
Pentru triumful păcii
și socialismului

Zilele trecute au apărut In 
presă Comunicatul cu privire 
la Consfătuirea reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socia
liste și Comunicatul Informa
tiv asupra Consfătuirii repre
zentanților partidelor comunis
te și muncitorești.

Declarația Consfătuirii re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările 
socialiste, de o însemnătate 
deosebită pentru mișcarea 
muncitorească din întreaga 
lume, a arătat unitatea de ve
deri a partidelor comuniste și 
muncitorești reprezentate ’a 
consfătuire, în toate proble
mele examinate și unanimita
tea lor în aprecierea situației 
internaționale contemporane.

Ea a subliniat că conținutul 
principal al epocii noastre este 
trecerea de la capitalism la so
cialism. Astăzi, după 40 de 
ani, peste o treime din «popu
lația întregii lumi, popoarele 
lagărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică participă 
la construirea unei vieți 
noi. In ultimii 12 ani 
peste 700.000.000 de oameni, 
luptînd împotriva imperialiș
tilor au izbutit să scutu
re jugul colonial. Cei 40 de 
ani de cînd există socialismul 
ca sistem social au dovedit în
tregii lumi categorica supe
rioritate a socialismului față 
de capitalism.

Marile realizări ale Uniunii 
Sovietice în dezvoltarea eco
nomiei, a științei, tehnicii și 
culturii au uimit întreaga lu
me. Istoria nu a mai cunoscut 
o asemenea, creștere vertigi
noasă a producției industriale 
și în special a industriei gre
le ca aceea realizată în 
U.R.S.S. Față de 1913, pro
ducția globală a întregii in
dustrii a U.R.S.S. a fost în 
anul 1957 de 33 de ori mai 
mare. Pentru a spori volumul 
producției industriale de a- 
proximativ 39 de ori, S.U.A., 
Germaniei șl Angliei le-au 
trebuit între 80 și 150 de ani. 
In ce privește volumul abso-

lut al producției Industria
le, Uniunea Sovietică a lăsat 
de mult în urmă cele mai 
mari țări capitaliste din Euro
pa — Anglia, Franța, Germa
nia Occidentală. In compara
ție cu anul 1913 productivita
tea anuală a muncii în in
dustria U.R.S.S. a crescut de 
aproximativ 9,5 ori, iar in 
S.U.A. de numai 2,3 ori. Vic
toria orînduirii colhoznice a 
transformat U.R.S.S. în țara 
celei mai mari agriculturi din 
lume.

In anii puterii sovietice s-a 
făurit o tînără generație 
nouă, fericită, crescută în 
spiritul nobilelor idealuri a^e 
comunismului. Tineretul so
vietic, în frunte cu eroica sa 
organizație —- Uniunea Tine
retului Comunist Leninist — 
a dovedit prin devotamentul 
său, prin eroismul și entu
ziasmul său cu care a răs
puns chemărilor partidului că 
a știut să folosească din plin 
minunatele condiții de viață, 
muncă și învățătură pe care 
i le-a creat statul socialist. 
Astăzi, cei mai mulți dintre 
muncitorii cu o înalta califi
care, tehnicienii și specialiștii 
Uniunii Sovietice, țara 
mai avansată din lume 
punct de vedere științific 
tinerii formați și educați 
cei 40 ani care au trecut
la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie. Spre deosebire 
de tineretul din țările socia
liste, tineretul din țările capi
taliste este lovit în mod crunt 
de cursa înarmărilor, de șo
maj, de lipsa posibilităților 
de calificare șl învățămînt.

med real continuă 
pauperizarea mi- 

oameni ai muncii 
șl sate, în urma

cea 
din 
sînt 

în 
de

în cursul discuțiilor purtate 
s-a subliniat că în timp ce sis
temul mondial al socialismului 
crește și se întărește, pozițiile 
imperialismului continuă să 
slăbească considerabil, în pri
mul rînd ca urmare a destră
mării sistemului colonial. In 
statele imperialiste se ascut 
puternice contradicții care frî- 
nează dezvoltarea forțelor de 
producție ale societății. Con
junctura vremelnică care se 
menține în unele țări capitalis
te se datorește cursei furibunde 
a înarmărilor și altor factori 
trecători. In 
ruinarea și 
lioanelor de 
de Ia orașe 
jafului sistematic practicat de 
monopolurile imperialiste. Con
dițiile actuale din țările capi
taliste demonstrează tot mai 
mult oamenilor muncii că sin
gura ieșire din situația 
precară este socialismul.

Realizările statelor socialiste 
în domeniul dezvoltării rapide 
economice șl culturale, în în
tărirea unității lor, în lupta 
pentru pace și prietenie între 
popoare, creșterea prestigiului 
și influenței lagărului socialist 
în rîndurile oamenilor muncii 
din întreaga lume, stîrnesc ură 
și furie în cercurile imperiali
ste. Reacțiunea internațională 
dîndu-și seama că pozițiile ei 
devin tot mai șubrede, încear
că să frîneze cu orice preț 
mersul istoriei, să dezlănțuie 
un nou război.

Dar forțele păcii — se arată
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Convorbirea
N. S. Hrușsiov 
redactorul șef 

al ziarului egiptean
Al Ahram“

Plecarea delegației 
guvernamentale 

a Uniunii Birmane
lor I

Au trecut aproape trei ani de 
cînd printr-o Ilotărîre a partidu
lui și guvernului, s-a dat o nouă 
orientare învățămîntului profesio
nal și tehnic, creîndu-se printre, 
alte tipuri de școli și școlile 
profesionale de ucenici de pe 
lîngă fabrici și uzine.

Prin sistemul de instruire a 
ucenicilor în școli pe lîngă în
treprinderi și în producție s-a 
putut dovedi în acest timp că sîn- 
tem pe o linie bună. Succesele 
dobîndite pînă acum îri această 
privință sînt remarcabile.

Totuși progresele tehnice ce se 
realizează rapid trebuie să ne 
facă mai exigenți cu munca noas
tră. Cerințele științifice impun 
crearea unei generații de munci
tori și tehnicieni desăvîrșiți din 
punct de vedere teoretic și prac
tic. Maștnismul ultra perfecționat 
de azi și de mîine, automatizarea, 
cer cadre la nivelul acestei si
tuații noi. Niciodată ca acum nu

PROFESIONALE
putut spulbera mai bine con- 

absurdă după care —

In gospodăriile colective și în
tovărășirile agricole din regiunea 
București se înscriu zilnic peste 
350 de familii de țărani munci
tori. Cooperativizarea agriculturii 
a devenit acum obiectul preocu
pării zilnice a tuturor țăranilor 
muncitori .0 mare parte dintre 
aceștia se îndreaptă cu încredere 
către unitățile agricole coopera
tiste. In perioada de la 6 la 20 
noiembrie, de pildă, mai mult de 
5.390 de familii de țărani mun
citori, cu o suprafață de peste 
15.400 ha, s-au alăturat colecti
viștilor și întovărășiților. Aceasta 
a făcut ca procentul de coopera
tivizare a agriculturii în raionul
Urziceni să ajungă la 98 la sută, 
iar în raioanele Lehliu 
de Vede la peste 80 la

Acum în regiunea 
sectorul cooperatist al
rii cuprinde peste 45 la sută din 
suprafața regiunii*

și Roșiori 
sută.
București 
agricultu

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

s-a 
cepția 
spuneau teoreticienii burghezi — 
tnașinisinul și automatizarea ne 
vor duce la folosirea numai a 
unor muncitori necalificați, fără 
carte, fără meserie.

Cei care urmărim 
care se desfășoară 
teoretic și practic al 
din școlile profesionale putem a- 
firma, în baza considerentelor de 
mai sus, că, cu toate părțile sale 
pozitive, în felul de organizare a 
sa mai există încă multe neajun
suri, pe care trebuie să le înlătu
răm.

Așa, de pilda, dacă în anul I 
instructajul ucenicilor se face 
sub supravegherea maiștrilor in
structori, avîud și aceștia însă 
lipsuri din punct de vedere pe
dagogic, instruirea metodică și 
științifică a ucenicilor din anii 
II—III lasă foarte mult de do
rit. Se petrece ceva și mai grav. 
Acești ucenici, trimiși să facă 
practică în întreprinderi scapă 
de sub îndrumarea conducerilor 
școlilor fără a intra însă efectiv 
sub conducerea maiștrilor, a șe
filor de secții sau sectoare din 
întreprinderi, în ceea ce privește 
instruirea metodică.

Tovarășul Zelenko, directorul 
general al Direcției Rezervelor 
de Muncă de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. în recenta 
vizită pe care a făcut-o în țara 
noastră cu prilejul lunii prieteniei 
romîno-sovietice ne-a arătat cum 
stau lucrurile în Uniunea Sovie
tică în această privință. Acolo se 
dă ucenicilor o adevărată instrui
re practică, metodică șt .științifică 
prin amplasarea în spații 
rate, în halele de 
întreprinderilor, a 
anii I, II și III. 
ucenicii își petrec 
de practică la 
muncitorii din producție, 
aceiași atmosferă și 
ritm de activitate, 
că își au secții într-un colț al 
halei, unde se află și mașinile și 
utilajele lor. Acolo sînt luați în 
primire din primele zile ale 
anului I de către maiștri instruc-

modul în 
învățămîntul 

ucenicilor

sepa- 
producție ale 
elevilor din 
în acest mod 
toate orele 

un loc cu
, în 

în același 
cu deosebirea

Echipa de dansuri a Căminului cultural din corn. Năsăud, re
petă in aer liber dansul „De doi“

Racheta primului satelit 
vizibilă la București
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tori-pedagogi, care îi sprijină 
timpul, dcsăvîrșindu-le și educa
ția, pînă la absolvirea școlii. 
Maiștrii se iau la întrecere să pre
zinte ucenici mai temeinic pre
gătiți.

Spre 
trebuie 
școala 
van-tei“, 
mîntului 
rimentală, unde am aplicat o 
metodă apropiată celei expuse 
mai sus, față de 140 locuri de 
muncă aprovizionate fiecare cu o 
menghină, ciocan, pile, dălți și 
alte scule de mînă cîte avea școa
la în 1955, azi școala are 500 locuri 
de muncă. Ca urmare, în timp 
ce înainte ucenicii din anul 
și III făceau practica pe la 
ferite întreprinderi, pierzînd 
pe drum și uneori încurcînd 
crul prin întreprinderi

tot

același lucru tindem și 
să tindem și noi. La 

profesională nr. 4 ,iGal- 
a Ministerului Invăță- 
și Culturii, școală expe-

II 
di- 
ore 
Iu- 
azi 

toți elevii lucrează din plin în 
atelier, încadrați de maiștri-instruc- 
tori.

Desigur că aplicarea sistemului 
cu secții separate pentru ucenici 
în hale comune cu muncitorii din 
producție cere inițiativă, timp și 
mai ales multă bunăvoință din 
partea conducerilor de întreprin
deri. Trebuie însă să pornim 
imediat la realizarea ci eu puteri 
conjugate și cu convingerea că un 
lucru bine început este pe jumă
tate, realizat.

Mai sînt și alte lucruri de spus
Ing. VANGHELI MIȘICU 

director general în 
Ministerul Invățămîntu’.ui și 

Culturii

(Continuare în pag. 3-a)

Marți dimineață a părăsit Capi
tala delegația guvernamentală 3 
Uniunii Birmane care la invitația 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne ne-a vizitat țara.

Din delegație au făcut parte U 
Kyaw Nyein, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Birmane, conducătorul delegației, 
împreună cu soția sa, Daw Nwe 
NweYi, UHla Maung, ambasado
rul Uniunii Birmane in R.P. Chine
ză, U Kyin. ambasadorul Uniunii 
Birmane la Moscova, împreună cu 
soția sa, Daw Mya May, U Soe 
Tin, secretar executiv la Mini
sterul Afacerilor Externe, U Th a 
Tun, secretar parlamentar la Mi 
nisterul Afacerilor Interne, U 
Maung Maung, secretar parla
mentar la Ministerul Informații
lor, U Aung Khin, inginer meca
nic șef și președinte la întreprin
derea metalurgică din Rangoon, 
U Kyaw Sein, membru al Came
rei deputaților, U B Swe, secre
tar adjunct la Ministerul Preve
derilor Sociale, U Aye Hlaing, 
profesor de economie la Univer
sitatea din Rangoon și dr. U 
Aș, profesor universitar la Fa
cultatea de medicină din Ran
goon.

Totodată au părăsit Capitala și 
U Nyun Thein, U Hpon Myint, U 
Naing Win, U Kyaw Sein Aung, 
reprezentanți ai organizației de ti
neret a Partidului Socialist dn 
Uniunea Birmană care ne-au vi
zitat țara împreună cu delegația 
guvernamentală a Uniunii Bir
mane.

Aeroportul Băneasa era pavoa
zat cu drapele de stat ale Uniunii 
Birmane și R. P. Romîne.

Oaspeții au fost conduși la ple
care de Petre Borilă și Popa Ghe- 
rasim, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, Ion Cozma, mi
nistrul Agriculturii și Silvicultu-

rii, Mihai Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei, 
Marcel Popescu, ministrul Co
merțului, Al. Lăzăreanu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Mihai Petri, adjunct al ministru
lui Comerțului, Tiberiu Abrihan, 
adjunct al ministrului Industriei 
Grele, Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului Industriei Petrolului și 
Chimiei, Pavel Silard, ministrul 
R. P. Romîne în Uniunea Birma
nă, Anton Vlădoiu, președintele 
Sfatului popular al Capitalei, de 
deputății Iacob Coțoveanu și Ni
colae Deleanu, membri ai Comi
siei de afaceri externe a Marii 
Adunări Naționale, Al. Buican, 
vicepreședinte al Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Petre Gheorghe, se
cretar al C.C. al U.T.M., Jean Li- 
vescu, prorector al Universității 
„C. 1. Parhon“, 
rector ad-interim 
Afacerilor Externe

Au fost de față 
siuni diplomatice 
București.

Un grup de pionieri a oferit 
flori membrilor delegației guver
namentale a Uniunii Birmane.

înainte de plecare, adresîndu-se 
celor prezenți, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Uniuni 
Birmane, U Kyaw Nyein, 
spus :

„Excelență, prieteni!
Cu profund regret eu și n 

brii misiunii noastre părăsim 
moașa dv. țară. Ne dăm 1 
că timpul petrecut aici 
scurt, insă 
folosim cit se poate mai i

Ne pare bine că am avi 
zia să ne întilnim cu stima 
conducători și ani putut avea

(Continuare în pag. 3-a)

I. Moruzi, di- 
în Ministerul 
și alții.
șefii unor mi- 
acreditați la

ne-am stradt

Note <8intr-un muzeu

Invitație la o retrospectiva
lor fiind expuse în volumele ce au 
apărut șl ce vor continua să a. 
pară. Din 1954, biblioteca a devenit 
Institut de Bibliologie al Acade
miei R. P. R.

Tovarășul director mi-a oferit 
imediat un volum de studii și cer. 
cetări bibliologice, 
și date interesante 
atenția.

— Aveți legături 
teci din străinătate ?

— întreținem legături cu 
3.000 de instituții străine. De multe 
ori acestora le furnizăm lucrări de 
valoare ce ne sînt solicitate, iar 
la rindul nostru primim ceea ce ne 
interesează. Pot să-ți spun că 
există un mare interes pentru cer
cetările științifice rominești, mal 
ales în domeniul medicinii, precum 
și pentru arta romînească, cu deo. 
sebire pentru folclorul nostru. A- 
firmația o fac bazîndu-ntă pe tema, 
tica lucrărilor ce ne sînt solicitate.

Petrec, mai tîrziu, o bucată de 
vreme in secțiile bibliotecii. Mi se 
pare cu neputință să sintetizez 
ceea ce văd. La „cartea rară" se 
găsesc mărturii ale copilăriei ti
parului. In secția de manuscrise 
„Psaltirea Scheiană" are tovără. 
șia a 50 de manuscrise ale lui E- 
minescu, a unor scrisori autografe 
ale. leii Fourier, Darwin, Chateau
briand, Prosper Marimee, Romiin 
Roland. 300.000 documente sălă- 
șluiesc in această secție. Cabinetul 
de stampe, desene și gravuri pose- 
dă 30.000 gravuri ■ și desene și 
25.000 fotografii. Colecțiile de 
partituri muzicale reunesc ma. 
nuscrise de Enescu, Richard 
Strauss și Giacomo Rossini. 50.000 
de monede din toate epocile se 
adăpostesc în cabinetul numisma
tic.

O clipă credeam că fugara vizită 
prin secțiile bibliotecii îmi va servi 
drept final al reportajului. Mă in- 
șelasetn. In fapt, săvîrșeam prelu
diul unei retrospective ce poate fi 
instructivă.

EUGENIU OBREA

Cu G. Vlădescu-Răcoasa despre cei 90 de ani 
do existență ai Bibliotecii Academiei R.P.R.

Descoperisem o comoară. (Această 
frază mă obligă la o precizare: 
Nud începutul unui reportaj de 
senzație). Comoara, sau mai exact
— comorile, le aflasem în rafturile 
unei biblioteci. Locurile mi-au de
venit familiare.

La capătul aleii asfaltate, stră
juită de siluetele citorva copaci 
despletiți, regăsesc clădirea cu 
ferestre mari, luminate. Două-trei 
trepte și iată-mă între ziduri bă* 
trine ce ocrotesc o avuție incalcu
labilă : Biblioteca Academiei R.P.R.

In liniștea unui birou (in în
treaga clădire se aud doar foșnetul 
cărților și pașii ce calcă parchetul) 
răsfoiesc o cărțulie pe care mi-a o. 
ferit-o directorul bibliotecii — G. 
Vlădescu-Răcoasa. O dată îmi 
atrage atenția : biblioteca s-a năs
cut în anul 1867. Deci, anul acesta 
a împlinit 90 de ani de existență. 
Invitația la retrospectivă găsește 
eco:t.

Fac apel la cercetătorii vechilor 
documente. Verific că începuturile 
organizării unor biblioteci in Țara 
Rumlnească și în Moldova se pierd 
în secolele trecutului, fapt pe care 
ni-l mărturisește descoperirea în 
mînăstiri a multor manuscrise și 
cărți adunate din vechi timpuri. 
Grigore Ureche. Miron Cost in, 
Stolnicul Constantin Cantacuzino
— ca să amintim doar cîteva nume
— au posedat valoroase biblioteci. 
N. Iorga pomenea pe Constantin 
Brîncoveanu care a înființat o bi- 
blioteca la minăștițea Hurez, în- 
tr-o cameră ce avea la intrare in
scripția : „Biblioteca de hrană do
rită sufletească, această casă a 
cărților îmbie prea înțeleaptă îm. 
bielșugare, in anul 1708". Se cu. 
noaște biblioteca Mavrocordaților 
despre care se spune că poseda 
cărți pe care le doreau chiar și re
gele Angliei, împăratul Germaniei, 
Papa sau biblioteca regală de la 
Paris.

In 1867, tinăra Societate Acade- 
mică Romînă fundează o biblio
tecă cu profil filologic, istoric și 
literar, ce a fost adăpostită, in 
primii ani. în cîteva săli din clă-

direa universității bucureștene. In 
1891, biblioteca s.a mutat în clă
dirile Academiei Romîne din calea 
Victoriei nr. 125. Fondul de cărți 
al bibliotecii își are izvoarele șl in 
biblioteca Colegiului Sf. Sava (cre- 
iată în 1679), în cea a Mitropoliei 
din București (existentă din seco. 
Iul XVIII), și în multe alte „case 
ale cărților". Faptul că de la 1885, 
Biblioteca Academiei a devenit de. 
pozitară legală a tuturor tipăritu
rilor din Romînia sau privind Ro- 
mînia a determinat o creștere ra
pidă și fără încetare a colecțiilor 
de care dispune aceasta. In 1901. 
biblioteca dispunea de 135.000 de 
volume.

— Cîte volume posedă în mo. 
mentul de față Biblioteca Acade. 
miei R. P. R. ? — îl întreb pe tov. 
G. Vlădescu-Răcoasa.

— In depozitele noastre avem 
peste 3.500.000 de cărți. Dacă te in. 
teresează îți putem relata faptul 
că în 1946 biblioteca avea numai 
780.000 de volume. Pentru a obține 
o imagine mai exactă a ritmului 
de dezvoltare a bibliotecii pot să-ți 
spun că între anii 1901—1948 s-au 
achiziționat 465.000 de volume. 
Este vorba deci de o perioadă de 
48 de ani. Dar între anii 1949 — 
1951, numai .în trei ani, s-au achi
ziționat 478.762 volume. Nu-i de 
mirare că mărirea continuă a fon
durilor noastre de cărți face insu
ficient spațiul pe care îl posedăm. 
Actualmente avem patru depozite 
exterioare și te asigur că ele nu 
reușesc să satisfacă pe deplin ne- 
voile noastre actuale. In ceea ce 
privește biblioteca ea nu se Urni- 
tează la sala de lectură din Bucu. 
reșii ci are 59 de unități la Iași. 
Cluj, Timișoara, Tg.-Mureș precum 
și în institutele de cercetări știin
țifice ale Academiei R.P.R. Rolul 
bibliotecii noastre reiese limpede 
din faptul că într-un singur an — 
1955 — am avut 100.000 de cititori.

— După cîte sînt informat ia Bi- 
blioteca Academiei R.P.R., se des
fășoară o interesantă activitate 
științifică.

— lntr.adevăr. Noi întreprindem 
largi cercetări bibliologice roadele

Lam parcurs 
mi-au captivat

cu alte biblio.

peste

In seara zilei de 26 noiembrie 
la Observatorul astronomic din 
București al Academiei R.P.R. s-a 
observat vizual și fotografic între 
orele 17,47—17,49 racheta primu
lui satelit din direcția nord-vest

dinspre constelația coroana Borea
lă spre sud-est pînă în constelația 
Peștilor. Racheta a arătat mari va
riații în strălucire, la maximul stră
lucirii fiind de mărimea întîia.

(Agerpres)

Clădirea modernă cu pereții 
albi de pe strada Tudor Vladimi- 
rcscu din Tg. Jiu a devenit acum 
trei ani, în toamnă, muzeu raio
nal. Instituție unde se păstrează 
documente ce mărturisesc istoria 
de milenii a acestor locuri ; isto
ria omului contemporan care tre
ce drumul spre librărie și-și cro
iește haine noi la cooperativa „30 
Decembrie“ ; a acelui om care a 
străpuns de curînd umerii mun
telui și a construit deasupra Jiu
lui, suspendată parcă, linia ferată 
Bumbești-Livezeni.

în primele vitrine stau dezgro
pate de sub brazdele adîncului 
pietre, pietre, pietre. Și privin- 
du-le îți pare că timpul tremură 
ca o cortină care-și trage pînzele 
și lasă să se caște enorma sa pră
pastie în infinit. Vid ? Nici vor-

I 1

„Gh. Gheorghiu-Dej f J

la îndeplinirea planului anual
In aceste zile pașii m-au purtat 

spre partea de sus a Bucureștiului, 
acolo unde se înalță impunătoare 
clădirile celei mai mari fabrici de 
confecții din țară, fabrica „Gh. 
Gheorghiu-Dej**. Și-mi amintesc 
de acum zece ani. Cîteva cocioabe 
adăposteau „APACA**, o întreprin
dere de confecții mizeră, cu 
muncitori prost plătiți dar cu be
neficii imense pentru capitaliști. 
Am văzut atunci pe tinerii care, 
veniți cu steaguri roșii, le-au în
fipt pe unde au putut și au pus 
mina pe tirnăcop. In cîteva zile, 
tot ce fusese deasupra pumîntului 
a fost transformat în mormane de 
moloz. Au venit apoi brigadierii. 
Construiau mai repede de cit li se 
puteau pregăti materialele. Și în 
miez de noapte îi auzeai strigînd 
din vîfful schelelor : „Vrem, be
ton !** „Vrem beton !**...

Fabrica de confecții „Gh. 
ghiu-Dej** și-a îndeplinit 
planul pe anul 1957 cu 42 
înainte de termen. Și nu
că l-a îndeplinit, dar a dat • în 
plus 45.000 paltoane și pardesie 
pentru femei, 37.000 taioare, 
16.000 sacouri bărbătești etc.

Vestea s-a răspîndit cu iuțeală. 
In secții s-au organizat mitinguri 
fulger. Lucrătorii din fiecare bri
gadă, din fiecare bandă s-au adu
nat în jurul celor care le-au adus 
la cunoștință importanta realizare.

Cînd privești pe cei care dau 
comerțului nostru cea mai mare 
parte a confecțiilor rominești, pri
mul lucru pe care îl sezisezi e ti
nerețea lor, Mulți tineri, foarte

In anii Republicii 
Populare Romîne:

Tinerii brigadieri au 
construit noua fabrică
*

O

Tinerii muncitori 
păstiează fruntașă

Gheor- 
acum 

de zile 
numai

mulți 
dește 
sub conducerea și îndrumarea a- 
tentă a comuniștilor și vîrstnici- 
lor cu mai multă experiență în 
muncă, reușește să realizeze însem
nate succese.

La aceasta a contribuit de bună 
seamă preocuparea permanentă a 
comitetului U.T.M. al fabricii, al , 
cărui secretar este tovarășa Elao- 
nora Munteanu. Comitetul U.T.M. 
a știut să organizeze brigăzi de ti
neret capabile să ducă o intensa 
activitate, îndreptată în primul 
rînd spre sporirea producției și 
spre îmbunătățirea calității con
fecțiilor. Cele 42 brigăzi de tine
ret sînt exemplu pentru ceilalți 
muncitori. In fiecare sector se 
găsește panoul brigăzii. Și la panou 
se află programe de lucru, articole 
despre realizările sau lipsurile ce. 
mai există. Alături, poți vedea ga
zetele celor 13 posturi utemiste de 
control, care sînt de un real aju-

tineri. Și tineretul dove
zi de zi că este o forță, că

tor nu numai în munca brigăzilor, 
dar a întregului sector în care 
funcționează. Raidurile lor. organi
zate pentru controlul calității pro
duselor, curățenia locului de 
muncă și a mașinilor, lichidarea 
întîrzierilor și a absențelor nemo
tivate, au constituit jaloane pre
țioase pentru conducerile sectoare
lor în luarea măsurilor corespun
zătoare.

Dacă mergi prin sectorul VI, pe 
ușa căruia stă scris cu litere mari 
„Sectorul tineretului**, găsești în- 
tr-adevăr o atmosferă tinerească. 
Acest sector a fost aproape întot
deauna fruntaș pe fabrică. Brigăzile 
conduse de utemistele Maria Ha- 
raseniuc, Elena Munteanu, Maria 
Manta, ca și numele tuturor celor 
160 de utemiste de aici au ajuns 
cunoscute în întreaga fabrică. 
Fruntașă pe sector este brigada 
cea mai tînără, brigada a VIII-a. 
condusă de Maria Haraseniuc, ce 

■a luat ființă deabia în luna iunie 
a acestui an. Tinerele de aici, 
printre care Elisabeta Androne, 
Ioana Crăciun, Maria Toader au 
reușit să dea, pentru fete, uniforme 
școlare de bună calitate

Dar sectorul tineretului 
mîndrește și cu brigada 
condusă de tînără Maria 
Existența acestei brigăzi dovedește 
străduința organizației U.TM. de a 
proceda în modul cel mai just la

GH. ANGELESCU

re mai 
a IV-a. 
Manta.

crescut 
urmi ei 
care se 
desprin- 
din sfe-

bă. în ceața umedă se ivesc lumi
nițe cheinînd vizitatorul spre cu
noaștere. Pămîntul, același pămînt 
pe care calcă contemporanul se 
zguduia pe atunci sub picioarele 
greoiului mamut și piatra ascuți
tă, șlefuită de mîinile strămoșului 
îl răpunea. Mai încolo, o altă 
piatră, de astădată găurită și uni
tă cu ramură de arbore 
în codrii Dobriței lasă în 
mii de ani de viață în 
realizează tot mai evident 
derea treptată a omului
ra sălbăticiunilor. Indreptîndu-și 
trupul strămoșul calcă apăsat 
văile și codrii, își pregătește hrană 
și culcuș. Vitrina următoare tre
zește uimire. Cioburi de stîncă 
scrijelată cu ascuțișuri de piatră 
în linii întortocheate și adînci do
vedesc existența uluitor de înde
părtată a tendinței omului spre 
reprezentarea realității în imagini, 
într-un cuvînt, primele manifes
tări de artă ale omului care a 
trăit în munții Gorjului în urmă 
cu milenii. Chipuri de animale și 
păsări uriașe, ramuri de arbori. 
Unele desene înfățișează zeii nas- 
cuți în închipuirea lui. O linre 
frîntă : fulgerul. Răpunea anima- 
lele fioroase dar se temea de stră
fulgerarea lui de-o clipă despicînd 
norii și speriindu-i inima. Zeii 
se nasc din teamă.

Pașii următori printre vitrinele 
muzeului ne ridică mult pe trep
tele istoriei ținîndu-ne însă cufun
dați încă adînc în noaptea ei 
neagră. Piatra aceea de la Dobri- 
ța, fie ea și șlefuită, devine acum

rudimentară ca unealtă 
cuită cu bronzul. Apoi

și e înlo- 
x cu fierul, 

în luminișul din Lunca Stroiești- 
lor strămoșul, cu podul palmei 
lat mînuia primul fier de plug 
născocit de el.

Curînd relațiile strămoșului cu 
semenii lui se schimbă. Uneltele 
nu mai sînt întrebuințate deopo
trivă in folosul tuturora. Fierul- 
unealtă devine în același timp și 
fier-armă. O sabie celtică găsită 
în comuna Telești anunță începu
tul luptei armate între triburile 
de sub poalele Parîngului. Și în- 
tr-un tîrziu fierul din care s-a 
făcut săpăliga. subțiat și rotunjit 
își află o a treia întrebuințare, 
care atît timp cît va dura, va 
înăbuși istoria omului cu bezna 
preistoriei : lanțuri pentru sclavi. 
Peste codrii Jiului s-au năpustit 
romanii. Și astfel în ceața grea 
mărturisită de documentele unei 
alte vitrine îi aflăm pe vechii stă- 
pîni ai munților Gorjului cum, fe
recați la glezne cu lanțuri, cons
truiesc castrul roman de la Buni- 
bești. Același Bumbești unde a 
început în 1947 construcția celei 

din
8‘au 

savîrșit în era noastră. Prima oară 
cînd locuitorii pămîntului nostru 

........................construcții 
și pentru

BARAN

mai frumoase linii ferate 
Europa. Ambele construcții

ridicau în Valea Jiului 
nemaipomenite.

Sub îndrumarea maistrului Ironim Rusu de la Școala profesio* 
nală „Kirov“, elevii de la Școala elementară nr.'97 împreună cit 
elevii din anul I al Școlii profesionale „Kirov“ din Capitală, Ia

11.. - ® praștiei de croit feje de pantofi, , (Foto ; Agerpres)



TINERII DISCUTĂ
despre producție

Adunarea de dare de seamă și 
alegeri a organelor conducătoare 
U.T.M. desfășurată de curînd la 
Uzina Metalurgică Bacău, a pri
lejuit o temeinică analiză a acti
vității tineretului din întreprinde
re. Maturitatea cu care au abor
dat problemele puse în discuție, 
au dovedit că tinerii uzinei — 
care reprezintă aproape 60 la sută 
din totalul salariaților — cunosc 
tot atît de bine ca și vîrstnicii 
problemele procesului de produc
ție, că și-au făcut un țel de onoa
re în a participa cu întreg elanul 
lor tineresc la îndeplinirea planu
lui de producție. Acest lucru este 
dovedit de altfel și de rezultatele 
obținute. Viorica Tcaciuc, Ion An- 
dreescu, Vasile Comănescu, Dan 
Spătaru, Dumitru Todîrcă și mulți 
alții nu sînt cu nimic mai prejos 
de fruntașii uzinei cu care au lu
crat cot la cot. Efortul tinerilor 
s-a concretizat în perioada ana
lizată în contribuția adusă la rea
lizarea planului producției globale 
în proporție de 117,3 la sută, în 
sporirea productivității muncii cu 
26,3 la sută față de prevederile 
planului și în reducerea prețului 
de cost cu 13,1 la sută față de 
sarcina planificată.

Dar succesele tineretului din a- 
ceastă întreprindere nu se opresc 
aici. Ei au făcut numeroase pro
puneri în direcția îmbunătățirii 
tehnologiei și a creșterii producti
vității muncii. Merită menționată 
în acest sens, propunerea tînăru- 
lui Dumitru Todîrcă, de turnare 
în ciorchine a inelelor de vane 
care a adus la mărirea producti
vității muncii la reperul respectiv 
cu 50 la sută.

Ajutorul și îndrumarea primită 
în această direcție din partea po
stului utemist de control au fost 
extrem de prețioase. Pentru mun
ca s-a deosebită comitetul orășe
nesc U.T.M. Bacău i-a acordat a- 
cestuia drapelul de post utemist 
de control fruntaș pe oraș.

„Față de anii precedenți munca 
desfășurată de către organizația 
U.T.M. în acest an a cunoscut un 
progres evident**.

Așa și-au început cuvîntul ma
joritatea utemiștilor de la Uzina 
Metalurgică Bacău. Așa s-au ex
primat strungarii Mihai Pintilie, 
Ilie Crețu, comunistul Ștefan Ber 
talan, funcționara Maria Florescu, 
subliniind în special rezultatele 
frumoase obținute de tineri în pro
ducție. In secțiile și sectoarele 
uzinei activează 24 brigăzi de 
producție ale tineretului care își 
dispută întîietatea într-o întrecere 
rodnică. Graficele de producție 
urmăresc cu asiduitate faptele lor 

’.ilnice și în semn de prețuire, a 
și fost desemnată ca fruntașă, bri
gada de lăcătuși condusă de 
Gneorghe Ursu.

Fără Îndoială că printre cei 110 
utemiști ai uzinei au fost și ti
neri care nu și-au dat interesul sa 
urmeze exemplul celor mai buni, 
să folosească din plin capacitatea 
de lucru a mașinilor. Față de a- 
eeșfia, utemiștii au luat q atitu- 
dine fermă Ei au fost discutați 
în adunări generale și ajutați a- 
poi individual să se îndrepte. Ia- 
mandi Busuioc, Ilie Costin, Obre- 
ja Aurel. Ion Horan care se nu
mărau printre cei a căror atitu
dine față de muncă și de bunul 
obștesc lăsa de dorit, astăzi și-au 
schimbat complect comportarea 
purtînd cu demnitate calitatea de 
utemist.

Organizarea locului de produc
ție în cît mai bune condițiuni și 
aprovizionarea brigăzilor cu toa
te materialele trebuincioase au fă
cut obiectul multora din discuțiile

purtate în adunare. Turnătorul, tași în producție, se bucură de 
Dumitru Todîrcă a relatat că da
torită sistemului practicat în sec
ția neferoase de a nu se da mo
delul respectiv și bonul de lucru 
odată cu comanda, tiilerii sînt ne- 
voiți să piardă timp prețios pen
tru confecționarea modelelor sau 
căutarea lor. In plus, maiștrii și 
normatorii, nu iau în seamă la 
întocmirea bonului de lucru și a-

La adunacea die alegeri 
U. T. M. de ia uzina 
metalurgică Bacău

ceste operații. Urmarea e că bri
gada nu poate să-și realizeze pe 
măsura posibil-jtăților existente 
sarcinile de plan. S-au mai arătat 
de asemenea în discuțiile purtate 
de către tineri că sînt și cazuri 
cînd modelele date spre execuție 
nu sînt corespunzătoare din punct 
de vedere tehnic, ceea ce duce 
la confecționarea unor piese des
tinate... rebuturilor. Aspru critica
tă de către utemiști a fost și 
munca în asalt practicată mai ales 
la turnătorie care periclitează ca
litatea pieselor. Pentru remedierea 
lipsurilor tinerii au indicat și căi 
de rezolvare precum și măsuri ce 
trebuiesc luate, pentru ca activi
tatea de producție a tineretului 
să fie din ce în ce mai bogată în 
roade.

Și dacă... s-ar fi discutat cîte 
ceva și despre calificare, despre 
modul în care comitetul U. T. M. 
colaborează cu conducerea între
prinderii pentru a sprijini efor
turile tineretului în vederea ridi
cării nivelului profesional, s-ar fi 
putut face aprecierea că aduna
rea utemiștilor de la Uzina Me
talurgică Bacău a constituit 
model în acest sens. Tineri
Viorica Tcaciuc, Constantin Gora, 
Dan Spătaru, și mulți alții, frun-

aprecierea tuturor muncitorilor 
uzinei și pentru străduința pe 
care o depun în vederea ridicării 
măiestriei profesionale. Dar nu toți 
tinerii urmează exemplul acesto
ra. De ce tinerii care din cauza 
slabei lor calificări dau piese de 
proastă calitate, nu sînt antrenați 
în forme de ridicare a calificării 
profesionale? Iată întrebarea că
reia a trebuit să dea răspuns ve
chiul organ și a cărei rezolvare 
va trebui să preocupe noul co
mitet ales. Organizarea unor con
ferințe cu caracter tehnic, schim
buri de experiență cu tinerii din 
uzine surori, expuneri făcute de 
către tinerii fruntași în producție, 
sînt numai cîteva forme prin care 
vor putea fi sprijiniți tinerii mun
citori în drumul ce duce spre ob 
ținerea unei înalte calificări.

D. MITULESCU Căminul uzinelor M1 Mar

SFATULNote dintr-un muzeu
r

(Urmare din pag. l-a)

un
ca

ei. Pentru prima oară istoria era 
descătușată de ghiara preistoriei. 
Căci pe măsură ce timpul trecut 
se apropie de timpul nostru, săli
le următoare ale muzeului aduc în 
fața vizitatorului documente care 
oglindesc o tot mai aprigă exploa
tare de către acaparatorii unelte
lor de producție care prin vreme 
au fost făurite de mase. Văile și 
luncile prin care și-a plimbat 
pașii îndepărtatul strămoș sînt în 
feudalism îngrădite cu garduri de 
piatră și granițate cu movile în
tre care asudă iobagii. Din noapte 

| pînă în noapte, de copil pînă

In fiecare cameră
e soare

♦ Intr-un cămin al tineretului, în jurul 
televizorului * in curînd bufet „Expres** 
* Comitetul de cămin în plină activitate

In ziua meciului de fotbal cu 
reprezentativa Iugoslaviei, Gheor
ghe Panaetatu era mai vesel ca 
oricînd. Avea să vadă jocul, cu 
toate că nu primise bilet. Televi
zorul să trăiască 1

In sala unde este instalat tele
vizorul veniseră majoritatea ti
nerilor din blocul pe care-1 admi
nistrează dînsul. N-aveai loc nici 
s-arunci un ac. 90 de minute de 
încordare. Vom învinge ? Trebuie! 
din cînd în cînd un „spectator" 

„Hai Ozon, hai Petschows- 
Uitaseră că se află a-

aional bibliotecarilor^

M-am cam întins la vorbă, 
doar nu despre meci am vrut 
scriu. De fapt nu mă pricep 
cronici sportive.

Povestea este alta.
numai cîți dintre 

tînjit după condiții 
trai pe vremea cînd 
sau simpli lucrători 
capitalistă ca fosta 
— azi uzinele „1

Și 
să 
la

Muncitorii, inginerii șl tehnicienii de la întreprinderea textilă 
„Dacia" din Capitală, obțin noi succese în muncă. Pe trimestrul 
III ai anului, colectivul secțiilor filatură a dat peste plan 600 kg. 
fire, iar secția țesătură a realizat 14.000 m.p. țesături peste plan. 
De asemenea noua secție de țesături eiectropluș a dat 7.800 m. 
pluș peste plan.

în fotografie: Muncitoarea Ana Alexandrescu lucrînd la mașina 
de cofrat pluș.

Foto: AGERPRES

în apusul vieții, robii pămîntului 
muncesc pentru boieri și veșnic 
osteniți ridică ochii spre cer ce- 
rînd dumnezeului pieirea stăpîni- 
lor.

Unelte, steme administrative, 
stampe, icoane, scrisori și jalbe, 
vesminte de demult : secole în
tr-o vitrină. Intr-o sală pe un 
perete se odihnesc tăcute armele 
„Vladimirescului". Intre hangere 
și pistoale o stampă înfățișează 
adunarea de la Padeș în ianuarie 
1821 cînd Tudor Pandurul chea
mă poporul la arme. Pămîntul 
Gorjului se zguduie. Oamenii se 
ridică pentru dreptate „juruind 
moartea balaurului". Și îndreptînd 
fierul coasei cu vîrful înainte au 
pornit sub porunca „comandantu
lui polcului valah de cazaci" să 
scrie cu sînge pe lespedea vea
cului al XIX-lea î ^Patria este 
norodul, iar nu tagma jefuitori
lor !** i

Dar nici atunci neamul asupri
torilor n-a pierit.

Firul istoriei celor ce locuiesc 
azi liberi în preajma Jiului trans
misă de exponatele muzeului 
raional din Tg.-Jiu se oprește aici. 
In plus, urmează o sală cu obiebțe, 
de artă țărănească și un interior 
de casă. Păcat că vizitatorul n-ă 
avut posibilitatea să parcurgă 
pînă în ziua de azi treptele ur
cate de omul de pe stradă în 
îndelungata și zbuciumata sa is
torie. Nimic 
1907 care a 
unele 
nimic despre 
Jiului din 1916, despre Ecaterina 
Teodoroiu a cărei casă se află nu 
departe de clădirea muzeului, în 
Vădeni, și mai ales nimic des
pre trecutul de luptă al partidu
lui. La capătul străzii într-o poe- 
niță din marginea orașului s-a 
aflat pînă în 1944 lagărul de la 
Tg. Jiu. Celebrul lagăr în care 
comuniștii de frunte, deținuți poli
tici, luptau ajutînd poporul să-și ho
tărască soarta în zilele premer
gătoare lui 23 August. Fără în
doială că cu greu pot fi găsite 
pietre și relicve din epocile în
depărtate, dar documente din 
aceste perioade atît de cunoscute 
și atît de apropiate se pot afla cu 
ușurință. Fapt ce dovedește că

organizatorii muzeului (director 
Elena Udriște) nu și-au pus o 
astfel de sarcină privind colec
tarea pieselor de muzeu. Lucrul 
acesta e absolut necesar. E nece
sară și expunerea unor piese care 
să oglindească viața de azi a lo
cuitorilor raionului, iar explica
țiile, ținînd seama de categoriile 
de vizitatori 
mai pe larg și corect. In nici un 
caz 
zale.
Sau ca aceasta deși s-ar părea des
tul de explicativă : 
Tudor 
boierii 
Tudor
București pentru ridicarea poporu
lui".

O grijă mai atentă ar trebui 
manifestată și pentru modul cum 
sînt dispuse în sălile muzeului 
exponatele. Uneori din lipsă de 
spațiu se îngrămădesc în același 
loc documente din epoci cu totul 
diferite.

trebuie redactate

nu ca aceasta : „Cărtiașe cu 
Proveniență ardelenească4*.

.Trădarea lui
Vladimirescu de către 

reacționari în timp ce 
avea sfat cu boierii la

★
cu mult mai rău și 
e însă o altă stare 
Tg. Jiu lucrează și 

de tineri. Din cele

sate

despre răscoala din 
avut răbufniri și în 
ale vechiului Gorj ; 
luptele de la Podul

Un lucru 
condamnabil 
de fapt. In 
trăiesc mii 
mai îndepărtate timpuri și pînă
aproape de vremea noastră expo
natele muzeului aduc în față vi
zitatorului istoria plină de grele 
încercări și căutare spre lumină a 
omului muncitor de pe malurile 
Jiului. Studierea lor contribuie 
nu numai la adîncirea cunoștințe
lor de cultură dar și la dezvolta
rea sentimentului de patriotism 
în inimile tinerilor. Te uimește 
însă faptul că niciodată de la în
temeierea acestui muzeu, organi
zațiile U.T.M. din întreprinderi 
n-au organizat vizitarea lui de 
către grupuri de muncitori. Cum 
își pot explica activiștii U.T.M. 
din Tg. Jiu această crasă nepăsa
re ? Nu mai vorbim de faptul că 
organizațiile U.T.M. ar putea a- 
duce un sprijin prețios la îmbo
gățirea muzeului cu piese noi și 
necesare.

Se pune o întrebare. Ignorînd 
acest edificiu cultural local, mem
brii comitetului orășenesc U.T.M. j 
(prim-secretar tov. Ion Ungariei) | 
nu se scaldă oare în propria lor . 
ignoranță ?

Recent pe lîngă Consiliul sin
dical local București a luat fiin
ță „Sfatul bibliotecarilor**; el cu
prinde pe toți bibliotecarii din 
Capitală, salariați și obștești.

„Sfatul bibliotecarilor**, care 
funcționează în localul Casei de 
Cultură a Sindicatelor din Ca
pitală, este condus de un colec
tiv format din 11 bibliotecari cu 
experiență îndelungată în această 
muncă. Noul organ al biblioteca
rilor va urmări instruirea perma
nentă a acestora și controlul a- 
supra activității depuse, va ge
neraliza cele mai bune metode 
ale activității cu cartea și va 
găsi mijloacele potrivite de răs- 
pîndire a cărții în rîndul oameni
lor muncii. „Sfatul bibliotecari
lor** va organiza de asemenea în- 
tîlniri periodice între scriitori și 
cititori în cadrul bibliotecilor sin
dicale.

(Agerpres)

Amintiți-vă 
vîrstnici n-au 
omenești de 
erau ucenici 
într-o uzină 
„Concordia" 
Mai" ?

Nu de mult, harnicii construc
tori de aici au 
totip de sondă pentru forajul de 
mare adîncime.

Cu fiecare an, în uzină vechile 
mașini sînt înlocuite treptat cu 
mașini modeme, de mare randa
ment. Sînt create condiții de lucru 
tot mai bune pentru muncitori. 
De aceea cei de la „1 Mai“ au 
curajul să concureze pe piața mon
dială cu utilajul petrolifer fabricat 
de ei.

Dacă faci o scurtă călătorie, din 
uzină către centrul orașului Plo- 
ești, ai bucuria imaginii noii lor 
vieți. Intîlnești în drum parcul 
amenajat prin muncă voluntară 
de tinerii uzinelor „1 Mai". Stră
zile Mihail Eminescu și Hajdeu — 
paralele cu bulevardul — sînt un 
adevărat șantier de construcții. O 
bună parte din blocurile cu 2-3 
etaje sînt deacum date în folo
sință. Altele, în roșu, pînă la sfîr- 
șitul lui 1957 își vor primi și ele 
locatarii.

Deodată privirea îmi fu atrasă 
de un bloc cu două etaje, în for-

realizat un pro-

mă de „E“. Citesc atent inscripția! 
Căminul uzinelor „1 Mai".
Era o zi de sărbătoare. Pe trețH 

tele de la intrare — nici picior 
de om. Am intrat. Holul semăna 
mai mult cu o sală de primiră, 
înăuntru — întuneric. După cîteva 
clipe deslușesc misterul liniștii. 
Tinerii erau atenți la televizor.

După emisiune, lumina becuri-: 
lor a inundat încăperea.

Pe Gheorghe Panaetatu îl g& 
sesc în biroul administrației căzni* 
nului. Aflu de la dînsul multe 
amănunte.

Aproape 14.000.000 lei a co»» 
tat construoția — îmi spune dîn
sul. Căminul e în așa fel construit 
încît de dimineață și pînă seară în 
fiecare cameră este soare.

Privesc și-mi notez fiecare ama- 
nunt.

încălzirea centrală. Sală de ca-' 
zâne pentru aburi, spălătorie și 
uscătorie mecanică. Atelier de len- 
gerie, tapițerie și tîmplărie. 12 băi, 
48 de dușuri, apă caldă la orice 
oră din zi și noapte. Bibliotecă, 
colț roșu, sală de sport. In curînd 
toate încăperile vor fi radioficate. 
In fiecare cameră se află șifonier, 
masă, scaune și patru paturi-so
miere cu lengerie curată, iar pe 
parchet covoare.

Cînd veți mai trece pe la noi 
— mă informă administratorul — 
vă vom servi mîncăruri calde de la 
bufetul nostul „Expres**.

Utemiștii Vasile Ene și Arsene 
Furcoi, membrii în comitetul de 
cămin, mi-au vorbit despre preo^ 
cupările celor 700 de locatari th 
neri.

— Organizăm — spunea 
mistui Ene — seri literare, 
cursuri de ghicitori, reuniuni 
rășești, vizionăm în colectiv
gramele televizate. De curînd a 
fost prezentată la colțul roșu viața 
marelui nostru, I. L. Caragiale.

— Băieții și fetele îngrijesc 
foarte mult căminul — e doar 
casa noastră și pentru noi e con
struită „ținu să adauge utemistul 
Arsene.

ute*
con- 

tovă-
pro-*

N. PU1U
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Obligații
Nu se poate spune că prOble. 

mei culturale nu i s.a acordat 
cinstea cuvenită. In contractul 
colectiv al I.F.E.T. Dorna Ctn- 
dreni, citeva paragrafe se ocu. 
pă numai de acest lucru. între 
ceea ce glăsuiește contractul șl 
atitudinea conducerii — printre 
care directorul Emilian Colceru 
și Aurel Rotundu, președintele 
comitetului de întreprindere — 
este însă o mare diferență.

Contractul colectiv prevede 
dezvoltarea serioasă a activi, 
lății culturale pe cînd cei doi 
tovarăși afirmă sus șl tare că 
ei nu au nevoie de ...artiști, ci 
de muncitori.

Această întreprindere are o

saw*, promisiuni
echipă artistică care în anul 
trecut a dat citeva spectacole 
reușite. In anul acesta contrac. 
tul colectiv și-a propus inzes. 
trarea acestei echipe cu instru
mentele muzicale și costumele 
naționale necesare. Instrumen. 
tele — adică un acordeon — 
au fost, cumpărate. Costumele 
însă...

Pînă la 15 august contractul 
prevedea cumpărarea costume, 
lor naționale. Tovarășii din 
conducere au procurat materia. 
Iul tdcă din luna ianuarie a 
acestui an. Mai rămăsese cusu
tul. în februarie au fost date 
la cusut In Dornișoara și Prun
dul Bîrgăulul. De atunci și

pînă acum, din opt costume 
s.au executat 3. restul conți, 
nua să fie la... cusut, iar cele 
trei costume cusute nu se află 
la echipa artistică ci... pe fun
dul unei lăzi.

Ar fi timpul ca tovarășii din 
conducerea acestei întreprin
deri să se gîndească mai bine 
la această stare de lucruri și 
să ia măsurile respective. Con. 
tractul colectiv nud o hîrtie 
oarecare pe care se trec o sea. 
mă de angajamente șl obligații 
care pînă la urmă să rămînă 
simple... promisiuni.

T. CONSTANTINESCU 
activist

if

în decembrie anul acesta po
porul nostru sărbătorește cu 
mîndrie împlinirea unui deceniu 
de Ia proclamarea Republicii 
Populare Romine. Făurirea regi
mului democrat-popular din țara 
noastră, instaurarea Republicii 
populare, este urmarea firească 
a cotiturii săvîrșite în istoria 
țării prin victoria insurecției ar
mate de la 23 august 1944 în 
condițiile ofensivei eliberatoare a 
Armatelor Sovietice.

Marile înfăptuiri economice, po
litice și sociale din anii democra
ției populare, creșterea uriașă a 
activității creatoare a poporului 
nostru în acești ani, sînt expresia 
trăinicie] forței regimului nostru 
care s-a născut din dorința ma
selor, care este creația acestora.

Dușmanii poporului nostru care 
plîng după vremurile apuse cînd 
ne puteau jefui în voie țara s-au 
străduit în fel și chip să pună 
în circulație teza că regimul de 
democrație populară a fost im
pus din afară. Ei urmăresc prin 
aceasta să calomnieze Uniunea 
Sovietică și să slăbească efortu
rile poporului nostru pentru con
solidarea regimului democrat po
pular.

Socialismul nu poate fi impus 
din afară, in fiecare țară el ia 
naștere pe baza condițiilor obiec
tive, în primul rînd ca rezultat al 
luptei interne a clasei muncitoare 
și a tuturor forțelor progresiste 
sub conducerea partidului marx- 
ist-leninist al clasei muncitoare, 

întreaga istorie a poporului 
nostru ca și a celorlalte popoare, 
arată că numai masele pot făuri 
istoria, pot asigura prin lupta 
lor progresul social. Masele ce
lor ce muncesc, sub conducerea 
partidului clasei muncitoare, au 
fost acelea care, in condițiile o- 
fensivei eliberatoare a Armatelor 
Sovietice au luptat și au cucerit 
regimul de democrație p'pu.ară.

Doborîrea regimului fascist de 
la cîrma țării a fost pregătită de 
toate luptele și suferințele care 
au călit poporul de-a lungul 
veacurilor de asuprire și exploa
tare. Războiul de jaf și cotropire 
împotriva U.R.S.S a umplu! pa- 
harul suferințelor. Masele popu
lare au ales partidul clasei mun
citoare ca să le conducă pentru 
a salva țara de la catastrofa 

care o amenința. în împrejură
rile prielnice create prin zdrobi
rea armatelor fasciste în Mol
dova de către glorioasa Armată 
Sovietică poporul nostru munci
tor avînd în frunte o clasă revo
luționară condusă de un partid 
călit și înarmat cu teoria marxist- 
leninistă s-a angajat în bătălia 
decisivă împotriva odiosului re
gim burghezo-moșieresc.

în cele ce urmează vom în
cerca să subliniem numai cîteva 
din noianul de fapte istorice pe
trecute în perioada 23 August 
1944 — 6 martie 1945 și care 
vorbesc despre activitatea revolu
ționară a maselor pentru instau
rarea unui regim democrat.

★
Insurecția armată de la 23 Au

gust 1944 constituie începutul 
revoluției populare în țara noas
tră.

Acțiunile insurecționale ale 
maselor au jucat un rol impor
tant în răsturnarea dictaturii fas- 
cisto-antonesciene și eliberarea 
țării de sub jugul hitlerist.

Oamenii muncii au participat 
cu arma în mină la dezarmarea 
și strîngerea în tabere de prizo
nieri a trupelor hitleriste din 
București și împrejurimi. Unități 
de infanterie și artilerie din ar
mata romînă au împiedicat în 
porturile Giurgiu, Zimnicea, Tur
na Măgurele, Corabia, Calafat, 
Turnu Severin, încercarea de de
barcare a hitleriștilor din flota 
fluvială și maritimă care se re
trăgeau pe Dunăre. In Valea 
Prahovei, gărzile patriotice îm
preună cu grupurile de partizani 
și unitățile militare romîne au 
asigurat paza regiunii petrolife
re, impiedicînd aruncarea în aer 
de către hitleriști a sondelor și 
retragerea organizată a trupelor 
hitleriste. La Cluj, muncitorii ro- 
mîni și maghiari au luat măsuri 
de apărare a fabricilor și au dat 
peste cap planurile hitleriștilor 
de a le devasta.

Cu toate că imediat după 23 
August 1944 a fost constituit gu
vernul Sănatescu format îndeo
sebi din generali reacționari to
tuși, burghezia, și meșierimea 
n-au mai putut stăvili avîntul re
voluționar al maselor ce lua pro
porții tot mai mari. Aceasta 
fiindcă existau condiții pentru un 

asemenea uriaș avînt revoluțio
nar. Partidul comunist, care în 
timpul fascizării țării și a răz
boiului nedrept antisovietic a dat 
dovadă de patriotism și consec
vență în lupta antifascistă a ie
șit din ilegalitate. Masele popu
lare s-au bucurat după 23 Au
gust 1944 de drepturi și libertăți 
democratice neîntîlnite pînă a- 
tunci în istoria țării noastre.

După victoria insurecției arma
te, masele largi ale poporului 
nostru — muncitori, țărani, inte
lectuali, elemente mic-burgheze 
— care s-au avîntat în luptă, e- 
rau hotărîte să nu permită reve

j Regimul democrat popular — creația maselor populare

| DIN LUPTA
i pentru instaurarea puterii populare

IN ROMINIA
nirea la vechiul regim de teroare 
și dictatură, doreau o Rominie 
nouă. Dintre participant!! la 
fupta revoluționară ce s-a des
fășurat după 23 August 1944, 
multi insă nu știau pe ce cale și 
prin ce mijloace se va ajunge la 
o Rominie democrată.

Partidul comunist era singura 
forță politică in stare să Înde
plinească cu succes sarcina de 
clarificare, organizare și condu
cere a maselor in ducerea la bun 
sfirșit a luptei începute. La 26 
septembrie partidul comunist a 
dat publicității „Proiectul de 
platformă a frontului nafiona! de
mocrat din Romînia", care cu
prindea principalele sarcini pen- 
țru îndeplinirea cărora urma să 
Se ducă lupta. Programul parti
dului comunist prevedea: forma
rea unui guvern democratic care 
să reprezinte masele largi popu
lare și să asigure sprijinirea răz- 

boiulul contra Germaniei hitle
riste, eliberarea teritoriului na
țional ; înfăptuirea reformei a- 
grare; democratizarea vieții pu
blice a țării prin abrogarea tu
turor legilor fasciste, pedepsirea 
criminalilor de război și epura
rea elementelor fasciste din apa
ratul de stat. în momentul dat» 
de îndeplinirea acestor sarcini 
depindea drumul pe care urma 
să meargă Romînia. Prin conți
nutul proiectului de platformă 
din 26 septembrie 1944 și prin 
lupta desfășurată pentru Înfăp
tuirea sarcinilor prevăzute, par
tidul comunist s-a dovedit încă

(23 August 1944—6 Martie 1945)
odată a fi apărătorul credincios 
al intereselor naționale funda
mentale ale patriei.

Prin pozifia luată fa(ă de sar
cinile mari ce stăteau atunci in 
fața poporului nostru, s-au con
turat în interiorul țării mai clar, 
două fronturi de luptă, opuse li
nul altuia.

De o parte se găseau forțele 
revoluționare, masele populare 
care suferiseră de pe urma dicta
turii fasciste, a cotropirii hitleriș
tilor și a războiului criminal 
antisovietic, Iar pe de altă parte 
se grupaseră forțele reacționare 
care susțineau dictatura fascistă.

Forjele revoluționare, conduse 
de partidul comunist erau hotă- 

rîte să lupte pentru doborîrea 
puterii burgheze și moșierimii și 
pentru instaurarea unui regim 
democratic în țara noastră.

Tabăra reacționară, formată 
din moșierime, vfrfurile burghe
ziei, monarhia și social democra
ția de dreapta, avtnd sprijinul 
cercurilor reacționare din străi
nătate, era după victoria insurec
ției populare pentru menținerea 
stărilor de lucru de dinainte de 
23 August 1944.

Partidele „istorice** s-au ridicat 
împotriva înfăptuirii marilor sar
cini care stăteau în fața țării, 
s-au ridicat împotriva mobilizării 

tuturor forțelor pentru sprijini
rea războiului antihitlerist, Îm
potriva aplicării armistițiului În
cheiat intre Rominia și Națiunile 
Unite și impotriva înlăturării e- 
lementelor fasciste de la condu
cerea treburilor publice.

Împotriva acțiunilor dușmă
noase ale partidelor „istorice" bur- 
ghezo-moșierești, masele popu
lare văzînd in platforma elabo
rată de Partidul Comunist — 
care a devenit apoi programul 
Frontului Național Democratic — 
oglindirea propriilor lor interese, 
au desfășurat lupta pentru reali
zarea prevederilor ei.

Organizată in sindicate unite, 
clasa muncitoare a răspuns cu 
entuziasm Ia chemarea partidului 
comunist „Totul pentru front, to

tul pentru victorie", contribuind 
prin mărirea producției la susți
nerea frontului antihitlerist și 
zdrobirea hitlerismului.

Ceferiștii au obținut încă la 
sfîrșitul anului 1944, importante 
realizări în refacerea transportu
rilor. în lunile noiembrie și de
cembrie 1944. a fost restabilită o 
cincime din lungimea totală a li
niilor ferate, a fost redată circu
lației linia ferată care lega Tran. 
silvania de sud cu Transilvania 
de nord.

Minerii, în vederea asigurării 
cu cărbune a transporturilor nece
sare frontului și industriei, au 

î

reușit să obțină creșterea produc
ției de cărbune in primele 3 luni 
ale anului 1945, cu circa 25.000 
tone. De asemenea, muncitorii pe
troliști șl din alte ramuri ale eco
nomiei țării au pornit cu avint la 
refacerea întreprinderilor și spori
rea producției.

In nenumărate Întreprinderi 
muncitori) au înlăturat condu
cerea sabotoare, impunlnd o nouă 
conducere. In nenumărate 
sate comitetele (hrănești sub în
drumarea comuniștilor s-au ocu
pat de conducerea treburilor gos
podărești au organizat gărzi pen
tru paza satelor și adeseori in 
fruntea maselor (Hrănești au înlo
cuit din conducerea comunelor 
elementele fasciste, reacționare.

In lunile septembrie-octombrie- 
noiembrie 1944 masele populare 
au luat cu asalt în numeroase lo
calități prefecturile, preturile și 
primăriile,

Intr-unui din punctele moțiunii 
votate la întrunirea oamenilor 
muncii din Mangalia și din Îm
prejurimi, din 20 sept. 1944 — 
se cerea „Imediata iniăturare și a- 
restare a primarilor, notarilor, șe
filor de post și de secții de jan
darmi si a tuturor funcționarilor 
hitleriști, legionari, care au co
mis abuzuri și au asuprit popula
ția sătească".

Pe teritoriul actualei regiuni 
Cluj, in lunile imediat după eli
berare. forjele democratice au 
reușit să ocupe mai toate pozițiile 
cheie din aparatul de stat și să 
creeze organe locale de conducere 
democratică. Prefecturile fostelor 
județe Cluj, Someș, Năsăud, pri
măria orașului Cluj etc., au fost 
conduse de reprezentanții forțelor 
democratice.

Lupta revoluționară a oameni
lor muncii din orașe și sate, pen
tru realizarea platformei Frontu
lui National Democratic, a dus la 
răsturnarea primelor două gu
verne cu majoritatea reacționară.

Odată cu instaurarea guvernu
lui Rădescu, la începutul lunii de
cembrie 1944, lupta maselor popu
lare împotriva dominației reacțio
nare in guvern, pentru cucerirea 
puterii și pentru reforme demo
cratice s-a ascufit. Reac(iunea cu 
sprijinul imperialiștilor americani 
și englezi și sub protecția majori
tății din guvern a trecut la ac
țiuni teroriste deschise impotriva 
conducătorilor partidului comu
nist și a sediilor organizațiilor 
democratice. Guvernul Rădescu, 
cu sprijinul partidelor „istorice" 
și contînd pe intervenția armată 
anglo-americană pregăteau des- 
lăn(uirea războiului civil in (ară. 
Ca răspuns la refuzul lui Ră
descu de a înlocui primarii și 
prefecții antonescieni, masele 
populare au intensificat luarea cu 
asalt a prefecturilor, preturilor și 
primăriilor într-o serie de ju- 
de(e.

Sub conducerea Partidului Co
munist, muncitorii au pornit la 
sate și au ajutat țărănimii să trea
că la confiscarea moșiilor, ia în
făptuirea reformei agrare peste 
capul guvernului Rădescu, a mo. 
narhiei și a partidelor „istorice".

tn lunile ianuarie, februarie 
1945, s-au Înmulțit și lărgit de

monstrațiile oamenilor muncii îm
potriva guvernului Rădescu. Ast
fel, la 4 februarie 1945 peste 40.000 
de cetățeni din Ploești. 30.000 de 
oameni ai muncii din Constata, 
60.000 de cetă(eni la Timișoara și 
Arad au demonstrat cerînd înlătu
rarea guvernului Rădescu și con
stituirea unui guvern popular, 'n 
satele fostului județ lași au avut 
loc in cursul lunii februarie 1945 
peste 160 de demonstrații impotri
va guvernului Rădescu. Din toate 
țolturlle țării masele muncitoare 
cereau înlăturarea guvernului cu 
majoritate reacționară.

Au avut loc uriașe demonstra
ții și mitinguri la care au luat 
parte milioane și milioane de 
oameni ai muncii din toate col
turile țării și care au culminat 
«u uriașa demonstrație de 606.000 
de oameni din București de la 
sfîrșitul lunii februarie 1945. Toa
te acestea au silit guvernul Ră
descu să demisioneze. Burghezo- 
moșierimea în frunte cu regeie 
încearcă un șiretlic: aducerea la 
cîrma tării a unui guvern de coa
liție „democratică" în frunte cu 
prințul Știrbei. în acest scop gu
vernul Rădescu mai este menținut 
încă 4 zile.

Sub presiunea luptei revoluțio- 
n.aFe a. mase!or, regele a fost 
silit însă să accepte la 6 
martie 1945 formarea unui gu
vern democratic în care clasa 
muncitoare avea roiul conducă
tor.

Constituirea guvernului demo
cratic la 6 martie 1945, a marcat 
instaurarea regimului de democra
ție populară in țara noastră. Gu
vernul adus la cîrma țârii la 6 
martie 1945. prin conținutul său 
de clasă a reprezentat o formă a 
dictaturii revoluționar democratice 
a proletariatului și țărănimii sub 
conducerea proletariatului.

Victoria de la 6 martie 1945 a 
avut o însemnătate deosebită pen
tru țara noastră. Instaurarea re
gimului de democrație populară 
a însemnat o grea înfrlngere a 
burgheziei și moșierimii pe plan 
politic creind condiții favorabile 
pentru desăvîrșirea revoluției burs 
ghezo-democratice și trecerea la 
revoluția socialistă.

P. N1CHITA



PUTEREA DRAGOSTEI
(Urmare din pag. I-a)

putut să dea o întorsătură 
’ intervine tatăl 

pe care îl prețuiesc foarte

Pentru triumful păcii
A-ți povesti propria viață, re- 

cunoscînd greșelile de neiertat co
mise, nu e un lucru ușor și nici 
plăcut, dar totuși m-am hotărît să 
«criu aceste lucruri la rubrica „Să 
discutăm despre tinerețe — edu
cație — răspunderi*1 din „Scînteia 
tineretului" — cu scopul de a face 
cunoscut și altora ce înseamnă să 
fii laș, să n-ai curajul răspunderii 
și să nu știi ce vrei.

îmi dau seama că mwți tineri 
au fost și încă sînt puși in situații 
similare, cînd tineri fiind, fără ex
periența vieții, greșesc necunos- 
cînd drumul cel bun, nu din rea 
voință ci din necunoașterea vieții 
și lipsa unui îndrumător.

Acest articol își va ajunge sco
pul, dacă va putea produce o cît 
de mică seînteie în bezna proble
melor de viața pe care fiecare din
tre noi în mod inevitabil ni Ie 
punem.

★
Totul 8-a petrecut cu ani în ur

mă...
Pînă atunci viața mea decursese 

în mod normal; mă ocupam intens 
de sport, îmi cream prin toate ora
șele prin care treceam mulți prie- 
•eni a căror societate îmi era a- 

eabilă și totodată necesară și, 
tv curios, nu simțisem nic’O- 

ită o atracție deosebită pentru 
zreo reprezentantă a sexului opus 
cu toate ca aveam 20 de ani.

Insă, la un început de an uni
versitar, student fiind în anul II 
Medicină am cunoscut o studentă 
în anul I la aceeași facultate. Am 
simțit o atracție irezistibilă de la 
prima vedere. Aveam impresia că 
era magnetul, iar eu o simplă pili
tură de fier.

M-am îndrăgostit cu adevărat 
așa cum te poți îndrăgosti la 20 
de ani, cînd ești în față cu prima 
dragoste adevărată.

Am avut noroc. Și ea se găsea 
în aceeași situație ca și a mea, 
creînd astfel o pereche foarte po
trivită. Eram fericit, o fericire pe

care oricît am căutat-o apoi, n-am 
putut s-o mai găsesc.

Au trecut astfel doi ani, timp în 
care dragostea noastră se consoli
dase pe nesimțite.

îmi dădeam seama că nu pot să 
mai trăiesc fără ea, continuînd ace
leași relații pe de o parte, iar pe 
de altă parte aveam impresia că 
nu-s destul de topi pentru a în
temeia o familie. Nu vroiam sa re
cunosc că mirera frică să-mi asum 
răspunderea și dădeam vina po 
unele probleme cu caracter ma
terial.

In aceasta situație, cînd nu 
știam ce să fac, cînd un sfat bun 
ar fi . 
nouă vieții mele, 
meu, 
mult și care reușește să mă con
vingă sa rup relațiile cu ea, care 
du,pa dînsul nu aveau nici un vii
tor. Nu-și dădea seama ce mult 
greșea, nu din vina lui, ci din a 
mea, care nu căutasem să-i explic 
situația în care mă aflam în toată 
complexitatea ei.

Inii era greu să-i comunic ei 
hotărîrea mea, pentru că știam că 
o voi face să sufere imens, fără 
ca ea să fi avut altă vină decît 
aceea de a mă iubi curat, cu un 
devotament care și pe mine mă 
îngrozea cite odată.

Mă consolam, la gîndu! că atunci 
cînd voi termina facultatea voi 
fi liber să mă căsătoresc cu ea, 
iar pînă atunci voi „cunoaște și 
eu viața".

Am trecut Ia fapte. I-am făcut 
cunoscut hotărîrea într-un mod 
puțin onorabil pentru mine (dar 
aveam impresia că altfel nu voi 
rezista) și eu am început o viață 
mondenă, de prietenii mai mult 
sau mai puțin dubioase în care 
însă nu dădeam nimic, dar ceream 
totul. Devenisem cinic.

Bucureștiul — și mai ales prie
tenii de acolo — mă atrăgeau din 
ce în ce mai mult. Aveam impre
sia că viața adevărata nu e decît

alături de ei, în petreceri și aven
turi ușoare. Facultatea începusem 
s-o neglijez și nici chiar gîndul de 
a mai ajunge medic nu mă mai 
pasiona.

Decădeam, dar eu eram convins 
mă ridic, că avansez în idei, 
mă maturizez. In același timp 
mă puteam lipsi complect de 
S. O făcusem confidenta noi- 
mele preocupări.

făcut să înțeleg că

$1 sodallsmnlu
că 
că 
nu 
F. 
lor

Ea m-a _ _
n-are nici un rost să mă mut în 
București și poate e singurul lu
cru bun pe care l-am făcut în a- 
cești ani. Fără ea n-aș fi ajuns de
cît o nulitate și nici într-un caz 
la situația de care mă bucur as
tăzi.

îmi dădeam seama că ține la 
mine, că suferă din cauza mea și 
de multe ori aveam oscilări, cînd 
simțeam parcă instinctiv că tot a- 
lături de ea voi găsi ceea ce caut 
și nu aiurea.

„Prietenii mei buni“ mă fă
ceau să uit repede însă de aceste 
turburări, sau devieri cum le nu
meam în limbajul nostru.

Au trecut astfel din nou doi 
ani.

Pe zi ce trecea, ea se ridica tot 
mai sus și de acolo lupta cu toate 
forjele ei să mă ridâca din situația 
deplorabila în care ajunsesem.

Și eu mă schimbasem. Deveni
sem superficial, brutal nu numai 
cu cei din jurul meu, dar chiar și 
cu cu.

Intr-o zi, veni la mine și mă a- 
nunță că se va logodi. Pe moment 
am rămas traznit, nu-mi venea 
să-mi cred urechilor. Cel în cauza 
eia T. P. conferențiar Ia Institutul 
Politehnic : cu știam că ține la ea 
foarte mult, dar mai știam că ea 
nu nutrea nici un sentiment deose
bit pentru el.

Logica ei mă doborî, iar cu
vintele îmi răsună și acum în min
te : „am vrut să fiu soția unui 
singur om, acum mi-e indiferent 
însă a cui voi fi. Principalul e că 
mă iubește. Eu în schimb nu sînt 
croită să iubesc de două ori Ia 
fel“. Glasul avea o sonoritate stra
nie, o îmbinare de resemnare, tris
tețe și suferință atît de adîncă în
eît după mai bine de doi ani hm 
simțit din nou că pot vibra, că sen
timentele mele pentru ea erau 
încă vii.

A trebuit să-mi dau seama că 
o pot pierde pentru a recunoaște 
că viața mea fără ea e lipsită de 
sens. Am revăzut anii ce s-au 
scurs, timp în care ea a fost atît 
de aproape de mine și totuși atît 
de departe, și m-am îngrozit cît 
de scarbezi și goi mi s-au părut. 
Mi-era rușine de mine și de lași
tatea mea. Ne-am căsătorit.

Au trecut 4 ani de atunci. Am 
doi copii. Dragostea și răbdarea 
soției mele m-au ajutat să-mi re- 
dobîndesc locul în viață.

NEBU C.
Cluj

Co-ectivul de cercetători ai Institutului de cercetări pentru 
materiale de construcții din Capitală experimentează în ca
drul laboratoarelor rezistența materialelor pentru construcții. 
Laboratoarele dotate cu utilaj modern permit efectuarea celor 
mai complicate experiențe în ramuri de ceramică, sticlărie etc. 
In fotografie: Laboranta Maria Marinescu controlînd uscarea 
unor noi corpuri de probă depuse pe rafturi de uscare.

Poporul romîn cere 
interzicerea experiențelor 
cu arme nucleare

Din toată țara continuă să so
sească la Comitetul naț'onal pen 
tru apărarea păcii din R. P. Ro
mînă telegrame și moțiuni adop
tate în adunările oamenilor mun
cii din orașe și sate, din fabrici, 
instituții, cartiere, școli, de re
prezentanți ai cultelor, oameni de 
știință și artă, cerînd interzice
rea imediată a experiențelor cu 
arme nucleare.,

„Nu vrem ca munca noastră 
pașnică, viața copiilor noștri să 
fie amenințate de primejdia ..'unui 
nou război, de cursa înarmărilor 
— scriu. în moțiunea lor munci
torii, tehnicienii și funcționarii 
Rafinăriei nr. 11 din Rîmnicu- 
Sărat. Cerem să înceteze experi
mentarea armelor atomice și să 
se ajungă la un acord internațio
nal în această privință".

Oamenii de știință din Timi
șoara, întruniți la Baza de cer
cetări științifice a Academiei 
R.P. Romîne, scriu în moțiunea 
lor : „Ne exprimăm din nou ho
tărîrea de a sprijini eforturile 
Consiliului Mondial al Păcii pen
tru obținerea încetării imediate a 
experiențelor cu arme nucleare. 
Ne alăturăm la protestul și aver
tismentul savanților de frunte 
din multe țări ale lumii care a- 
trag atenția asupra pericolelor 
grave pe care le aduc aceste ex
periențe. Nu permitem ca acea
stă mare realizare a științei și 
tehnicii contemporane să fie folo-

sită pentru distrugerea valorilor 
civilizației".

Moțiuni în același sens au mai 
trimis colectivele de muncitori, in
gineri, tehnicieni și funcționari de 
la întreprinderile textile din Ga
lați, întreprinderea „Salina** din 
Tg. Ocna, Fabricile „Vitrometan" 
și „8 Mai“ din Mediaș, fabrica de 
geamuri din Tîrnăveni, deserven- 
ții cultelor din orașul și regiunea 
Constanța, din raioanele Vatra 
Dornei, Moldova Nouă, Arad, Pe- 
cica și altele, salariații întreprin. 
derii O.C.L. Produse industriale 
din Rîmnicu Sărat, profesorii, ele
vii, salariații și părinții elevilor 
Școlii medii nr. 10 „Zoia Kosmo
demianskaia" din București, con- 
sistoriul suprem al bisericii unita- 

‘ riene din R. P. Romînă, păstorii 
cultului adventist de ziua a 7-a 
din conferința Moldova, avocații 
pledanți din Colegiul regional 
Galați etc.

in cadrul Institutului de căi ferate din Capitală funcționează 
un laborator de lucrări practice de fizică atomică care permite 
o bună pregătire a viitorilor ingineri mecanici ai acestui insti
tut.

întreaga activitate a acestui laborator se desfășoară în ca
drul catedrei de fizică a institutului de sub conducerea acad, 
prof. univ. Remus Răduleț.

De asemenea în cadrul institutului există și un laborator 
electrotehnic dotat cu cele mai moderne instalații necesare 
experiențelor pe care le fac studenții îmbinînd astfel cu teoria 
practica.

In fotografie: Studenții Vasile Bacalu, I. Zaharia, Le- 
tiția A. execută experiențe de laborator la utilaj electronic 
de înaltă precizie sub directaîndrumare a inginerilor Mihal 
Calafeteanu și Constantin larca.

Cum trebuie organizată 
practica in școlile 
proiesionaie

(Urmare din pag. l-a)

despre calitatea practicei în pro
ducție.

In condițiile noastre de azi, în 
întreprinderi, din cauza dezvoltă
rii industriei care a cerut în 
ritm rapid cadre de muncitori și 
de maiștri, avem mulți muncitori

„Sîntem deosebit de impresionați 
de cele văzute în țara dvs.“

Conferința de presă a delegației guvernamentale birmane
Marți dimineața a avut loc în 

saloanele hotelului Athenee Pa
ie o conferință de presă a de

legației guvernamentale a Uni
unii Birmane.

La întrebările numeroșilor zia
riști prezenți, a răspuns U Hla 
Maung, ambasadorul Uniunii 
Birmane în R.P. Chineză, adjunc
tul conducătorului delegației.

Referindu-se la impresiile pe 
care delegația guvernamentală a 
Uniunii Birmane le-a ’ ‘ *
prilejul vizitei în țara 
U Hla Maung a spus:

Sîntem deosebit de 
nați de cele văzute în , 
îndeosebi de gospodăria de stat 
pe care am vizitat-o și rafinăria 
la care am fost. Singurul lucru 
pe care-1 regretăm este că vizita 
în țara dv. a fost scurtă. Ne-am 
dat seama de marile progrese 
care au fost realizate în. țara dv. 
în domeniul industriei petrolifere. 
Am fost foarte impresionați de 
cifrele care ne-au fost arătate, 
de faptul că de la 4.000.000 tone 
produse de petrol, această pro
ducție s-a ridicat la 11.000.000 
tone. Delegația noastră a fost 
foarte interesată în acest dome
niu deoarece Uniunea Birmană 
este și ea o țară bogată în pe
trol.

Vorbind despre posibilitățile și 
perspectivele dezvoltării relațiilor 
dintre Romînia și Birmania 
diverse domenii - 
cultural etc. U Hla 
ratat:

Scopul principal 
noastre este tocmai 
dezvolta bunele 
tre țările noastre.. După părerea 
noastră însăși această vizită 
a adus țările no-astre mai aproa
pe una de cealaltă.

Pînă în momentul (Te față 
există între țara dv. și Birmania 
un acord economic pe baza că
ruia se desfășoară unele schim
buri. In cursul vizitei noastre 
ne-am dat seama că există o sea-

cules cu 
noastră,

impresio- 
țara dv.,

în
- economic, 
Maung a a-

mă întreagă de produse romî- 
nești care ne sînt necesare și 
care pot fi cumpărate de Birma- 
nia. Sîntem încredințați și avem 
speranța că relațiile economice 
dintre țările noastre sever dez
volta în viitor.

In ce privește relațiile cultu
rale, am adresat rugămintea ca 
în momentul în care Romînia va 
trimite un grup cultural, un an
samblu cultural în India, acest 
ansamblu să viziteze și Birma- 
nia.

De asemenea, conducătorul de
legației noastre a transmis pri
mului ministru al dv. și celor
lalți conducători invitația de a 
vizita în viitorul apropiat Bir- 
mania și noi sperăm că această 
vizită va avea loc și vom avea 
prilejul să întoarcem ospitalita
tea care ne-a fost oferită în țara 
dv.

Precizînd poziția guvernului U- 
niunii Birmane în privința rolu
lui țărilor mici în rezolvarea pro
blemei dezarmării, ambasadorul 
Birmaniei în R. P. Chineză a ară
tat :

Țările mici, fără îndoială că 
nu doresc războiul, iar dezarma
rea înseamnă reducerea posibili
tăților de dezlănțuire a războiului, 
înseamnă împiedicarea războiu
lui. Fără îndoială că Birmania, 
sau altă țară mica, este pentru 
dezarmare. Dar munca practică în 
acest domeniu trebuie să fie înde
plinită de țările mari, țările mici 
pot numai să exercite o presiune 
morală.

U Hla Maung, a relevat o se
rie de probleme ale politicii ex
terne a Uniunii f 
rînd : Politica 
constă în aceea de a fi prieten cu 
toate țările și 
cinii. Țara 
cinci țări: 
na, Laosul 
noastre cu 
sînt foarte

Aceste cinci țări vecine cu Bir

Birmane, decla- 
noastră externă
îndeosebi cu ve- 

noastră este vecină cu 
India, Pakistan, Chi- 
și Tailanda. Relațiile 
toate aceste cinci țări 
bune.

poli-mania au sisteme sociale și . 
tice diferite. In felul acesta se 
poate vedea felul în care noi pu
nem în aplicare cele cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice.

Sîntem foarte recunoscători gu
vernului și poporului romîn pen
tru că ne-au oferit ocazia de a 
vizita această țară. Pretutindeni 
unde am mers, am fost copleșiți 
de ospitalitate și amabilitate. Și 
pentru aceasta sîntem foarte recu
noscători. Am vizitat pentru pri
ma orară țara dv., dar sperăm 
că vom avea prilejul să revenim.

Noi felicităm poporul romîn 
pentru succesele realizate și îi 
urăm succese și mai mari în vi
itor sub conducerea sa actuală.

In numele ziariștilor prezențî, 
Radu Vasiliu, membru în Biroul 
Comitetului de conducere al Uj 
niunii Ziariștilor din R.P. Romînă 
a mulțumit Iui U Hla Maung 
pentru răspunsurile date.

calificați numai la locul de muncă, 
în cîteva luni sau într-un an, 
care chiar dînd tot ce se poate 
ucenicilor ce-i au pe lingă ei, 
tot nu le dau destule cu
noștințe pentru ceea ce trebuie 
să învețe un ucenic acolo. ■ 
Există desigur și muncitori de 
înaltă calificare. Insă nu totdeauna 
ei pot fi ușor sustrași producției, 
spre a fi atașați la instruirea u- 
cenicilor.

în ceea ce privește natura lu
crărilor de executat de către u- 
cenicii din secțiile separate pro
puse mai sus, se înțelege că ele 
trebuie «“ 
falcate 
planul 
telează 
lucrări 
accesibile 
pundă pe cît posibil 
de instruire metodică 
că, fiind dirijate de 
instructori pedagogi, 
maiștri nu se găsesc însă ușor și 
în număr necesar. Este prin ur
mare nevoie de eforturi susținute 
și în acest sens.

Pînă aici am vorbit de pre
gătirea practică a tehnicianului 
și lucrătorului de înaltă calificare. 
Aceste însușiri nu se vor desă- 
vîrși însă și aplica rodnic decît 
dacă se vor clădi pe o temelie 
bine ancorată în pămînt sănătos, 
pe o temelie științifică și anume: 
cunoașterea temeinică a strictului 
necesar în matematică, fizică, 
chimie, științe naturale.

Cu aceste cunoștințe temeinic 
însușite și temeinic aplicate, cu 
ateliere și laboratoare bine și 
modern dotate, vom putea ajunge 
din urmă chiar țările cu o veche 
tradiție tehnică.

Știri sportive
Astăzi 27 noiembrie se dis

pută în orașul Dortmund meciul 
de fotbal dintre campioana țării 
noastre, C.C.A, și campioana R.F. 
Germane, Borussia Dortmund. 
Meciul se va juca în nocturnă, 
începînd de la ora 20 (ora ro- 
mîniei) și va fi transmis pe postu
rile noastre de radio, pe progra
mul I.

★ In sala de sport Dinamo din 
Capitală s-a desfășurat marți 
seara dubla întîlnire internațio
nală de volei dintre echipele re
prezentative ale Berlinului și 
formațiile Dinamo București. In 
ambele meciuri victoria a revenit 
voleibaliștilor romîni: la fete cu 
3—0 (15—4, 15—7, 15—8), iar la 
băieți cu 3—2 (15—6, 14—16,
15-9. 3—15, 15—13).

Revanșa acestor partide va 
avea loc joi seara în aceeași 
sală.

Informație

s

să fie tot de producție, de- 
de către o comisie din 
dat întreprinderii care tu- 
școala profesională. Aceste 
e necesar să fie nu numai 

ucenicilor,

Marți au sosit tn Capitală 
membrii delegației culturale din 
R. P. Ungară în vederea semnă
rii planului de muncă pentru apli 
carea convenției culturale dintre 
R. P. Romînă și R. P. Ungară pe 
anul 1958.

în Declarație — s-au întărit și 
maturizat îneît există po
sibilitatea reală de a pre- 
întîmpina un război. Cauza 
păcii este apărată de invinci
bilul lagăr al statelor socia
liste, în frunte cu Uniunea So
vietică, de statele iubitoare de 
pace din Asia și Africa, de 
clasa muncitoare internațio
nală în frunte cu partidele co
muniste și muncitorești, de 
mișcarea de eliberare anticolo
nialistă, de mișcarea mondială 
pentru pace. Principiul leni
nist al coexistenței pașnice al 
celor două sisteme constituie 
principiul de bază, temelia de 
neclintit a politicii externe a 
țărilor socialiste și baza de nă
dejde a păcii și prieteniei în
tre popoare. Politica externă 
a statelor socialiste tinde 
consecvent spre întrecerea 
pașnică între cele două siste
me și nu în producerea mij
loacelor de exterminare a 
oamenilor. Promovînd în per
manență o politică iubitoa
re de pace țările socialiste se 
străduiesc să realizeze acor
duri reciproc-avantajoase cu 
țările occidentale. Țările socia
liste promovează cu fermitate 
politica lor îndreptată sprz ate. 
nuarea încordării in relațiile 
dintre state, spre îmbunătăți
rea relațiilor cu toate țările.

Consfătuirea a dezbătut și 
unele probleme ale relațiilor 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești. întărirea unită
ții și a colaborării frățești a 
statelor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești din 
toate țările are o însemnătate 
deosebit de mare pentru creș
terea forței lagărului socialist 
și a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Repre
zentanții partidelor comuniste 
și muncitorești participant îa 
consfătuire, au reafirmat că 
la baza relațiilor dintre țările 
sistemului mondial socialist și 
a relațiilor dintre toate parti
dele comuniste și muncitorești 
stau principiile marxismJeni- 
nismului și ale internaționalis
mului proletar.

între țările socialiste s-au 
dezvoltat relații reciproce ba
zate pe principiile egalității 
depline în drepturi, respectării 
integrității teritoriale, indepen
denței de stat și suveranității, 
neamestecului în treburile in
terne ale altora. Ajutorul reci
proc frățesc existent între a- 
ceste țări, constituie a mani
festare efectivă a principiului 
internaționalismului socialist. 
Declarația subliniază că sta
tele socialiste vor lărgi și vo-r 
perfecționa și în viitor colabo
rarea economică și culturală 
dintre ele.

Unitatea partidelor marxist- 
leniniste care exprimă intere
sele muncitorilor, țăranilor, in
telectualității progresiste din 
țările socialiste respective, re
prezintă un factor hotărîtor în 
cimentarea unității lagărului 
socialist. Intre ele există o 
perfectă înțelegere, deoarece le 
unește aceeași concepție 
tată despre lume.

Oamenii muncii din 
socialiste prețuiesc mult 
zesc ca lumina ochilor 
tea și coeziunea țărilor 
rului socialismului — 
mai măreață cucerire a 
popoarelor, cea mai puternică 
forță mondială in apărarea pă
cii. Unitatea scopurilor și ac
țiunilor statelor socialiste, aju
torul și sprijinul pe care și le 
acordă reciproc, face să crea-

înain-

țările 
și pă- 
unita- 
lagă. 

cea

ci să răs- 
programei 

și științifi- 
maiștri — 

Asemenea

Plecarea delegației guvernamentale 
a Uniunii Birmane

(Urmare din pag. l-a)

dînșii un schimb rodnic de pă
reri. Noi sîntem siguri că acea
stă vizită și schimbul de păreri 
avute vor contribui la cimentarea 
pe mai departe a prieteniei noa
stre, a cooperării politice, ecolo- 
mice și culturale dintre cele două 
țări ale noastre.

Vom duce cu noi cele mai fru
moase amintiri despre vizita noa
stră în R. P. Romînă și voni 
transmite poporului nostru senti
mentele voastre de adîncă priete
nie și cele mai călduroase salu
tări.

înainte de a ne lua rămas bun 
permiteți-mi să exprim încă odată 
sincerele noastre mulțumiri și re-

cunoștința pentru ospitalitatea și 
bunăvoința cu care ne-au încon
jurat guvernul și poporul romîn. 
Noi ne rugăm pentru continua lor 
prosperitate și fericire.

Trăiască prietenia dintre Repu
blica Populară Romînă și Uniu
nea Birmană!“

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romine, Petre 
Borilă, și celelalte personalități 
venite să-i conducă pe oaspeți și- 
au luat apoi rămas bun de la 
membrii delegației guvernamenta
le a Uniunii Birmane.

Părăsind Capitala, membrii de
legației guvernamentale a Uniunii 
Birmane s-au îndreptat spre Uniu
nea Sovietică unde vor face o vi
zită în zilele următoare.

(Agerpres)

tatea diferitelor forțe patrio
tice și democratice, cu atît mai 
sigură este victoria în lupta 
generală.

Tăișul luptei împotriva pe
ricolului de război trebuie în
dreptat împotriva marilor gru
puri monopoliste ale capitalu 
lui, ca principali vinovați ai 
cursei înarmărilor, ca organi
zatori ai unui nou război mon
dial. în această luptă, parii 
dele comuniste se pronunță 
pentru stabilirea unei colabo
rări cu partidele socialiste, cu 
toate că conducătorii de 
dreapta ai partidelor socia
liste încearcă să creeze pie
dici artificiale în calea acestei 
colaborări.

Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești din întreaga lume, 
care a avut loc la Moscova 
între 16 și 19 noiembrie, după 
ce a făcut un schimb de pă
reri cu privire la problemele 
actuale ale situației interna
ționale contemporane a hotă- 
rît să adreseze popoarelor lu
mii o emoționantă chemare de 
luptă pentru apărarea păcii— 
MANIFESTUL PĂCII.

Adresîndu-se muncitorilor și 
țăranilor, oamenilor de știință, 
tehnică și cultură, tuturor oa
menilor de bună voință din 
toa ? țări’.e. Manifestul scoate 
în evidență primejdia pe care 
ar constitui-o pentru omenire, 
pentru generațiile viitoare, flă
cările unui război dus cu ar
ma atomică, cu hidrogen și cu 
rachete.

Reprezentanții a 64 de par
tide comuniste și muncitorești 
declară in Manifest că răz
boiul nu este inevitabil, răz
boiului i se poate pune sta
vilă, pacea poate fi apărată și 
consolidată. Dacă in trecut 
forțele păcii n-au putut zădăr
nici aprinderea unui măcel 
mondial, astăzi condițiile 
sînt cu totul altele.

Existența lumii socialiste 
care are aproape un miliard 
de oameni, mișcarea popoare
lor coloniale care au scutu
rat sau sînt pe cale de a scu
tura jugul imperialist, crește
rea uriașă a torțelor păcii în 
întreaga lume a schimbat ra
portul de forțe in favoarea 
celor ce militează pentru pace.

Manifestul Păcii adresin- 
du-se conștiinței tuturor oa
menilor cinstiți îi cheamă să 
desfășoare în fiecare țară 
largi campanii pentru înceta
rea imediată a experimentării 
armelor atomice și cu hidro
gen și interzicerea necondițio
nată în cel mai scurt timp a 
fabricării și folosirii acestor 
arme.

întreaga omenire muncitoa
re, oamenii progresiști din 
toate țările au întimpinat 
cu căldură și sprijină Ma
nifestul Păcii, mesaj luminos 
și dătător de speranțe, apre
ciind că programul lui cores
punde intereselor tuturor țări
lor.

scă incomensurabil puterea fie
căruia dintre e'.e. Oamenii 
muncii xlin țara noastră apre
ciază valoarea deosebită a i- 
mensului ajutor economic, a 
ajutorului frățesc multilateral 
acordat de Uniunea Sovieti
că. Colaborarea cu celelalte 
țări socialiste a creat po
porului nostru posibilitatea de 
a obține mari și însemnate 
succese pe calea socialismu
lui.

Este limpede pentru toți că 
tccmai coeziunea țărilor so
cialismului, lupta lor hotărită 
pentru pace, împotriva planu
rilor și acțiunilor agresive ale 
reacțiunii internaționale, este 
piedica principală îs calea 
ațîțătorilor la război, forța 
principală care asigură men
ținerea păcii. De asemenea, 
acțiunile clasei muncitoare 
din țările capitaliste constituie 
o serioasă contribuție iă lupia 
generală pentru apărarea pă
cii.

Dacă nu ar fi existat un la
găr socialist unit, monolit, im
perialiștii ar fi împins de mult 
omenirea în viitoarea unui al 
treilea război mondial.

Totodată imperialiștii și a- 
genții lor caută să dezbine 
mișcarea muncitorească și co
munistă internațională, să ca
lomnieze și să ponegrească 
ideile nobile ale socialismului 
și comunismului și politica ță
rilor socialiste.

Dar uneltirile dușmanilor 
au eșuat și vor eșua. Lumea 
întreagă vede că unitatea ță
rilor socialiste, în loc să fie 
zdruncinată, dimpotrivă, a de
venit și mai trainică. In loc ca 
prestigiul și influența lagăru
lui socialist să fie compromise, 
acest prestigiu și această in
fluență au crescut și mai mult 
în ochii popoarelor iubitoare 
de pace. In lec să se producă 
o sciziune în mișcarea comu
nistă internațională, a crescut 
solidaritatea partidelor comu
niste care și-au unit eforturile 
în vederea luptei împotriva 
uneltirilor imperialiste.

întrevederile și tratativele 
care au loc în ultima vreme în
tre conducătorii guvernelor și 
partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste, 
măreața aniversare a 40 de ani 
de la Revoluția Socialistă din 
Octombrie au prilejuit o pu
ternică manifestare a unității 
de nezdruncinat a forțelor so
cialismului și comunismului, a 
marii solidarități a țărilor so
cialiste.

Reprezentanții partidelor co
muniste și muncitorești parti
cipant la consfătuire au men
ționat faptul că în împrejură, 
rile actuale, cînd burghezia 
imperialistă acordă tot mai 
multă importanță prelucrării 
ideologice a maselor, în vede
rea inducerii lor în eroare, edu
carea marxist-leninistă a ma
selor, luptă împotriva ideolo
giei burgheze sub toate for. 
mele pe care le îmbracă fermi
tatea revoluționară și fidelita
tea fața de învățătura mar- 
xist.leninistă capătă o impor
tanță primordială.

Consfătuirea a confirmat u- 
nitatea de vederi a partidelor 
comuniste și muncitorești în 
problemele fundamentale ale 
revoluției socialiste și con
strucției socialiste.

Experiența Uniunii Sovietice 
și a celorlalte țări socialiste a 
confirmat pe deplin justețea 
tezei teoriei marxist-leniniste, 
potrivit căreia procesele revo
luției socialiste și construcției 
socialiste se bazează pe o se
rie de legi principale universal 
valabile, proprii tuturor țărilor 
care pășesc pe calea socialis
mului. In același timp mar- 
xism-leninismui cere o apli
care creatoare a principiilor 
generale ale revoluției socia
liste și construcției socialiste, 
în funcție de condițiile istorice 
concrete din fiecare țară. Atît 
ignorarea particularităților na. 
ționale, cît și invers, exagera
rea rolului acestor particulari
tăți duc la îndepărtarea de la 
învățămintele generale ale 
marxism-leninismului și aduc 
prejudicii cauzei socialismului, 
în actualele condiții principa
lul pericol îl constituie revizio
nismul, oportunismul de 
dreapta, ca manifestare a ideo
logiei burgheze, care în ul
timă analiză cere menține
rea sau restabilirea capitalis
mului. Consfătuirea a subliniat 
necesitatea de a se continua 
lupta intransigentă împotriva 
revizioniștilor, care se stră
duiește să golească de conținut 
revoluționar marxism-leninis- 
mul, să submineze încrede
rea clasei muncitoare și a po- 

lț porului muncitor în socialism. 
? Consfătuirea a arătat că 
S în prezent principala sar- 
J cină în întreaga lume este 
0 lupta pentru apărarea păcii.

Participant» la consfătuire 
5 declară că vor sprijini efor- 
{ turile tuturor statelor, partide- 
J lor, organizațiilor, mișcărilor 
S și persoanelor care acționează 
{ pentru pace, împotriva războ- 
J iului, pentru coexistența paș- 
J nică.
{ Partidele comuniste și mun- 
5 citorești sprijină ideea de a se 
{crea un front unit antiimpe- 
{rialist și antifeudal al munci- 
j lorilor, țăranilor, micii bur- 
J ghezii orășenești, burgheziei 
J naționale și altor forțe patrio- 
'« tice democratice, în vederea 
] apărării intereselor naționale 
■ și democratice ale popoare.or 
«din toate țările. Numeroase 
[ fapte dovedesc că cu cît este 
i mai largă și mai trainică uni-

★
Poporul nostru muncitor a 

primit cu bucurie Declarația 
consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și munci
torești din țările socialiste, 
care a avut loc la Moscova și 
Manifestul Păcii fiind ferm 
convins că unitatea de ne
zdruncinat a țărilor socialiste, 
a clasei muncitoare, a par
tidelor comuniste și tnun 
citorești constituie condiția 
principală a mersului îna
inte și obținerii a noi victorii 
mărețe ale cauzei păcii, demo
crației și socialismului. Po
porul nostru e convins că cea 
mai prețioasă contribuție a sa 
la cauza apărării păcii o con
stituie lupta pentru înflorirea 
continuă a regimului democrat 
popular, pentru ridicarea tot 
mai puternică a producției și 
productivității muncii, pentru 
bună starea celor ce muncesc.

Tineretul patriei noastre, 
care muncește în fabrici și u- 
zinc, pe ogoare, în instituț i 
și laboratoare, care reprezintă 
o puternică forță, trebuie să 
lupte cu tot elanul revoluțio
nar pentru înflorirea patriei, 
să-și pună fără șovăire țoale 
energiile sale în slujba măre
țului țel al socialismului.

însuflețit de ideile nobile 
ale păcii, tineretul patriei 
noastre își va aduce o și mai 
mare contribuție la dezvolta
rea cooperării internaționale a 
tineretului, la întărirea mare
lui front mondial al celor care 
luptă pentru a bara drumul 
războiului.

Poporul nostru muncitor, 
tineretul, sub conducerea par
tidului, vor lupta și de-acum 
înainte pentru a contribui la 
întărirea și dezvoltarea unită
ții și colaborării cu țările so
cialiste, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, pentru întărirea uni
tății mișcării comuniste mon
diale și a mișcării muncitorești 
internaționale, pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului.

Poporul nostru, tineretul 
snrijină din toată inima isto
ricele documente adoptate la 
consfătuirile reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești și vor lupta cu însu
flețire pentru traducerea lor în 
viață, fiind conștient de uria
șa lor însemnătate pentru 
triumful ideilor păcii și socia
lismului.

Contribuția tineretului de la Fabrica 
. Gheorghiu - Dej“

( Urmare din pag. l-a)

pe 
lor 
în
au

crearea unei brigăzi care să fie 
intr-adevăr folositoare producției. 
Aici s-a format o brigadă numai 
din tinerele ce au obsolvit anul 
acesta școala profesională de 
lingă întreprindere. Munca 
dovedește cunoștințele căpătate 
școală și în practica pe care 
făcut-o tot in acest sector

Ce e drept insă, în ultima lună 
steagul sectorului fruntaș s-a mu
tat mai sus cu un etaj, la sectorul 
VII. Și aici sînt numeroși tineri 
care în ultimul timp s-au afirmat 
atît prin depășirea planului de 
producție cit și prin calitatea con
fecțiilor. In această direcție 
sectorul a primit un sprijin serios 
din partea postului utemist de 
control. Acesta și-a extins activita
tea și în afara sectorului. Dese
ori, postul utemist de control a fă
cut raiduri și prin magazinele 
„Confecția" și „Trei Ursuleți" — 
magazinele fabricii — unde a stat 
de vorbă cu vînzătorii și cu consu
matorii, culegînd prețioase obser
vații asupra calității și formei de 
prezentare a confecțiilor produse 
de sectorul VII. in urma acestor 
raiduri postul utemist de control 
a făcut propuneri însemnate con
ducerii sectorului care au dus în 
cele din urmă la cîștigarea steagu
lui de fruntaș pe fabrică. O sin
gură sezisare n-a fost încă rezol
vată de conducerea fabricii : con
fecțiile. prezentate la ultimele ex
poziții de modele nu au ajuns 
încă la cumpărători.

T ovarășul Gheorghe Blană, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din sectorul 7 se mîndrește 
— pe bună dreptate — cu tinerii 
săi. Luna aceasta, brigada 156, 
condusă de Nicolae Morărescu, a

reușit să cucerească titlul de briga
dă fruntașă pe întreaga fabrică. 
S-au calificat pînă acum 95 de noi 
muncitori. Planul a fost depășit in 
fiecare lună cu 3—7 la sută. Indi
cele de calitate a fost de asemenea 
depășit.

In întreaga activitate a tineretu
lui de la fabrica „Gh. Gheorghiu- 
Dej" se vede preocuparea față de 
producție. îndeplinirea cu 42 zile 
înainte de termen a planului glo
bal pe întreaga fabrică, ilustrează 
de bună seamă aportul tineretului. 
Trebuie subliniat de asemenea ini
țiativa tinerilor în obținerea de 
economii după exemplul tinerilor 
de la uzinele „Progresul"-Brăila. 
Numai în sectorul VII au fost 
realizate economii echivalente cu 
prețul de cost a peste 1.400 pal
toane de damă și 700 jachete. Pe 
întreaga fabrică s-au realizat pînă 
la 30 octombrie economii în va
loare de 8.031.614 lei. Aceste eco
nomii au făcut ca suma alocată de 
stat cu începere de la 1 septem
brie pentru îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare să fie acoperită, 
creîndu-se în felul acesta baze so
lide creșterii cîștigului mediu al 
fiecărui muncitor.

...T radiția brigadierilor muncii 
voluntare ce au construit la înce
putul acestui deceniu, într-un 
timp record, fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej", este astăzi 
urmată de tinerii muncitori ai 
acestei fabrici. Nu e deci de mi
rare cînd vezi afișate prin nume
roase locuri din întreprindere fo
tografii ce înfățișează activitatea 
vechilor brigadieri pe șantier, ală
turi de aspecte ale muncii tineri
lor de astăzi. între ele există o 
strînsă legătură : avintul tineretu
lui, pus în slujba dezvoltării con- 
tinuie a Republicii noastre.



Politica Uniunii Sovietice constă
in a contribui la întârirca independentei 
țârilor din orientul Apropiat $1 Mijlociu

Convorbirea lui N« S* Hrușciov cu redactorul șef 
al ziarului egiptean „Al Ahram“

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 18 noiem
brie N. S. Hrușciov. prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., a primit 
pe Mohammed Hassanein Heikal, 
redactor șef al ziarului egiptean 

‘ cu„Al Ahram“, la rugămintea lui, 
care a avut o convorbire.

Urmează întrebările lui M. 
Heikal și răspunsurile lui N. 
Hrușciov.

H.
S.

Vom face totul 
ca popoarele țărilor 

arabe să obțină 
și independența 

economică

Schimb de mesaje mire
N. A. Bulganin și A. Menderes

Lupte îndîrțite 
in posesiunea 
spaniolă 1FN1
RABAT 26 (Agerpres). —Știri 

din posesiunea spaniolă IFNI 
unde in noaptea de simbătă spre 
duminică, partizanii marocani au 
atacat garnizoana spaniolă, arată 
că LUPTELE CONTINUA CU 
1ND1RJIRE. Potrivit ziarului 
marocan „Al Alam“ PARTIZANII 
MAROCANI AU CUCERIT AE
ROPORTUL SIDI ILNI Șl PRIN
CIPALUL ORAȘ AL POSESIU
NII IFNI. TREI DIN POSTURI
LE ÎNTĂRITE SPANIOLE SE 
AFLA DE ASEMENEA IN MII- 
NILE RASCULAȚILOR MARO
CANI.

Autoritățile de la Madrid au 
trimis in grabă trupe de Întă
rire și avioane care bombardează 
centrele populate din Ifni. Agen
ția France Presse arată că cercu
rile spaniole din Rabat deși re
fuză să facă vreun comentariu 
asupra situației militare în an
samblu manifestă insă „un oare
care pesimism". Acțiunile trupe
lor spaniole de la Ifni au provo
cat un protest energic din partea 
Marocului.

Vizita delegației 
parlamentare romîne 

în Polonia
POZNAN 26. Trimișii speciali 

Agerpres transmit: In ultimele 
două zile delegația Marii Adu
nări Naționale a R.P.R., care la 
invitația Seimului face o vizită 
de prietenie în Polonia, a fost 
oaspetele voivodatului Cracovia. 
De la Katowice delegația romînă 
a plecat spre centrul industrial 
silezian. In drum spre Cracovia, 

1 vechea metropolă poloneză, depu
tății romtni însoțiți de deputății 
polonezi A. Burskj și Z. Gasterski 
și de ambasadorul R.P.R. în Po
lonia M. Florea lonescu s-au oprit 
pentru cîteva ore la Oswienciem.

In dimineața de 26 noiembrie, 
delegația Marii Adunări Națio
nale a sosit cu trenul la Poznan.

ÎNTREBARE: Care sint țelu
rile politicii Uniunii Sovietice față 
de țările Orientului Apropiat și 
Mijlociu ?

RĂSPUNS: Vorbind pe scurt, 
politica Uniunii Sovietice față de 
Orientul Apropiat și Mijlociu nu 
se deosebește cu nimic de politica 
ei de întărire a relațiilor de prie
tenie cu toate țările. Noi ducem 
politica coexistenței pașnice a sta
telor. indiferent de orinduirea lor 
socială și politică, sintem pentru 
consolidarea păcii in lumea în
treagă.

Acestea sînt principiile funda
mentale ale politicii noastre ex
terne. In prezent Orientul Apro
piat și Mijlociu ocupă un loc deo
sebit în politica mondială. Po
poarele din această regiune au 
fost un timp îndelungat sub ju
gul colonialist. In prezent unele 
din ele s-au eliberat de sub do
minația colonialistă, altele însă 
duc lupta pentru eliberarea lor. 
Dar nu toate țările care au dobîn- 
dit independența au obținut o li
bertate adevărată. încă nu toate 
și-au asigurat independența poli
tică. In unele țări care au obținut 
independența în cercurile guvern 
nante mai au o influență puterni
că oameni care duc o politică în 
interesele acelorași colonialiști.

Noi privim cu simpatie mișca
rea de eliberare națională. Poli
tica Uniunii Sovietice constă în a 
contribui Ia întărirea indepen
denței țărilor din Orientul Apro
piat și Mijlociu, de a face totul ca 
popoarele acestor țări să obțină 
și independența economică.

Noi vrem să contribuim la ridi
carea economiei și culturii țărilor 
Orientului Apropiat și Mijlociu, 
pentru ca ele să se dezvolte cu 

sine stătă- 
Noi vrem 
noastre cu

adevărat ca state de 
toare și independente, 
să dezvoltăm relațiile 
statele arabe, urmînd cu strictețe 
politica leninistă a coexistentei și 
neamestecului reciproc în treburile 
interne.

Boala președintelui 
Elsenhower

WASHINGTON. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a anunțat 
Că președintele Eisenhower a su
ferit în cursul zilei de marți o 
obliterare a unei mici ramificații 
a arterei cerebrale mijlocii stingi. 
Purtătorul de cuvînt a adăugat 
că au survenit „uncie dificultăți 
de vorbire". El a calificat boala 
președintelui ca o „formă de tul
burare cardiacă".

Javor Pal s-a reîniors 
în patrie

BUDAPESTA. — La 25 noiem
brie s-a reîntors la Budapesta 
după o îndelungată ședere în 
străinătate, celebrul actor ungar 
Javor Pal.

PARIS. In cursul zilei de marți 
s-au încheiat la Paris tratativele 
dintre primul ministru britanic 
Macmillan și premierul francez 
Gaillard. La aceste tratative care 
au început luni la prînz au par- 
ticipat de asemenea ministrul 
britanic de externe Selwyn Lloyd 
și Maurice Faure, secretar de 
stat la Ministerul de Externe 
francez (în locul titularului, 
Christian Pineau care se află la 
New York).

MOSCOVA. - La 25 noiembrie 
a sosit la Moscova pentru a duce 
tratative în problemele economice 
o delegație guvernamentală un
gară în frunte cu Antal Apro, vice, 
președintele guvernului revoluțio. 
nar muncitoresc-țărănesc ungar, 
împreună cu delegația a sosit la 
Moscova un grup de experți.

Colonialiștilor 
nu le plac guverne 

care oglindesc 
aspirațiile popoarelor

ÎNTREBARE: Care sînt după 
părerea dv. adevăratele cauze ale 
încordării existente în Orientul 
Mijlociu ?

RĂSPUNS: Cauzele încordării, 
noi le considerăm următoarele: 
In urma luptei de eliberare națio
nală a popoarelor, colonialiștii au 
fost _siliți să facă concesii. Tot
odată imperialiștii, în special cei 
englezi, declară chiar cu o anu
mită lăudăroșenie, că ei, vedeți 
dv., au venit în întîmpinarea po
poarelor coloniale, acordindu-le in
dependență. Dar astfel de decla
rații sint destinate oamenilor care 
nu sînt versați în politică. In rea
litate imperialiștii au fost nevoiți 
să facă uncie concesii sau altele, 
pentru că ei nu mai puteau să 
țină popoarele în supunere și să 
conducă cu vechile metode colo-, 
nialiste.

Prefăcîndu-se că pleacă din 
fostele lor colonii, imperialiștii 
caută să-și mențină acolo influen
ța, însă mult mai camuflată, ast
fel ca popoarele din fostele țări 
coloniale să nu mai fie conduse, 
să zicem, de un guvernator en
glez, ci la putere să se afle lo
calnici, corupți de imperialiști și 
care să ducă o politică pe placul 
imperialiștilor. Așa dar, colonia
liștii se prefac că merg în întîm- 
pinărea năzuințelor popoarelor, de 
fapt însă continuă să țină popeai 
rele dintr-o serie de țări, în de
pendență colonială.

Dar popoarele care au dobîn- 
dit independența vor în realitate 
să-și consolideze cuceririle. Acea
sta duce la o ciocnire cu intere
sele colonialiștilor, se produce o 
luptă. Popoarele, eliberîndu-se de 
sub jugul colonialist vor să con
stituie guverne care să oglindeas
că cu adevărat voința și aspira
țiile lor. Colonialiștilor nu ie plac 
astfel de guverne, ei caută să le 
răstoarne și să pună guverne care 
să le fie subordonate. Aceasta 
este una din cauzele luptei colo
nialiștilor împotriva popoarelor 
din Orientul arab și în primul 
rînd, împotriva Egiptului și Si
riei, care duc o luptă activă împo
triva colonialismului.

Guvernele Egiptului și Siriei 
iau atitudine împotriva amestecu
lui altor state în treburile lor in
terne. Desigur, aceasta stîrnește 
ura turbată a colonialiștilor, care 
folosesc toate mijloacele de luptă, 
organizează comploturi, trimit de
tașamente diversioniste, agenți, 
cu scopul de a asasina pe oame
nii politici care nu le sînt pe plac, 
recurg la difuzarea diferitelor 
zvonuri calomnioase.

Regiunile Orientului Apropiat 
și Mijlociu, dispun de mari bogă
ții naturale și au o mare impor-

tanță strategică, cheie. Egiptul, de 
exemplu, are Canalul de Suez, 
este o țară situată în calea care 
leagă Europa de Asia.

Cînd Anglia. Franța și Israelul 
au atacat Egiptul, cercurile gu
vernante ale S.U.A. au declarat că 
ele condamnă această agresiune. 
Dar este absolut limpede că 
dacă ele ar fi condamnat intr-a
devăr această agresiune Anglia 
și Franța, care depind în mare 
măsură de S.U.A., fără să mai 
vorbim de Israel, care trăiește de 
pe urma pomenilor americane ar 
fi stat smirnă, în poziție de drep
ți. In realitate aceasta nu o fost 
decit o împărțire a rolurilor între 
imperialiști.

Se conta pe faptul că pînă se 
va întruni Organizația Națiuni
lor Unite și va discuta situația 
care s-a creat, între timp impe
rialiștii își vor desăvîrși opera lor 
murdară și vor crea în Egipt un 
guvern de paie, format din ara
bi, gata să ducă politica colonia, 
liștilor.

In urma ripostei din partea E- 
giptului, din partea tuturor po
poarelor arabe, a acțiunilor altor 
țări iubitoare de pace, printre 
care Uniunea Sovietică, acest plan 
a fost dejucat.

„Doctrina 
Elsenhower-Dulles" 

urmărește 
menținerea influenței 

imperialiștilor
Cînd politica colonialiștilor 

francezi și englezi a fost discre
ditată, atunci S.U.A. au hotărît 
să creeze aparența că merg în 
ajutorul lor proclamînd printre 
altele faimoasa „doctrină Eisen- 
hower-Dulles". Dar acest „ajutor" 
din partea cercurilor imperialiste 
ale S.U.A., urmărind menținerea 
influenței imperialiștilor în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu, a- 
mintește de ajutorul pe care îl 
dă funia spînzuratului. Prefăcîn- 
du-se că sprijină interesele An
gliei și Franței, in realitate S.U.A. 
se străduiesc din răsputeri să în
lăture Anglia și Franța din ță
rile Orientului Apropiat și MiJ, 
lociu, să submineze de la rădă
cină influența lor în țările colo
niale și dependente, să ocupe 
locul lor. Pentru atingerea sco
purilor lor ele duc o politică co
lonialistă mai camuflată decit co
lonialiștii englezi și francezi.

La ce duce aceasta o arată 
exemplul Vietnamului. Cînd acolo 
s-a desfășurat mișcarea de elibe
rare națională, americanii împin
geau cu putere Franța la luptă 
împotriva popoarelor Vietnamu
lui. Se știe că datorită rezistenței 
eroice a poporului vietnamez co
lonialiștii francezi și-au sleit for
țele și 
mătate 
partea 
terea 
partea

mericanii, știind că o agresiune 
împotriva Siriei din partea Israe
lului, va fi foarte nepopulară, 
deși acesta din urmă ar fi înde
plinit cu plăcere această funcție 
de jandarm, știind că agresiunea 
Israelului va stîrni mînia și pro
testele popoarelor arabe, au po
runcit Israelului să stea locului. 
Ei au hotărît să folosească îm
potriva Siriei Turcia, țară mu
sulmană. Dar și acest plan, du
pă cum știți, a fost zădărnicit 
datorită hotărîrii manifestate de 
popoarele țărilor arabe și în pri
mul rînd de Siria și Egipt, pre
cum și a acțiunilor altor țări 
iubitoare de pace printre care 
U.R.S.S.

Guvernul sovietic a dat aver
tismentul corespunzător decla- 
rînd că dacă imperialiștii vor 
dezlănțui un război în Orientul 
Apropiat și Mijlociu, Uniunea So
vietică nu va putea rămine ia o 
parte.

lată care sînt de fapt cauzele 
principale ale încordării actuale 
din Orientul Apropiat și Mijlociu.

Despre eșecul 
agresorilor împotriva 

Egiptului
ÎNTREBARE: Aș dori să lă

muresc o situație. La unii se 
naște întrebarea de ce Uniunea 
Sovietică a acționat altfel in 
timpul agresiunii împotriva Egip
tului decît în timpul amenințării 
agresiunii împotriva Siriei. In 
primul caz Uniunea Sovietică a 
dat un avertisment aproximativ 
după o săptămină de la Începe
rea operațiunilor militare îm
potriva Egiptului, iar în al doilea 
caz ea a început să acționeze din 
timp. Cum se poate explica a- 
ceastă diferență

RĂSPUNS: Dacă veți studia 
acțiunile întreprinse de guvernul 
sovietic pentru a nu admite agre
siunea împotriva Egiptului, veți 
constata că noi am început să 
acționăm nu după agresiunea 
Angliei, Franței și Israelului, ci 
muTt mai înainte.

Recent au fost publicate scri
sorile guvernului sovietic către 
dl. Eden și dl. Guy Mollet, care 
au fost adresate încă înainte de 
agresiunea împotriva Egiptului, 
în care noi avertizăm că în cazul 
cînd va fi săvirșită o agresiune 
împotriva Egiptului ea va suferi 
eșec. In afară de aceasta cînd 
împreună cu Bulganin am fost 
în Anglia ca oaspeți în convor
birile cu domnii Eden, Lloyd și 
alți oameni politici, încă cu ju
mătate de an înainte de a se fi 
început operațiunile militare 
ne-am străduit să le demonstrăm 
întregul caracter nefast al unei 
agresiuni împotriva țărilor din 
Orientul Apropiat și Mijlociu 
dacă ea va fi săvirșită de Marea 
Britanie. Dar guvernul englez, 
guvernele Franței și Israelului 
au fost ații de amețite de dorin
ța de a termina rapid cu guver
nul Egiptului care nu le era pe 
plac îneît ele n-au ținut seama 
de aceasta, au săvîrșit agresiu
nea și au pricinuit mari pagube 
nu numai Egiptului dar in primul 
rînd chiar lor pentru că eșecul 
agresiunii pornite de ele a în
semnat falimentul politicii lor 
coloniale. Și pentru acest eșec 
cercurile guvernante franceze și 
engleze nu trebuie să r.e învi- 
nuiască pe noi ci pe ele înșile și 
deoarece ele au procedat nere- 
zonabil. Uniunea Sovietică: și-a 
îndeplinit însă datoria sa de 
mare putere care constă in aceea 
de a împiedica războiul, iar 
dacă el a început de a-1 curma. 
Iată pe scurț istoricul evenimen
telor legate de agresiunea de a- 
nul trecut împotriva Egiptului.

Problemele litigioase 
pot fi rezolvate 

prin tratative

au suferit eșec. Intr-o ju- 
a Vietnamului, adică în 

de nord, s-a instaurat pu- 
democrat-populară, iar în 
de sud a Vietnamului, de 

unde francezii au fost de aseme
nea înlăturați, situația dominantă 
au ocupat-o americanii.

Aceeași politică o duc S.U.A. și 
față de Algeria, luînd măsuri 
energice în vederea înlăturării 
francezilor, pentru a le ocupa lo
cul în Algeria.

Dacă guvernul francez nu va 
da ascultare glasului înțelepciunii 
și nu va rezolva problema alge
riană, ținînd seama de interesele 
atît ale poporului algerian, cît și 
de interesele Franței, cercurile 
imperialiste ale S.U.A. pot aca
para și Algeria. Dar monopolurile 
imperialiste nesățioase din Fran
ța, pierzîndu-și rațiunea, au ba-: 
rai calea rezolvării problemele ata 
geriene.

Cercurile guvernante ale S.U.A. 
au proclamat așa-zisa „doc
trină Dulles-Eisenhower", de- 
clarînd că ele nu vor tolera „va
cuumul" din Orientul Apropiat și 
Mijlociu. Politica vacuumului, dacă 
traducem acest cuvînt într-un lim
baj pe înțelesul tuturor, înseamnă 
că imperialiștii americani nu re
cunosc dreptul popoarelor, de a-și 
hotărî ele însele soarta fără pro
tecția nimănui. Dar aceste tim
puri au trecut pentru totdeauna.

Imperialiștii americani duc po
litica lor colonialistă în forme 
mult mai moderne, dacă s-ar pu
tea spune — cu mănuși albe, dar 
prin aceasta victimei lor nu îi 
este mai ușor. Ei înlătură impe
rialismul englez și francez din 
regiunea Orientului Apropiat și 
Mijlociu. Mirosul petrolului acțio
nează asupra conștiinței imperia
liștilor, ei fși pierd firea și sînt 
gata să recurgă la orice mijloa
ce doar să se îmbogățească mo
nopolurile.

De aceea cînd țările arabe și în 
primul rînd Egiptul și Siria au 
opus rezistență imperialismului 
american, cînd „doctrinei Dulles- 
Eisenhower" i s-a dat o 
postă, atunci imperialiștii din 
S.U.A. au luat hotărirea 
a răsturna guvernele ce 
le erau pe plac. Ei au început' 
să pregătească o răscoală, să ..........
caute trădători în interiorul țări-' H^iori,.c ’J. Popoarele arabe, cu Si-' 
lor arabe. Cînd aceșsța nu le-a ~~ ‘
reușit ei au încercat sa organize-', 
ze agresiunea Iordaniei și Iraku
lui împotriva' Siriei. Dar nici <a-; 
ceasta nu le-a reușit, nu le-a 
reușit nu pentru că guvernele 
Iordaniei și Irakului n-au dorit 
să se lanseze în această aventu
ră, ci, în special pentru că ele nu 
erau sigure de armatele lor. Ele 
au declarat direct americanilor 
că dacă trupele Irakului și ale 
Iordaniei vor fi puse în mișcare, 
atunci aceste trupe vor trece de 
partea Siriei și a Egiptului.

In ceea ce privește Israelul, a-

datoria sa de

ri.-

de 
nu

In ceea ce privește Siria, noi 
am ținut seama de experiența 
care a arătat că colonialiștii nu 
ascultă totdeauna de sfaturile 
bune. De aceea de data aceasta 
guvernul sovietic a făcut din 
timp asemenea declarații lipsite 
de orice echivoc în legătură cu 
poziția noastră, dacă s-ar fi dez
lănțuit războiul în Orientul A- 
propiat și 'Mijlociu. Și noi sîntem 
bucuroși că guvernul turc a pri
vit cu toată răspunderea decla. 
rațiile noastre.

Se știe însă că nu numai rați
unea a sugerat guvernului turc 
să nu dezlănțuie războiul, au 
fost luate de asemenea anumite 
măsuri din partea S. U. A. In 
timp ce în prima etapă ele au 
zoriț mult Turcia ca ea să por
nească cît se poate mai repede 
împotriva Siriei și să se răfu
iască cu ea, atunci cînd, cercu
rile guvernamentale ale S.U.A. 
au văzut că lucrurile nu se vor 
lintița, la. o plăcută'plimbare mi-' 
litară/că nu se vor putea răftii' 

ria și Egiptul, că aceasta poate 
aduce mari.neplăceri — ele au 
bătut în retragere. : Conducă, 
torii turci, probabil, vor tra
ge concluzia că prietenii lor 
de dincolo de Ocean nu sînt 
atotputernici, că există forțe cu 
care S.U.A. nu sînt în stare s-o 
scoată la capăt. De aceea re
zolvarea problemelor litigioase 
trebuie căutată nu prin ațițarca 
pasiunilor și intensificarea „răz
boiului rece", ci prin tratative 
pe baza coexintenței pașnice.

Turcia — este vecina noastră 
și noi am vrea să trăim cu ea în

pace și prietenie. Conducătorii 
turci spun că Turcia nu vrea să 
ducă război cu Uniunea Sovieti
că, Dar ei declară aceasta pentru 
că este absurd ca Turcia să lupte 
împotriva Uniunii Sovietice — 
cam prea mare este decalajul în 
raportul de forțe. Noi dorim ca 
în relațiile cu toți vecinii ei Tur
cia să trăiască în pace și prie
tenie... Dacă față de Turcia noi 
sintem un stat puternic, sînt țări 
față de care Turcia este puter
nică. Și iată că ar fi bine dacă 
Turcia s-ar călăuzi în relațiile ei 
cu toate țările vecine după princi
piile respectării independenței 
lor, a neamestecului și priete
niei.

ATÎT IN RELAȚIILE CU 
TURCIA CIT ȘI IN RELAȚIILE 
CU TOATE ȚĂRILE, UNIUNEA 
SOVIETICA, ARE ACELEAȘI 
PRINCIPII: PRINCIPIILE COE
XISTENȚEI PAȘNICE. DEZ
VOLTĂRII PRIETENIEI, 
GATURILOR LOR DE AFA
CERI ȘI CULTURALE, LUPTEI 
PENTRU PACE ÎMPOTRIVA 
RĂZBOIULUI.

ÎNTREBARE: Poate 
glezii și francezii au 
gresiunea împotriva _„.r___
fără a ține seama de avertismen
tul dv. pentru că nu știau că 
aveți proiectile rachetă ?

RĂSPUNS: Nu, noi le-am vor
bit despre aceasta cînd am fost 
în Anglia, i-am informat că a- 
vem aceste rachete. S-ar putea 
ca ei să fi crezut că aceasta nu 
corespunde realității tot așa cum 
vor să se auto-liniștească acum 
căutind să convingă opinia pu
blică că noi nu am avea toate 
tipurile de arme moderne. Dar 
dacă există îndoieli, să facem 
experiențe pe un poligon comun 
și să vedem cine are intr-adevăr 
rachete balistice și cine nu le 
are. DOAR SE ȘTIE CU TOTUL 
PRECIS CA NICI S.U.A. ȘI 
ANGLIA, NICI FRANȚA NU 
AU RACHETE BALISTICE IN
TERCONTINENTALE PE CARE 
LE ARE UNIUNEA SOVIETI
CA.

ÎNTREBARE: Probabil expe
riențele comune ar ii un lucru 
costisitor. Lansarea satelitului 
este ea însăși o experiență pe un 
poligon comun.

RĂSPUNS: Probabil însă a- 
ceasla nu le ajunge. Pe semne 
că ei se călăuzesc după princi
piul — este puțin să vezi, trebuie 
să pipăi, însă satelitul nu poți 
să-1 pipăi.

ÎNTREBARE: Dv. ați declarat 
d-lui Bevan, precum și altor 
oameni politici din Occident că 
Uniunea Sovietică este gata să se 
întîlnească ia un nivel înalt cu 
reprezentanții țărilor occidentale 
pentru a discuta situația care s-a 
creat in Orientul Apropiat și 
Mijlociu. înseamnă aceasta că 
Uniunea Sovietică va lua parte la 
o conferință la care nu vor par
ticipa reprezentanții țărilor Orien
tului Mijlociu și unde nu va fi re
prezentat punctul lor de vedere ? 
Care sînt pentru popoarele din 
Orientul Mijlociu garanțiile în 
cazul convocării acestei conferin
țe avînd în vedere că Uniunea So- 
vietică sprijină mișcarea de eli
berare a acestor popoare ?

Trebuie promovată 
o politică realistă

RĂSPUNS: Aveți cunoștință din 
declarațiile noastre guvernamen
tale că noi căutăm să obținem li
chidarea „războiului rece" pentru 
a asigura o coexistență pașnică, 
și prin urmare și întrecerea paș
nică între toate statele indiferent 
de orinduirea lor socială și poli
tică. întrecerea pașnică trebuie să 
arate care sistem este mai viabil, 
care corespunde mai mult năzuin
țelor popoarelor și va putea sa
tisface mai deplin atît cerințele 
materiale cît și cele spirituale ale 
poporului.

Or, tendința noastră spre coexi
stența pașnică nu găsește deo
camdată un ecou favorabil in 
cercurile guvernamentale ale prin
cipalelor state imperialiste. „Răz
boiul rece" nu încetează. El este 
o povară pentru popoare atît din 
punct de vedere material, cit și 
din punct de vedere moral. Po
poarele vor să se elibereze de 
această povară și să asigure în 
realitate astfel de condiții pentru 
ca fiecare om să poată trăi in li
niște, să poată dormi in liniște, 
fără să se teamă că exploziile 
bombelor îi vor tulbura somnul 
și în vor curma viața. Popoarele 
vor să se elibereze de jugul „răz
boiului rece".

De aceea trebuie să căutăm să 
obținem coexistența pașnică. Dar 
coexistența pașnică este incompa
tibilă cu politica „de pe poziții de 
forță", cu politica „în pragul răz
boiului" și cu alte lucruri asemă
nătoare de care se folosesc pute
rile imperialiste. Reprezentanții 
țărilor socialiste și capitaliste ar 
trebui să se întîlnească, să facă 
schimb de păreri și să ajungă la 
un acord, lumea trebuie liniștită 
și nu numai în vorbe, ci și în 
'.apte.

Uniunea Sovietică a dovedit pe 
Bază de numeroase exemple do
rința sinceră de a duce politica 
de coexistență pașnică : ea a în
cheiat tratatul de stat cu Austria, 
și-a retras de acolo trupele saie, 
și-a retras trupele sale și a renun
țat la baza militară din Finlanda, 
și-a redus forțele armate cu 
1.800.000 de oameni, a încheiat 
tratatul cu privire la lichidarea 
stării de război cu Japonia, a sta
bilit relații diplomatice cu Ger-

LE-

că en- 
pornit a- 
Egiptului

mania occidentală, a rezolvat o 
serie întreagă de alte probleme. 
Noi am prezentat propuneri con
structive în problemele dezarmă
rii, interzicerii armelor atomică 
și cu hidrogen, încetării experien 
țelor cu aceste arme. Nu voi enu 
mera toate acțiunile și propune
rile noastre pentru că lista este 
foarte lungă. Dar toate por
nesc de la un singur lucru - 
DORINȚA DE A PREVENI RĂZ
BOIUL, DE A EXCLUDE RE
ZOLVAREA PROBLEMELOR LI
TIGIOASE PE CALEA RĂZ
BOIULUI.

Guvernele puterilor occidentale 
au o atitudine negativă față de 
intilnirea reprezentanților țărilor 
socialiste și capitaliste. Ele spun 
din nou că noi trebuie să prezen
tăm anumite dovezi, vor ca noi să 
facem concesii politice. Dar ce 
înseamnă concesii politice în con
cepțiile lor ? Ele vor probabil să 
ne dezicem de noi înșine, să re
nunțăm la principiile noastre so
cialiste pentru a fi pe placul 
cercurilor imperialiste. Dar acea
sta nu vor apuca să vadă domnii 
imperialiști și toți ceilalți domni 
oare stau pe pozițiile „războiului 
rece".

Trebuie promovată o politică 
realistă și trebuie să se recunoa
scă că există două lumi — socia
listă și capitalistă. Atunci va fi 

, mai ușor să se lichideze relațiile 
anormale, să se pună capăt „răz
boiului rece", să se dezvolte re
lațiile de prietenie dintre state pe 
baza celor cinci principii ale coe
xistenței pașnice.

In ce fel se vor resfrînge toate 
acestea asupra Orientului Apro
piat și Mijlociu: noi nu facem 
nici odată deosebire între Orien
tul Apropiat și Mijlociu, între 
Extremul Orient, între Occident, 
Sud sau Nord. Toate popoarele, 
oriunde ar trăi, doresc pace și li
niște. Flecărelile pe care le răs- 
pîndesc în prezent imperialiștii 
că noi am dori chipurile să ajun
gem cu Statele Unite ale Ame- 
ricii la un acord cu privire la 
împărțirea sferelor de influență, 
firește nu au nici un temei — 
aceasta este o terminologie nu a 
țărilor socialiste, ci terminologia 
colonialiștilor, proprietarilor de 
sclavi, care cred că dacă o țară 
este puternică ea trebuie să stă- 
pînească ceva și să trăiască pe 
scama cuiva.

Noi sintem o țară socialistă 
care și-a organizat statui pe o 
bază nouă și a lichidat clasele 
exploatatoare. Principiile noastre 
nu ne permit să realizăm acor
duri cu statele puternice în dauna 
celor slabe, pe seama țărilor sla
be. Acest lucru este străin de spi
ritul statului sovietic. La toate 
tratativele ne menținem întot
deauna ferm pe principiile nea
mestecului in treburile interne ale 
altor state, sprijinim întărirea in
dependenței tuturor țărilor, dez
voltarea economiei lor, ridicarea 
nivelului de trai și culturii lor.

ÎNTREBARE: Intr-o convorbi, 
re cu generalul A. H. Amer, dv. 
ați spus că politica sovietică fată 
de Egipt se bazează pe anumite 
principii și nu poate fi legată de 
numele unui conducător sau al
tuia al Uniunii Sovietice. Permi- 
teți-mi să repet în textul inter
viului ceea ce ați declarat genera
lului Amer în această problemă.

RĂSPUNS: Da, fără doar și 
poate puteți spune aceasta — po
litica externă de pace sovietică 
nu este dusă de o singură per
soană, aceasta este 
vernului sovietic.

M. H. HEIKAL: 
mai mult timp decit 
și vreau să vă mulțumesc pentru 
această generozitate. In încheiere, 
vreau să vă rog să.mi rezervați un 
loc în prima rachetă spre lună. 
Mulți oameni din Egipt așteaptă 
această clipă.

N. S, HRUȘCIOV: Să nu ne 
grăbim. Mai bine să ne aranjăm 
treburile pe pămînt și între timp 
știința și tehnica vor face un nou 
pas în dezvoltarea lor.

politica gu-

V-am răpit 
intenționam

(Sublinierile și subtitlurile apar
țin redacției).

MOSCOVA 26 (Agerpres). — a înmtnat prin ambasadorul 
După cum s a mai anunțat la 11 'U.R.S.S. la Ankara răspunsul la 
septembrie N. Ș. Rîjov, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. . în Turcia, a înminat 
d-lui Adnan Menderes, primul mi
nistru al Turciei mesajul lui N. 
A. Bulganin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., în 
legătilră cu situația încordată din 
Orientul. Apropiat și Mijlociu, 
care s-a creat în urma pregă
tirii intervenției militare împotri
va Siriei de către S.U.A. și Tur
cia.

La 30 septembrie A. Menderes,

mesajul din 10 septembrie a c. a 
lui N. A. Bulganin.

La 25 noiembrie N. S RI- 
jov, ambasadorul U.R.S.S. în 
Turcia, a făcut o vizită d-lui 
Zorlu, ministrul Afacerilor Exter
ne al Turciei și a inmînat me
sajul de răspuns adresat lui A. 
Menderes, primul ministru al 
Turciei de către N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

(Textele mesajelor vor fi pu
blicate în ziarul de mîine).

Primejdia n-a fost 
înlăturată

A existat o scurtă perioadă 
de timp cînd au apărut ele
mente ale unei destinderi in 
regiunea Orientului Apropiat 
și Mijlociu. Este vorba de 
perioada de după discutarea 
plîngerii Siriei la O.N.U. . Dar 
iată că atmosfera în această 
regiune continuă să fie tulbu
rată de către acele forțe din 
occident potrivnice destinde
rii internaționale. Știrile cele 
mai proaspete ne informează 
despre un nou complot ce se 
plănuiește de către S.U.A. 
împotriva țărilor arabe și în 
care — de data aceasta Israe
lul va lua parte activă. Zia
rul sirian „Al-Djumhur“ rela
ta deunăzi despre tot mai in
tense concentrări și mișcări 
de trupe israeliene la fron
tiera siriană în 
regiunea lacu-regtunea tăcu- ...... ,.
lui Tiberiada și fnOMFNTARIUL 
la nord de re- a

Orientului Mijlociu — lucru 
recunoscut și de cercurile o- 
ficiale americane. Iată de cc, 
pentru a-și atinge țelurile di
plomația S.U.A. face apel la 
orice mijloace, folosind cu o 
consecvență de nedesmințlt, 
bine cunoscutul dicton — „di
vide et impera" (dezbină și 
stăpînește). In acest sens tre
buie privite eforturile guver
nelor S.U.A. și Angliei de a 
crea, ca o contrapondeț; 
a Federației siriano-egipteKhj, 
o Uniune federală intre Ira . 
și Iordania. Ei fac aceasta dt 
teama ca nu cumva presiunea 
opiniei publice să determine 
și alte guverne arabe să ade
re la Federația siriano-egip- 
teană. In fond este vorba de
sigur de frica imperialiștilor 

americani in fa
ța solidarității 
crescinde a po
poarelor arabe 
care 
spre
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Djalil.
și in
Gaza. Concomitent

giunea 
precum 
regiunea ____
cu mișcările de trupe israelie- 
ne în apropierea frontierei si
riene au loc tot mai frecvente 
violări de graniță care se sol
dează cu schimburi de focuri. 
Pentru a se evita un conflict, 
partea siriană'a trimis o plîn- 
gere Comisiei mixte de ar
mistițiu siriano-israeliene.

Acestea sînt faptele. Ele se 
înscriu pe linia eforturilor 
continue ale S.U.A. de a-și 
menține și extinde — pe ori
ce cale posibilă — pozițiile 
în Orientul Mijlociu. Evo
luția evenimentelor în aceas
tă regiune arată că orice pas 
al țărilor arabe menit să con
tribuie la consolidarea inde
pendenței de stat a acestora 
pune pe gînduri diplomația 
americană. După cum se știe 
de curind s-au pus bazele unei 
uniuni federale între Egipt și 
Siria. Acest act s-a bucurat 
de un ecou favorabil în rîn- 
dul unor cercuri largi ale o- 
piniei publice arabe. Un grup 

fruntași pe tărîm politic și 
obștesc din Irak a adresat 
președintelui Egiptului, Nas
ser, și președintelui Siriei, 
Kuatli, o telegramă în care 
declară că sprijină crearea 
Federației egip-eano-siriene. 
în telegramă se spune că ho- 
tărîrea este primită cu entu
ziasm de poporul irakian 
„care o consideră ca un pas 
important pe calea consolidă
rii bazelor păcii și a lichi
dării consecințelor imperia- 
Iismului**.

Neîndoios că Uniunea fede
rală dintre Siria și Egipt re
prezintă o lovitură pentru po
litica occidentală în regiunea

.«..a.

năzuiesc 
indepen-

dență.
Tabloul actual al noilor pla

nuri imperialiste în această 
frămintată regiune a lumii 11 
complectează un eveniment in 
curs de desfășurare: vizita 
delegațiilor parlamentare a- 
mericană și engleză in țări e 
din Orientul Apropiat și Afri
cii de Nord. Această vizită 
are drept țel — după cum 
scrie ziarul libanez „Al Ah- 
bar" — să șteargă contra
dicțiile dintre Anglia și S.U.A 
în dauna intereselor popoare
lor acestor regiuni. După 
cum atlrmă presa, hotărirea 
de a întreprinde acest turneu 
parlamentar a fost luată la 
consfătuirea dintre .Eisenho
wer și MacMillan la Washing
ton. unde s-a căzut de acord 
asupra următoarelor obiecti-’ 
ve: încheierea intre țările a 
rabe și Israel a unei păci 
favorabile monopolurilor im
perialiste ; curmarea defini i- 
vă a influenței franceze in 0- 
rientul Arab și in țările Alri- 
cii de Nord și împărțirea a- 
ceste! regiuni in sfere de in
fluență ale S.U.A. și Angliei: 
luarea de măsuri comune îm
potriva creșterii mișcării de 
eliberare in această regiune: 
studierea problemei cu privi- 

're la includerea țărilor arabe 
in blocurile occidentale.

Toate aceste evenimente le
gate de țările Orientului arab 
sint o dovadă de netăgăduit 
că imperialiștii n-au renunțai 
la urzelile lor in această par
te a lumii, că aceste urzeli 
constituie un pericol pentru 
cauza păcii și securității po
poarelor.

D. MIHAIL

In Comitetul Politie ON U

î
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Reprezentantul R.P.R. cere ca Irianul de vast 
si fie unit cu Indonezia

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
în ședința din după amiaza zi
lei de 25 noiembrie a Comitetu
lui Politic al Adunării Generale 
a O.N.U. au sprijinit proiectul 
de rezoluție al celor 19 țări în 
problema Irianului de vest re
prezentanții Ghanei, Romîniei, 
Sudanului, Poloniei, Egiptului, 
Etiopiei, Bulgariei și Yemenului.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul R.P.R., G. Ivașcu. Refe- 
rindu-se la victoriile înregistrate 
în ultimele decenii de luptă anti
colonialistă, G . Ivașcu a spus : 
„Astăzi cînd constatăm că po
poarele Asiei de sud-est s-au eli-

berat rînd pe rînd de dominația 
străină și s-au constituit în state 
independente și datorită acestor 
evenimente istorice numărul mem
brilor O.N.U. s-a mărit în mtjd 
considerabil, cînd printre statele*, 
care joacă un rol deosebit de 
tiv în îndeplinirea principii. jZ 
Cartei se află însăși. Indonezia, 
nu poți să nu remarci faptul că 
s-a putut naște un asemenea di
ferend ca cel al Irianului de vest, 
care în ciuda tuturor realităților 
durează de atîta timp, iar ceea ce 
este și mai grav, cei ce poartă 
răspunderea se situează pe poziții 
din ce în ce mai negative.

i i
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In Franța, in cinstea sărbătoririi a 40 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Oc’cmDrie 
s-a organizat o mare campanie de difuzare a presei comuniste.

în fotografie: un grup de tineri parizieni popularizind „l'Avant-gardc" — revistă editată da 
U.T.C. din Franța.
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