaurare; influ
ența burgheziei, a micii burghezii și a intelectualității lor mai 
este încă mare în societate. De aceea pentru rezolvarea proble
mei „care pe care“ — capitalismul sau socialismul — se cere 
un timp destul de îndelungat. Existenta influenței burgheze 
este izvorul intern al revizionismului, iar atitudinea de capi
tulare în fața presiunii exercitată de imperialism este izvorul 
extern al acestuia.

Revizionismul contemporan încearcă să compromită marea 
învățătură a marxism-leninismului, declară că aceasta s-ar 
fi „învechit" si că și-ar fi pierdut astăzi importanta pentru dez
voltarea socială. Revizioniștii se străduiesc să golească sufle
tul revoluționar al marxismului, să submineze încrederea cla
sei muncitoare și a poporului muncitor în socialism. Ei so 
ridică împotriva necesității istorice a revoluției proletare si a 
dictaturii proletariatului pentru trecerea de la capitalism la 
socialism, neagă rolul conducător al partidului marxist-ieni- 
nist. neagă principiile internaționalismului proletar, cer renun
țarea la principiile leniniste fundamentale ale construcției de 
partid și în primul rînd renunțarea la centralismul democra
tic, cer transformarea partidului comunist dintr-o organizație 
revoluționară de luptă într-un fel de club de discuții.

întreaga experiență a mișcării comuniste internaționale ne 
învață că chezășia absolut necesară a rezolvării cu succes 
a sarcinilor revoluției socialiste, a construirii socialismului si 
comunismului sînt apărarea cu hotărîre de către partidele co
muniste si muncitorești a unității marxist-leniniste a rîndu- 
rilor lor, neadmiterea de fracțiuni și grupări care să submi
neze această unitate.

IV.
In fața partidelor comuniste și muncitorești stau mărețe sar

cini istorice. Pentru înfăptuirea acestor sarcini este necesară 
nu numai unirea partidelor comuniste și muncitorești înseși, 
ci și unirea întregii clase muncitoare. întărirea alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănime, unirea tuturor celor ce muncesc 
și a întregii omeniri progresiste, unirea forțelor iubitoare de 
libertate și de pace din întreaga lume.

In prezent principala sarcină în întreaga lume este lupta 
pentru apărarea păcii. Partidele comuniste și muncitorești din 
toate țările se străduiesc să întreprindă acțiuni comune,pe 
scară cît mai largă, cu orice forte iubitoare de pace și care 
nu doresc războiul. Participanții la Consfătuire declară că vor 
sprijini eforturile tuturor statelor, partidelor, organizațiilor, 
mișcărilor și persoanelor care acționează pentru pace, împotri
va războiului, pentru coexistența pașnică, făurirea securității 
colective în Europa și Asia, reducerea înarmărilor, interzice
rea folosirii și experimentării armelor nucleare.

Partidele comuniste și muncitorești sînt apărători credin
cioși ai intereselor naționale și democratice ale popoarelor din 
toate țările. In fața clasei muncitoare, în fața popoarelor din 
multe țări mai stau încă sarcini istorice de luptă pentru inde
pendență națională, împotriva agresiunii colonialiste și a asu
pririi feudale. Aci se pune problema necesității de a se crea un 
front unit antiimperialist și antifeudal al muncitorilor, țăra
nilor, micii burghezii orășenești, burgheziei naționale și altor 
forțe patriotice democratice.

Numeroase fapte dovedesc că cu cît este mai largă și mai 
trainică unitatea diferitelor forțe patriotice și democratice, cu 
atît mai sigură este victoria în lupta generală.

Luptînd împotriva pericolului de război, pentru interesele lor 
vitale, clasa muncitoare și masele populare îndreaptă tot mai 
mult tăișul acestei lupte împotriva marilor grupuri mono
poliste ale capitalului, ca principali vinovați ai cursei înarmă
rilor, ca organizatori și inspiratori ai planurilor de. pregătire

(Continuare in pag. 3-a)
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Im. 6. Racovifâ
„A ști sau a nu ști, aceasta e 

întrebarea /
C£ci a nu ști înseamnă : super

stiții, egoism orb, concurență săl
batecă, neînțelegere, dușmănie, 
război, foamete, prăpăd.

A ști înseamnă pentru omenire 
organizare temeinică, activitate 
rațională, cooperatism, solidaritate, 
evoluție pașnică.

A ști înseamnă pentru om : a-ți 
trăi timpul, de „a n cu mulțumire 
și a aștepta clipa de „a nu fi" 
cu seninătate — scria, parafrazînd 
cunoscuta dilemă a lui Hamlet, 
EMIL RACOVIȚĂ, unul din cei 
mai mari savanți pe care i-a dat 
poporul nostru.

S-au împlinit la 19 noiembrie, 
10 ani de Ia moartea profesorului 
Em. G. Racoviță, savant de frunte 
al țării noastre a cărui faimă a 
trecut de mult hotarele țării.

Originar dintr-o familie moldo
venească, care a jucat un rol im
portant în istoria politică și socială 
a Moldovei, Emil Racoviță s-a 
născut la Iași, la 15 noiembrie 
1868. Urmează școala primară la 
Păcurari, avînd învățător pe ma
rele nostru scriitor popular Ion 
Creangă. Șooala secundară o ur
mează la Institutele Unite, unde 
are o serie de profesori de seamă 
de pe vremea aceea, ca Petre 
Poni, Cobălcescu, Xciopol și alții. 
Urmînd dorința părinților săi, el 
se înscrie la facultatea de Drept 
din Paris, unde își ia licența în 
1889, înainte de a împlini vîrstă 
de 21 ani. Urmează paralel cursu
rile școlii de antropologie de la 
Paris. La vîrsta de 27 ani își trece 
doctoratul în Științele Naturale, 
cu o lucrare fundamentală, în 
care Racoviță face un studiu apro
fundat al morfologiei externe a 
lobului cefalic, structura histolo- 
gică a creerului, tegumentul și or
ganele de simț la mai multe fa
milii aparținînd viermilor anelizi 
policheți.

In vara anului 1897, Racoviță 
se îmbarcă la Anvers pe vasul 
„Belgica", în calitate de naturalist 
al expediției antarctice belgiene

care urma să aibă loc între anii 
1897—1899. Această expediție, 
care avea drept scop oercetarea 
științifică a regiunii antarctice, 
era condusă de căpitanul Adrien 
de Gerlache și dintre participanții 
ei făceau parte și Roald Amundsen, 
care devine mai tîrziu bine cu
noscut explorator al regiunilor po
lare.

în drumul ei spre Polul Sud, 
„Belgica" face numeroase escale 
și se descoperă pămînturi noi. Una 
din insulele nou descoperite a 
fost numită de către Racoviță, în 
cinstea vechiului său profesor, 
„Insula Cobălcescu".

In timpul expediției, Racoviță 
face observații biologice și strings

un vast material cuprinzînd ani
male și plante din acele regiuni 
necunoscute pînă atunci. Racoviță 
descoperă singura plantă fanero- 
gamă care trăiește în Antarctica : 
Aira antarctica. Face numeroase 
observații asupra vieții balenelor, 
pinguinilor și a focelor.

Astăzi cînd în cadrul Anului 
Geofizic Internațional savanții lu
mii au început marea campanie 
de cercetare a Antarcticei, poporul 
nostru este mîndru că Emil Ra- 
cpviță, în urmă cu ani și ani a 
fost în primele rînduri ale cerce
tătorilor misteriosului continent 
alb.

în noiembrie 1899, după 2 ani 
și 3 luni, „Belgica" se reîntoarce 
victorioasă în portul Anvers. Da
torită rodnicei sala activități din 
cadrul expediției, Racoviță e ales 
membru al Societății de Geogra
fie din Anvers. El ține apoi o 
serie de conferințe .-în străinătate 
și în țară (la Iași și la București) 
despre rezultatele expediției.

Emil Raooviță devine cunoscut 
în întreaga lume științifică.

In 1903 apare importanta sa 
lucrare asupra Cetaceelor (balene) 
studiate cu ocazia voiajului său 
de pe „Belgica".

In anul 1904, laboratorul Arago 
efectuează o campanie oceanogra 
fică de cercetări în împrejurimile 
insulelor Baleare, din Marea Me- 
diterană. Timp de câteva zile, Ra 
coviță, împreună cu Pruvot, vizi
tează în aceste insule mai multe 
peșteri, printre care și vestita Peș 
teră a Balaurului, din insula Ma
jorca. Constatările pe care le face 
Racoviță în această peșteră, au a- 
vut o Importantă deosebită pen
tru întreaga sa activitate științifică 
din anii ce vor urma și pînă la 
moartea sa.

Raooviță ajunge la concluzii im
portante în oe privește originea și 
evoluția animalelor cavemicole. 
Astfel, el întemeiază „Biospeolo- 
gica“, studiul viețuitoarelor oarbe 
care trăiesc în peșteri, a cărei pro
bleme le expune în 1907 în valo
roasa sa lucrare „Essai sur Ies 
problemes biospeologiques". Ea 

constituie și as
tăzi lucrarea de 
bază a oricărui 
cercetător care 
studiază viața 
din peșteri. Cu 
această 
Racoviță 
rată 
niul 
tare 
este 
vast 
mitează 
la explorarea și 
cartarea peșteri
lor și la studiul 
rețelei de apă 
subterană. El si
tuează acest do
meniu de cerce
tare ca discipli
nă de sine stă
tătoare, pe oare 
o numește Speo
logie.

In anii Ce ur
mează Racoviță 
inițiază vaste 
cercetări în peș
terile din în
treaga lume, din 
un bogat mate-

tea „Biospeologica", creată de Ra- 
coviță cu ani în urmă, în Franța, 
își mută sediul la Cluj. Racoviță, 
care este numit în acea vreme 
profesor de Biologie la Universi
tatea din Cluj* depune o muncă 
titanică pentru organizarea acestui 
Institut. întregul material faunis
tic colectat din diverse peșteri din 
lume, este trimis la Cluj, de aici 
urmînd să fie sortat și trimis pen
tru studiu specialiștilor; Sub egida 
lui Racoviță apare publicația „Lu
crările Institutului de Speologie 
din Cluj". Racoviță, oare trecuse 
de vîrsta de 50 ani, depune o rod-'

Peșteră cercetata

La închiderea paginei

ocazie, 
mai a- 
dome- 
cerce-

că 
de

al peșterilor 
extrem de 

și nu se li- 
numai

oare colectează 
rial de faună cavemicolft. Rezul
tatele studierii acestui material vor 
urma să fie publicate mai tîrziu 
în „Biospeologica", revistă înte
meiată de el.

Racoviță, care a arătat rostul 
și însemnătatea Speologiei ca știin
ță sintetică de sine stătătoare, 
este cel care își dă pentru prima 
oară seama de necesitatea creării 
unui institut aparte, care să aibă 
drept scop cercetarea amplă și 
sub toate aspectele, a peșterilor 
din lumea întreagă. Astfel, în a 
nul 1920, cînd se întoarce în țară, 
el înființează la Cluj primul Insti
tut de Speologie din lume. Clu 
jul devine astfel centrul cercetă 
rilor speologice și însăși societa

nică activitate atît pe plan știin
țific cît și organizatoric-adminis
trativ.

Racoviță a trăit și a lucrat în 
perioada unei crunte reacțiuni, nu 
numai pe plan social-politic, dar 
și științific. Este perioada ascuțirii 
luptei dintre materialism și idea
lism în biologie. încă din tinerețe, 
el se manifestă ca adept al miș
cării socialiste mondiale. Ca stu
dent în Franța, aderă la mișcarea 
socialistă. Ia parte la cel de-al 
2-lea Congres Internațional al stu
denților socialiști, la Geneva, în 
calitate de delegat al studenți
lor din Iași și București. Mai 
tîrziu, asistă la constituirea inter
naționalei a H-a, semnînd actul 
prin care ziua de 1 Mai este pro
clamată ziua internațională a celor 
ce muncesc.

Ziua de 23 August 1944 a mar
cat împlinirea tuturor speranțelor 
și convingerilor marelui nostru sa
vant. In ultimii 3 ani ai vieții 
sale, el militează pentru aceleași 
idealuri democratice pe care și le 
făurise încă din tinerețe. Racoviță 
nu s-a despărțit nici un moment 
de studențime și de problemele 
politice ale țării. Cu cîteva luni 
înainte de a muri, el publică un 
articol în „Lupta Ardealului" în 
care își expune vederile sale pro
fund democratice. Tot în 1947, cu 
ocazia constituirii Institutului de 
Studii romîno - sovietic, Racoviță 
adresează cîteva rînduri președin
telui comitetului de inițiativă, din 
care rezultă atașamentul și sim
patia sa față de marele popor so
vietic. Iată ce scrie Racoviță :

„Am onoarea sa vă rog să bine
voiți a înregistra adeziunea mea 
ce vă supun cu însuflețire și cu 
convingerea că acest Institut va 
da roade bune și că va contribui 
a grăbi și a răspîndi colaborarea 
științifică și culturală cu mult pre- 
țuiții noștri colegi, profesorii și 
învățații Uniunii Sovietice".

Prezențe rominești
PESTE HOTARE

— Chibemetică
Sateliții artificiali și comanda de 

la distanță, automatizarea indu
strială și proiectilele cu raza mare 
de acțiune, întreaga dezvoltare a 
tehnicii contemporane sînt indiso
lubil legate de chibemetică.

Impetuoasa dezvoltare pe care 
a luat-o chibemetică atrage cer
cetători din cele mai diferite dis
cipline științifice. Nimeni nu se 
mai îndoiește de importanța ei 
pentru întreaga dezvoltare a teh
nicii contemporane. O serie întrea
gă de articole publicate în pagi
nile cunoscutei reviste sovietici 
„Voprosîi filozofii" au vorbit de
spre marile probleme pe care le 
pune chibemetică. Unul din aces
te articole intitulat „Chibemetică 
și cîteva probleme ale fiziologiei și 
psihologiei" scris de conf. univ. I. 
N. BĂLĂNESCU, director adjunct 
al Institutului de Psihologie al Aca
demiei R.P.R., s-a bucurat de un 
deosebit succes. In numărul 4 pe 
anul acesta al revistei suscitate, 
cunoscutul savant sovietic P. K. 
ANOHIN în studiul său „FizMo- 
gia și chibemetică" se referă pe 
larg la interesantele probleme puse 
de cercetătorul romîn.

După ce menționează că modul 
„foarte interesant" cum a pus 1. N. 
Bălănescu problema „face să pro
greseze neîndoios întreaga proble
mă a asemănării și deosebirii în
tre sistemele de autoreglare meca
nice și fiziologice" P. K. Anohin 
scrie :

„Merită toată atenția interesanta 
încercare a lui Ion Bălănescu de 
a elabora o clasificare a legilor co
mune, oare se aplică în aceeași

șl fiziologia — 
măsură la sistemele mecanice și la 
cele vii. Desigur acestea sînt prea 
generale și nu dau, deocamdată, o 
legătwă aparentă între legile na
turii vii și ale celei nevii; totuși 
ele orientează gindirea cercetătoru
lui într-o anumită direcție, în stu
diul acestei legături, și, de aceea, 
pot fi acceptate ca factori pozi
tivi".
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Sateliții și geofizica
Știința și tehnica sovietică au 

obținut o nouă victorie grandioa
să : a fost lansat în cosmos cel 
de-al doilea satelit artificial al 
pămîntului.

Prin lansarea cu succes a ce* 
lui de-al doilea satelit artificial 
al pămîntului a cărui depărtare 
maximă de suprafața pămîntu
lui depășește 1.500 km., oamenii 
de știință sovietici lărgesc cerce
tările asupra straturilor superi
oare ale atmosferei. Procesele 
necunoscute ale fenomenelor na
turii care se produc în cosmos 
vor deveni acum accesibile ome
nirii.

Ce probleme ale geofizicii vor 
putea fi soluționate și se solu
ționează de-acum cu ajutorul 
sateliților artificiali ai pămîntu
lui ?

Observațiile asupra traiectoriei 
zborului sateliților permit în pri
mul rînd să se precizeze cunoș
tințele noastre despre densita
tea atmosferei pămîntului la 
mari înălțimi.

Prima studiere a semnalelor 
de radio emise de sateliți ne dă 
informații extrem de prețioase 
despre proprietățile electrice ale 
straturilor superioare ale atmos
ferei, adică ale ionosferei.

Pînă nu demult o>amenii de 
știință puteau studia aceste pro- 
prietăți numai cu ajutorul ob
servațiilor asupra semnalelor 
reflectate de ionosferă.

Studierea directă a

pe
in.

că 
ia

straturilor superioare ale atmos
ferei cu ajutorul unei aparaturi 
speciale, care a fost instalată 
sateliți, reprezintă un uriaș 
ter.es științific și practic.

Este suficient să amintim 
propagarea semnalelor radio
mari distanțe depinde în între
gime de procesele oare au ioc 
la înălțimi de peste 60 de km. 
Pentru a prevedea condițiile de 
propagare a undelor radio, este 
necesar să cunoaștem factorii fi
zici, care condiționează anumi-

Convorbire cu

Âlexandr Obuhov
Directorul Institutului de fizică, a 
atmosferei de pe lingă Academia 
de științe a U.R.S.S., membru co
respondent al Academiei de științe

te grade ale conductibilîtâții (io- 
nizării) atmosferei la aceste înăl
țimi. Observațiile cu ajutorul 
sateliților permit nu numai să 
se studieze proprietăț le atmos
ferei superioare, dar și să se des
copere cauzele schimbării carac
teristicilor ionosferei.

Pînă în prezent oamenii de 
știință socoteau că, cauza for
mării aurorelor boreale, a schim-

naturii bărilor rapide ale polilor magne
tici ai pămîntului precum și a 

——r conductibilității ionosferei sînt 
corpusculele emise de soare. Ele 
sînt în acțiune reciprocă cu cîm- 
pul magnetic al planetei noastre. 
Acum se va putea determina na
tura acestor particule, energia 
și unele caracteristici ale miș
cării lor.

Sateliții artificiali ai pămîntu-

Articolele din pagină stat

redactate de CORN EL IU

PLEȘA, și I. SAVA.

lui deschid noi perspective în 
studierea nu numai a proprietă
ților atmosferei superioare, dar 
și a păturilor ei inferioare. în 
care au loc fenomenele meteoro
logice. Căci o problemă relativ 
simplă ciim ar fi cea a distribu
ției norilor pe suprafața globu
lui pămîntesc și legată de ea 
răspîndirea curenților de aer, 
este puțin studiată în prezent, 
căci se ivesc anumite complica; 
ții pentru soluționarea ei numai 
„cu mijloace pămîntești". Tre
buie să avem în vedere că o 
mare parte din suprafața pă
mîntului, oceanele și regiunile 
polare nu sînt accesibile pentTU 
efectuarea de observații.

După cum se știe, sateliții ar
tificiali ai pămîntului urmează o 
traiectorie destul de complicată, 
care acoperă aproape întreaga 
suprafață a pămîntului. In felul 
acesta va fi posibil să se obțină 
informații amănunțite despre 
răspîndirea norilor, deci și a cu
renților de aer de pe aproape în
treaga suprafață a planetei noa
stre. Aceasta are o mare însem
nătate pentru studierea circula
ției generale a atmosferei pă
mîntului și de creare a unor me
tode fundamentate din punct de 
vedere fizic de prevedere a 
timpului pe o perioadă îndelun 
gata.

Cu ajutorul sateliților artifi
ciali se pot fotografia sistemele 
de nori de pe întreg globul pă
mîntesc, se poate înregistra miș
carea lor etc. Toate acestea vor 
da noi informații prețioase pen
tru prevederea timpului. Sate
liții artificiali vor ajuta și h

cercetarea multor proprietăți op 
tice ale atmosferei, difuzarea lu
minii în ea, absorbirea și reflec
tarea radiației solare etc. Este 
foarte important faptul că sate
liții permit să se studieze siste
matic fenomenele geofizice în 
timp și spațiu.

Aceasta este numai o mică 
parte a uriașului complex de 
cercetări științifice care se vor 
efectua pe baza prelucrării ob
servațiilor cu ajutorul sateliților.

Medicina 
spațiului 

Lansarea celor doi sateliți 
artificiali ai pămîntului au 
apropiat cu mult perspecti
vele zborului astronomic. Zeci 
de cercetători din diverse do
menii ale științei și tehnicii 
se pregătesc pentru marea 
clipă în care de pe pămînt 
vor pleca astronavele spre 
celelaite pianete ale sistemu
lui nostru solar.

Principala problemă în pre
gătirea zborului interplanetar, 
alături de confecționarea apa
ratelor de zbor, este aceea a 
asigurării vieții oamenilor în 
afara planetei noastre. Și 
iată că așa s-a născut o nouă 
ramură a științei medicale — 
medicina spațiului, care stu
diază comportarea corpului o- 
menesc în zborul cosmic.

Trei probleme s-au pus în 
fața noii științe, probleme le
gate de lipsa gravității, de 
accelerația inițială și finală a 
astronavei, precum și de am
bianța necesară în cabina în 
care vor locui primii călători•

f interplanetari. Savanțl și cer- 
î cetători studiază cu rîvnă pro- 
? blemele. zborului interolane-blemele zborului interplane

tar, problemele protejării că
lătorilor în spațiile interpla
netare și cu siguranță că nu 
va mal trece mult timp pînă 
cînd primele astronave își vor 
lua zborul spre cosmos.

In fotografia alăturată vă
• prezentăm pericolele pentru or-
• ganismul uman existente atît
• in atmosferă cît și în spațiiîl
• cosmic. Pericolele sînt mari, 
î Urmăriți graficul alăturat.
• Dacă la 6.000 de metri sînt 
| primele dificultăți în respira- 
f ție, la 8.000 m. este necesar 
1 oxigenul, la 47.000 metri este

maximul intensității razelor 
cosmice. Dar „Medicina spațiu- 
lă“ va rezolva cu siguranță 
toate probleme
le ce i se pun 
pentru protecția 
omului în zbo
rul cosmic.

e

Spre lună
Știți cit timp am face dacă am străbate drumul de la pămînt 

spre lună ? Revista „Paris-Match" publică intr-unui din ultimele 
sale numere o interesantă comparație. După cîte vedeți pentru a 
străbate distanța Pămînt-Lună pe jos sînt necesari 8 ani și 280 
zile, cu bicicleta 1 an, 168 zile și 8 ore, cu automobilul 160 zile, 
cu trenul electric 53 zile, 8 ore, cu avionul 20 zile, cu satelitul 
artificial sovietic în 13 ore și 43 minute.

Ce transmit sateliții?
După cum se transmite din Mos

cova în cadrul simpozionului fi
zicienilor care a avut loc la Aca
demia de Științe a U.R.S.S. s-a 
dovedit că spațiul interplanetar 
nu reprezintă un vid. După cum 
a comunicat în cadrul simpozio
nului IAKOV ALBERT, doctor 
în științe fizico-matematice, acest 
fapt a fost stabilit pe cale expe
rimentală cu ajutorul sateliților 
artificiali ai pămîntului. El a de
clarat că spațiul cosmic este umplut 
cu o materie avînd o densitate re
lativ mare ;• F____  _____ K .
liminare, fiecare oentimetru cub trunderii printr-un mediu atît de 
conține cîteva mii de particule de 
gaze.

A sosit timpul, a spus I. Albert 
în continuare, cînd se pot nu 
numai emite ipoteze cu privire la 
caracterul spațiului interplanetar, 
ci și să se verifice pe cale experi
mentală. In acest scop oamenii de 
știință sovietici aplică noi metode 
radiometrice. Cu ajutorul acestora 
în apogeul celui de-al doilea sa
telit artificial al pămîntului, adică 
la o altitudine de 1.500—1.700 
km. s-au descoperit electroni —• 
particule cu sarcină negativă — 
cu o concentrație destul de mare.

Există temeiuri de a se presu
pune că densitatea materiei inter- 
astrale crește odată cu apropierea 
de soare. Astro-fizicienii sovietici 
au efectuat observații asupra fa- 
dingului produs de așa-numita Ne
buloasă a Racului — un izvor în
depărtat și puternic de unde de 
radio. S-a constatat că fadingul in
tervine cu mult înainte de mo
mentul cînd soarele se postează în-

tre nebuloasă și pămînt. Aceasta 
se explică prin faptul că în calea 
undelor de radio emise de nebu
loasă se află nu numai soarele și 
coroana (atmosfera) lui, ci și spa
țiul interastral apropiat de soare 
și care conține o materie cu mare 
densitate.

Stabilirea faptului că în spa
țiul interastral există o materie cu 
mare densitate face necesară re
vizuirea unor ipoteze astrofizice și 

. . . . * * geofizice. Urmează să fie soluțio-
7 potrivit" datelor "pre- nată, printre altele, problema pă-

dens a radiațiilor solare corpuseu- 
lare, a căror densitate este <u 
mult mai mică și care au o viteză 
relativ redusă (de ordinul a 
1.500—2.000 km. pe secundă). Se 
crede că acest mediu este trans
parent pentru fluxurile corpuseu - 
lare, dată fiind precumpănirea în 
acestea a unui mare număr de 
particule neutre neîncărcate. Eol 
posibil că tocmai fluxurile de 
particule neutre capabile să pă
trundă în păturile joase (pînă la 
100 km) ale atmosferei terestre 
constituie una din cauzele apari
ției aurorelor polare.

Breviar
• După cîte sîntem informați 

lucrarea acad. prof. A. Kreina- 
Ier despre „Epilepsie" se tipă
rește în prezent tn trei mari 
capitale ale lumii. La Mos. 
cova ea va apare în editura 
„Medghiz", la Paris în editura 
„Masson" și la Londra în edi
tura „Pergamon Press".

• La uzina constructoare de 
mașini ,,V. I. Lenln“ de po 
Neva din Leningrad s.a termi. 
nat construirea primului agre
gat experimental cu turbină cu 
gaze, care funcționează cu 
gaze de furnal. Puterep insta
lației este de 6.000 Kw.

• La fabrica textilă „Igolen" 
din Otina (R. Cehoslovacă) a 
fost construit un nou aparat 
pentru măsurarea lungimii fi. 
relor înzestrat cu elemente fo- 
tografice. Aparatul are lungi
mea de 1 metru.

• La uzina „Gheorghl DI ml. 
trov“ din Blansko (R. Ceho
slovacă) a început ansamblarea 
unui rotor de turbină destinat 
centralei electrice de la Ori: It 
pe Vltava. înainte de a fi. li
vrată centralei această instala
ție va fi expusă la expoziția 
universală de la Bruxelles. Aci 
acest gigant de 180 tone va fi 
suspendat cu ajutorul unui ca. 
blu înalt pe 25 m. și se va roti 
tot timpul.

• După cum transmite agen
ția TASS la 21 Noiembrie a. c 

.In stația științifică în d 
rlvă „Polul NordJî", care s»> 
află în ghețurile Arcticei, s.nu 
recepționat semnale emise de 
centrul de televiziune din Vla
divostok, Stația se află actual, 
mente la o distanță de 4.000 
km. de acest oraș.
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DECLARAȚIA
Constituirii reprezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socialiste, care a avut 

loc la Moscova intre 14 și 16 noiembrie 1957

De la făuritorii 
drumului subteran 
al apelor Bistriței

(Urmare din pag. l-a)

a unui nou război mondial, ca reazem al agre
siunii și reacțiunii. Interesele și politica acestui 
mănunchi restrîns de monopoluri intră tot mai 
mult în contradicție nu numai cu interesele cla
sei muncitoare, dar și cu interesele tuturor ce
lorlalte pături ale societății capitaliste — țără
nimea, intelectualitatea, mica burghezie și bur
ghezia mijlocie de la orașe. In tarile capitalis
te, pe care monopolurile americane caută să 
și le subordoneze, și în țările care suferă de pe 
urma politicii americane de expansiune econo
mică și militară, se creează premizele obiective 
pentru unirea, sub conducerea clasei muncitoa
re și a partidelor sale revoluționare, a celor mai 
largi pături ale populației în vederea luptei 
pentru pace, a apărării independentei naționale 
și libertăților democratice, pentru îmbunătăți
rea coalițiilor de trai ale oamenilor muncii, 
pentru înfăptuirea unor reforme agrare radi
cale, pentru doborârea atotputerniciei monopo
lurilor care trădează Interesele naționale.

In legătura cu profundele schimbări istorice 
și cu deplasările radicale în raportul de forțe 
pe arena mondială în favoarea socialismului, 
ca urmare a creșterii forței de atracție a ideilor 
socialismului în rîndurile clasei muncitoare, ale 
țărănimii muncitoare și ale intelectualității 
muncitoare, se creează condiții mal favorabile 
pentru victoria socialismului.

Formele de trecere a diferitelor țări de la ca
pitalism la socialism pot fi variate. Clasa mun
citoare și avangarda sa — partidul marxist- 
leninist — caută să înfăptuiască revoluția so
cialistă pe cale pașnică. Realizarea acestei po
sibilități ar corespunde intereselor clasei mun
citoare și ale întregului popor, intereselor na- 
ționaile generale ate tării.

In condițiile de astăzi, într-o serie de țări 
capitaliste, clasa muncitoare în frunte cu deta
șamentul său de avangardă are posibilitatea pe 
baza frontului muncitoresc și popular și a altor 
forme posibile de înțelegere și de colaborare 
politică dintre diferite partide și organizații ob
ștești, să unească majoritatea poporului, să cu
cerească puterea de stat fără război civil și să 
asigure trecerea principalelor mijloace de pro
ducție în mîinile poporului. Spriiinindu-se pe 
majoritatea poporului și dînd o ripostă hotărî- 
tă elementelor oportuniste, care nu sînt în stare 
să renunțe la politica de conciliere cu capita
liștii și moșierii, clasa muncitoare are posibili
tatea să înfrîngă forțele reacționare, antipopu
lare, să cucerească o majoritate fermă în par
lament, să transforme parlamentul dintr-un in
strument în slujba intereselor de clasă ale bur
gheziei, într-un instrument în slujba poporului 
muncitor, să desfășoare o largă luptă de masă, 
extra parlamentară, să înfrîngă împotrivirea for
țelor reacționare și să creeze condițiile necesa
re în vederea înfăptuirii pașnice a revoluției 
socialiste. Toate acestea vor deveni cu putință 
numai pe baza dezvoltării largi, necontenite a 
luptei de clasă a muncitorilor, maselor țărăni
mii și păturilor mijlocii de la orașe împotriva 
marelui capital monopolist, împotriva reacțiunii, 
pentru reforme sociale profunde, pentru pace 
și socialism.

In condițiile tn care clasele exploatatoare re
curg la violență împotriva poporului, trebuie 
avută în vedere și o altă posibilitate — trece
rea nepașnică la socialism. Leninismul ne în
vață și experiența istorică confirmă că clasele 
dominante nu cedează de bună voie puterea. 
Gradul de înverșunare a luptei de clasă și for
mele acesteia vor depinde, în aceste condiții, 
nu atît de proletariat, cît de forța de împotrivire 
a cercurilor reacționare față de voința majo
rității covîrșitoare a poporului, vor depinde de 
folosirea violenței de către aceste cercuri tntr-o 
etapă sau alta a luptei pentru socialism.

In fiecare țară în parte posibilitatea reală 
a cutărui sau cutărui mod de trecere la socia
lism este determinată de condițiile istorice con
crete. _

Atît tn lupta pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale oamenilor muncii, pentru lărgirea și 
menținerea drepturilor lor democratice, pentru 
cucerirea și apărarea independentei naționale, 
pentru pace între popoare, cît și în lupta pen
tru cucerirea puterii și construirea socialismu
lui, partidele comuniste se pronunță pentru sta
bilirea unei colaborări cu partidele socialiste.

Cu toate că conducătorii de dreapta ai par
tidelor socialiste caută în fel și chip să pună 
piedici în calea acestei colaborări, posibilitățile 
unei colaborări între comuniști și socialiști în 
numeroase probleme cresc totuși. Divergențele 
ideologice care există între partidele comuniste 
și socialiste nu trebuie să constituie o piedică 
în calea stabilirii unității de acțiune în multe 
probleme actuale care stau astăzi în fața miș
cării muncitorești.

In țările socialiste, în care puterea a luat-o 
tn mtinile sale clasa muncitoare, partidele co
muniste și muncitorești care au dobîndit toate

condițiile pentru stabilirea unor legături cît se 
poate de strînse cu masele cele mai largi, tre
buie să se sprijine neabătut în întreaga lor ac
tivitate pe masele populare, astfel încît constru
irea și apărarea socialismulni să devină o cau
ză a milioanelor de oameni ai muncii, profund 
conștienti de situația lor de stăptni al țării; 
Pentru stimularea activității și a inițiativei 
creatoare a maselor largi populare, pentru în
tărirea unității lor, consolidarea orînduirli so
cialiste, au o mare importantă măsurile înfăp
tuite în ultimii ani în statele socialiste în vede
rea lărgirii democrației socialiste și a desfă
șurării criticii și autocriticii.

Nu încape nici o îndoială că pentru a se 
ajunge la unitatea eficace a clasei muncitoa
re, la unitatea tuturor oameniilor muncii și a 
întregii omeniri progresiste, la unitatea forțe
lor iubitoare de libertate și de pace din în
treaga lume, este necesar. înainte de toate să 
întărim unitatea partidelor comuniste și mun
citorești înseși, să întărim unitatea dintre 
partidele comuniste și muncitorești dtn toate 
țările. Această unitate constituie nucleul unei 
unități și mal largi, principala chezășie a vic
toriei cauzei clasei muncitoare.

Partidele comuniste și muncitorești poartă 
răspunderea istorică deosebit de serioasă pen
tru destinele sistemului socialist mondial și 
ale mișcării comuniste internațtonaile. Parti
dele comuniste și muncitorești care participă 
la consfătuire declară că își vor întări fără 
încetare unitatea și colaborarea tovărășească 
în interesul strîngerii continue a prieteniei 
dintre statele socialiste, în interesul mișcării 
muncitorești internaționale, al cauzei păcii și 
socialismului.

Consfătuirea constată cu satisfacție că miș
carea comunistă internațională a crescut, a 
făcut față multor încercări serioase, a repur
tat o serie de victorii remarcabile. Prin fap
tele lor pe plan mondial comuniștii au de
monstrat oamenilor muncii forța vitală a teo
riei marxist-leniniste și capacitatea lor nu 
numai de a propaga mărețele idealuri ale so
cialismului, ci si de a le înfăptui în cele mai 
grele condiții ale practicii.

Ca și orice mișcare progresistă în istoria 
omenirii mișcarea comunista întiîmplnă inevi
tabil ta mersul său greutăți și drumuri mai 
tatortochiate. Dar atît în trecui și în prezent, 
olt și în viitor, nici un fel de greutăți și si
nuozități nu pot schimba legile obiective ale 
dezvoltării istorice, nu pot fringe marea ho- 
tărîre a clasei muncitoare de a transforma 
lumea veche și de a orea o lume nouă. De 
când comuniștii au Intrat tn arena luptei, el 
stat hărțuiți și prigoniți de forțele reacționare, 
dar mișcarea comunistă respinge eroic atacu
rile lor, ieșind din toate încercările și mai tare 
și mai călită. La tentativele forțelor imperia
liste reacționare de a împiedica dezvoltarea so
cietății omenești care merge spre o nouă epo
că, comuniștii răspund printr-o continuă întă
rire a unității și coeziunii lor.

Contrar afirmațiilor absurde ale imperialis
mului ou privire la așa zisa „criză a comu
nismului", mișcarea comunistă crește și se în
tărește. Hotărîrile istorice ale Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S. nu prezintă numai o mare 
importanță pentru P.C.U.S. și pentru cons
truirea comunismului ta U.R.S.S., dar au mar
cat începutul unei noi etape în mișcarea co
munistă internațională, au oontribuit la o nouă 
dezvoltare a acestei mișcări pe baza marxism- 
lenlnismului. Congresele partidelor comuniste 
din China, Franța, Italia și din alte țări care 
s-au ținut cu succes în perioada din urmă, au 
demonstrat în mod convingător unitatea și 
coeziunea rîndurilor de partid, credința lor 
față de principiile Internaționalismului prole
tar. Prezenta consfătuire a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești dovedește 
de asemenea coeziunea Internațională a mișcă
rii comuniste

In urma schimbului de păreri partlclpanții 
la consfătuire au ajuns la concluzia că în con
dițiile actuale, pe lîngă întîlnirile conducători
lor și informarea reciprocă pe o bază bilate
rală, este indicat să se organizeze în măsura 
necesității consfătuiri mai largi între partidele 
comuniste și muncitorești, în vederea discu
tării problemelor actuale, a schimbului de ex
periență, a cunoașterii vederilor și pozițiilor 
lor, a coordonării luptei pe care trebuie s-o 
ducă împreună pentru țelurile comune — pa
cea. democrația și socialismul.

Participant» la consfătuire își exprimă în 
mod unanim convingerea fermă că, strîngîn- 
du-și rîndurile șl unind pe această bază clasa 
muncitoare și popoarele din toate țările, parti
dele comuniste și muncitorești vor învinge fără 
nici o îndoială toate piedicile care stau în ca
lea mersului înainte și vor apropia noi victo
rii mărețe ale cauzei păcii, demdcrației și so
cialismului pe scară mondială.

BACAU (de la corespondentul 
nostru). — De la Bicaz ne-a so
sit eri prin telefon vestea că 
făuritorii drumului subteran al a- 
pelor Bistriței și-au îndeplinit 
sarcinile ce le reveneau pe acest 
an. Pînă la data curentă ingine
rii de la Bicaz au excavat și be
tonat 16 inele exterioare peste 
prevederile planului anual. Har
nicii tuneliști se pregătesc să a- 
tace a doua faza importantă a 
lucrării; executarea inelelor in
terioare. Dobîndirea* acestui re
zultat a fost stimulată de între
cerea socialistă în care s-au în
trecut echipele de tineri cu pri
lejul aniversării a 7 ani de la 
apariția Hotărîrii Consiliului de 
Miniștri cil privire la începerea 
lucrărilor construcției hidrocen
tralei „V. I. Lenin“-Bicaz.

Fruntași sînt tu ne li șt ii din e- 
chipele conduse de frații Petre 
și Gh. Crișan, Ion Duma, Fran- 
cisc Mezei și Pavel Oțet.

Victoria tuneliștilor constituie 
îndemn și pentru muncitorii din 
celelalte sectoare. La uzina hidro
electrică Stejarul au fost termi
nate fundațiile distribuitorului.

Ș1NCA ION

Mai aproape de
Din experiența activiștilor U.T.M.

tineret!
In noul orășel 

muncitoresc O- 
nești se înalță 
mereu noi blo
curi de locuit 
pentru oamenii 
muncii. Noile 
blocuri oferă locatarilor cele mai 
bune condiții de locuit.

In fotografie noile blocuri mim- 
cttorești.

Foto: AGERPRES orga- 
educe 
cons-

Tratativele comerciale * 
romîno-finlandeze

Tn ziua cte 21 noiembrie 1957 
au început La București tratati
vele economice pentru stabilirea 
listelor de mărfuri ale Acordu
lui comercial romîno-finlandez. 
pe anul 1958.

în acest scop a sosit în Capi
tală, venind de la Helsinki, o 
delegație oficială finlandeză, 
condusă de dl. Ake Frey, din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Finlandei.

Șeful de echipă Tom a Florea și montorul Popa Răzvan Iu- 
crind la montarea unui lot de aparate epidiascop I. O. R. „Lu
mina",

(Foto: AGERPRES)

COCKTAIL
Cu prilejul Săptămfnil filmului 

francez, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Franței la Bucu: 
rești, Jean Deciry, a oferit joi 
seara un Cocktail în saloanele le
gației Franței.

La Cocktail au luat parte mem
brii delegației de cineaști fran
cezi, oaspeți ai țării noastre : Ro
bert Maurice Cravenne, delegatul 
general al „Unifrance-film", șe
ful delegației, artiștii Michele 
Morgan și Henry Vidai, regizorul 
Henry Verneuil, Pierre Gerin, re
prezentantul Sindicatului produ
cătorilor de filme, Jerome Briere, 
delegat al „Unifrance-film", Ge
rard Walter, din partea Centrului 
național de cinematografie, Ber
nard Guilloneau, reprezentant al 
„Unifrance-film". .

Au participat acad. Atanase 
Joja, ministrul Invățămîntului și 
Culturii, acad. Mihail Ralea, pre
ședintele Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, acad. prof. dr. St. S. Ni- 
colau, Gh. Vasilichi, Demostene 
Botez, N. Bădescu, Gabriela Be- 
rnachi, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, membri ai grupului 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie romino-franceze, acad. 
Tudor Vianu, Al. Buican, vice
președinte al I.R.R.C.S., George 
Macovescu, directorul general al 
Cinematografiei, artistul poporu
lui George Vraca, Mihai Andricu 
și Mony Ghelerter, maeștri eme
riti ai artei Radu Beligan, Clody 
Bertoia, Tanti Cocea, artiști eme- 
riți, scriitorul Petru Dumitriu și 
alți oameni de artă și cultură, Tr. 
Micu, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, Caius Franțescu, 
șeful Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe, N. Minei, jdi- 
rectorul O.S.T.A, ziariști

Au participat de asemenea șe
fii unor misiuni diplomatice acre
ditați la București și alți membri 
a[ corpului diplomatic.

(Agerpres).

Delegația guvernamentală a R.P.R. 
care a participat la funeraliile tovarășului 
Antonin Zapotocky s-a înapoiat în Capitală

Joi s-a Înapoiat In Capitals, venind de la Praga, delegația gu
vernamentală a R. P. Romîne, care a participat la funeraliile tova
rășului Antonin Zapotocky. Delegația a fost alcătuită din tovarășii: 
Petre Borilă, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației, gene
ral colonel Leontin Sălăjan, membru supleant .al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., ministrul Forțelor Ârmateț Avram Bunaciu, 
membru al C.C. al P.M.R., secretarul Prezidiului Marii Adunări * 
Naționale a R.P. Romîne, Gh. Vidrașcu, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P. Romîne în Republica Cehoslovacă.

La sosire delegația a fost tntîmpinată de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghici, Janoș Fazekaș, Vla
dimir Gheorghiu, A. Mălnășan, generalii locotenenți I. Tutoveanu 
și A. Floca, Ion Rab, director în Ministerul Afacerilor Externe și 
alții.

Au fost de față Ivan Roha.il lllkiv, ambasadorul R. Cehoslovace 
la București și colonel Miloslav Hoppe, atașat militar.

(Agerpres)

De cîte ori nu spunem: acti
vistul utemist e un prieten, un 
slujitor al tineretului.

Așa și este.
Partidul a pus în fața 

irizației U.T.M. sarcina să 
tineretul, să-1 ajute să-și
truiască o viață nouă. Organiza
ția slujește acest țel și atunci 
cînd cheamă tineretul să se or
ganizeze în brigăzi de producție, 
să-și ridice calificarea, să par
ticipe la munca obștească. Și 
atunci cînd face apel la iniția
tiva lui. Și atunci cînd critică 
concepțiile înapoiate, indiscipli
na, imoralitatea. Or, în întreaga 
activitate complexă a organiza
țiilor U.T.M., activiștii utemișți 
au un rol de frunte.

De pildă, astă vară organiza
țiile de bază U.T.M. au mobili
zat sute de tineri care au lu
crat voluntar în orele libere la 
construirea celor 16 noi blocuri 
muncitorești. Astfel 
ritmul construcțiilor și 
Uzat mari economii.

Tinerii au sacrificat
din timpul lor liber, dar cu folos. 
In cele 337 apartamente se vor 
muta, poate, chiar- cei care aii 
lucrat la construcție sau priete
nii, tovarășii lor.

Tinerii muncitori, elevi, stu- 
denți, au răspuns de multe ori 
la chemările organizației. Ei au

a crescut
s-au rea-

• parte

Brigadierii de pe șantierul 
național din Galați — 
a treia oară fruntași

In după-amiaza zilei de 20 no
iembrie tinerii brigadieri de pe 
șantierul național de reconstruc
ție a orașului Galați, au primit 
pentru succesele obținute în 
cursul celor trei trimestre ale a- 
cestui an, pentru a treia oară, 
Steagul de fruntaș în întrecerea 
ce se desfășoară intre șantierele 
naționale ale tineretului. In a- 
ceastă perioadă de timp planul 
producției globale a fost depășit 
cu 2,71 la sută, Iar productivita
tea muncii a crescut cu 1 la sută. 
In centrul orașului Galați se 
înalță acum la roșu 4 mari 
blocuri și se găsesc tn curs dc 
construcție alte 4. Au început de

asemenea lucrările de construc
ție a unul mare hotel. De curînd 
muncitorii de la uzinele „Cristea 
Nicolae" au primit un bloc de 29 
apartamente.

Dintre cei 280 de brigadieri 
s-au evidențiat Constantin Bala- 
șa, Gheorghe Bungă, Petre Miri- 
că și Elena Nicolae.

Cu prilejul inminării Steagului 
de fruntaș 4 brigadieri au obți
nut diplome de onoare ale C.C. 
al U.T.M., iar alți zeci de tineri 
diplome și premii în obiecte din 
partea C.C. al Sindicatului mun
citorilor din construcții, materia
le de construcție șl industriei 
lemnului.
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DIN PRICINA 
EXPOZIȚIEI...

Pentru două articole 
destul de banale, niște 
salam și o cutie de cre
mă de ghete maro, am 
fost nevoit să admir 
„expoziția" unității „Ali
mentara nr. 113 din str. 
11 Iunie nr. 49 timp de 
peste 50 de minute. A- 
ceasta nu pentru că „ex
poziția" ar fi cine știe 
ce și eu un gură-cască, 
dar n-am avut Încotro...

M-am așezat frumu
șel la rînd și am aștep
tat. Privirea mi-a fost 
atrasă de un drapel u- 
riaș învelit în celofan 
și attrnat de 
magazinului:
fruntașe pe ramură" am 
citit eu. Mai întîi n-am 
știut ce să fac. Să fiu 
supărat că trebuie să 
pierd atîta timp pentru 
o simplă cumpărătură, 
sau să mă simt... mîn- 
dru de „Alimentara" 
din cartierul meu, pen
tru cinstea ce i s-a fă
cut. Din această medita
ție m-au trezit porun
cile responsabilului ali
mentarei.

la-

care în fața 
mezeluri se 

numeroși

tavanul
Unității

— Tovarășe Maria 
să raionul mezeluri șl 
treci la coloniale.

Și după cîteva minu
te, timp tn 
vitrinei cu 
adunaseră 
clienți:

— Tovarășe Maria la
să colonialele și treci 
repede la mezeluri.

Și așa vînzătoarea 
noastră a fost fugărită 
de colo pînă colo.

Iar în acest timp res
ponsabilul, cu trei aju
toare în jurul lui — trei 
vînzători 
mide de 
mazăre, f 
cutii de 
nuri, etc. 
prăvăliei, 
aveai pe 
miști.

Părea o 
buri. Iar noi, cîțiva zeci 
de cumpărători priveam 
năuciți, așteptînd totuși 
să fim serviți mai re
pede.

Oare expoziția să fie 
de vină... ?

M. ZAMFIR.

— înălța pira- 
conserve de 

fasole, ghiveci, 
biscuiți, săpu- 

. în mijlocul 
de nu mai 
unde să te

joacă de cu-

(CIEEMATOKII&FE)
Oaia cu 5 picioare — PATRIA; 

Ulise - REPUBLICA. V. ALEC- 
SANDRI, BUCUREȘTI, GH. DO. 
JA, ALEX. SAHIA, LIBERTĂȚII ; 
Intîlnire la bal — MAGHERU, I. 
C. FRIMU, ALEX. POPOV; Vî- 
nătoarea tragică - ELENA PA. 
VEL ; Legenda din Polesia — LU
MINA ; Lecția vieții — CENTRAL ; 
Don Quijote - VICTORIA. ÎN. 
FRAȚIREA INTRE POPOARE. N. 
BALCESCU ; Malva - DOINA, 
ILIE PINTILIE, OLGA BANCIC; 
Celltaș — MAXIM GORKI ; In 
Oceanul Paclfic-TIMPURI NOI; O 
mică înttinplare — TINERETULUI: 
Richard al Ill.lea (ambele serii)
- VASILE ROAITA, MIORIȚA ; 
Fedra — CULTURAL. ARTA. Su. 
flete tari - GRIVIȚA; Inima cîntă
— UNIREA ; Omul din umbră — 
CONST. DAVID; Moulin rouge - 
FLACARA, G. COȘBUC ; Căile 
dragostei — MUNCA, VOLGA ; 
Poetul - MOȘILOR .

Jaloane pentru 
un

9-9

0**

pentru
dicționar... local

La stațiunea de mașini 
fi tractoare din Sinnico
laul Mare după intense 
cercetări la fața locului, 
am ajuns la concluzia 
că ar fi cazul să se pună 
„jaloanele" unui dicțio
nar „local", dacă nu 
pentru toate cuvintele, 
cel puțin pentru acelea 
care exprimă noțiuni de 
utilitate cotidiană.

1. CLUB. Încăpere 
care, atunci dnd se a- 
menajează prin muncă 
voluntară de către tine
ret, în frunte cu Sveto- 
slav Vasici, secretarul or
ganizației U.T.M. și Va- 
sile Călmățui, președin
tele comitetului de între
prindere fi membru în 
comitetul U. T. M., mai 
intervine un „colabora
tor" — conducerea ad
ministrativă — care de
pune mult zel în a depo
zita aici cartofi fi ceapă. 
Deci cuvîntul poate fi 
înlocuit prin cel de ma
gazie.

2. ACORDEON. In loc 
de instrument muzical, 
sursă de hani pentru de
plasări fi abonamente. 
Ion Savici fi Constantin 
Ohradov au vîndut acor
deonul stațiunii, cu suma 
de 2600 lei. Alt acordeon 
nu s-a mai cumpărat. Ti- 
ciu Nichifor, fostul di
rector, a luat din acești 
bani 500 lei „pentru de
plasare", pe care nu i-a 
mai restituit. Restul au 
fost folosiți pentru abo
namente la ziare și... la 
filiala cu produse alcoo
lice a cooperativei.

3. PIAN. Pianul rămî- 
ne tot instrument muzi
cal. Dacă are coadă i 
se spune pian, dacă nu, 
pianină, iar dacă apar
ține S.M.T.-ului Sinnico
laul Mare el poate fi nu
mit... cadou. Pentru a- 
mănunte poate fi intre-

bat tot fostul director Ti- 
ciu care l-a făcut cadou 
soției inginerului meca
nic de la G.A.S. Sinnico
laul Mare determinat de 
sentimente... prietenești.

4. MAGAZIE DE MA
TERIALE. Anticamera 
bibliotecii. Ca să ajungi 
la bibliotecă trebuie să 
treci prin magazie. Ca să 
treci prin magazie tre
buie să-l găsești pe ma
gazioner.. Cînd este el, 
nu-i bibliotecara. Cînd
e bibliotecara nu-i ma

gazionerul. Cînd sînt a- 
mîndoi nu prea sînt citi-' 
tori. De aceea, la 1.200 
de volume sînt numai 
3-4 cititori.

5. BAIA. La S. M. T. 
Sinnicolaul Mare cînd e 
vorba de muncitori și 
mecanizatori este un 
punct trecut în contrac
tul colectiv (de ochii lu
mii), dar nerealizat. Sînt 
fonduri pentru a fi con
struită numai cînd e de
stinată apartamentului 
directorului sau al con
tabilului șef.

6. PREOCUPARE. Un 
cuvînt necunoscut aici 
atunci cînd e vorba 
de condițiile de viață 
și de petrecere a timpu
lui liber pentru tracto
riștii stațiunii.

7. CONTROL. Un vis 
frumos, dar nerealizat 
încă, al comitetului ra
ional U.T.M. Sinnicolaul 
Mare, al Comitetului sin
dical regional al munci
torilor agricoli și al ser
viciului regional S.M.T. 
Timișoara.

8. PERSPECTIVĂ. O 
noțiune concretă care 
trebuie să însemne in
tervenția urgentă a Pro
curaturii, în unele 
aceste cazuri pi a altor 
foruri în drept.

C. BUCUR

din

vească masa seara la cantină. 
Dar ei nu cunoșteau situația. 
Am stat de vorbă cu vreo 40 de 
tineri și mai toți erau de părere 
că ar fi bine, că s-ar bucura să 
poată servi cin.a la cantină, în 
apropierea căminului. Și într-ade- 
văr, acuin 50—60 căminiști iau 
masa în fiecare seară la cantină.

Activiștii U.T.M. trebuie să se 
ocupe mai des de rezolvarea 
unor astfel de probleme.

In privința distracției tinere
tului noi vrem să-i dăm o anu
mită orientare, adică un conținut 
educativ. In Tg. Mureș sînt mi
nunate condiții pentru organiza
rea plăcută a '* ' “ "" x
mai mulți 
spectacolele 
de stat, ale 
iese, filmele, 
de la Casa . . 
muncitori beneficiază 
prețul redus al biletelor, 
aici se țin deseori reuniuni, con
ferințe, spectacole pentru tine
ret. Aceste reuniuni sînt frecven
tate în deosebi de tinerii din în
treprinderile mai mici care nu 
au săli sau cluburi proprii. Nu 
de mult tovarășii Szabo Lasz- 
lo și Szabados Peter, instructori 
ai comitetului orășenesc U.T.M. 
au -adus la cunoștință comitetu
lui că tinerii de la „țemn-Mobi- 
la“ și „Ludovic Minsch’i** ar dori 
să organizeze o școală serală de 
dans. Au consultat si alte orga
nizații. Ideea le-a plăcut multor 
tineri. S-a hotărît crearea a 
două școli de dans în Tg. Mureș.

Dar tot ce s-a făcut nu con
stituie o limită. In fiecare zi se 
ivesc noi probleme care așteaptă 
să fie rezolvate. Și este normal. 
Mergînd în fabrici, școli, insti
tuții, luînd contact cu viața ti
neretului, noi, activiștii U.T.M.,

încredere în activiștii organiza
ției, îi stimează, le urmează sfa
tul. Dar nu-i suficient ca acti
viștii U.T.M. numai să le ceară 
tinerilor să-și îndeplinească sar
cinile. Tinerii trebuie să vadă că 
activiștii sînt alături de ei și în 
muncă și în învățătură, să simtă 
în ei prieteni a-devărați care-i a- 
jută să rezolve problemele lor 
de viață.

Membrii biroului șl instructo
rii Comitetului orășenesc U.T.M. 
Tg. Mureș pot fi văzuți foarte 
des în fabrici, . ; " .
școli. De aceea ei sînt stimați de 
tineri, cuvîntul lor are greuta
te. Ei discută cu secretarii comi
tetelor și birourilor organizațiilor 
U.T.M. și cu utemiștii despre 
munca și activitatea lor, îi în
drumă îi ajută în rezolvarea 
diferitelor sarcini. Prin ei, biroul 
întreține un contact permanent 
cu masele largi ale tineretului.

La fabrica „Enczel Mauriciu" 
tovarășii Alera, Suciu, Dan și alți 
membrii ai comitetului au fost 
și sînt principalii animatori ai 
mișcării inovatorilor. Mișcarea 
de inovații s-a transformat aci 
!ntr-o mișcare organizată. Tine
rii vin la ei, se sfătuiesc cu ei, 
se bizuie pe sprijinul lor.

Ținind seamă de dorințele ti
nerilor, comitetul orășenesc 
U.T.M. a organizat numeroase 
alte acțiuni: reuniuni, manifes
tări culturale, competiții sporti
ve de masă. Tinerii au îndrăgit 
excursiile. Și cui să se adreseze 
dacă nu organizației, activiștilor 
U.T.M.? La fabrica „Simo Geza“ 
excursiile, jocurile sportive ami
cale, deplasările echipei cultu
rale în gospodăriile colective, în 
întreprinderi, In localități pito
rești etc. sînt așa de frecvente 
încît tinerii s-au obișnuit cu ele, —------ -
au intrat în viața lor cotidiană, vom reuși să cunoaștem mai bine 
De curînd, peste 150 tineri, după tot ce frămîntă tineretul, să-l 
ce au dat un festival artistic la educăm, să-l ap—~ 
Gheorgheni au petrecut o minu- nizația 
nată duminică la Lacul Roșu și ” 
la Cheile Bicazului. La cererea 
studenților, conducerea Institutul-' 
lui medico-farmaceutic și comite
tul U.T.M. au OTganizat o intere
santă vizită la Sighișoara la 
monumentul ridicat pentru cins
tirea memoriei lui PetSfi.

Organizația U.T.M. e chemată 
să sprijine, să contribuie cu grijă 
și perseverență la rezolvarea 
multor cerințe și probleme eco
nomice ale tineretului. La coope
rativa „Ciocanul" de pildă, ti
nerii turnători s-au adresat tov. 
Mathe Ferencz, secretarul comite
tului U.T.M., pentru a-i sprijini 
să pună capăt defecțiunilor în a- 
provizionarea tehnico-materială. 
„Noi vrem să lucrăm, dar de 
multe ori sîntem nevoiți să 
stăm degeaba, din lipsă de ma
teriale" — i-au spus tinerii tur
nători. Tov. Mathe a intervenit 
insistent la conducerea coopera
tivei arătînd că gîtuirile de pro
ducție aduc pagube și întreprin
derii și tinerilor muncitori care 
ntl-și pot îndeplini normele. Pro
blema a fost rezolvată de către 
conducerea cooperativei. In pre
zent au scăzut simțitor golurile 
de producție Ia turnătorie.

Uneori însă, înșiși activiștii 
U.T.M. sînt prizonieri ai como
dității și adoptă cu multă ușu
rință formula „nu se poate", 
fără să cerceteze temeinic lucru
rile. Am vizitat de curînd cămi
nul de băieți al fabricii de mo
bile „Simo Geza". M-am intere
sat cum o duc, ce fac băieții după 
masă, seara.

— Apoi, seara — mi-a spus 
un tînăr — ne ducem în oraș 
să găsim ceva de mîncare.

— Unde ? l-am întrebat.
— Păi, pe unde apucăm. La 

cantină putem mînca doar odată 
pe zi. Seara nu se gătește.

Așa am aflat că e o veche ce
rință a tinerilor din cămin să 
poată mînca și seara la cantină. 
Tovarășul director Magyari și 
tovarășul Szekely, secretarul co
mitetului U.T.M. susțineau însă 
că nu se poate, ba chiar că ti
nerii de fapt nici nu vor să ser-

pe șantiere, în

timpului liber. Tot 
tineri vizionează 
Teatrului secuiesc 

ansamblului secu- 
La cinematograful 
sindicatelor tinerii 

chiar de 
Tot

apropiem de orga- 
','1 noastra. Acest stil de 

muncă vrem să-1 imprimăm în
tregului nostru activ.

Multe lucruri interesante aflăm 
la adunările utemiștilor. La Com
plexul școlar profesional „losif 
Rangheț" la anul III me
tal. utemista Pop Ana a poves
tit că maistrul Nemeth Innas de 
la fabrica „Ludovic Minsch:" 
pune elevele să spele geamurile, 
în loc să le învețe meserie. Noi 
am intervenit la conducerea în
treprinderii și am cerut să 
curme aceste practici.

Intr-o zi, cîteva fete de la 
Trustul regional de construcții 
împreună cu tov. Fazekas Sandor, 
secretarul comitetului U.T.M. de 
la șantierul regional au venit și 
ne-au povestit păsul lor.

Ce " " “
toare 
găzi 
banii 
unui 
cercetat cazul și am aflat că fe
tele aveau dreptate. Bihari Ana 
primise cu 151 lei mai puțin, 
Ravasz Ana cu 177 lei, Gagyi 
Erssebet cu 196 lei ș.a.m.d. In 
total fetele primiseră cu 2,175 lei 
mai puțin. Conducerea trustului 
a dispus ca această 
să fie imediat achitată.

Acestea le vor părea peste ui- 
nor tovarăși- lucruri mici. To
tuși și de astfel de „lucruri mici" 
trebuie să ne ocupăm.

Recenta plenară a comitetului 
orășenesc a dezbătut amplu fe
lul cum ne-am ocupat de rezol
varea cerințelor și nevoilor tine- 
neretului. Participanții au apre
ciat ca pozitivă munca activului, 
dar au arătat totodată că mai a- 
vem încă multe de făcut. In
tr-adevăr trebuie să ne stră
duim să fim demni, în toate pri
vințele, de încrederea utemiști
lor, a tineretului, să facem totul 
ca să merităm această încredere. 
Iar pentru aceasta, una din 
condițiile de bază este ca acti
vistul utemist să se apropie cu 
căldură de tineri.

GAGYI ZOLTAN 
prim secretar al Comitetului 

orășenesc U. T. M.-Tg. Mureș

se întâmplase? 18 munci- 
(constituite în două bri

de zugravi) nu primiseră 
ce li se cuveneau din vina 
normator superficial. Am

diferență

Delegafia oamenilor muncii 
care a participat la sărbătorirea 

celei de-a 40-a aniversări 
a Marelui Octombrie s-a întors 

în Capitală
Joi după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală venind din Uniunea So
vietică delegația oamenilor muncii 
din țara noastră, care la invitația 
Consiliului Central al Sindicate
lor din Uniunea Sovietică, Voks- 
ului, C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist, Comitetului 
Sovietic pentru Apărarea Păcii și 
Comitetului Femeilor Sovietice, a 
participat la sărbătorirea celei 
de-a 40-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Delegația a fost condusă de 
Gheorghe Stoica, membru al C.C. 
al P.M.R., membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

La sosire, în Gara de Nord, 
membrii delegației oamenilor 
muncii au fost salutați de mem
bri ai C.C. al P.M.R., de repre
zentanți ai Consiliului Central al 
Sindicatelor, ai Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., ai Comitetului or
ganizatoric central al femeilor din 
R. P. Romînă, ai_ Comitetului Na
țional pentru Apărarea păcii, pre
cum și de numeroși oameni ai 
muncii.

Au fost de față V. I. Barahnin, 
prim secretar, 1. S. Ilin și V. V. 
Skorniakov secretari ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Roha.il


NEÎNȚELEGERILE
n-au fost aplanate

* Divu'garea unor amănunte cu privire 
la „reorganizarea" N A.T.O.

A plecat după lină și s-a întors tuns
21 (Agerpres).— Neîn- 

stîrnite în cadrul 
de livrarea de arme de

PARIS 
țelegerile 
N.A.T.O. _
proveniență americană și brita
nică Tunisiei în ciuda opoziției 
Franței, nu au fost înaă aplanate 
și un nou factor intervenit le sub
liniază și mai mult amploarea.

De cîtva timp, ziariști, occiden
tali, în general bine informați, 
referindu-se la surse oficioase, au 
divulgat unele amănunte în jurul 
unui plan de reorganizare a 
N.A.T.O. a cărui caracteristică 
principală era stabilirea unei „in
terdependențe" sporite a membri
lor uniunii atlantice.

Conform planului, Marea Bri- 
tanie și S.U.A. și-ar concentra 
toate eforturile asupra producției 
de arme nucleare, * aceste două 
țări urmînd să pună aceste arme 
la dispoziția N.A.T.O. Planul mai 
prevede ca Franța și Germania 
occidentală să fabrice rachete cu 
rază de acțiune mică și mijlo
cie, producția încărcăturii nuclea
re rămînînd țnsă rezervată S.U.A. 
și Marii Britanii. Stocurile astfel 
constituite se propun să fie puse 
sub controlul generalului ameri
can Norstad.

Planul prevede și o împărțire 
a sarcinilor în privința armamen
telor clasice și o mai strînsă co
laborare științifică între S.U.A. 
și Marea Britanie.

Reacția imediată cea’ mai vio
lentă la aflarea acestor proiecte 
a fost cea a presei franceze. Zia
rul de dreapta „L’Aurore** se 
plînge că „S.U.A. și Anglia și-au 
împărțit armele nobile", iar „Fi-

garo** remareînd că după vizita 
lui Macmillan la Washington în 
luna trecută „a căpătat o apa
rență de viață faimosul directorat 
anglo-american din războiul tre
cut**, consideră cu amărăciune că 
„în acest context diplomatic va fi 
dificilă salvarea solidarității at
lantice".

Chiar înainte ca planul să fie 
dat publicității, puținele elemente 
care au ajuns să fie cunoscute au 
dat loc la. o controversă aprigă 
în coloanele întregii 
dentale.

prese occi-

■

ION HOBANA

Unul din răspunsuri
Occidentul 

in ziare
•e vaită

cu lacrimi
amare

de tuș:
„Sateliții au dat încă-o raită !“ 
Urlă unii

— războinică haită —,
alții

se miră de ruși:
„Ne-au luat-o ’nainte —

se poate ?
Doar a curs

un ocean
de dolari

*

Și

ci

avem tomuri întregi 

așa,
peste New-York

•e pare

pe lingă cei doi sateliți 
rotește 

și-un semn de-ntrebare 
amuțind pe savanții uimiți.

ce

Delegația 
parlamentarilor romîni 

a sosit la Varșovia
” VARȘOVIA 21. De la trimișii 
speciali Ageilpres : — Joi după 
amiază a sosit la Varșovia dele
gația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne care la invitația 
Seimului Republicii Populare Po
lone face o vizită de prietenie în 
Polonia.

Pe peronul Gării centrale a 
Varșoviei, pavoazată festiv cu dra
pelele de stat al R. P. Romîne și 
R. P. Polone delegația Marii A- 
dunărl Naționale a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Czeslaw “Wy- 
cech, mareșal al Seimului R. P. 
Polone, de numeroși deputați în 
Seim, de reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P. 
Polone, ș. a.

Luînd cuvîntul în numele dele-

gației Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne. tov. Constantin 
Pîrvulescu a subliniat printre al
tele că delegația parlamentară ro- 
mînă a primit cu multă bucurie 
invitația Seimului R. P. Polone 
de a vizita Polonia avînd prilejul 
de a cunoaște și mai îndeaproape 
realizările obținute de poporul 
frate polon, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez 
în construirea socialismului.

Răspunzînd saliftului adresat de 
delegația noastră, Czeslaw Wy- 
cech, mareșal al Seimului R. P. 
Polone, a mulțumit pentru cuvin
tele călduroase și prietenești adre
sate de tovarășul Constantin Pîr
vulescu.

★
WASHINGTON 21 

Ministrul de Externe 
neau și-a încheiat miercuri seara 
tratativele duse timp de trei zile 
cu secretarul Departamentului de 
Stat Duller și cu reprezentanții 
Ministerului Apărării al S.U.A.

Comentînd aceste tratative, u- 
nele ziare americane afirmă că 
Pineau și Dulles ar fi ajuns la o 
„înțelegere** cu privire la ordinea 
livrărilor de armament către Tu
nisia. Părăsind însă la 20 noiem
brie Washingtonul Pineau minis
trul Afacerilor Externe, a declarat 
pe aeroport reprezentanților pre
sei că neînțelegerile între Franța 
pe de o parte și S.U.A. și Anglia 
pe de altă parte în legătură cu 
livrările de armament către Tu
nisia continuă să existe.

Se precizează că atitudinea gu
vernului american nu s-a schim
bat ș| că Pineau nu a obținut 
nici o concesie din partea inter
locutorilor săi. Rezultatele trata
tivelor de la Washington au pro
vocat nemulțumiri adinei in 
Franța.

In timp ce presa burgheză pro
testează de pe pozițiile cercurilor 
colonialiste, direct lovite în inte
resele lor de acțiunea americană 
de infiltrare în Africa de Nord, 
presa democrată franceză averti
zează din nou împotriva primej
diei ce decurge pentru indepen
dența și suveranitatea Franței de 
pe urma politicii atlantice.

(Agerpres) 
francez Pi-

t

—•—*

Macmillan va pleca 
la Paris

LONDRA 21 
Răspunzînd joi
Camera Comunelor unei între
bări puse de deputatul laburist 
Emriys Hughes, premierul brita
nic Macmillan a anunțat că va 
pleca la Paris la 25 noiembrie, 
„pentru a discuta cu primul mi
nistru francez chestiuni intere- 
sînd ambele guverne".

(Agerpres). — 
după amiază în

In întîmpinarea 
Congresului tineretului 

sătesc dm R.D.G.
In legătură cu Congresul ti

neretului sătesc din R. D. Ger
mană, care va avea loc în de
cembrie, agenția A.D.IY. a 
transmis interviul acordat a- 
cestei agenții de Steinke, se
cretar al Consiliului general al 
Uniunii Tineretului Liber Ger
man, care a subliniat rolul 
cresctnd al tineretului sătesc în 
înfăptuirea transformărilor so
cialiste la sate.

El a arătat că principala sar
cină a viitorului congres al ti
neretului sătesc din R.D. Ger- 

unor 
și 
la 
la

mană va fi elaborarea 
căi în vederea participării 
mai active a tineretului 
transformările socialiste de 
sate.

SOLIDARITATE
TIRANA 20 (Agerpres). — 

ATA transmite: Știrea arestă
rii secretarului general al 
Uniunii generale a studenților 
musulmani din Algeria, Mo
hamed Komisti, de către auto
ritățile franceze a provocat o 
vie indignare în rîndul tine
retului și studenților din Al
bania, care denunță acest act 
arbitrar și cere imediata pu
nere în libertate a lui Komisti.

Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Muncitor din 
Albania a adresat guvernului 
francez o telegramă în care 
cere punerea în libertate a. Iui 
Mohamed Komisti și încetarea 
tuturor persecuțiilor îndreptate 
împotriva tineretului și stu
denților algerieni.

•

l De ce vor declara ; 
fgrevă pilojii japonezi?! 
î TOKIO 21 (Agerpres). — j 
( Aviația japoneză a interzis ori- j 
[ ce zbor *unui număr de .peste { 
f 50 de avioane cu reacție de J 
( fabricație americană de tip j 
> „F-86“ și „T-333“, în urma | 
f unui nou accident care a pro- j 
( vocat moartea unui pilot japo- J 
| nez. In urma acestui accident, j 
f al 20-lea produs anul acesta, ] 
I numărul victimelor se ridică la j 
f 38. Piloții japonezi au declarat j 
f că vor face grevă dacă vor mai j 
f fi obligați să facă antrenament ) 
i cu avioanele americane de ti- j 
f purile menționate.

ca-n genuni 
de comete brăzdate 

8-asvîrlim cei dinții emisari... 
Rezultatul ?

Din slăvi 
dau cu tifla 

generalilor noștri pedanți 
sateliții I

Ce spun relativ la 
aceasta

stimați! savanți ? 
Fredonează

și-acu’ 
mister Dulles 

refrenul său vechi, 
monocord:

Eu,
ce-i drept, 

n-am ajuns prea departe 
in asaltul divinei cetăți 
a științei;

nu știu despre Marte 
cite știu aste mari somități 
cari jonglează

cu „Zborul prin spații" 
(pe hîrtie de calc,

pin-acum...)
dar c-o vorbă mă-ncumet, 

ori cum:
„Gentleman!, 

dacă astăzi confrații 
sovietici vă lasă pe drum, 
asta-i fiindcă-ntr-o toamnă tîrzie 
a-nceput să se -nchege un gînd 
ca o lavă de foc, 

purpurie,

„Toate
la noi 

colosale-s!
Totu-f
Domnul be” in the World

■ar savanții ° pas 0 ’“dină

(o parte)
„Doar Destinul cel OrbSPmdt 

c-am pierdut înr-„« e, vină 
Intr-altfel ° TO“nd !
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mistuind,
ingropînd, 

ronăsoînd 1 
Nu-nțelegeți ? 

Zîmbiți ? 
Vă revoltă 

„propaganda**»
„cuvintele mari" £

Dar „Balșoi Sputnik*4 iată-I,
pe boltă!...

De ești om,
e firesc să tresari

și mesajul sublimei ștafete 
să-ți pătrundă in cuget:

*"•' M ,'Exl,tI
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Irianul de vest aparține INDONEZIEI!
Discuțiile din Comitetul Politic O.N.U.

NEW YORK 21 (Coresponden
tul Agerpres transmite) : La 20 
noiembrie a început în Comitetul 
Politic al Organizației Națiunilor 
Unite discutarea problemei Irianu- 
lui de vest aflat în dezbaterea A- 
dunării Generale pentru a patra 
oară consecutiv. Disputa între In
donezia si Olanda în legătură cu 
partea de vest a Noii Guinee a 
fost adusă din nou în fața O.N.U. 
la cererea comună a 21 state afro- 
asiatice.

Subandrio, ministrul Afacerilor 
Externe al Indoneziei, care a luat 
cuvîntul în ședința din 20 noiem
brie a arătat că reprezentanții 
Olandei invocă „dreptul la autode
terminare" al populației Irianului

Contribuția F.M.T.D. la lupta
tineretului pentru încetarea

experiențelor cu armele nucleare

Nimeni nu mai poate privi as
tăzi cu indiferență pericolul arme
lor nucleare. Tuturora le este cu
noscut că experiențele cu armele 
nucleare nu amenință,numai via
ța generațiilor prezenfe, ci și pe 
aceea a generațiilor viitoare.

Iată dece tineretul se pronunță 
în mod activ pentru încetarea ime
diată a experienței cu armele ter 
monucleare.

In Japonia, toate organizațiile 
de tineret cu răspundere cer în 
unanimitate încetarea imediată a 
experiențelor nucleare și organi
zează în sprijinul acestei cereri ne
încetate acțiuni de masă. In apri- 
lie-mai în Anglia, tineretul a ini
țiat o mare mișcare împotriva ex
periențelor cu bomba H. In Repu
blica Federală Germană, 5.000 de 
tineri socialiști, organizațiile „Fal- 
ken", „Prietenii Naturii** și alte 
organizații au ținut în luna sep
tembrie o mare consfătuire la 
Frankfurt prin care s-au opus folo
sirii armelor atomice și depozitării 
acestora în țara lor; în India, ti
neretul din Calcutta, Bombay, 
Madras și din alte orașe și regiuni, 
ți-a manifestat, în cursul unor 
mari reuniuni, hotărîrea de a con
tinua acțiunile în vederea încetării 
imediate a experiențelor atomice. 
In Belgia organizația „Tînăra Gar
dă Socialistă" s-a pronunțat pen
tru organizarea unei Zile mondiale 
a tineretului dedicată încetării 
experiențelor cu armele, termonu
cleare.

F.M.T.D., care în activitatea sa 
se inspiră din idealurile păcii, unei 
vieți mai bune și a unui viitor mai 
luminos al tineretuluj, se deciară 
cu hotărîre împotriva folosirii ar
melor nucleare, arme de distru
gere în masă.

In 1950, F.M.T.D., sprijinind 
Apelul de Ia Stockholm, apelul 
care a jucat un rol de seamă în 
atragere» atenției opiniei publice 
mondiale asupra pericolului arme
lor atomice, a chemat tineretul 
să-și intensifice acțiunile în vede
rea interzicerii bombelor atomice, 

încă atunci, F.M.T.D. văzînd 
marea însemnătate a colaborării 
organizațiilor internaționale de ti
neret în vederea realizării interzi
cerii bombelor atomice, s-a adresat 
Adunării Mondiale a Tineretului 
și Uniunii Internaționale a Tinere
tului Socialist cu propunerea de 
a organiza uncie acțiuni comune, 
la care, din păcate, cele două or
ganizații n-au găsit cu cale să 
răspundă.

de Johei Hijikata 
reprezentantul organizațiilor membre din Japonia 

la F.M.T.D.
In toți anii din urmă F.M.T.D. 

n-a încetat nici o clipă să-și ex
prime dezaprobarea față de folo
sirea armelor atomice, de fabrica
rea experimentarea și folosirea lor. 
Prin luări de poziție publică, cu 
prilejul reuniunilor și inițiativelor 
sale, prin revista „Tineretul Lu
mii** și celelalte publicații ale 
sale, prin sprijinirea de către ea a 
multor altor inițiative F.M.T.D. 
a depus eforturi pentru a contri
bui la lupta generală pentru inter
zicerea armelor atomice. Ca un 
exemplu concret al acestor efor
turi, putem aminti de sprijinul pe 
care l-a dat ea importantei iniția
tive a Consiliului Național din 
Japonia împotriva bombelor atomi
ce și cu hidrogen, conferințelor 
mondiale împotriva bombelor ato
mice și cu hidrogen din 1955, 
1956, 1957. In sfîrșit, nu putem să 
nu pomenim aici de aportul 
F.M.T.D. la organizarea Festiva
lurilor Mondiale ale Tineretului și 
îndeosebi a celui de al VI-lea 
Festival în cadrul căruia cererea 
de a înceta experiențele cu armele 
nucleare și-a găsit o expresie emo
ționantă în timpul grandioasei a- 
dunări din 6 august, ziua Hiro- 
șimei.

In prezent, cînd cursa înarmă
rilor atomice a luat o asemenea 
direcție, îneît un singur pas greșit 
poate declanșâ o catastrofă gene
rală, cînd pe scară mondială este 
pusă la punct o întreagă strategie 
atomică și continuă pregătirile 
pentru un război atomic, F.M.T.D. 
este mai hotărîtă ca oricînd să 
facă tot ce-i stă în putință pentru 
a-și aduce contribuția la îndepăr
tarea acestui grav pericol.

Cel de al IV-lea Congres al 
F.M.T.D., care a avut loc la Kiev, 
în august, a discutat problema a- 
părării păcii și în special a înce
tării experiențelor cu armele nu
cleare. In situația de azi, această 
chestiune a devenit un punct cen
tral al activității F.M.T.D.

Recent, Consiliul Național Ja
ponez împotriva bombei atomice 
și cu hidrogen, s-a adresat 
F.M.T.D. cu propunerea de a or
ganiza în perioada 20 octom
brie — 10 noiembrie „Zilele inter
naționale de acțiune pentru înce
tarea experiențelor armelor nu
cleare**. După cum se știe, această 
propunere urmează recomandări
lor adoptate de cea de-a 3-a Con
ferință Mondială împotriva bom
belor atomice și cu hidrogen, ți
nută în august la Tokio. Secreta-

riatul F.M.T.D. a hotărît să spri
jină cu toate forțele sale această I 
inițiativă. Anul acesta, ziua de 10 
noiembrie a fost sărbătorită sub lo
zinca încetării experiențelor arme
lor nucleare, marcînd acest eveni
ment prin acțiuni și mai puternice 
împotriva pericolului nuclear.

Dezvoltîndu-și astfel încontinuu 
activitatea F.M.T.D. speră că efor
turile sale pentru a contribui la 
eliminarea pericolului nuclear, vor 
găsi sprijinul și cooperarea tuturor 
tinerilor și organizațiilor lor din 
lumea întreagă.

de vest numai 
pentru a camu
fla politica lor 
colonialistă. A a- 
dopta teza Olan
dei cu privire la 
„autodetermina
rea" Irianului de 
vest ar însemna 
a pune la îndo
ială și suverani
tatea Indoneziei 
asupra altor in
sule și regiuni 
ale Indoneziei, 
prin urmare a se 
declara de acord 
cu împărțirea 
statului indone
zian.

Delegatul Olan
dei S. Mann a 

declarat că guvernul 
ționează să înceapă

occtNUL nc/ficf

Ji Gurnee
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/

său nu inten-
___ __ , __ a tratative cu 

Indonezia în legătură cu viitorul 
statut al Irianului de vest și in
tenționează să-și mențină autori
tatea asupra acestui teritoriu. De
legatul Cubei, Portoundo, a spri
jinit pe deplin politica colonială 
a Olandei.

Vorbind din partea delegației 
U.R.S.S., I. V. Peive a subliniat 
printre altele, urgența rezolvării a- 
cestei chestiuni aflate în fața Co
mitetului Politic de mai bine <le 
trei ani din cauza refuzului Olan
dei de a înceta acapararea ilegală 
a Irianului de vest.

Gunevardene, reprezentantul 
Ceylonului a declarat că problema 
Irianului de vest este o problema 
pur colonialistă. Olanda încearcă 
să mențină rămășițele imperiului 
său colonial.

în numele Afganistanului, Bo- 
liviei, Birmaniei, Ceylonului, E- 
giptului, Etiopiei, Indiei, Indone
ziei, Irakului, Iordaniei, Libanu
lui, Libiei, Marocului, Nepalului, 
Arabiei Saudite, Sudanului, Siriei, 
Tunisiei și Yemenului, delegatul

Ceylonului a prezentat un proiect 
de rezoluție.
In proiect se subliniază necesita
tea reglementării pașnice a proble
mei și se propune celor două 
părți să depună toate eforturile 
pentru a găsi căi de rezolvare a 
problemei pe baza principiilor 
Cartei O.N.U. Totodată în proiectul 
de rezoluție se propune, secretaru
lui general al O.N.U. să ajute prin 
toate mijloacele părțile interesate 
la îndeplinirea acestei rezoluții și 
să se aducă la cunoștința celei 
de-a 13-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. rezultatele obți
nute.

Lucrările Comitetului continuă.

■L Irianul de vest se află in par. 
tea de apus a insulei Noua 

ț Guinee. Principala sa bogăție 
J o constituie petrolul, dar aici 

se mai găsește aur, platină, ar- 
gint și alte minerale utile. Im- 

■h perialiștii americani plănuiesc 
transformarea Irianului de 

■J vest într-o bază agresivă a 
■" S.E.A.T.O.

Văzute de pe înălțimea Acropolei, sub soarele sudic, clădirile
Atenei se întind pînă departe. In centru, — templul lui Zeus. 

--- ------------ *

Actualități din țări balcanice
Cooperativizarea 

agricu Itur i i
Știri din Grecia

în Albania
In luna septembrie în R.P. 

Albania au fost înființate 43 
de noi cooperative agricole 
de producție. In prezent mul
te altele sini în curs de înfiin
țare. La începutul lunii octom
brie numărul total al coope
rativelor agricole de producție 
era de 1.543, ceea ce constituie 
42,2 la sută din numărul total 
al gospodăriilor țărănești și 
peste 52 la sută din suprafețe
le însămînțate în întreaga Al
banie. Sînt regiuni în care co
lectivizarea se apropie de sfir- 
șit. Astfel, în regiunea Beral, 
în aproximativ 93 la sută din 
sate, țăranii s-au unit în coo
perative agricole de producție, 
in regiunea Fieri — in 80 
sută din sate etc.

ATENA 21 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Av- 
ghi“, la Salonic a fost format 
un nou partid politic, partidul 
„Uniunea agricolă ă Greciei de 
nord" (A.E.B.E.).

★
ATENA 21 (Agerpres).—Zia

rul „Elefteria" anunță că în cu
rl nd Grecia va exporta o can
titate de 1000 de tone de ci
trice în U.R.S.S., Romînia, Bul
garia și Cehoslovacia.

Dezvoltarea 
învățământului

în Bulgaria

la

Centrală

în Turcia
ANKARA 21 (Agerpres). — 

Postul de radio Ankara a anun
țat terminarea construirii ba
rajului de la Irfanlî. El va servi 
pentru acumularea apelor rîului 
Kîzîl Irmak din Anatolia. La
cul artificial din spatele bara
jului va fi unul din cele mai 
mari din Europa, avînd o ca
pacitate do G,5 miliarde metri 
cubi. La 19 noiembrie 1957 
barajul a fost închis, începînd 
acumularea apei. Instalarea tur
binelor centralei hidroelectrice 
sa va termina pînă la 1 iulie 
1958. Către sfîrșitul anului 1958 
ea va fi data în exploatare. 
Producția ei va deservi regiu
nile nord-vestice din Anatolia.

Instituțiile de invățămînt — 
grădinițe și cămine pentru co
piii de vîrstă preșcolară erau 
in 1939—1940 în număr de 
254 cu 12.859 de copii și 283 
de educatori, iar in 1956-1957 
au atins cifra de 6376, adică 
de 25 de ori mai multe, cu res
pectiv 277.969 de copU șl 
10.199 de educatori.

In aceeași perioadă numărul 
elevilor care învață în școlile 
de cultură generală a crescut 
de la 1.010.066 la 1.129.129, iar 
al profesorilor de la 28.689 la 
47.013.

Puterea populară acordă o 
deosebită atenție învățămintu- 
lui superior. Numărul institu
țiilor de invățămînt superior a 
crescut de la 5 cu 7 facultăți 
la 20 cu 32 de facultăți. A 
crescut de asemenea Și numă
rul studenților de la 10.169 la 
36.705.

MOSCOVA. — La 21 noiembrie 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S. a primit pe V. E. 
Martorelli, ziarist brazilian, și pe
T. L. Fleuri, reprezentant al so. 
cietății braziliene de televiziune 
„Record** și al societății de radio 
..Radiodifuziunile unite'* din Sao 
Paolo, la cererea acestora, si a 
avut cu el o convorbire.

PEKIN. La 21 noiembrie s-a în. 
tors la Pekin delegația Republicii 
Populare Chineze în frunte cu Mao 
Țze-dun, președintele R. P. Chi
neze. împreună cu delegația a so. 
sit P. F. ludin, ambasadorul
U. R.S.S. in R. P. Chineză.

DJAKARTA. După cum trans- 
mite agenția China Nouă, minis
trul Informațiilor al Indoneziei a 
anunțat că conferința națională 
ventru problemele reconstrucției va 
avea loc la 25 noiembrie. Pe ordi
nea de zi a conferinței figurează 
13 probleme, printre care și prob le» 
me privind primul plan cincinal.

NEW YORK. Ziarul ..New York 
Times** anunță că trei mari bănci 
din California vor fuziona formînd 
a cincea mare instituție bancară
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u i met alb care încolăcește casca de uțc'h 
un baston de cauciuc strălucitor, un pistol care 
stă încontinuu la brîu și pantalonii căleați la 
dungă — așa arată noua trupă de elită organi
zată de ministrul războiului vestgerman. La prima 
vedere, ei pot fi bine confundați cu poliția mi
litară americană. De fapt, deosebire nici tiu 
există! Instruiți după modelul poliției militare 
americane și bazați pe gradul de experiență la 
care ajunsese jandarmeria fascistă și trupele SS 
hitleristc, trupa de vînători a lui Strauss urmează 
să devină șira spinării a armatei vestgermane. Ins
truirea lor ca polițiști de circulație nu este de
ed o preocupare secundară a acestor trupe spe
ciale.

In fotografia de sus: Noul polițist militar 
vestgerman este instruit după metodele fasciste 
pentru a ști cu:n să se poarte cu populația civilă.

In fotografia din dreapta: Teroarea poliției 
militare va trebui s-o cunoască nu numai civilii, 
ci și acei soldați care ar îndrăzni să refuze exe
cutarea vreunui ordin al N.A.T.O.-ului l

REDACȚIA Șl ADMIN1SIRAȚIA Bucuieștl Plaț» „Scânteii**, lei. 7.80,10. TIPARUL Combinatul PoHgnltc „Casa Scânteii I. V. Stalin'’.

I

din Statele Unite. 
„Citizens National 
vings Bank*4 din 
curity Trust and

Este vorba de 
Trust and Sa. 
Riverside, „Se. 
Savings Bank"

din San Diego și „Security First 
National Bank** din Los Angeles 
care vor fuziona sub numele de 
„Security First National Bank**.

HELSINKI. La 20 noiembrie pre. 
ședințele Republicii Finlandeze, 
Kekkonen, a hotărît să ia legătură 
:u Eino Saari, președintele Parti, 
dului Popular din Finlanda, care 
îe află în prezent în străinătate 
ji, după cum se anunță, îi va pro. 
pune să formeze guvernul.

OTTAWA. — In raportul dat pu
blicității de guvern cu privire la 
folosirea brațelor de muncă se a. 
rată că în cursul lunii octombrie 
numărul șomerilor din Canada a 
crescut cu 14.000 și a ajuns la 
208.000 de persoane.

— •—

Tratative între Strauss 
și ministrul francez 

al apărării
PARIS. La 20 noiembrie mini

strul Apărării al R. F. Germane, 
Strauss, a sosit la Paris unde va 
duce tratative cu ministrul fran
cez al Apărării Chaban Do'mas. 
Miercuri a avut loc prima întreve
dere la care au participat mini
strul Apărării al Franței și mi
nistrul Apărării al R. F. Germane. 
Participanții au examinat poziția 
guvernelor respective față de pro
iectele de reorganizare a forțelor 
militare ale N.A.T.O. care urmea
ză a fi discutate la conferința din 
decembrie a șefilor de guverne ai 
țărilor N.A.T.O.

Agenția Reuter relatează că gu
vernele vestgerman și italian s au 
alăturat Franței „în opoziția față 
de orice încercare de a se stabili 
o conducere bilaterală a N.A.T.O. 
exercitată de Marea Britanie și 
Statele Unite astfel îneît celelalte 
13 țări neatomice, membre ale 
Organizației, să fie împinse înlr-0 
categorie inferioară".
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