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de prefabricate

Citiți:

Tineri de la sate!producătoare
Urgentați lucrările

agricole de toamnă
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Ins rarului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

0 nouă mare unitate

La Arad se construiește un 
mare poligon pentru producerea 
prefabricatelor de beton. Noua 
unitate producătoare de prefabri
cate cuprinde un complex întreg 
de clădiri industriale, situîndu-se 
printre cele mai mari centre de 
producere a prefabricatelor din 
țară. Utilajele liniei de fabricație 
unde se prepară betonul pentru a 
fi turnat în forme, cele din ate
lierele de armături șj cofraje, de
pozitul de agregate, magazia de 
ciment, centrala termică etc. per
mit ca procesul de producție să 
fie mecanizat în proporție de 
peste 90 la sută.

Lucrările de construcție a ace
stei unități producătoare de ele
mente prefabricate sînt executate 
de constructorii de la întreprin
derea nr. 6 din Arad. Poligonul 
de prefabricate din Arad, care va 
începe să producă partial în pri
ma parte a anului viitor, va livra 
anual șantierelor mai mult de 
10.000 m.c, elemente prefabri
cate.

Sâ pregătim temeinic
ACTIVITATEA
CULTURALĂ
A TINERETULUI

CE LA SATE
IN TIMPUL IERNII

Deși muncile agricole nu au luat 
sfîrșit încă, la sate se fac de pe a- 
cum pregătiri pentru activitatea 
cultural-educativă de iarnă. Cămi
nele culturale, sub conducerea 
organizațiilor de partid și cu 
sprijinul organizațiilor U.T.M. și al 
sfaturilor populare își întocmesc 
planuri de perspectivă pentru ac
tivitatea formațiilor cultural-arti
stice, pentru repertoriul artistic al 
acestora, se îngrijesc de costume, 
instrumente muzicale etc.

în raionul Sf. Gheorghe de pildă 
festivalul raional al tineretului a 
prilejuit o înviorare a muncii cul- 
tural-artistice, organizațiile U.T.M. 
preocupindu-se de lărgirea bazei 
de masă a muncii artistice de ama
tori, de dezvoltarea formațiilor 
artistice existente, de alcătuirea al
tora noi.

Trebuie amintit că în raionul 
Sf. Gheorghe există condiții mate
riale optime pentru o viață cultu
rală bogată. Din 61 sate în 57 
există cămine culturale dintre care 
multe pot rivaliza cu așezămintele 
culturale orășenești. La Aninoasa, 
de pildă, în locul vechiului cămin 
neincăpător, s-a înălțat o construc
ție nouă, mult mai mare, în care 
tineretul poate desfășura o largă 
și variată activitate. Acum se fac 
ultimele lucrări și la căminele cul
turale nou construite din satele 
Bodoș și Bodoc. Căminele constru
ite în anii trecuți la Sîntion-Lun- 
ca, Doboli de Jos, llieni au fost 
renovate, amenajate. La aceasta 
au contribuit activ și utemiștii care 
au participat în număr mare la 
concursul inițiat de sfatul popular 
raional pentru „Cel mai frumos că
min cultural**.

Căminele culturale ca de pildă 
cele de la Arcuș, Valea Crișului, 
Ghidfalău, Angheluș, sînt mai bine 
înzestrate cu instrumente și costu
me, cu material cultural-artistic. 
Fetele din Aninoasa și-au cusut 
singure costumele naționale rusești 
pentru echipa de dansuri sovietice. 
Și, la inițiativa organizațiilor 
U.T.M., mulți tineri din diferite 
comune și sate ale raionului se 
preocupă de confecționarea costu
melor populare romînești, maghia
re, secuiești.

Totuși în unele sate echipele de 
dansuri populare duc lipsă de 
costume ca de exemplu la Sîncrai, 
Bita, Coșeni, Beșeneu. în aceste 
sate și organizațiile U.T.M. trebuie

să contribuie la procurarea costu
melor și a echipamentului artistic. 
Ele trebuie să organizeze acțiuni 
obștești care să dea posibilitatea 
procurării fondurilor necesare, să 
organizeze chiar colective de tineri 
care să lucreze la cusutul costume
lor.

Un accent deosebit trebuie să 
cadă in această perioadă pe alcă
tuirea repertoriilor bogate, variate 
și cu un profund caracter politic- 
educativ. De asemenea organiza
țiile U.T.M. trebuie să se preocu
pe de antrenarea unui număr din 
ce în ce mai mare de tineri în ac
tivitatea din timpul iernii. Vizi- 
tind mai multe comune am consta
tat că numărul formațiilor corale 
este încă mic, că repertoriul lor 
este încă prea sărac și nu întot
deauna selecționat în mod just. De 
asemenea numărul brigăzilor ar
tistice de agitație nu este încă su
ficient deși există condiții peste 
tot de crearea acestor prețuite și 
eficace formații artistice. în multe 
sate unde tineretul e foarte nume
ros ca de pildă Valea Crișului, 
Ghidfalău etc. nu există încă co
ruri.

La Ghidfalău, de pildă, seara, 
cînd tinerii colectiviști vin de la 
cimp adesea răsună satul de cînle- 
cui lor. Sînt veseli. Le place să

ST. NEKAN1ȚKI
(Continuare în pag. 3-a)

Cînd se va pufea vedea 
racheta celui de-al 

treilea sputnik
laConform unei telegrame de 

Moscova observatorul Astronomic 
al Academiei R. P. Romîne anun
ță că racheta purtătoare a celui 
de-al treilea satelit artificial so
vietic se va observa în dimineața 
zilei de 13 octombrie, la orele 5 și 
49 minute, avînd azimutul 210 
grade și înălțimea deasupra ori
zontului de 44 gîade, în direcția 
nord-est.

9tn
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In fața casei colecti
vistului Hîrzoiu Ma
rin, din satul Valea 
Standului, comuna 
Birza, regiunea Cra
iova, construită din 
banii primiți pentru 

eilele-muncă prestate în colectivă.
O
Decorări cu prilejul 
„Zilei petrolistului'*

Cu ocazia Zilei petrolistului, 
printr.un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale s-a con- 
ferit Ordinul Muncii clasa a Ill-a 
unui număr de 23 muncitori, teh
nicieni și ingineri din industria 
petroliferă pentru rezultatele deo
sebite obținute în producție. Prin 
același decret a fost conferită 
Medalia Muncii unui număr de 78' 
petroliști fruntași.

In ultima săptămînă timpul a 
fost favorabil executării arătu, 
rilor și tnsămtnțăr Hor 
toamnă. Ploile căzute în 
mai mare 
bunătății 
a solului.

Potrivit 
Ministerul Agriculturii și 
viculturii, 
executate pînă la 10 octombrie 
pe 76 la sută din suprafața ce 
Se însămînțează în toamna a- 
ceasta. In gospodăriile agrico
le de slat această lucrare a fost 
efectuată în proporție de 89 la 
sută, iar în gospodăriile colec
tive de 98. la sută. Cele m;ai 
multe arături de însăm'nțări au 
fost făcute în regiunile Craip. 
va. Pitești, Constanța care au 
realizat 90—95 la sută din su
prafața prevăzută.

Există toate posibilitățile ca 
în următoarele zile să f:E ter
minate arăturile 
mînțări în toate 
rii.

In aceste zile, 
U.T.M. de la sate, 
cele din regiunile Oradea, Plo
ești, Hunedoara, care sînt mult 
rămase în urmă, trebuie să-și 
îndrepte 
jiriirea 
pentru 
poată fi 
tim. Brigăzile de tractoare 
S.M.T., echipele de tineret 
G.A.C.-uri, tinerii purtători de 
atelaje, trebuie să folosească 
tractoarele și atelajele din plin 
și ziua și noaptea.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să sprijine conducerile G.A.C. 
și întovărășirilor în intensifl-

organizațiile 
. îndeosebi

eforturile pentru spri- 
termLnării arăturilor 
ca însămînțările 
făcute în timpul

să 
op- 
din 
din

carea urgentă a ritmului în- 
sămînțări'.or mai cu seamă în 
regiunile Oradea. Timișoara. 
Hunedoara, Iași și Ploești. 
unde pină acum s-a tnsămîn- 
țat numai 23—24 la sută din 
suprafețele prevăzute.

In toamna aceasta, tinerii 
de la sate mobilizați de organi. 
zațiile U.T.M. și-au adus o 
contribuție mai substanțială 
la transportul și împărțirea pe 
ogoare a îngrășămintelor natu
rale. In numeroase regiuni 
ele țării însă transportul în-

cînd petrolul
aparține poporului
Incepînd cu anul trecut, cînd 

s-au împlinit 100 de ani de la 
nașterea industriei noastre petro
lifere, în țara noastră se sărbăto
rește de către toți oamenii mun
cii, în prima duminică după 6 oc
tombrie, „Ziua petrolistului". In
stituirea zilei petrolistului dovede
ște grija deosebită și respectul pe 
care partidul și guvernul, alături 
de întregul popor, îl acordă oa-

Gh. Ravaș

menilor muncii din industria au
rului negru, verigă da bază în e- 
conomia tării noastre pe drumul 
construirii socialismului.

Do aproape un secol, țara noa
stră este cunpscută în întreaga 
lume ca unu] din principalii pro
ducători de petrol ai lumii. Asu-

pra cîmpurilor petrolifere ale pa
triei noastre s-au năpustit zeci de 
ani de-a rindul trustpri, monopo
luri, societăți și capitaluri de pre
tutindeni, incepind de la cele a- 
mericane și engleze și pină la cele 
ilaliene și belgiene. Oamenii muzi
cii din industria de petrol cit și 
bogățiile petrolifere ale țării noa
stre scoase la mezat de către bur
ghezia și moșierimea romînă, au 
lost pradă celei mai crunte ex
ploatări și jefuiri de către capita
lurile străine și autohtone.

Mulți oameni ai muncii din in
dustria petroliferă, petroliști din 
tată în fiu. își mai amintesc și 
astăzi de crunta exploatare și mi
zeria la care erau supuși in timpul 
stăpînîrii burghezo-moșierești. Pină 
la eliberarea țării noastre, întregul 
utilaj petrolifer era adus din 
străinătate din uzinele acelorași 
trusturi și capitaluri care stăpî- 
neau petrolul nostru. Țara noastră 
devenise o semicolonie producă
toare de materii prime ieftine și 
o piață de desfacere comodă.

In dorința de a-și asigura și a 
stoarce profituri cit mai mari pe 
seama petrolului și a oamenilor

muncii din țara noastră, trusturile 
și societățile petrolifere aduceau 
din afară nu numai utilajul petro
lifer dat si cadre de conducere și 
tehnice manifestînd o totală neîn
credere în priceperea și posibili
tățile cadrelor băștinașe. Posturile 
cheie din conducerea administra
tivă și tehnică erau încredințate 
oamenilor de încredere aduși da 
trusturi și societăți de peste ho
tare, în timp ce muncile grelo 
erau lăsate pe seama localnicilor. 
Trebuie adăugat că majoritatea 
cadrelor do conducere, ingineri și 
tehnicieni străini, considerau ca 
secret profesional metodele lor da 
muncă și refuzau să le împărtă
șească cadrelor locale. Astfel, nu 
rare au fost cazurile cînd .la re
zolvarea unui accident de sondă, 
de exemplu, cadrele locale erau 
îndepărtate d« la gura sondei pen
tru a nu vedea ce instrumente se 
folosesc și cum se rezolvă cazul. 
Da asemenea, trebuie menționat 
că acestor oameni de încredere 
aduși de societățile petrolifere Ii 
se plăteau la aceeași muncă salarii 
enorme față da salariul lucrători
lor romini. Concludent in această 
privință este cazul lui Masterzon, 
director la societatea petroliferă

(Continuare în pag. 3-a)
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Un aspect al instalațiilor moderne de prelucrare de la rafina ria nr. 1 Ploești.

SINCERITATE
COMUNISTĂ

Anul acesta, Institutul ds psihologie 
al Academiei R.P.R , unde-mi duc acti
vitatea, a făcut o serie de investigații și 
cercetări psihu'.ogice printre școlari. Prin
tre altele s-a făcut o anchetă prin care 
se cerea elevilor să descrie „O faptă 
bună și o faptă rea" și ce consideră ei că 
este o faptă bună și o faptă rea.

Avem răspunsurile a numeroși elevi de 
clasa IX și X de la diferite școli din Ca
pitală.

Printre răspunsuriles primite cîteva 
ne-au pus pe gînduri nu atit pentru con
ținutul lor, care era satisfăcător, cit pen
tru faptul că acești elevi citau ca fapte 
rele copiatul la lucrările de control, sau 
indisciplina, cu argumentația și motiva
ția cea mai corect posibilă în timp ce în 
jurnalul de clasă ei înșiși aveau notații 
pentru indisciplină sau copiat la lucrări 
de control.

Acest fapt oglindește un aspect al ipo
criziei pe care nu putem s-o tolerăm, 
pentru că uneori din asemenea manife
stări de ipocrizie se pot naște mai tîrziu 
mentalități oportuniste.

La această anchetă au fost date desi
gur cele mai multe răspunsuri curajoase 
și sincere. O elevă, de pildă, a scris că

ea a săvîrșit o faptă rea cu prilejul unei 
ore de algebră. O bună prietenă de a ei 
răspundea la oră. In genere era o elevă 
conștiincioasă și silitoare. De astă dată 
însă răspunsurile erau slabe, chinuite — 
„Și eu am început sâ mă agit în bancă 
și să-i suflu.. Dar — adăuga ea —■ pro
fesoara s-a supărat și ne-a pus 1 la a- 
mîndouă Lucrurile au mers însă șî mai 
departe. Prietena mea s-a supărat pe 
mine pentru câ ea spunea că știa pro
blema, că a fost pufin încurcată la în
ceput, dar că ar fi rezolvat-o foarte bine 
pină la urmă. Intenția mea a fost bună, 
a pornit din prietenie fată de colega mea. 
consecințele au fost însă după părerea . 
mea mai mari decît gravitatea propriu- 
zisă a faptei. Eu cred că faptele bune și 
faptele rele sînt mai grave sau mai pu
țin grave după împrejurări... consecințele 
lor de asemenea."

Aici fata greșea.
In realitate urmările bune sau rele ale 

faptelor noastre pot să întîrzie mai mult 
sau mai puțin dar ele există întotdeauna 
fie ca urmări evidente, fie ca urmări in
directe. Un act negativ chiar dacă, da
torită împi ejurărilor, nu pare de prea 
mare gravitat-', se situează întotdeauna

Vă amintiți, desigur, ultimele 
secvențe ale filmului nostru ar
tistic „Erupția". Înaltele trăsături 
morale ale muncitorului crescut 
și educat de partid se reliefează 
puternic in lupta încordată cu for
țele oarbe ale naturii. După ce 
sonda erupe — natura fiind vre
melnic mai puternică — muncito
rii, dovedindu-și eroismul în mun
că, reușesc să stăpînească sonda și 
s-o dea producției de țiței.

De atunci, din perioada cînd 
poate fi fixată cu ușurință în timp 
desfășurarea acțiunii filmului, a 
trecut relativ puțin. Dar timpul 
nostru este dens, încărcat de con- 
tinuie procese și metamorfoze. 
Oare azi, în toamna anului 1958, 
cum ar arăta un film despre pe
troliști, ce schimbări ar trebui o- 
perate în filmul 
„Erupția" ? La 
aceasta mă gin- 
dese mergînd 
spre sondele 
trustului 2 de 
foraj Pitești. .

Băbeni. După 
ce urcă un deal, 
celebru prin ser
pentinele sale 
înguste și peri
culoase, șoseaua 
coboară într-o 
vale largă, tăia
tă de un pirîu. 
în dimineața a- 
ceasta ploioasă 
valea toată pă
rea prin atmos
fera cenușie, a- 
dormită, ~~ 
lingă sondele ce lucesc 
ploaie forfotind oamenii ; 
un du-te vino pe care 
început nu-l înțelegi. Trebuie 
să-ți alegi o sondă și s-o privești 
în prim plan. De pildă, sonda 44. 
Un muncitor vîrstnic se află la 
postul de comandă — e brigadie
rul Alexandru Ridiche. Lingă el 
se află un sondor tînăr. E Ion 
Cibă. La motoare stă Gheorghe 
Dragomir — alt tînăr. Iar pe 
maistrul Mihai Hamburda îl ajută 
tot un tînăr : Alexandru Nico- 
lescu.

Toți de pe podul sondei sînt

obosiți, cu hainele pline de no
roi. De citeva zile n-au mai avut 
liniște. In talpă s-au creat pre
siuni mari. Noroiul a început să 
crească, în batal au apărut bășici.

— Gaze ! a observat cineva.
Și de-atunci, în sonda 44 a în

ceput presiunea și tensiunea — in 
strat și în munca oamenilor.

Inginerul Florian Petria, șeful 
sectorului, a alergat la fața locu
lui. Bătrînul maistru Dinescu și-a 
suflecat minecile cămășii : „Hei, 
aici o să fie de furcă !“ Și-au în
ceput potolirea presiunii prin a- 
dăugarea baritei în noroi. în ci
teva zile s-a ajuns la 2 kg. barită 
pe decimetru cub. Acum s-a ajuns, 
ca și în „Erupția" la un moment 
mort. Trebuie o barită de calitate 
superioară I Prima mașină cu a-

vind bășicile de gaze ce se sparg 
în batal li se întrezărește clar pe
ricolul posibil, cu toții trebuie să 
fie calmi. Trebuie și sînt. Perico
lul e mare, dar printre 
muniști, cu toții sint 
înaintați, cu conștiința deplină a 
rezultatului muncii lor.

Așadar oamenii sint toți la 
posturi. Disciplina este acum cu- 
vîntul de ordine. Podarul stă sus, 
deși garnitura nu se mai mișcă. 
Poate, cine știe, va fi nevoie și de 
el. Mecanicii ung motoarele; tre
buie să funcționeze ireproșabil. Să 
torni cu cana niște ulei cînd știi 
că întreaga sondă împinsă de cele 
300 de atmosfere poate să sară in 
aer în orice clipă, înseamnă să ai 
o puternică conștiință a datoriei.

în birourile oficiului este 
ordine, 

fac 
in- 

aud 
cu 
se

ei sînt co- 
muncitori

& se
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CUM AR TREBUI

din punct de vedere moral într-o anumită 
relație cu principiile moralei comuniste. 
Fiind un fapt săvîrșit în societate, avînd 
deci un caracter social, el poate împie
dica în mai mică sau în mai mare mă
sură mersul nostru înainte, cimentarea 
relațiilor de tip nou. Cerința societății 
noastre este de a proceda în orice împre
jurări — indiferent cînd pot apare con
secințele, indiferent de gravitatea împre
jurărilor — principial, de a fi totdeauna 
sincer și cinstit.

Morala societății capitaliste este morala 
minciunii ridicată la rangul de metodă 
supremă în relațiile dintre oameni. Min
ciuna e prezentă pretutindeni în viața so
cietății capitaliste , în viața familiei bur
gheze care nu-și permite decît rar „un 
minut de adevăr" ca și în relațiile dintre 
guvernele burgheze și popor. în școală 
ca și în demagogia „pseudodemocrației", 
in artă ca și în filozofie. Prin toate in
stituțiile care o reprezintă, societatea bur

URSULA ȘCHIOPU

RUPȚI
ceasta încărcătură a sosit după-a- 
miaza. Toată noaptea s-a îngroșat 
noroiul. Garnitura a fost oprită în 
talpă și s-a pus aparatul de sigu
ranță. Primejdia există însă per
manent. La suprafața batalului 
joacă bășicile. Gazele împinse de 
cele 300 atmosfere străbat greuta
tea noroiului', îl umflă și-l împing 
afară.

Inginerul Petria (ace un fel de 
calcul.

— Hei, moșule — se adresează 
lui Dinescu — dacă scăpăm sonda 
se distruge întregul strat. O pa
gubă de sute, de milioane.

Deși încordați, deși unora pri-

oficiului 
aceeași 
La telefon 
de serviciu 
gineri. Se 
convorbiri 
Bucureștiul, 
comandă barită 
superioară. In 
garaje șoferii 
controlează cau
ciucurile. De 
aici, în noapte, 
au plecat auto
camioanele după 
barită și tot în 
noapte s-au în
tors pe „Dealul 
negru", vestitul 
deal plin de pră
păstii. S-a format 
un convoi neîn

trerupt de mașini. A dat și I.R.T.A. 
mașinile ei, le-a dat și sfatul popu
lar. Lingă sondă însă mașinile n-au 
mai putut pătrunde singure — 
le-au tras tractoarele prin noroi.

în timpul acesta, împreună cu 
tînărul lor inginer, sondorii țin 
piept presiunii. Opt zile și opt 
nopți durează incrîncenarea surdă. 
Zeci de vagoane de barită au fost co- 
borile în adîncuri și „evenimentul"

V. CONSTANTINESCU



Țăranii - primii 
colaboratori ai
Iul Aurel Vlaicu

în fostul palat al familiei Golescu din Golești, raionul Topoloveni, regiunea Pitești — s-a des
chis un muzeu.

Muzeul este legat de momente de luptă din istoria țării noastre: răscoala Iui Tudor Vladimi- 
rescu și activitatea, înainte de revoluția de la 1848, a lui Nicolae Bălcescu care a stat și lucrat 
în acest lăcaș.

Conacul durează din secolul 17 și a fost construit de meșterul romîn Stoica în 1640.
în fotografie: foișorul palatului unde a fost prins și omorît Tudor Vladimirescu.

Foto: AGERPRES

Cum au fost descoperite
10.000.000.000 tone de minereu

Despre orașul Kursk a început 
să se vorbească încă în secolul al 
XVIl-lea. în 1733, savantul rus P. 
Inokotev a observat în apropierea 
orașului un fenomen curios: acul 
busolei refuza să se supună. In 
loc să se îndrepte spre nord și 
sud el se mișca în toate sensurile.

Acest fenomen a putut fi obser
vat pe un teritoriu vast care se 
întinde, pe o suprafață de peste 
400 km. S-a lansat ipoteza că în 
subsol se găsește fier, mase 
metal care atrag limba 
Astfel 
A.M.K.: 
Kursk.

de 
_ busolei,

s-au născut inițialele
anomalia magnetică din

Secretul 
descoperit

146 de ani ai istoriei a-
este
Primii 

ilomaliei magnetice din Kursk sînt 
puțin cunoscuți. Geologii au in
dicat numai pe hărți limitele re
giunii unde se producea anomalia 
însemnînd locurile unde cîmpul 
magnetic era mai puternic.

In timpul războiului civil s-a al- 
teatuit o comisie specială condusă 
de academicianul I. Gubkin pen
tru a studia anomalia. Prospecțiile 
magnetometrice au fost complec
tate cu prospecțiuni gravimetrice, 
care constau în a determina ro
cile după densitate. In scurt timp 
s-au obținut progrese remarcabile.

într-o zi, în timp ce se lucra la 
săparea unui puț in apropierea o- 
rașului Citcigrî, a fost descoperită 
O piatră strălucitoare de culoare 
neagră. Apropiată de acul magne
tic acesta și-a schimbat imediat 
poziția normală. Analiza a arătat 
că mostra era un cuarțit de magne- 
tită din care peste un sfert cu
prindea fier. Ipoteza savanților 
era confirmată și astfel secretul 
A.M.K.-ului a fost descoperit. Du
pă primele evaluări, în acea re
giune se găseau peste 200 mili
oane tone de cuarțit de fier. Au 
trebuit însă mari eforturi pentru 
a putea exploata această bogăție.

Din cauza marii adîncimi la care 
se găsea minereul, galeriile erau 
surpate de apele subteranei Puțin 
timp după începerea celui de-al 
doilea război mondial prima mină 
din această regiune era dată în ex
ploatare.

Prospecțiunile 
continuă...

Geologii au apreciat că rezer
vele de fier trebuie să fie mult 
mai mari. Ei își întemeiau afir
mațiile pe raționamentul că masa 
de cuarț fiind formată în urmă cu 
milioane de ani, vîntul și apele 
i-au distrus straturile superioare 
despărțind cuarțul de fier care a 
devenit din ce în ce mai pur.

Cercetările au cunoscut o dez
voltare fără precedent. Aviația a 
fost pusă în serviciul geologilor 
care au îmbinat metodele de cer
cetări aeromagnetice cu cele gra
vimetrice și seismografice. Ofen
siva a fost încununată de succes. 
Cîmpuri bogate de minereuri cu 
u:i conținut pînă la 60 la 
au fost descoperite pe 
A.M.K. Pentru calitatea, 
jul în fier și conținutul 
sulf și fosfor, principalii 
ai metalelor, acest minereu 
egal celor mai bune minereuri din 
bazinul Krivoi Rog sau din Sue
dia. Cît privește cantitatea, pe în
treg teritoriul anomaliei magne
tice din Kursk geologii au evaluat 
că se găsesc 10 miliarde tone mi
nereu, ceea ce reprezintă rezerve 
inepuizabile.

Un viitor strălucit
Cantitatea enormă și calitatea 

superioară a minereului, apropie
rea de centrele industriale ale

sută fier 
teritoriul 
procenta- 
redus de 

inamici 
era

U.R.S.S. cu o mare densitate a 
populației au determinat o dezvol
tare rapidă a exploatărilor, făcînd 
din A.M.K. cea mai mare bază 
viitoare de materii prime a in
dustriei siderurgice sovietice. La 
zăcămîntul din Lebedinskoe, în a- 
propiere de Starîi Oskol, minereul 
se găsește la 50-100 m. de supra
fața pămîntului. Inginerii sovietici 
au hotărît să exploateze acest ză- 
Cămînt la lumina zilei. A început 
construirea unei cariere care va fi 
terminată în patru ani. Pentru a 
reține apele subterane extrem de. 
bogate vor fi săpate pe fundul ca
rierei două puțuri și chiar sub 
carieră un labirint de galerii avînd 
o lungime de 20 km. Apa strînsă 
în galerii va fi pompată la supra
față în rezervoare. O a doua mare 
carieră pentru exploatarea mine
reului de fier la suprafață a înce
put să fie construită la Mihailov- 
ka. Aici bogățiile minerale se eva
luează la 50 milioane tone.

I. RETEGAN

Intr-o dimineață răcoroasă de toamnă am cunos
cut pe islazul comunei Aurel Vlaicu cinci plano
riști, cinci țărani bătrîni : Ion Vlaicu, Sîrbu Mihăi- 
lă, M, Cranciova, T. Cranciova și Petre Borza.

Recordurile lor nu sînt omologate in niciun do
cument oficial, numele lor nu figurează în anuarele 
federației de specialitate. Dar ei nu pot fi uitați 
fiindcă ®nt... primii planoriști romini, colaboratorii 
lui Aurel Vlaicu.

Intre anii 1905—1907 țăranii săraci Ion Vlaicu, 
Mihăilă Sîrbu, M. Cranciova, T. Cranciova și Petre 
Borza au zburat acolo peste cîmpul de la Binținți, 
au condus „g'indacul" — primul aparat de zburat 
construit de Aurel Vlaicu. Au zburat la 30 metri 
înălțime. 30 de metri altitudine, primul pas spre 
înălțimile albastre.

Moș Ion Vlaicu, fratele lui Aurel Vlaicu, mă în
demnă să vizitez casa memorială ,-Aurel Vlaicu“. 
O casă țărănească, cu pridvor larg, acoperit de viță 
de vie încărcată cu rod. Două — trei incăperi sim
ple. Tablouri, scrisori, piese de metal și lemn. Pă
șesc sfios. Nu îndrăznesc să tulbur liniștea, să pun 
întrebări. Moș Ion Vlaicu, cînd și cînd, îmi dă ex
plicații. Are vocea domoală, plăcută, cu un pronun
țat accent ardelenesc. Exponatele, cuvintele gazdei, 
îmi sugerează aevea un impresionant film : viața 
talentatului și curajosului pionier al aviației romine.

O cutie de metal cu goarnă. Un patefon. Primul 
aparat construit de Aurel Vlaicu cînd era elev in 
clasa a lV-a a liceului din Orăștie. Prima mărturie 
despre inteligența sclipitoare, despre dragostea pen
tru tehnică, pentru matematică și fizică a fiului de 
țărani săraci din Binținți.

Srisori de familie, carnete de însemnări tehnice 
datînd din anii de școală și studenție. Scrisori și în
semnări cu fraze scurte nemeșleșugite. Slovele lor, 
evocă însă viața plină de privațiuni materiale a lui 
Aurel Vlaicu, a fiului de „mocan îndărătnic" care 
refuza să se plece în fața grofului Bettczy.

Lingă un zid al pridvorului casei memoriale în- 
tîlnesc „bițiclu" pe care timp de trei săptămîni a 
călătorit Aurel Vlaicu de la Viena pină in satul 
natal. Mă aplec plin de respect asupra unei rame 
de sticlă. Carnete pline cu schițe, angrenaje, dis
pozitive, calcule trigonometrice, ecuații algebrice și 
mecanice, desenate și scrise cu minuțiozitate. Pășim 
pe urmă sub acoperișul unei șure. O șură înaltă 
așa cum intîlnești mai la toate casele țărănești din 
Ardeal. Aici, la strungul de lemn, cu ferăstraiele 
acestea vechi, ajUtat de fratele său Ion, Aurel Vlai
cu și-a făurit „gîndacul", primul său aparat de 
zburat.

E imposibil însă să treci mai departe, fără să te 
cutremuri de indignare, aflind din diferite docu
mente, pasivitatea și dușmănia cu care guvernanții 
burghezo-moșierești au privit opera și pe fiul de ță
ran din Binținți.

O nouă tăietură din ziar. Este un ziar patronat de 
aceiași guvernanți. Ziarul care altă dată de-abia în
sera înghesuit intr-un colț informațiuni privind bi
ruințele primului aviator romin. cu ocazia morții, 
publica în prima pagină un titlu cu litera de-o 
șchioapă : „Aurel Vlaicu și-a frînt aripile 1"

Pe islazul comunei Aurel Vlaicu vorbeam cu 
primii cinci planoriști ai țării noastre, cei cinci ță
rani muncitori. Țineau mîinile streașină la ochi și 
scrutau văzduhul unde cu viteze amețitoare săgetau 
păsări uriașe de aluminiu.

— Ne încuraja fratele Aurel, dar noi n-am putut 
să devenim aviatori. Se cerea să înveți carte și pen
tru asta iți trebuiau bani cu sacul, peste puterile 
unor oameni nevoiași... povestește moș Ion Vlaicu.

Astăzi, deasupra comunei Aurel Vlaicu, pe azurul 
aceluiași cer trec zilnic avioane conduse de fii de 
muncitori și țărani, așa cum a visat curajosul pi
onier al aviației.

D. PAUL

Noul automobil de 
curse realizat în Uni
unea Sovietică „Zvez- 
da-6". Are un motor 
de 250 cm. cubi, care 
a atins viteza medie 
de 182,8 km. pe oră, 
depășind cu peste 13

km. recordul mondial 
al italianului Lurani. 
Se deosebește de cele
lalte tipuri de mașini 
de aceeași clasă atit 
prin dimensiunile sale, 
cit și prin forma sa 
neobișnuită.

Reconstituirea
CRIMELOR HITLERISTE

PELICULEI
Se pare că vechiul proverb 

„scripta manent" ar trebui corn, 
pledat in secolul nostru cu altul 
care să spună că și imaginile ci
nematografice rămin. Nu numai 
că rămin: ele pot constitui măr
turii prețioase despre fapte mă
rețe dar și necruțătoare rechizito
rii, acuzind in numele dorinței de 
pace a omenirii pe ațițătorii la 
război, demascindu-i in fața po
poarelor. La aceasta s-au gindit 
celebrii cineaști din R.D. Germa
nă, soții Annelie și Andrew Thorn
dike cînd au inceput realizarea 
filmului „Tu și camarazii tăi". A- 
cest film (care a rulat și la noi) 
a dezvăluit poporului german, 
tuturor oamenilpr cinstiți din lume 
adevărata față a imperialismului 
german agresiv, trecutul și pre
zentul lui, prezent tn care milita
rismul —•* ---------- " ’
devină 
ță de 
gresive 
eoni și

săvest-german tinde 
din nou principala for- 

șoc a planurilor 
ale imperialiștilor ameri- 

. englezi. Filmul a avut un 
succes uriaș și acest succes 
dovedit soților Thorndike că 
necesar să-și continuie opera, 
au trecut la lucru fi își continuă 
intr-adevăr seria de filme realiza
te pe baza vechilor și actualelor 
jurnale, documente, fotografii etc. 
in seria cunoscută sub titlul „Ar- 
hivele vorbesc". Astfel au realizat 
un scurt documentar intitulat 
„Concediu la Sy.tt~. In mica loca
litate balneară vest-germană Sylt 
— unde-și petrec concediul oa
menii înstăriți, funcționează în ca
litate de „pașnic" primar domnul 
Reinefarth. Cine este acest „har
nic gospodar", acest „conducător 
înțelept al treburilor obștești" ? 
Obiectivul cinematografic vigilent 
ni-l demască fără putință de 
tăgadă. Nu este aățul decit 
fostul general S.S. Reinefarth oare

a-

le-a 
este 

Ei

Cînd arta era trivializată

eu.

JULES CAZABAN
Intr-un a din piesele din repertoriul teatrului 

„Municipal" din București

Repetiție. Intre 
intrări în scenă, 
poporului Jules 
ne acordă un

De vorbă cu artistul poporului JULES CAZABAN despre 
teatrul în regimul burghezo-moșieresc

două 
artistul 

Cazaban 
interviu 

despre debutul său, despre 
repertoriul teatral de o. 
dinioară, despre viața ac
torului...

Se cufundă pentru puți, 
ne clipe în tăcere, adu- 
nîndu-și gîndun'le.

— Să începem, așa dar.,4 
Să tot fie de atunci a4 
proape un sfert de veac. 
Mai exact în 1924, am 
intrat în anul tntîi la 
conservatorul din Iași, în 
clasa lui Mihai Codreanu.

— Poetul ?
— Chiar el.
— Era orb...
— Exact. Cu toate 

cestea a fost un profesor 
excepțional. Era mai greu 
la mimică, în schimb avea 
o ureche extraordinară. 
Ne recunoștea după glas... 
Și ce lecții de dicțiune 
am primit de la el 1 Mi-a 
fost profesor doar puțin 
timp. Peste un an, s-a 
deschis un teatru sub con
ducerea lui Petre Sturza. 
Am 
deși 
doi.

fost solicitat și 
eram doar în anul 
Am plecat.
Și conservatorul ?
L-am urmat acolo, 

chiar cu Petre Sturza. 
Norocul meu că în acest 
timp vine ca director de 
scenă și apoi ca director

al teatrului Victor Ion 
Popa. Pot spune că lui 
îi datorez toată educația 
mea artistică, toată 
riera.

— Ce repertoriu 
teatrul ?

— A, un repertoriu 
celent, în frunte cu 
kespeare, Gorki, 
Shaw și alți mari drama
turgi. Aceasta a fost un 
alt mare noroc al meu.

— Ați jucat multă vre
me la acest teatru ?

— Patru ani, în care 
timp am terminat conser. 
vatorul. Apoi, un grup de 
actori printre care și eu, 
în' frunte cu Victor Ion 
Popa, este solicitat la 
București, l.a teatrul care 
lua ființg al Măriei Ven
tura. Aici, însă, situația 
s-a schimbat radical. Nu 
mai era un singur teatru, 
ci șapte sau opt, Concu. 
renta era așa dar, cît se 
poate de mare. Și patro
nii teatrelor, ca s-o în. 
frîngă, urmau preferințele 
unu: public burghez, 
gusturi pervertite. In 
nă după rețete mari, 
trele uitau că rolul

ca-
Juca

ex.
Sha- 

Bernard

cu 
goa. 
tea* 
lor

trebuie să fie acela de a 
ridica pe spectator la un 
nivel din ce în ce mai 
înalt, și dimpotrivă se 
duceau după gustul minor 
al unui public lipsit de 
educație estetică. Nu 
ne-am acomodat deloc. Ne

era imposibil să Jucăm în 
piesele acelea bulevardie
re, în comediile ușoare, în 
piesele de prost gust, cu 
eternu] triunghi conjugal, 
lipsite de idei și de ținută 
artistică.
spre

Noi tindeam 
un repertoriu mai 

înalt. Pe atunci, străduin
țele noastre n-au fost în
cununate de succes.

— Adică ?
— Adică am avut de a- 

les: ori lăsăm de o 
pretențiile noastre, 
plecăm din teatru, 
optat pentru a doua 
împreună cu Victor 
Pop.a și cu cei ce luptau 
pentru un teatru de cali
tate. Ast i era după u.n an 
de la sosirea în Bucu.

parte 
or! 

Am 
cale, 

Ion

de la 
rești.

— La 
trat ?
- La 

mat. Un an de zile 
stat fără angajament.

teatrul 
Bulan, 
teatru 
gustu- 
care-și 
a re-

ce teatru ați

nici unul. Am

in-

șo- 
am
A-

poi am intrat la 
companiei soților 
dra. Era singurul 
care nu se dedase 
rilor bulevardiere, 
menținuse o ținută _ 
pertoriului. o acurateța a 
spectacolelor. La acest 
teatru și eu și ceilalți, ca 
Aura Buzescu, George 
Calboreanu, George Vraca, 
Nicolae Bălțățeanu și al. 
ții, ne-am desăvîrșit, pot 
spune, educația artistică.

Ei, dar cîte n-ar mai fi

de povestit despre anii ti. 
nereții ! De pildă, despre 
fetol cum eram salarizați. 
Noi, actorii, nu primeam 
leafă decîț opt luni și ju
mătate pe an. In timpul 
concediului nu eram plă
tiți, apoi urmau repetițiile 
de asemenea . ,
care începeau la 1 august 
și durau pînă la începerea 
stagiunii, la 15 septem
brie. Pe cine îl interesa că 
salariile erau atît de 
mici, îneît în opt-nouă 
luni nu puteai pune deo
parte .nimic pentru lunile 
de vară. Cît s-au schim
bat în ziua de azi condi
țiile I Nu numai concedii 
plătite, dar avem și 
de odihnă la 
litoral, unde 
vacanța după 
muncă.

— Și cum 
actorii la capăt ?

— Organizam turnee pe 
cont propriu. Ce să-ți 
spun, niște turnee mizere 
prin tîrgușoarele din pro. 
vincie. Sau jucam la ci
nematografele de cartier, 
în pauze. Intr-o vară am 
jucat, de pildă, la cine, 
matograful „Milano", de 
pe Călărași, alături de Ti. 
mică și de alții. Un alt 
procedeu scandalos, cînd 
o nouă actriță era anga
jată, primele cuvinte pe 
oare le adresa patronul e- 
rau : 
Are 
să-ți 
nu-ți
Știi cum erau angajați cei 
tineri ?! Cu cele mai mi
zere salarii. Și dacă to
tuși reușeai să te afirmi 
într-o piesă, să deții un 
rol mai important, pe oare 
îl realizai la un nivel su. 
perior, în piesa următoai 
re ți se dădea un rol in
signifiant căci pe atunci

neplătite.

oase 
munte și pe 
ne petrecem 
un an de
o scoteau

„Cu cine trăiești ? 
respectivul parale 

facă toalete ?• Teatrul 
asigură costumele!".

piesele nu se jucau ca 
acum, alternativ. Așa că, 
atunci cînd trebuia să ți 
se facă contractul pe anul 
următor și așteptai o a- 
vansare, patronul teatru
lui te lua în bătaie de 
joc : „Ce, mă, ce rol ai 
avut ? Ai dus și tu tava 
pe scenă". Despre trecutul 
succes se trece cu bure
tele. Așa mi s-a întîmplat 
mie și lui Fory Eterle. 
Ititr-o iarnă em deținut 
amîndoi roluri importante 
într-o piesă și am avut 
un mare succes. După A- 
nul Nou, spectacolul s-a 
schimbat și ni s-a distri
buit rolurile unor portari, 
care nu spuneau decît: 
„Poftiți, domnule". Asta, 
pentru că la sfîrșitul sta
giunii se 
contracte. Greu își 
făcea loc un tînăr actor. 
Barem prin 1936—1937 a 
apărut un adevărat trust 
teatral, care a înghițit 
toate teatrele particulare 
și. în felul acesta, patro
nii au pus pumnul în gura 
nemulțumiților. ~ 
certai cu unul, 
veai la cine te 
tru tinerii care 
tăzi prima oară pe scenă 
toate astea sînt de dome
niul istoriei. Condițiile pe 
care le eu ei acum în țea. 
tru noi nici nu le visam 
la vîrsta lor...

In momentul acesta di. 
fuzorul din cabină prinse 
glas :

— Tovarășe Cazaban, 
pe scenă I

Peste cîteva clipe, 
pe scenă 
dată de 
Cazaban, 
luL

s-a camuflai la Sylt în așteptarea 
zilelor cînd va lua din nou pisto
lul intr-o mină și torța în cealaltă 
pentru a invada Europa și a o- 
mori pe oamenii simpli care ar 
încerca să se împotrivească ja- 
fuiui și teroarei. Dar camuflajul 
Iui a fost distrus cu ajutorul fil
mului soților Thorndike Iată în 
filmul „Concediu la Sylt" pe ofi
țerul S.S. cu numărul 566134 de
venii apoi instructor general al 
Germaniei fasciste în Boemia și 
Moravia și deci aprig călău al 
patrioților cehoslovaci iar mai tir- 
ziu numit comandant general 
al poliției S.S. Documentarul a- 
rată mai departe cum și-a îndepli
nit Reinefarth o „înaltă misiune" 
încredințată de Hitler — distru
gerea Varșoviei și uciderea în 
masă a locuitorilor ei, misiune 
pentru realizarea căreia „primarul 
din Sylt" a primit „Crucea de fier 
cu frunzele de stejar".

Un alt mare criminal de război 
care nu numai că continuă să se 
bucure de libertate dar — lucru 
care a revoltat pe toți oamenii 
cinstiți — a fost numit și coman
dantul suprem a[ forțelor terestre 
ale blocului agresiv N.A.T.O. este 
generalul nazist Hans Speidel. 
lată cine este Speidel — spun 
Annelie și Andrew Thorndike prin 
filmul „Acțiunea Sabia teutonă" 
care de asemeni rulează pe ecra
nele noastre și care a avut un a- 
semenea succes în Germania de
mocrată Incit numai la Berlin în
tr-o perioadă scuită a fost vizio
nat de 850.000 de spectatori și pen
tru a face față cerințelor publicu
lui, doar un singur cinematograf 
a fost nevoit să dea cite 12 repre
zentații pe zi. Ce este operația 

„Sabia teuto-
_______________  nă" ? Nu este 

altceva decit 
prima activitate 
cu care Speidel 
și-a cîștigaț me
ritele in ochii 
lui Hitler, asi- 
gurindu-și o ra
pidă ascensiune 
in armata na
zistă. Sub acest 
titlu se ascundea 
atentatul împo
triva regelui A- 
lexandru 
goslaviei 
nistrului 
terne al_ 
ț-Ouis 
In 1934. Atentat 
pe care l-a orga
nizai în servi
ciul spionajului 
fascist, atașatul 
militar al am
basadei Reich- 
ului hitlerist la 
Paris, căpitanul 
Speidel. La no
bila luptă a po
poarelor pentru 
pace contribuie 
și soții Thorn
dike prin filmele 
lor demasca
toare.

Unul din aparatele expuse

3.000 imagini
FILMATE
pe SECUNDA

DAN

semnau noile 
mai

Dacă te 
nu maj a. 
duce Pen. 
pășesc as.

de 
răsuna replica 

maestrul Jules 
artist al poporu.;

LĂZĂRESGU

i
i'

al tu
și mi- 

de ex- 
Franțel 

Barthou,

Expoziția economică a 
R D. Germane își în
deplinește cu regularita
te rolul de cronică a ac
tualității tehnice din ța
ra prietenă. Cea mai re
centă ediție a expoziției 
ne înfățișează noutățile 
din industria de aparate 
foto și cinematografice.

Fotografia și filmul 
au căpătat un rol impor
tant in viața omenirii 
nu numaț sub aspect ar
tistic, dar și al informă
rii politice, științifice 
etc. Aceasta explică 
preocuparea spre o con
tinuă perfecționare a 
aparatelor foto și cine
matografice. In privința 
aceasta, expoziția de la 
București consemnează 
prin intermediul apara
turii prezentate creația 
a nu mai puțin de 17 în
treprinderi.

Atrage atenția apara
tul de filmat cu încetini
torul Z.L. 16 pentru pe
liculă de 16 mm. Acest 
aparat poate înregistra 
pînă la 3.000 imagini pe 
secundă. Utilitatea a- 
cestui aparat se resimte 
mai ales în filmul spor
tiv unde imaginile ce se 
cer înregistrate 
ced uneori cu o 
luitoare.

Specialiștii 
ne-au prezentat

se suc- 
viteză u-

germani 
•aparate-

i
i
i 
i

I

Noutăți 
din R.D

| Germana
Ie AK8 și AK16 pentru 
peliculă îngustă. Aceste 
aparate și-au cîștigat un 
renume mondial. AK16 
a fost folosit la expedi
țiile organizate în Afri
ca de savanții germani 
precum și în lucrări sub
marine La capitolul ci
nematografie putem să 
adăugăm complicatele 
mecanisme de proiecție 
care pot fi folosite atit 
pentru film obișnuit cit 
și pentru cinemascop.
„Praktisix" este un apa

rat cu reflexe prin oglin
dă și cu diafragmă com
plet automată „Praklina“ 
are un motor cu arc grație 
căruia se pot realiza 12 
imagini în sir. Despre a- 
paratul ..Exacta Warex“ 
se spune că este „regina 
aparatelor foto“ din R.D. 
Germană. Posedă blendă 
automată, obiectiv inter- 
șanjabil și numeroase ac
cesorii. Acest aparat poa
te fi utilizat in scopuri 
medicale.



i
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țara

Sîmbătă a sosit la Suceava

Sîmbătă, G. G. Sotnikov, con
ducătorul delegației sovietice care 
participa la sărbătorirea Lunii prie
teniei romîno-sovietice în ‘ 
noastră, și. E. G. Sorocean, pre
ședinta colhozului „Viață Nouă" 
din R.S.S. Moldovenească, mem
bră a delegației, au sosit în ora
șul Reșița.

Oaspeții au vizitat Combinatul 
metalurgic Reșița, unde au fost 
călduros primiți de muncitorii, teh
nicienii și inginerii combinatului.

★
Sîmbătă, A. V. Reabinin, prim- 

secretar al comitetului raional 
Sverdlovsk al P.C.U.S. din Mos
cova, și R. I. Makagonova, actriță 
de film, membri ai delegației so
vietice la sărbătorirea Lunii prie
teniei romîno-sovietice în țara 
noastră și-au continuat vizitele în 
orașul și regiunea Cluj.

In cursul dimineții, oaspeții so
vietici, însoțiți de Cornel Barbu, 
secretar al comitetului regional 
Cluj al P.M.R., și de reprezentanți 
ai A.R.L.U.S.-ului au vizitat ora
șul și monumentele sale istorice.

Oaspeții au vizitat apoi uzinele 
„Janoș Herbak". Nilgesz Ștefan, 
directorul general al uzinelor, a fă-

«IeSețja|5ei sovietice
cut un scurt istoric al întreprin
derii, subliniind dezvoltarea uzine
lor în anii puterii populare. Oas
peții sovietici au vizitat secții de 
producție și grupul social al uzi
nelor.

Oaspeți sovietici 
ia Suceava

o 
delegație de oameni ai muncii din 
regiunea Cernăuți condusă de tov. 
Alexandr Ignatovici Botvinov, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ucraina, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Cernăuți al P.C. din Ucraina, 
care va participa la manifestările 
ce au loc. în regiunea Suceava în 
cadrul Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice.

La punctul de frontieră Șiret 
delegația a fost întîmpinată de 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, activiști pe 
tărîm obștesc, numeroși oameni ai 
muncii din regiunea Suceava. La 
mitingul care a avut loc la punctul 
de frontieră, tov Ene Turcanu. 
membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Suceava, a urat oaspeților

bun sosit. A răspuns tov.
Botvinov. conducătorul delegației 
oamenilor muncii din regiunea 
Cernăuți

Seara, oaspeții au luat parte la 
adunarea prieteniei care a avut 
loc în sala „Ciprian Porumbescu" 
din Suceava.
Rățoi, președintele consiliului 
gional A.R.L.U.S. a 
pre prietenia dintre 
mîn și sovietic. Din 
ților a luat cuvîntul 
Ignatovici Botvinov.

După adunare, ansamblul „Ci
prian Porumbescu" și formația ar
tistică a căminului cultural din 
Negosi*na au prezentat un bogat 
program artistic.

Prof. Constantin 
re- 

vorbit des- 
popoarele ro- 
partea oaspe- 
tov. Alexandr

Prezentarea 
seriei a il-a a filmului 

„Pe Donul liniștit
In cadrul Festivalului fîimului 

sovietic, sîmbătă s-a prezentat la 
cinematograful „Patria" seria a 
Il-a a filmului „Pe Donul liniș
tit", în regia luj Serghei Gherasi- 
mov' după romanul cu același 
nume de Mihail Șolohov.

In atelierul Școlii medii mixte 
nr. 7 „I. L. Garagiale" din Capi
tală. Prof, maistru Dan Vasi'e 
urmărind lucrările executate de 
Victor Mărgineanu și Victor Ră- 
ducu.

•v>:

Cum ar trebui să arate 
o nouă versiune a filmului

Erupția"
subteran, care ar fi putut antrena 
spre suprafață toată gurnitura și 
ar fi restructurat geologic stratu
rile inferioare, nu s-a produs.

La Băbeni au lucrat oameni ca 
cei din filmul „Erupția". Dar de 
atunci, de cirul s-a petrecut acți
unea filmului ,,Erupția“, au trecut 
ani, ani de construire a socialis
mului, de perfecționare a tehnicii 
petrolifere, de îmbunătățire a con
dițiilor de muncă, de perfecționa
re a oamenilor, de călite a lor, de 
dobândire a unei înalte experien
țe. Oamenii au mai adunat în 
decursul anilor valori morale (pe 
lingă cei care au stat permanent 
pe Ungă sonda 44 pentru evitarea 
erupției, au muncit șoferii, au aju
tat oameni care nu erau de ba 
fața locului. De la București și 
Ploești). Mijloacele de producție 
s-au mai îmbogățit (cu barită su

Tineri de la sate!
Urgentați lucrările 
agricole de toamnă

<•

<> 
i'

(• 
<•

d
<• 
<• 
<>
4
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grășămintelor naturale la cîmp 
6e desfășoară cu multă înceti
neală. Organizațiile U.T.M 
din sectorul socialist agricol 
îndeosebi din G.A.C. și înto
vărășiri trebuie să ia mgstirl 
pentru a intensifica activ "atea 

’ echipelor create pentru trans
portul îngrășămintelor și să 
creeze noi echipe.

Paralel cu lucrările de ară
turi și însămînțări organizațiile 
U.T.M. trebuie să acorde o 
atenție sporită mobilizării ti
neretului la îndeplinirea inte
grală a angajamentelor luate 
pentru însilozarea furajelor, să 
participe cu toate forțele la 
efectuarea celorlalte lucrări de 
mare importanță cum sînt cu- 
leșul porumbului, recoltatul 
grabnic al sfeclei de zahăr și 
cartofilor precum și al fructe
lor, strugurilor și legumelor.

UTEMIȘTI 1 TINERI DE LA 
SATE I PARTICIPAȚI CU 
TOATE FORȚELE VOASTRE 
LA URGENTAREA TUTUROR 
LUCRĂRILOR AGRICOLE DE 
TOAMNA!

Transmisii sportive 
la posturile de radio 

și televiziune
Astăzi 12 octombrie se. dispută 

Ia Kiev cel de-al treilea meci din
tre echipele Petrolul Ploești și 
Wismut Karl Marxstadt, contînd 
pentru preliminariile Cupei cam
pionilor europeni la

Repriza a doua a 
niri va fi transmisă 
programul I, începând din jurul 
orei 16.

Tot pe programul I de la ora 
16,45 se va transmite repriza a 
doua a meciului de fotbal C.C.A.- 
Dinamo din cadrul categoriei A.

Postul de televiziune va trans
mite în întregime de pe stadionul 
„23 August" meciurile Progresul- 
Rapid și C.C.A.-Dinamo.

(Agerpres)

fotbal, 
acestei întil- 
la radio, pe

(Urmare din pag. l-a)

Be cînd petrolul

perioară, cu pompe moderne), s-a 
realizat o contragreutate de peste 
2 kg asupra presiunii straturilor.

Un punct al viitorului scenariu, 
m sprijinul ideii amintite poate 
fi și acesta : în timp ce la sonda 
44 s-au oprit manifestările stratu
rilor inferioare, în timp ce la son
da 91 lupta e plină de tensiune, 
brigăzile de tineret ale lui Nițoiu 
și lacobescu găsesc timp să se în
treacă pentru titlul de cea mai 
bună brigadă.

Ultima imagine (plan general) t 
în valea largă de la poalele cele
brului deal, luminată de soorele 
unei frumoase zile de toamnă, un 
grup de tractoare mută în picioa
re, pe sanie, o turlă de sondă înal
tă de 43 de metri. Colosul de me
tal alunecă ușor spre alt loc, unde 
va înfige în stratul de țiței altă 
conductă. Etapa în care ne găsim 
a depășit cadrul filmului „Erup
ția".

Azi sondorii, în îndeplinirea 
sarcinilor date de partid, în luptă 
cu țițeiul, supun cu mină sigură 
forțele naturii.

Să pregătim temeinic 
activitatea culturală 

a tineretului de la sate
(Urmare din pag. l-a) 

ciute, să joace. Dar pentru învăța
rea organizată a cântecelor, nici or- 
genizația U.T.M. (secretar Kesz 
Gyorgy) nici căminul cultural (di
rectoare — utemista Nagy Aranka) 
n-au făcut încă nimic.

în cîteva sate, de pildă la Mi- 
clăușoara, Sîntilunca, Colnic, a 
început învățarea unor cîntece pa
triotice în cadrul organizațiilor 
U.T.M. Dar aceasta este încă prea 
puțin. învățarea de cîntece patrio
tice și revoluționare trebuie să de
vină o acțiune de masă, în special 
în perioada iernii, cînd poate fi 
antrenat întreg tineretul satului.

în multe sate lipsesc publica
țiile și caietele de cântece necesare 
formațiilor artistice. Aceasta îm
piedică într-o anumită măsură în
vățarea cintecelor de către tineret. 
Din această cauză repertoriul for
mațiilor corale, al brigăzilor de 
agitație se întocmește adeseori ba 
întâmplare, din ceea ce „se găse
ște". Atît comitetul raional U.T.M., 
cît și secția raională de învățământ 
și cultură ar trebui să ia măsuri 
pentru mai buna difuzare w caiete
lor de cîntece. Ele trebuie să asi
gure tuturor căminelor culturale 
materialul necesar. Trebuie extin
să, de asemenea, învățarea de cîn
tece patriotice in cadrul organiza
țiilor U.T.M., la adunările gene
rale, în cadrul cercurilor politice 
etc.

Mișcarea artistică de amatori cu
noaște o deosebită dezvoltare în 
raionul Sf. Gheorghe. Tinerii au 
îndrăgit mult teatrul, în majorita
tea comunelor există formații tea
trale iar în unele sate au luat

ființă chiar cîte 2 și 3 echipe de 
teatru care <au o activitate foarte 
bogată. La Zagon, de pildă, din 
octombrie 1957 pînă în mai 1958 
artiștii amatori au învățat și au 
prezentat 15 piese

Formațiile de teatru cuprind un 
mare număr de tineri. Dacă reper
toriul este bine ales aceste forma
ții pot contribui activ la educația 
comunistă a tineretului, la creș
terea nivelului lui politic și cul
tural.

Numeroase formații artistice de 
amatori din raion au prezentat in 
ultima vreme cu mult succes piese 
ca „Nunta cu zestre", „Vînătoarea 
de zestre", „Mirele din oraș", „Cu
ceritorii" etc. care înfățișează viața 
nouă a poporului, transformările 
socialiste din satele noastre. Ace
stea s-au bucurat de o caldă pri
mire din partea spectatorilor ro- 
mîni și maghiari din satele raio
nului, contribuind la educarea ti
nerelului

Din păcate mai sînt formații de 
tineri artiști amatori care nu au 
fost îndrumate în modul cel mai 
competent în alegerea repertoriu
lui. Astfel s-a putut întâmpla că 
pe lingă piese cu conținut progre
sist, pe lingă piese de actualitate, 
care reflectă viața nouă, construc
ția socialistă, prefacerile care au 
loc ba sate în zilele noastre, să fie 
puse în scenă și prezentate nume
roase piese lipsite de actualitate, 
chiar piese cu un conținut ideolo
gic greșit și dăunător, care prea
măresc viciile societății burgheze, 
„filantropia" claselor exploatatoa
re. Așa s-'a întâmplat de pildă la 
Borosneul Mare

Pe de altă parte în unele locuri.

repertoriile echipelor de teatru au 
abundat în piese clasice, care cer 
timp îndelungat de 
care de multe ori sînt 
în scenă.

Uneori n-au servit 
nici formațiile artistice ale unor 
întreprinderi din Sf. Cheorghe 
care s-au deplasat cu programe ar
tistice la sale. Formația de dansuri 
populare de la cooperativa „Mobi
la1' care a prezentat la Arcus un 
frumos program de jocuri popu
lare maghiare,- a stârnit revolta 
multor spectatori prin strigătele 
deochiate care le-au însoțit.

în prezent, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, căminele 
culturale își întocmesc atent pro
gramele artistice. Și organizațiile 
U.T.M., in primul tind Comitetul 
raional U.T.M. Sf. Cheorghe — 
(secretar cu propaganda tov. Fesus 
Jeno) trebuie să dea dovadă de 
mai multă exigențăafață de conți
nutul ideologic al pieselor și în ge
neral al repertoriilor formațiilor 
artistice. — • ■ •
nerelului 
uitat.

Comitetul raional U.T.M. Sf. 
Gheorghe să ia măsuri încă de pe 
acum pentru antrenarea unui nu
măr mai mare de tineri în activi
tatea artistică, să îndrume mai 
atent munca culturală la sate, ațin- 
tindu-și atenția în special spre 
conținutul activității cultural-arti- 
stice. în fiecare sat există posibili
tatea desfășurării unei intense ac
tivități în cursul iernii și această 
perioadă trebuie folosită din plin 
pentru educația comunistă a tine
retului.

pregătire și 
greu de pus

ca exemplu

E 
fi

vorba de educația ti- 
acest lucru nu trebuie

aparține poporului
(Urmare din pag. 1-a) 

„Unirea" care avea înainte de 
de al doilea război mondial 
salariu de 300.809 lei lunar, sala
riu pe care abia dacă îl primeau 
100 de muncitori calificați.

Istoria petrolului nostru de pînă 
la eliberare este istoria jafului co
lonial și a cruntei exploatări a oa
menilor muncii.

Clasa muncitoare din industria 
d9 petrol nu a stat însă pasivă 
față de crunta exploatare la care 
era supusă de către capitalul 
strain și autohton. Muncitorii pe

troliști au fost întotdeauna în 
primele rînduri în acțiunile și 
lupta dusă de clasa muncitoare 
împotriva exploatării, pentru liber
tatea și independența patriei noa
stre.

Cea mai frumoasă pagină din 
lupta s? împotriva exploatării și 
pentru libertate, alături de întrea
ga clasă muncitoare, a înscris-o 
muncitorimea petrclîstă după în
ființarea Partidului Comunist Ro
mân, și în spepial în 1933, cînd ală
turi de muncitorii ceferiști, sub 
conducerea partidului au partici
pat la eroicele lupte din ianuarie- 
februarie împotriva capitaliștilor și 
a guvernului burghezo-moșieresc. 
Muncitorii petroliști au dat, de 
asemenea, o contribuție importan
tă la înfăptuirea insurecției arma
te de la 23 August 1944, prin par
ticiparea alături de armata romî- 
nă și sovietică la distrugerea și 
capturarea armatelor hitlcriste care 
împînzeau zona petroliferă. După 
eliberarea patriei noastre, după 
naționalizare, oamenii muncii din 
industria de petrol deveniți stă- 
pîni ai bunurilor create de ei și 
de părinții lor de-a lungul a zeci 
de ani, au pornit cu elan sub con
ducerea partidului la construirea 
vieții noi, socialiste.

Deși moștenirea era destul de 
grea, producția de petrol scăzută 
la jumătate față de anul 1938, ra
finăriile aproape complect distru
se de bombardamentele anglo- 
americane, lipsa de utilaj petroli
fer, la care se adăuga și sabota
jul societăților petrolifere pînă Ia 
naționalizare, totuși, oamenii mun
cii petroliști sub conducerea par
tidului, muncind cu abnegație și

cel 
un

de

gheză îl educă pe om în spiritul fățărni
ciei, al ipocriziei ce merge pînă la cinism.

Morala societății noastre, morala so
cietății socialiste care a făcut din critică 
și autocritică o armă puternică a cons
truirii vieții noi, este bazată pe sinceri
tate și dreptate, promovează adevărul și 
sinceritatea în relațiile dintre oameni. 
Relațiile sociale noi create în țara noas
tră se bazează pe încredere, sinceritate 
deplină între oamenii muncii. Nesincert- 
tatea, demagogia, ipocrizia" sînt înfierate 
cu dezgust de constructorii socialismului 
educați de partid în spiritul moralei noi.

Rămășițele și influențele moralei bur
gheze mai generează însă din păcate, la 
noi, la unii oameni, asemenea trăsături 
ca nesinceritate, ipocrizie, demagogie.

Ipocritul este contrariul omului sincer, 
este figura reprezentativă a produsului 
moralei burgheze. Ipocritul se aseamănă 
cu acele animale care posedă o proprie
tate specială numită omocromie, ce con
stă în posibilitatea de a-și schimba cu
loarea după aceea a mediului înconjură
tor. Omocromia morală îl caracterizează 
pe ipocrit; el se face adesea invizibil, e 
întotdeauna de aceeași părere cu cei prin
tre care se găsește, poartă minciuna pe 
buze. Și faptele arată că dincolo de ipo
crizie se află de foarte multe ori dușma
nul de clasă. Sub masca ipocriziei găsești 
în foarte multe împrejurări odrasle ale 
foștilor exploatatori care turbează de ură 
împotriva orânduirii noastre noi și ca
re-și „confecționează" un zâmbet nevino
vat și binevoitor tocmai pentru a lovi 
mai ușor în această orânduire.

In viața noastră de fiecare zi ne mai 
întâlnim adesea cu nestatornici și ușura
tici. Ușuratecului ceea ce-i place azi
mâine îi devine indiferent. Simpatiile,
dragostea, gusturile i se schimbă mereu. 
Adesea il caracterizează o gamă de senti
mente aparent pozitive. Ceea ce nu-i place 

‘ îi devine indiferent, cum indiferent îi 
devine și ceea ce i-a plăcut odată. Pare 

I inofensiv și e gata oricînd să recunoască 
ce și cît a greșit, „îi pare rău". Acest 
Bel Ami al tuturor timpurilor, ușuratecul, 
de foarte multe ori om vesel, știe multe 
„snoave, bancuri" e foarte informat, un 

‘colportor „simpatizat". Ușuratecul este 
omul al cărui caracter s-a format sub in- 

j fluența moralei burgheze. In societatea 
noastră concepția despre lume și viață a 
ușuratecului a rămas tributară rămășițe
lor moralei burgheze care promovează 
individualismul, cultul propriei persoane,

ni fericirii personale, indiferența, indepen
dența față de cei din

Și dacă ușuratecul 
manevrat de dușmanul 
se întîmplă nu odată, 
șubrezenia principiilor 
teren prielnic, el începe să devină pe
riculos. In aceste condiții ușuratecul 
devine purtătorul conștient sau incon
știent al trădărilor mari și mici, al îm
păciuitorismului, al oportunismului.

O altă manifestare a influenței moralei 
burgheze o constituie fenomenele de falsă 
sinceritate care îmbracă forma pălăvră
gelii. Mai există — chiar și în rîndurile 
utemiștilor — unii care-și fac de zece 
ori cu „sinceritate" aceeași autocritică 
sau care-și iau de zece ori același anga
jament fără să treacă la fapte; ei una 
spun și alta fac, promit multe colectivu-

jurul său.
zilelor noastre e 
de clasă, ceea ce 
tocmai pentru că 
lui constituie un

Adevărata sinceritate este sinceritatea 
luptătorului devotat marilor idealuri ale 
socialismului, a cărui conștiință e pă
trunsă de răspundere morală și politică 
pentru conduita sa față, de societate și 
față de sine și care are conștiința răs
punderii pentru soarta și fericirea po
porului muncitor. Această conștiință con
stituie sensul cel mai înalt al sincerită
ții și al onoarei. Sinceritatea presupune 
un angajament de viață față de idealu
rile clasei muncitoare și ale partidului 
ei, angajament în care aceste idealuri 
devin idealurile tale proprii și izvorul 
propriei sale fericiri, al propriului tău 
rost în viață. Nu poți fi luptător pentru 
cauza socialismului numai din cînd în 
cînd, numai 8 ore pe zi după dispozițiile 
Codului Muncii. Sinceritatea comunistă

S1NCERITA TEA
COMUNISTA

lui dar sînt hotărîți din capul locului să 
nu facă nimic, sînt necinstiți, nesinceri.

Nu trebuie să confundăm sinceritatea 
adevărată cu falsa sinceritate care îm
bracă forma pălăvrăgelii. Poate fi sin
cer cu adevărat numai acel om care par
ticipă cu toate forțele sale la construirea 
societății noi socialiste și manifestă acele 
trăsături de caracter care folosesc mer
sului înainte al societății noastre. Since
ritatea în sine, fără prezența altor însu
șiri prețioase de caracter cum ar fi dra
gostea de muncă și de succesele obținute 
în toate domeniile vieții noastre sociale, 
principialitate, înalt simț de răspundere, 
atașament fierbinte față de idealurile cla
sei muncitoare^ față de cauza partidului 
— devine o caracteristică fără impor
tanță. Cei care au citit lucrarea lui N. 
Leskov ,.Voința de fier" au văzut că o 
voiijță foarte „puternică" dacă este mi
oapă, fără un fundament de principiali
tate înaltă, devine încăpățânare ridicolă. 
Și o sinceritate în skgie, îngustă, neîncăl
zită de anumite alte trăsături de carac-: 
ter devine gratuită.

presupune respectarea angajamentului 
luat față de idealurile clasei muncitoare 
în orice condiții, în orice împrejurări te-ai 
afla, oricînd.

Există un curaj, o căldură, un eroism 
al sincerității. In numele lui, Giordano 
Bruno a rostit neuitatul... „E pur si 
muove" (Și totuși se mișcă). In numele 
acestui eroism s-a dus lupta împotriva in
chiziției, a nobilimii, a burgheziei. Acest 
eroism trebuie cu atît mai mult să fie 
prezent și în viața noastră de fiecare zi, 
acum cînd sîntem animați de cele mai 
înalte idealuri ale omenirii. Este o obli
gație față de noi înșine și față de socie
tate să ne analizăm cinstit propria noa
stră activitate, să ne descoperim și să ne 
recunoaștem deschis, fără orgoliu și ru
șine, propriile lipsuri și slăbiciuni. Căci, 
a fi 
rind 
care
bine, care e capabil să-și vadă greșelile la 
timp și să-și plece urechea la sfaturile to
varășilor săi, capabil să-și facă „autocritica 
prin fapte", să-și schimbe o atitudine gre-

automulțumit înseamnă în primul 
a fi nesincer cu tine însuți. Tinărul 
învață să se muncească mereu mai

șită și să-și reorganizeze felul de lucru 
— acel tînăr merită toată stima. Cel 
sincer și exigent față de sine însuși poa
te fi sincer, exigent, necruțător și față 
de lipsurile altora, oricare ar fi aceștia, 
chiar prietenii săi cei mai buni. Poate 
mai mult decît în alte lucruri, în folosi
rea criticii constructive se oglindește de 
minune demnitatea omului liber, stăpîn 
pe munca sa și grijuliu pentru activitatea 
tuturor, Care nu poate fi indiferent în 
fața nici unei știrbiri a intereselor celor 
ce muncesc, și care dorește sincer să-și 
ajute semenii de care-1 leagă relațiile noi, 
socialiste, de colaborare și ajutor reci
proc.

Construirea socialismului în patria noa
stră este o operă complexă și multilate
rală. Socialismul înseamnă atît dezvolta
rea economiei, îmbunătățirea condițiilor 
materiale ale vieții oamenilor cît și orga
nizarea unor relații de tip nou între oa
meni, a unei noi conduite morale în via
ța de toate zilele a fiecăruia. Procesul 
uriaș de transformare a societății și a 
relațiilor sociale se face concomitent cu 
transformarea conștiinței oamenilor care 
zi de zi respiră sensul vieții noi, socia
liste. Dar dezvoltarea moralei comuniste 
în viața de toate zilele a oamenilor nu se 
realizează de la sine c.a un proces spon
tan,, ci pe baza întregii munci politice de 
educație care șe desfășoară în țara noa
stră sub conducerea partidului, pe baza 
promovării relațiilor și însușirilor uma
ne de tip nou.

Morala comunistă este morala ideolo
giei comuniste. Tocmai de aceea are o 
deosebită însemnătate răspîndirea largă 
a învățăturii marxist-leniniste și a cultu
rii socialiste în mase. Faptele celor din 
jurul nostru ca șf cele ale noastre capătă 
semnificație și adâncuri noi cînd le pri
vim nu ca fapte întâmplătoare ci ca ex
presii ale unui crez moral-ideologic.

Sub ochii noștri se..........................
moralei noi comuniste, 
nui cald sentiment de 
fiilor pentru idealurile 
lismiulu'i, pentru viață, 
pentru dreptate socială, pentru bine, cin
ste și sinceritate, cît și 
nou și puternic sentiment de ură față de 
minciună, față de trufie, de ipocrizie, de 
lene și oportunism. Principiile ideologiei 
și moralei socialiste generează totodată 
și cele mai înalte sentimente morale. Ele 
înnobilează sufletul omului, îi face viața, 
mai frumoasă, îi dă noi puteri în lupta 
pe care o duce.

dezvoltă victoria 
atît sub forma în
drăgește a oame- 
înalte ale socia- 
pentru progres,

sub aceea a unui

devotament, au reușit să dezvolte 
industria petroliferă din patria 
noastră la culmi la care burghezia 
nici nu s-a gîndit vreodată. Nici 
unul din rezultatele obținute nu 
ar fi fost însă posibile dacă țara 
noastră n-ar fi primit încă din 
primele zile de după eliberare, a- 
jutorul neprecupețit al Uniunii 
Sovietice atît în utilaje și mijloa
ce de transport care lipseau a- 
proape complect, cît și în cadre 
de tehnicieni.

Dezmințind teoria lansată de 
imperialiști cu privire la „epuiza
rea zăcămînleior noastre petroli
fere", in țara noastră au apărut 
după eliberare noi regiuni petroli
fere în Muntenia, Moldova și Ol
tenia iar multe din șantierele 
vechi s-au extins considerabil. Nu
mai în anul 1953 numărul metrilor 
forați pentru exploatare a întrecut 
numărul de metri iorați pentru ex
plorară în 15 ani dinainte de na
ționalizare.

Țara noastră importa pînă în 
1940, 99 la sută din instalațiile de 
foraj și extracție iar toate insta
lațiile de prelucrare erau străine.

Partidul și guvernul au acordat 
o atenție deosebită dezvoltării 
continue a industriei noastre
petrol. După naționalizare se în
cepe în țara noastră o muncă asi
duă pentru rezolvarea în țară a 
problemei utilajului petroliier și 
în special a celui de foraj. Avind 
ajutorul Uniunii Sovietice care 
ne-a pus la dispoziție mașini unel
te, documentație și tehnicieni, în 
țara noastră se profilează cîteva 
uzine pentru fabricare și altele 
pentru repararea utilajului petroli
fer. Astfel, pentru prima dată în 
istoria țării noastre Uzina „1 Mei" 
începe să fabrice de la instalații 
complecte do foraj cu aburi pen
tru adincimi de 2.500 m., pînă la 
utilaj modern ce stă la nivelul teh
nicii mondiale cum sînt, de exem
plu, instalațiile de foraj 4D, 5D și 
4LD pentru 3.500 m. adincime, e- 
chipato cu motoare Diesel de 
450 C.P.

De asemenea, se fabrică în țară 
prăjini grele, racorduri speciale, 
mașini cu aburi, tije de pompaj, 
unități de pompaj, sape cu . role, 
prăjini și burlane de foraj, țevi de 
extracție, aparatură și instalații 
pentru rafinării etc. Astăzi, țara 
noastră nu numai că își rezolvă în 
întregime nevoile de utilaj dar 
produce și pentru export, utilajul 
petrolifer ducînd mesajul succese
lor noastre în multe țări ale glo
bului. Utilajul nostru petrolifer 
este exportat în Bulgaria, Albania, 
China, Coreea, India și în ■ alte 
țări.

In domeniul prelucrării petrolu
lui, s-au obținut, de asemenea, 
succese deosebite, au fost refăcu
te, mărite și modernizate toate in
stalațiile din rafinăriile bombarda
te și s-au construit sau se constru
iesc noi rafinării moderne de mare 
capacitate cum sînt, de exemplu, 
rafinăria 8 Dărmănești, 10 Borzești 
și marele complex „Blocul de 
Ulei" de la Ploești

Industria petrochimică va căpă
ta în viitorii ani în lumina indi
cațiilor Congresului al II-lea al 
P.M.R. o mare dezvoltare. Astfel, 
s-au construit și sînt în curs de 
construcție instalații pentru pro
ducția de mase plastice, cauciuc 
sintetic, fibre sintetice, alcooli și 
acizi grași sintetici, detergenți, 
insecticide, erbicide etc.

O grijă deosebită s-a acordat 
producerii de bunurî de larg con
sum cum sînt gazele lichefiate 
pentru consum casnic. Dacă în 
1938 Se produceau 131.000 butelii 
acum se încarcă anual peste 
4.000.000 butelii „aragaz". Pro
ducția de petrol a țării noastre 
care scăzuse catastrofal înainte de 
eliberarea țării, a cunoscut ca și 
întreaga noastră economie o cre
ștere deosebită, ajungîndu-se la 
11.180.290 tone în 1957 fată de 
6.594.252 tone în 1938 și 3.519.190 
tone în 1944.

Exportul produselor petrolifere 
deține un loc de frunte în comer
țul exterior al țării noastre, pro
dusele noastre petrolifere fiind 
astăzi exportate în peste 22 de 
țări din Europa, Asia și Africa.

Dacă pînă în 1948 nu a existat 
în țara noastră nici un fel de 
bază de cercetări științifice și in
stitute de proiectări, în anii regi
mului de democrație populară au 
luat ființă Institutul de cercetări 
pentru foraj extracție și gaze din 
Cîmpina, Institutul Petrochim pen
tru problemele prelucrării și chi
mizării petrolului, Institutul de 
proiectări schele, Institutul de

proiectări rafinării, precum și In
stitutul de proiectări utilaje petro
lifere în care lucrează sute de in
gineri și tehnicieni de înaltă ca
lificare și cu experiență în indu
stria de petrol și industria chi
mică.

Oamenii muncii din industria 
de petrol, educați de partid, au 
dovedit cu prisosință priceperea și 
iscusința lor, contrar afirmațiilor 
societăților petrolifere care-i des
considerau. Ei nu numai că pro
duc utilaj de o înaltă tehnicitate, 
dar îl și mînuiesc calificat, apli- 
cînd și descoperind noi metode și 
mijloace de muneă.

Dragostea și devotamentul oa
menilor muncii petroliști pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern pentru construi
rea socialismului în patria noastră 
esto dovedită și de numărul mare 
de invenții și inovații propuse și 
aplicata în industria de petrol.

O grijă deosebită acordă parti
dul și guvernul creșterii și creării 
de cadre tot mas calificate pentru 
industria de petrol la dispoziția 
căreia s-a creat o rețea întreagă 
de școli și cursuri cu și fără scoa
tere din producție. începînd din 
anul 1949 pînă în prezent, au fost 
pregătite prin diversele școli și 
cursuri peste 75.000 cadre de mun
citori, ingineri și tehnicieni.

Prin școlile profesionale au mai 
fost pregătiți începând din 1932 
pînă în 1956, peste 3.080 munci
tori calificați.

Au fost înființate școli profesio
nale de ucenici cu durata de 2—3 
ani prin care au trecut pînă acum 
peste 5.000 elevi* Pentru persona
lul tehnic mediu au fost înființate 
școli medii tehnice de 4 ani care 
din 1956 au fost transformate în 
școli tehnice de maiștri. Aceste 
școli au dat pînă în prezent a- 
proape 3.000 de tehnicieni.

Pentru cadrele superioare s-a 
înființat un institut de învățământ 
superior, „Institutul de Petrol, Gaze 
și Geologie" care a fost absolvit 
pînă în 1957 de 1.146 ingineri. De 
asemenea, la acest institut și-au 
făcut studiile 114 studenți străini 
din 18 țări.

Numeroase cadre au fost trimi
se, de asemenea, la specializare în 
U.R.S.S. și în alte țări.

Continjînd tradițiile eroice de 
muncă și luptă ale înaintașilor lor, 
petroliștii noștri se străduiesc să-și 
îndeplinească cu cinste sarcinile 
încredințate de partid, dînd pa
triei mai mult țiței, mai multe 
produse albe, contribuind prin 
munca lor eroică la dezvoltarea 
continuă a economiei noastre na
ționale.

*A'
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Cu prilejul aniversării 
Armatei Populare Polone

Cu prilejul celei de-a 15-a ani» 
versări a Armatei Populare Polo
neze, în cursul dimineții de. sîm
bătă, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Polone la 
București, Janusz Zambrowicz, în
soțit de colonel Roman Szczepa- 
niak, atașat militar, naval și al 
aerului, și de membri ai ambasadei 
au depus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe și ai Ministeru
lui Forțelor Armate ale R.P. Ro
mine.

In aceeași dimineață ambasa
dorul R.P. Polone la București,- 
Janusz Zambrowicz, însoțit de 
colonel Roman Szczepaniak, ata
șat militar naval și al aerului, și 
de membri ai ambasadei, au de
pus o coroană de flori la 'Monu
mentul Eroilor Sovietici din pia
ța Victoriei.

La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe și ai Ministeru
lui Forțelor Armate ale R.P. Ro
mine.

Au fost de față Vi F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
general-maior I. P. Juravlev, a- 
tașat militar, naval și al aerului, 
și alți membri ai- ambasadei.

★
Sîmbătă seara, atașatul militar 

al Republicii Populare Polone la 
București, colonel Roman' Szcze
paniak, a oferit un cocktail cu 
prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a Armatei Populare Polone

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, general-lo- 
cotenent Floca Ârhip și gene, 
ral-locotenent I. Tutoveanu, ad- 
juncți ai Ministrului Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne, 
Petre Drăgoescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, A. 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, V. Steriopol, 
adjunct al ministrului Comerțu
lui, M. Macăvei, președinte de 
onoare al institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, Dionisie Ionesco, șeful cere
monialului de stat. Al Buican, vice, 
președinte al I.R.R.C.S., generali 
și ofițeri superiori din Ministerul 
Forțelor Armate ale R.P. Romîne, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, ziariști.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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S.U.A. caută noi motive 
pentru a-și continua 

agresiunea în Orientul Mijlociu
— Declarația delegației sovietice 
Ia Adunarea Generală a O.N.U. —

Să înceteze amestecul S.U.A
în treburile interne ale R. P. Chineze!

PEKIN 11 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : Ziarul „Jenminji
bao" din 11 octombrie a publicat 
un articol de fond consacrat me
sajului lui Pin De-huai, ministrul 
Apărării al R. P. Chineze, adre
sat compatrioților ' din Taivan. In 
articol se spune: Au trecut șase 
zile de cînd Pin De-huai, ministrul 
Apărării al R. P. Chineze, a a- 
dresat un mesaj compatrioților din 
Taivan. Păturile largi ale com
patrioților — militari și civili din 
Taivan, Penhuledao, Țzînmîndao 
și Matsushan au întîmpinat cu 
bucurie acest mesaj. In inimile 
oamenilor a reînviat speranța în
tr-o reglementare pașnică. Or, nu 
se poate socoti că părerile expri
mate de autoritățile din Țaivan la 
acest mesaj ar fi serioase și sin
cere. Acestea răspîndesc fel de fel 
de versiuni, afirmînd, de exemplu, 
că mesajul sus-menționat ar fi o 
„înșelăciune", că ar urmări, chi
purile, un „răgaz înainte de o 
nouă ofensivă", că mesajul ar fi 
dictat de o încercare de a obține 
o „capitulare necondiționată" etc.

Toți aceia, subliniază „Jenmin
jibao", care au meditat temeinic 
pot vedea lesne că această propu
nere nu constituie o „înșelăciune", 
întrucît bombardamentele de arti
lerie au încetat cu adevărat; a- 
ccasta nu este nici un „răgaz". 
De ce ar avea nevoie de un „ră
gaz" puternica armată populară 
de eliberare ?

în continuare „Jenminjibao" su
bliniază că treburile interne ale 
Chinei trebuie să fie rezolvate de 
poporul chinez însuși.

Poporul chinez, subliniază zia
rul, a respins încă de mult, cu 
hotărîre așa-zisa „încetare a focu
lui" despre care vorbesc într-una 
S.U.A., nu numai pentru că între 
China și S.U.A. nu există război 
ci — ceea ce este mai important 
k— deoarece S.U.A. leagă de „în
cetarea focului" planuri negre. 
Scopul acestor planuri este de a 
sili China să accepte extinderea 
de către Statele Unite a agresiunii 
din Taivan și Penhuledao asupra 
insulelor Țzînmîndao și Matsus
han de a legaliza agresiunea

I

Un articol de fond 
publicat în „Jeamiojibao"
S.U.A., de a lega mîinile poporului 
chinez în acțiunea de eliberare a 
Taivanului și a insulelor de coas
tă. Poporul chinez nu poate să 
admită acest lucru.

Din moment ce Dulles spune că 
va contribui la înfăptuirea „drep
tății și realizarea unei păci trai
nice", S.U.A. trebuie să demon
streze sinceritatea vorbelor lor 
prin îndeplinirea următoarelor 
condiții: să înceteze escortarea 
navelor ciankaișiste, să nu mai 
pătrundă în apele teritoriale și în 
spațiul aerian al părții continen
tale a Chinei, să pună capăt pro-

vocărilor militare, amenințărilor 
cu războiul și amestecului în tre
burile interne ale Chinei, să-și re
tragă forțele armate din Taivan și 
Penhuledao. Dacă aceste condiții 
nu vor fi îndeplinite, întreabă 
„Jenminjibao", se poate oare vorbi 
de o „contribuție la înfăptuirea 
dreptății și a unei păci trainice"? 
China dorește să duca tratative cu 
S.U.A. în vederea reglementării 
pașnice a litigiilor existente între 
cele două țări.

Asemenea tratative se duc la 
Varșovia. în prezent întrebarea 
care se pune este următoarea: 
S.U.A. doresc oare în mod sincer 
rezolvarea litigiilor ? îndeplinirea 
celor cinci condiții mai sus-men- 

a

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: Secretarul ge
neral al O.N.U. a trimis delega
țiilor care participă la cea de-a 
13-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.. ca anexă la raportul 
său din 29 septembrie 1958, me
morandumul guvernului S.U.A. 
cu privire la retragerea trupelor 
sale din Liban.

In memorandum se spune că 
se prevede ca retragerea trupelor 
americane din Liban să fie ter
minată la sfîrșitul lunii octom
brie, „dacă nu se vor petrece eve
nimente neprevăzute".

In legătură cu aceasta, la 10 
octombrie delegația sovietică la 
cea de-a 13-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a făcut o de
clarație în care se spune :

Rezerva menționată în memo
randumul guvernului S.U.A. ara
tă fără nici un echivoc că in

S.U.A. mai există încă persoane 
care nu au renunțat la planurile 
de continuare a ocupării Libanu
lui de către trupele americane. 
Pentru toată lumea este limpede 
că dată fiind prezența trupelor 
S.U.A. în Liban și amestecul ne
încetat al reprezentanților ameri
cani oficiali în treburile interne 
ale acestei țări, în favoarea ad
versarilor actualului guvern, exi
stă în permanență 
de a crea asemenea 
„neprevăzute".

Astfel, adueîndu-și 
gal trupele în Liban 
pretexte false, S.U.A. continuă să 
caute mereu noi motive pentru 
a-și justifica acțiunile agresive în 
Orientul Apropiat și Mijlociu, 
punînd într-o primejdie directă 
securitatea statelor arabe care au 
pășit pe calea dezvoltării națio
nale independente.

posibilitatea 
împrejurări

în mod ile- 
sub diferite

Opinia publică libaneză sprijină 
guvernul Karami

ționate constituie o încercare 
sincerității S.U.A.
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Iau ființa noi unități ale miliției 
po

PEKIN 11 (Agerpres). — China
Nouă transmite : In majoritatea 
provinciilor, orașelor și regiunilor 
autonome din China s-a procedat 
la înarmarea întregului popor. 
Sute de milioane de bărbați și 
femei, membri ai miliției populare, 
au format mii de divizii și regi
mente alcătuind o armată de 
muncă și luptă.

Amploarea înarmării întregului 
popor este fără precedent în isto
ria Chinei. In ultima lună poporul 
chinez de 600 milioane, indignat 
de provocările militare ale impe
rialismului american în regiunea 
strîmtorii Taivan, a început să se 
înarmeze în mod hotărît pentru 
a-și apăra patria. In capitala țării 
miliția populară numără 2,2 mi
lioane oameni care au creat 155

de divizii, 345 de regimente, 
batalioane, 453 de companii.

In provincia Henan întreaga 
populație adultă — 20 milioane 
oameni — s-a încadrat în miliția 
populară.

Efectivul miliției populare din 
provincia Sîciuan se cifrează la 
30 milioane oameni. In provincia 
Cijețzian și în Mongolia interioa
ră fiecare al 3-lea cetățean este 
încadrat in rîndurile miliției popu
lare. In provincia Fuțzian din 14 
milioane de locuitori aproape toți 
bărbații și femeile între 16 și 50 
ani fac parte din miliția popu
lară.

Traducînd în viață principiul 
„îmbinării milităriei cu munca" 
membrii miliției populare mun
cesc, învață și în același timp fac 
instrucție militară.

guvernul
BEIRUT 11. (Agerpres). — 

Criza politică din Liban con
tinuă. După cum relatează presa, 
în urma numeroaselor consultări 
cu oameni politici, de stat și 
personalități religioase, Șehab, 
președintele Libanului, a renunțat 
la id.eea creării unui guvern mi
litar. Ca și pînă în prezent opi-

nia publică libaneză insistă 
guvernul Iu; Rașid Karami 
nu-și dea demisia. După cum 
mai anunțat în ultimele două 
zile, la Beirut au avut loc de
monstrații ale populației, sub lo
zinca „Karami nu trebuie să-și 
dea demisia".

In legătură cu retragerea trupelor 
engleze din Iordania

CAIRO 11 (Agerpres).— După 
cum anunță observatorul politic 
al ziarului „Al-Ahram" guvernul 
Angliei a adresat guvernului 
R.A.U. rugămintea de a-i da posi
bilitatea să-și evacueze trupele 
engleze din Iordania pe calea

aerului prin regiunea siriană 
R.A.U.

In răspunsul său, guvernul 
R.A.U. a consimțit ca trupele en
gleze să fie evacuate prin regiu
nea siriană.

Tineretul sovietic participă cu entuziasm la marile construcții. In fotografie: un tren cu 
tineri din Moscova care pleacă spre orașul polar Norilsk, la noile construcții, J

Comunicatul Consiliului Mondial al Păcii
Guvernul R. D. G. propune 

lărgirea comerțului intergerman
Noi provocări ale imperialiștilor 

americani
PEKIN 11 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite: La 11 octom
brie două nave de război ameri
cane au pătruns în apele terito
riale chineze din regiunile Matsu 
și Pintan din provincia Fuțzian 
iar două avioane de luptă ameri-

cane au violat spațiul aerian din 
aceeași regiune.

Purtătorul de cuvînt al 'Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost autorizat să 
cel de-al 28-lea avertisment 
potriva acestei provocări.

dea 
îm-

PRAGA 11 (Agerpres). — CE
TERA transmite: Consiliul Mon
dial al Păcii a., dat publicității un 
comunicat în care se spune prin
tre altele :

Conferința internațională pentru 
interzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen, care a avut loc la To
kio între 15 și 20 august, a pro
pus tuturor forțelor care luptă 
pentru pace să participe în pe
rioada 15 octombrie—15 noiembrie

l>

la Luna internațională a acțiuni
lor comune în lupta pentru înce
tarea experiențelor cu arma nu
cleară, interzicerea armei .nu
cleare, dezarmare generală, res
pectarea necondiționată a indepen
denței popoarelor.

Consiliul Mondial al Păcii 
cheamă mișcările naționale din 
diferite țări să sprijine această 
inițiativă și să înceapă pe scară 
largă realizarea acțiunilor co
mune.

BERLIN 11. — Corespondentul 
Agerpres transmite: La 10 octom
brie a avut loc la Departamentul 
presei de pe lingă primul ministru 
al R. D. Germane o conferință 
de presă pentru ziariștii germani 
și străini în cadrul căreia a luat 
cuvîntul H. Rau, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru 
al Comerțului Exterior și Inter- 
german.

H. Rau a propus să se încheie 
între guvernele R.D.G. și R.F.G., 
în afară de acordurile existente 
privind comerțul intergerman, un 
acord special privind schimbul de 
mărfuri în valoare de 1.100.000.000 
mărci, adică cîte 550.000.000 mărci 
de fiecare parte. In afară de a-

ceasta, R.D. Germană este gata, 
dacă Germania occidentală va 
dori acest lucru, să discute cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste problema achiziții
lor suplimentare de oțel și să elas 
boreze propunerile corespunză
toare.

OBSTACOLE...
Guvernul american caută motive pentru a împiedica retragerea tru

pelor lor din Liban.

»-

Motive serioase ne împiedică!».
* * Desen de NEL COBAR

Acțiuni provocatoare ale S. U. A 
împotriva Uniunii Sovietice

MOSCOVA 11 (Agerpres). — cuprinde dispozitive cu funcționare 
TASS transmite: La 11 octombrie 
a avut loc la Moscova o conferință 
de presă pentru ziariștii sovietici 
și străini, organizată de către De
partamentul de presă din Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

In declarația sa făcută la con
ferința de presă, Aleksei Popov, 
director ad-interim al Departa
mentului de presă din Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., a 
arătat că în ultima vreme în spa
țiul aerian al U.R.S.S. au fost 
capturate cîteva baloane aeriene 
avînd la bord un aparataj care

automată. Inscripțiile existente pe 
aparataj, a precizat Popov, dove
desc că el a fost fabricat în S.U.A. 
și că lansarea lui se efectuează 
de către forțele militare aeriene 
americane în vederea fotografierii 
aeriene a diferitelor obiective.

Ziariștilor le-a fost prezentat 
unul din baloanele capturate, pre
cum și pelicule și fotografii. Aces
tea dovedesc în mod grăitor că or
ganele militare americane desfă
șoară o activitate pentru a fixa 
obiective în U.R.S.S. cu ajutorul 
baloanelor aeriene, în vederea tri
miterii armei racheta.

Colonelul Taranfov, expert teh
nic, luînd cuvîntul în continuare, 
a declarat că aerostatul american 
capturat pe teritoriul U.R.S.S. este 
destinat efectuării recunoașterii 
fotografice aeriene. La bordul ae
rostatului nu s-au descoperit apa* 
rate pentru cercetări meteorolo
gice.

Corespondenților li s-a declarat 
că și Uniunea Sovietică dispune 
de posibilitatea de a lansa aseme
nea aerostate. U.R.S.S. însă, res- 
pectînd suveranitatea celorlalte 
state, nu permite zborurile baloa
nelor sale pe teritoriul străin.

Au luat sfîrșit tratativele dintre delegațiile 
R. P. Bulgaria și R. D. Germană

SOFIA 11 (Agerpres). — La 
10 octombrie au luat sfîrșit la 
Sofia tratativele dintre delegațiile 
de partid șj guvernamentale ale 
Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Democrate Germane, 
care s-au desfășurat într-o atmo
sferă de înțelegere reciprocă cor-

dială și unitate deplină de vederi 
în toate problemele. La Consiliul 
de Miniștri ai Republicii Populare 
Bulgaria a avut loc într-o atmo
sferă festivă semnarea comunica
tului cu privire Ia tratativele 
dintre delegațiile de partid și gu
vernamentale ale celor două țări.

La Cape Canaveral a fost lansată 
o rachetă americană spre Lună

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile de 
presă americane de la Cape Cana
veral (statul Florida), la 11 octom
brie, la ora 8,42 g.m.t. forțele mi
litare aeriene ale S.U.A. au lan
sat o rachetă spre lună.

La 11 octombrie, după 5 ore și

jumătate de la lansarea rachetei 
în direcția lunii, Ministerul Apă
rării al S.U.A. a declarat că deo
camdată nu se poate stabili dacă 
racheta se va apropia de lună.

Racheta urmează in prezent o 
traiectorie ceva mai sus dccît se 
prevăzuse.

; Petrol... Petrol.
f Nu i-au cîntat poeții ode și 
nici cîntece nu i s-au înălțat. Dar 
de un veac încheiat multe pa
gini ale istoriei au fost scrise cu 
țiței. Cu sînge și țiței, deopotrivă. 
Cînd Edwin Drake a făcut, în 
1859, primul sondaj folosind teh
nica puțurilor arteziene, nimeni, 
aici cei înzestrați cu cea mai ex
travagantă fantezie, nu și-ar fi pu
tut închipui aspectele tragice, lan
țurile de măceluri, opresiuni și 
agresiuni, perfidia și intrigile ce 
aveau să însoțească exploatarea in
tensivă a petrolului de către mo
nopolurile capitaliste.

Descoperirea țițeiului și a moto
rului Diesel au dus la dezvoltarea 
uluitoare a tehnicii, la industriali
zare, la progres. Dar tot odată i-a 
creat și pe acei sălbateci „uzur
patori de guverne" cum i-a numit 
un om politic american pe capii 
trusturilor petrolifere.

Petrol... Petrol...
John Rockefeller I, întemeieto

rul dinastiei, spunea plin de sine: 
„Petrolul dă putere și bogăție". 
Aceasta era adevărat pentru el, 
pentru trusturile petrolifere care 
reușiseră să subordoneze interese
lor lor nu numai pe micii poten
tați ai unor țări posesoare de țiței 
dar însuși guvernul S.U.A.

In schimb multe țări mici au 
descoperit „nenorocirea de a avea 
petrol". Pentru că decenii de-a 
rîndul peUolul a însemnat pentru 
ele — pentru unele continuă să 
însemne și astăzi — pierderea in
dependenței, nesocotirea drepturi
lor și aspirațiilor naționale, înă
bușirea prin forță a mișcărilor de 
independență, mizerie, sărăcie. 
Trusturile petrolifere au dovedit

în numeroase rînduri că ele nu 
se împiedică de considerente mo
rale și de scrupule, că nu găsesc 
nimic prea înjositor, nimic prea 
mîrșav, dacă lor le este de cel mai 
mic folos. Șantajul, amenințarea 
cu represalii și chiar folosirea for
ței sînt întrebuințate pe rînd fără 
remușcări. Istoria jefuirii sînge- 
roase a Americii Latine ți a O- 
rientuluî Mijlociu se împletește 
tragic cu istoria îmbogățirii ma
rilor trei ai petrolului: „Standard 
Oil Company", „Gulf Oil Com
pany" și „Royal Dutch Schehel", 
adică cu a lui Rockefeller, Mor
gan și Deterding.

Petrol.» Petrol.» ’’’
Mai întîi, în Orientul Apropiat 

au fost doi de M, ca locuri de pe
lerinaj : Mecca și Medina. A apă
rut apoi cel de al treilea M, 
Mossul unde pelerinajul îl făceau 
trimișii lui „Royal Dutch" ai lui 
„Anglo-lranian Petroleum", ai 
„Concordiei", ai lui „Standard 
Oii". Trusturile descoperiseră pe
trolul arab, iar popoarele din a- 
ceastă regiune descopereau că el 
este o mare nenorocire. Nimic nu 
i-a părut prea greu guvernului 
britanic și nimic n-a rămas nefo
losit de „Intcligence Service" și 
de diplomația engleză pentru a 
pune mîna pe petrolul Orientului 
Apropiat. Anglia a folosit în a- 
vantajul ei dorința de indepen
dență a arabilor și visul secular 
de a scăpa de sub jugul otoman 
și, întrebuințînd viclenia, a îm- 
pînzit Orientul Mijlociu cu o serie 
de state divizînd poporul arab, în- 
vrăjbindu-1 și dăruindu-i o serie 
de șeiei și pași de tipul agenților 
englezi Lawrence, Glubb și Philby. 
Poporul arab trădat de căpeteniile

sale devenite stipendiați ai mono
polurilor petrolifere a primit în 
locul cătușelor feudalilor turci pe 
cele mai crunte ale capitaliștilor 
englezi. Această victorie i-a îmbă
tat pe monopolijtii englezi și pe

monopoliste americane, pe terito- din Orientul Arab s-a confundat 
riul american și acum erau în 
căutarea altor teritorii de acapa
rat. Guvernul american și-a amin
tit subit că dăduse bani și împru
muturi aliaților francezi și englezi 
în primul război mondial, iar a- 
ceștia au aflat că Washingtonul 
nu face daruri de pomană, înțe- 
legînd astfel că dictonul latin 
„Tinleo Danaos et dona ferentes" 
(„mă tem de greci chiar cînd fac 
daruri") se aplică Me minune în 
epoca modernă aliatului ameri
can. Așa se face că la castelul sco
țian „Achnacarry" a avut loe în 
1928 o vînătoare de cocoși iar 
gloanțele trase acolo le-au simțit 
repede popoarele arabe, muncito
rii venezueleni și greviștii romîni 
de la schelele petrolifere ale trus-

Petrol... Petrol.»
Sfîrșitul celui de-al doilea răz- 

Lupta pentru putere • boț mondial a adus modificări în 
politica internațională, schimbări 
în raportul de forțe pe plan mon
dial. Desprinderea unor țări din 
lanțul capitalist, existența unui 
lagăr socialist unitar, a favorizat 
lupta popoarelor coloniale pentru 
libertate și independență, a favo
rizat creșterea mișcărilor de inde
pendență, a acțiunilor împotriva 
exploatării trusturilor capitaliste 
internaționale. Pentru țările mici 
posesoare de petrol exemplul Ro- 
mîniei a devenit ispititor. Romînia 
burgheză era o semi-colonie a 
trusturilor anglo-franco-america- 

ne. Petrolul Romîniei era jefuit 
de „Standard Oil" și de „Royal 
Dutch". Eliberarea țării și instau-

cu lupta împotriva monopolurilor 
americane.
din Argentina și Brazilia a fost 
adeseori legată de încercările a- 
mericanilor de a pune mîna pe 
petrolul acestor țări, de multă 
vreme naționalizat. Departamen
tul de Stat, prin secretând său 
Kellog n-a ezitat să pună la cale 
masacre cînd Peru, Columbia și 
Bolivia au vrut să înjghebeze o 
cooperație interstatală pentru ex
ploatarea petrolului, restabilind 
astfel în mod sîngeros dominația 
lui „Gulf Oii". în ce privește Me
xicul, amestecul și presiunile au 
fost și mai evidente. Puternic iz
vor de petrol, Mexicul ă trezit 
pofta englezilor și apoi pe cea a 
americanilor care au reușit la un

Incursiune în istoria
sîngeroasă a petrolului

cei francezi, de asemenea strecu- 
rați în Orientul Arab, care ere- 
zîndu-se stăpîni ai lumii au sem
nat la San-Remo o convenție con
form căreia urmau să-și împartă 
petrolul din Orientul Mijlociu și 
cel din Romînia. Drept care în ță
rile arabe a început o succesiune 
de guverne alcătuite din „mari 
prieteni ai Franței" și „mari prie
teni ai Angliei". Aceștia erau în 
adevăr mari prieteni însă ai trus
turilor petrolifere, dar totodată 
erau și mari dușmani ai propriilor 
lor popoare. Ei se întreceau în a 
creia avantajii marilor mono
poluri. «

Șefii trusturilor petrolifere en
gleze au uitat un singur lucru și 
anume că pe lume există și trus
turi petrolifere americane. A- 
cestea terminaseră tocmai de devo
rat sursele petrolifere din Ame
rica Latină, stabiliseră zonele de 
influență între diversele grupuri

turilor engleze și americane Ț s-au 
întocmit acolo actele de naștere 
rJe celui mai mare și mai puternic 
cartel internațional format din mo
nopolurile americane și engleze. 
Lumea capitalistă a fost din nou 
împărțită, — ceva mai tîrziu, 
după cel de al doilea război mon
dial urmind să fie din nou divi
zată — conform intereselor trus
turilor petrolifere Rockefeller, 
Morgan și Mellon care-și rezervau 
partea leului.

Petrol... Petrol...
Trusturile americane s-au dove

dit a fi de o ferocitate -fără egal. 
Acțiunile întreprinse în America 
Latină sînt de o violență nemaipo
menită. Rockefeller și Morgan au 
finanțat rebeliuni, au cumpărat 
guverne și generali, au tras în 
muncitorii din Peru și din Mexic, 
din Venezuela și Columbia. Lupta 
pentru independență a popoarelor 
din America Latină ca și a celor

moment dat să domine piața pe
troliferă mexicană. Sub presiunea 
maselor, guvernul mexican al pre
ședintelui Calles a adoptat „legea 
petrolului" prin care s-a reglemen
tat regimul concesiunilor. Același 
Kellog a început intrigi și finan
țarea comploturilor, a „revoluți
ilor" comandate la sediul „Stan
dard Oill". Mai tîrziu cînd guver
nul mexican a cerut să se respecte 
revendicările muncitorilor pentru 
sporirea salariilor și respectarea 
asigurărilor sociale, aceleași trus
turi americane după ce au refuzat 
satisfacerea revendicărilor, au pus 
din nou la cale tulburări, urmate 
apoi, după expropierea întreprin
derilor străine, de boicot. Atunci 

populară 
este că se 
dumnezeu 
Statele U-

s-a născut zicătoarea 
„Nenorocirea Mexicului 
află atît de departe de 
ți atît de aproape de 
nite". <•4* k1.

rarea regimului de democrație- 
populară a adus mari schimbări 
iu industria petroliferă. Aceasta a 
luat o dezvoltare nemaiîntîlnită, 
exploatarea de țiței ajungînd la 
cifre necunoscute înainte. Dar 
lucrul cel mai deosebit a fost acela 
că Romînia, o țară mică a reușit 
să creeze și să dezvolte o industrie 
de utilaj petrolifer care nu numai 
că a asigurat consumul intern dar 
poate să satisfacă și cerințele ex
portului. Astăzi, Romînia vinde u- 
tilaj petrolifer în numeroase țări 
ale Asiei și chiar Franței, care 
preferă uneori produsele noastre 
celor americane. Dezvoltarea in
dustriei petrolifere romînești este 
o dovadă a realizărilor de care 
este capabil un popor stăpîn pe 
soarta lui.

Pilda succeselor țărilor sociali
ste, a dezvoltării industriilor, a 
creșterii continue a nivelului de

viață constituie o încurajare pen- 
■ tru toate popoarele coloniale. A- 
i ceasta a intluențat în mare măsură 
i acțiunile popoarelor coloniale 
• aflate în luptă pentru independen- 
i ța și împotriva trusturilor petro

lifere. Faptul că o mare putere ca 
Uniunea Sovietică a încheiat tra
tate comerciale cu Egiptul, Siria, 
Yemenul, Afganistanul, cu 
negociează pe picior de 
tale,
tor state coloniale și țări slab 
dezvoltate, că există și alt mod de 
a face comerț și anume acela prin 
care independența țării este respec
tată. Aceasta a dat o lovitură pu
ternică trusturilor care vor să 
cumpere în continuare petrolul la 
prețuri scăzute fără să le pese de 
nevoile popoarelor proprietare.
Bineînțeles că puterile capitaliste 

n-au vrut să se plece atît de ușor 
în fața luptei popoarelor, n-au 
vrut să admită sensul istoriei și 
nici învățămintele ei. Istoria ulti
mului deceniu din Orientul Mij
lociu și din America Latină este 
plină de planuri, acțiuni ale trus
turilor petrolifere și ale statelor ca
pitaliste pentru a împiedica elibe
rarea țărilor posesoare de petrol 
de sub jugul colonialist. Pentru a- 
ceasta s-a folosit o gamă întreagă 
de acțiuni, pornind de la obișnui
tele acte diplomatice și pînă la 
fățișe desfășurări de forțe. în spa
tele pactului de la Bagdad, înjghe
bat cu mare caznă, discreditat 
complect în urma proclamării Re
publicii Irak, se aflau interesele 
petrolifere ale Angliei. Printre 
rîndurile doctrinei Dulles—Eisen
hower se citesc destul de clar 
acelea ale doctrinei Rockefeller, 
care preconizează pentru apăra
rea intereselor petrolifere chiar 
și declanșarea unui război pustii
tor. Că trusturile sînt în stare să 
facă lucrul acesta s-a văzut recent 
în acțiunile agresive ale trupelor 
americane împotriva Iordaniei și 
Libanului. Numai că vremurile 
noastre nu mai sînt acelea ale lor
dului Palmerston cînd două lovi
turi de tun înfricoșau popoarele 1 
coloniale. Acțiunile agresive ale j 
puterilor imperialiste s-au lovit 
acum de puternica rezistență a ță-

care
. . egali-

a arătat acestor țări și al-

• rilor din Orientul Arab ca și de 
protestele vehemente ale popoarelor

i iubitoare de pace. Statele Unite au 
: trebuit să accepte hotărîrea una

nimă a Organizației Națiunilor 
Unite, iar Anglia și Franța să su- 

i porte nu numai rușinea înfrîngerii
• în agresiunea împotriva Egiptului 
, ci și consecințele economice care

s-au resimțit multă vreme. Anglia 
n-a uitat încă imaginea străzilor 
londoneze din vremea aventurii 
din Suez. Blocarea canalului de 

1 Suez ca și tăierea pipe-linurilor de 
către Siria au făcut ca pe străzile 
Londrei să reapară, din lipsă de 
petrol, faetoanele de pe vremea 
reginii Victoria și bicicletele. Ima
ginea devine și mai tristă pentru 
englezul de rînd, cînd la ea se a- 
daugă și pierderea imensă a pres
tigiului internațional pe care l-a 
suferit atunci Anglia.

Trusturile petrolifere nu se pot 
însă împăca cu gîndul că vremea 
lor se apropie de sfîrșit și că ele 
trebuie să se plece în fața voinței 
popoarelor. Monopolurile petroli
fere americane dețin 50 la sută 
din petrolul Kuweit-ului, 40 la sută 
din cel al Iranului și monopolul 
petrolului din Arabia Saudită. 
Pierderea acestor mari resurse de 
petrol nu ar însemna numai înde
părtarea trusturilor americane din 
această zonă a lumii ci și un sem
nal pentru celelalte țări care se 
află sub influența sau dominația 
americană. De aceea guvernul a- 
merican continuă politica sa „pe 
marginea prăpăstiei“, caută să 
mențină și să intensifice încorda
rea internațională, încearcă să dea 
lovituri de forță. în spatele ac
țiunilor iresponsabile ale lui Dul
les și adepților lui se află puter- 
nicile trusturi petrolifere ameri
cane ; ele sînt acelea care dictea
ză notele diplomatice și declan
șează acțiunile de forță. Dar isto
ria n-o mai scrie azi Rockeffeler. 
Vremea cînd țările coloniale je
fuite 
glezi 
plect 
nu e 
tori ei.
bil,

de regii americani și en- 
ai petrolului vor fi com- 

stăpîne pe avuțiile proprii, 
departe. O indică mersul is- 

Ei este sigur și implaca- 
necunoscînd întoarceri.
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