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Urmind exemplul Comsomolului
Se împlinesc astăzi 36 de ani de cînd a fost creat Com- 

somolul leninist, detașamentul de avangardă al tineretului pro
gresist din lumea întreagă. De la întemeierea sa, Comsomolul 
a adus contribuții prețioase la lupta dusă de poporul sovietic 
împotriva contrarevoluției și a intervenționiștilor străini care 
voiau să lichideze puterea sovietică.

încă de la creerea sa, Comsomolul leninist s-a dovedit spri
jin de nădejde al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
rezerva nesecată de noi cadre. Alături de comuniști, 
comsomoliștii au luptat cu multă abnegație pentru desă
vârșirea construirii socialismului în Uniunea Sovietică, iar cînd 
agresorii hitleriști au atacat mișelește Țara Socialismului, Com- 
somolul a mobilizat la luptă împotriva dușmanului pe cei mai 
bunii fii ai săi. Faptele eroice de . arme, dragostea de patrie 
dusă pînă la sacrificiu a comsomoliștilor Alexandru Matrosov, 
Oleg Coșevoi, Zoia Cosmodemianscaia și a altor mii de eroi 
care și-au jertfit viața în lupta împotriva cotropitorilor fasciști, 
vor rămîne neșterse în inimile milioanelor de tineri iubitori de 
pace, cultură și progres din lumea întreagă.

Acum cînd poporul sovietic condus de partidul comunist 
construiește cu succes comunismul, comsomoliștii muncesc cu 
abnegație în toate domeniile de activitate, luptă cu forțe în
zecite pentru traducerea în viață a hotărîrilor luate de cel de 
al XlX-lea Congres al P.C.U.S. Prin munca sa rodnică, Com
somolul a cîștigat stima și dragostea întregului popor sovietic, 
se bucură de admirația și respectul tineretului din lumea în
treagă. Pentru faptele de arme săvîrșite de comsomollști în 
lupta împotriva dușmanilor interni și externi, pentru munca 
depusă în construirea socialismului, Comsomolul a fost decorat 
de- două ori cu Ordinul Lenin, precum și cu Ordinul Steagul 
Roșu "d Vmrcii nj Oidi-ul Steagul Rcjșu.

' Realizările obținute de Comsomol în educarea tineretului 
în spiritul internaționalismului proletar, al dragostei față de 
patria Sovietică se datoresc conducerii și îndrumării lui perma
nente de către Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Atenția 
și dragostea cu care Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
s-a ocupat de educarea comunistă a comsomoliștilor este oglin
dită prin fapte grăitoare. Milioane de tineri sovietici sînt în 
fruntea întrecerii socialiste, aplică metode înaintate, sînt luptă
tori neobosiți pe tărîmul noului. Conștienți că numai prin ridi
carea neîncetată a nivelului politic, profesional și cultural pot 
contribui cu mai mult succes la construirea comunismului, tinerii 
sovietici în frunte cu comsomoliștii, sînt preocupați să-și îmbo
gățească necontenit cunoștințele, ridicîndu-se pe cele mai înalte 
culmi ale științei. Comsomolul educă tineretul în spiritul cola
borării frățești între popoare, în spiritul muncii pașnice creatoare 
și al luptei pentru apărarea și consolidarea păcii.

Experiența Comsomolului leninist constituie pentru orga
nizațiile Uniunii Tineretului Muncitor din patria noastră 
un tezaur de mare preț. Invățînd din experiența tineretului so
vietic, tineretul din patria noastră muncește cu abnegație pentru 
construirea' socialismului în țara noastră, pentru traducerea în 
viață a măsurilor luate.de partid și guvern privitor la .dezvol
tarea economiei naționale și ridicarea buneistări a poporului 
muncitor.

Condusă de Partidul Muncitoresc Romîn, Uniunea Tinere
tului Muncitor se ocupă de educarea comunistă a tineretului, 
îl educă în spiritul dragostei față de Uniunea Sovietică, față de 
P.C.U.S. și Comsomolul leninist, îl educă în spiritul colaborării t 
frățești între popoare, în spiritul internaționalismului proletar. 
Organizațiile U.T.M. mobilizează tineretul la întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea ritmică șî la toți indicii a planului de 
stat, popularizează metodele înaintate de muncă și realizările 
obținute în producție de brigăzile de tineret.

Urmînd exemplul comsomoliștilor, mii de tineri din Valea 
Jiului sînt fruntași ai întrecerii socialiste, aplică metode înaintate 
de muncă și sînt preocupați în permanență de descoperirea 
de noi și noi metode menite să ducă la creșterea producției și 
productivității muncii, la reducerea prețului de cost al produ
selor. Au devenit de mult cunoscute succesele obținute de tinerii 
din brigada utemistă de la mina Petrila condusă de Mihai 
Ștefan. Invățînd din experiența minerilor sovietici, urmînd exem
plul comsomoliștilor, minerii din brigada sa aplică cu succes 
metoda graficului ciclic lucru care a făcut ca ei să lucreze încă 
de pe acum în contul anului 1957. In cinstea zilei de 7 Noiembrie 
brigada sa realizează, în fiecare zi, la lucrări de pregătiri cîte 
două norme zilnice. Asemenea exemplu de muncă rodnică sînt 
și tinerii din brigăzile lui Constantin Băluț de la Petrila, Ctis- 
tea Aurel de la Aninoasa și alte zeci de brigăzi din Valea Jiului.

Alături de comuniști, numeroși tineri din Valea Jiului au 
îmbrățișat inițiativa comuniștilor de la întreprinderea metalur
gică ,.I C. Frimu” de la Sinaia de folosire mai deplină a utila
jului, aplicînd-o sub lozinca ,,Cu mașinile noastre putem da mai 
mult cărbune !’’.

Azi cînd tineretul democrat din lumea întreagă, sărbăto
rește alături de tineretul sovietic cea de a 36-a aniversare a 
Comsomolului leninist, tinerii din patria noastră își îndreaptă 
cu dragoste și recunoștință gândurile spre gloriosul Comsomol, 
ferm hotărîți să-i urmeze exemplul.

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste !
O zi de productivitate mărită

In întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie, colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri de la Uzina de reparat 
'utilaj minier din Petroșani 
acordă o mare importantă 
creșterii productivității mun
cii. Organizînd la 27 octom
brie o zi de productivitate 
mărită, colectivul LLR.U.M.P. 
a putut să-și dea seama, din 
rezultatele obținute, de marile 
rezerve de sporire a produc
ției pe care le are uzina.

Numeroși muncitori din ca
drul uzinei au obținut la 27 
octombrie o productivitate 
înaltă. La terminarea șutului 
strungarul Ioan Minea a ob
ținut o depășire de normă de 
468 la sută. în aceeași zi, tur
nătorul formator Petru Goia 
a realizat 5.6 norme zilni-

•
ce, iar echipele de tineret 
conduse de turnătorii Ioan 
Mtarcu, Nicolae Baican și 
Ioan Almășan și-au depășit 
normele cu 340—390 la sută.

Realizări mari au obținut 
în această zi și alți munci
tori din uzină. Zidarul șamo- 
tar Laurențiu Latculic a rea
lizat peste trei norme, echi
pele de la cuptorul electric 
conduse de tov. Ferdinat 
Munteanu, Alexandru Miron 
și Mihai Gligor — cîte 2,6 
norme, tîmplarii Constantin 
Răceanu, Dumitru Grurneza 
și Emeric Hunea — cîte 2-2,2 
norme, iar modelarul Fran- 
cisc Gurca a depășit norma 
de lucru cu 102 ia sută.

Importante sînt și succe
sele forjărilor. De exemplu e- 
chipele compuse din tov. So- 
lomon Moț, Ioan Brîndău,

Filip Stoica și Ioan Damian, 
și-au depășit normele de lu
ciu cu 171—301 la sută. 
Muncitorii Pompiliu Calotă, 
Ioan Stelnic, Vilhelm Heintz, 
Virginia Tudor și Gheorghe 
Voinicescu, din secția con
strucții metalice au întrecut 
și ei normele în ziua de 27 
octombrie cu 94—159 la sută. 
Depășiri de norme între 106- 
227 la sută au obținut în a- 
ceastă zi și echipele conduse 
de Francisc Pasca, Eugen 
Imling și Iuliu Regeni de la 
secția electrică.

In secția fitingărie lucrea* 
ză numeroase femei. Munci
toarele Terezia Cîmpean, Pa- 
raschiva Carașca. Rozălia 
Pantea, Ana Bujor, Ghizela 
Gagy, au depășit normele lor 
cu 87—165 La sută în ziua 
productivității mărite.

In lupta pentru îndeplinirea angajamentelor
Șantierul de construcții Pe- 

trila 111 A. Muncitorii de 
aici, constituiri în brigăzi 
complexe și de specialitate 
luptă pentru a îndeplini și 
depăși angajamentele luate 
în întrecerea socialistă. In 
prezent, șantierul Petrila 111 
A se află în fruntea tuturor 
șantierelor întreprinderii 703 
construcții Petrila.

Multe din brigăzile com
plexe și de specialitate care 
aplică metode sovietice obțin

succese însemnate în muncă. 
Brigada de specialitate con
dusă de tov. Alexandru Kiss, 
aplicind metoda de lucru în 
lanț, realizează zilnic o de
pășire a sarcinilor de plan de 
peste 60 la sută. O altă bri
gadă de specialitate care în
registrează succese frumoase 
este cea condusă de tov. Va- 
sile Neacșu. Membrii acestor 
brigăzi își depășesc zilnic 
sarcinile de plan cu 35 la sută.

Pe șantierul Petrila II, bri

gada de specialitate condusă 
de tov. Ștefan Froșt lucrînd 
după metoda sovietică de zi
dărie rapidă realizează depă
șiri ale sarcinilor de plan de 
55 la sută, iar brigăzile con
duse de tov. Andrei Doboș șf 
Alexandru Hotăran își depă
șesc sarcinile de plan cu 45 
și respectiv 35 la sută.

IOSIF PETROVIC1 
corespondent

Pe șantierul fabricii de pîine din Petroșani
...19-20 august 1953. In ă- 

ceste zile s-a ținut plenara 
lărgită a C.C. al P.M.R. A- 
vînd în centrul preocupării 
ei omul cu nevoile sale, ple
nara a adoptat programul de 
măsuri economice care să 
ducă la continua creștere a 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc. prin dezvoltarea 
producției bunurilor de larg 
consum

■A
Încă din primele zile ale 

primăverii acestui an. în o- 
rașul Petroșani, pe malul Jiu
lui, a fost deschis un nou 
șantier de construcții. Aici 
s-a început construcția unei 
fabrici moderne de pîine.

Pe măsură ce zilele se scur
geau, lucrările de construc
ții pe șantierul fabricii de 
pîine se dezvoltau tot mai 
mult. Echipe harnice de con

structori ca cele ale tov. Țoth 
Mihai, Ber Ioan, Dragoș Lu
dovic, Mihai Vasile și altele 
au muncit cu însuflețire pen
tru a da viață sarcinii de ă 
înălța cit mai curînd noua fa
brică de pîine. In cinstea zilei 
de 7 Noiembrie, constructorii 
de pe acest șantier și-au luat 
angajamentul să termine lu
crările de construcții și să 
dea în folosință fabrica de 
pîine. In curînd angajamen
tul lor va fi îndeplinit.

★
La noua fabrică de pîine, 

tot procesul de muncă ■ este 
mecanizat. Șacii de făină a- 
duși de Ia gară sînt urcați în 
depozitul de la etajul II cu a- 
jutorul unui puternic eleva
tor. Tot la etajul II sînt in
stalate și sitele mecanice de 
cernut făină.

De la sitele mecanice, prin

niște orificii, făina este tri
misă jos la etajul I, în came
ra de frămîntat. In această 
cameră, se găsesc 3 puterni
ce mașini de frămîntat, pro
duse de uzina „Tehnofrig" din 
Cluj. Aici, după ce se fră- 
mîntă coca, ea e lăsată să se 
dospească într-o cameră spe
cială. Pe urmă, cu ajutorul 
unei mașini speciale de răs
turnat, toboganul, cazanele 
cu cocă sînt răsturnate în
tr-o pîlnie care duce coca la 
hala de la parter.

La parterul fabricii de pîi
ne se găsesc 4 cuptoare au
tomate de copt pîine. Prin- 
tr-un sistem de elevator în 
continuă mișcare, pîinea așe
zată pe tăvi metalice, este 
dusă în cuptorul încins unde 
se ■ coace și tot elevatorul o 
conduce înapoi. Apoi, cu a- 
jutorul unei benzi transpor
toare, pîinea este dusă în sala 
de răcire. De acolo, pîinea 
este așezată în lăzi speciale 
de transportat și este încăr
cată în mașini pentru a fț,. 
transportată la centrele de 
desfacere a pîinii către mi
nerii din Valea Jiului.

Fabrica de pîine din Petro
șani, cu o capacitate de 30.000 
kg. pîine pe zi, constituie o 
nouă mărturie a grijii partidu
lui și guvernului pentru crește
rea continuă a nivelului de 
trai al minerilor.

IN CLIȘEU : Vedere ă 
noii fabrici de pîine din Pe
troșani. '

luate.de
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= DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI =
Din succesele oamenilor muncii 

din R. S. S, Turcmenă
Facultatea popoarelor nordului

Petrol peste plan
Petroliștii de la schelele trustului 

„Nebitdagneft” din orașul Nebit- 
Dag desfășoară larg întrecerea so
cialistă în cinstea celei de a 37-a 
aniversări a Marelui Octombrie. în
făptuind o serie de măsuri cu carac
ter geologic-tehnic, petroliștii frun
tași au stabilit care este cel mai bun 
regim tehnologic de exploatare a son* 
delor, lucru care contribuie la spo
rirea producției zilnice.

O mare atențîe se acordă exploa
tării vechilor sonde și punerii la 
punct a sondelor noi. De la începu
tul anului, petroliștii au redat pro
ducției opt sonde oprite și au pus 
în funcțiune zece sonde noi, ceea ce 
a permis să se depășească planul și 
să se extragă peste plan cîteva tre- 

- nuri de petrol.

Case plutitoare pentru 
constructorii canalului Kara-Kum

Colectivul uzinei pentru reparat ex
cavatoare din Ceardjou execută o 
mare comandă a constructorilor ca
nalului Kara-Kum. In secțiile uzinei 
se desfășoară construcția a cinci case 
plutitoare cu unul șî două etaje, a 
unei cantine și a unui cinematograf 
plutitor. Aceste construcții sînt des
tinate hidromecanizatorilor, care lu
crează pe traseul canalului, la mari 
depărtări de centrele populate.

Recent a fost lansat un atelier 
mecanic plutitor, înzestrat cu strun
guri, mașini de găurit și alte meca
nisme, precum și cu o uzină electri
că.

Propunerea prețioasă 
a unui muncitor-raționalizator

Lăcătușul-raționalizator V. Gostev 
de la fabrica de confecții din Așhabad 
a construit o mașină pentru măsura
rea lungimii și lățimii cupoanelor de 
țesături din secția de pregătire a ma
teriei prime

Această muncă se efectua manual 
și necesită o mare cheltuială de 
muncă fizică

Propunerea lui V. Gostev a fost 
examinată de consiliul inventatori
lor din fabrică, care a hotărît intro
ducerea noiî mașini în producție.

Pentru prețioasa sa propunere, V. 
Gostev a fost premiat.

Pregătirea de cadre calificate 
de lucrători în comerț

In Turcmenia au fost luate o se
rie de măsuri pentru pregătirea de 
cadre calificate de lucrători în co
merț. Școala medie tehnică de co
merț și cooperație și școala de coope
rație sînt absolvite în fiecare an de 
zeci de tineri specialiști pentru în
treprinderile comerciale 'ale republi
cii. Peste 180 contabili, achizitori de 
mărfuri, responsabili de magazine și 
depozite, vînzători, care au terminat 
anul acesta studiile, au fost reparti
zați la lucru în regiunile Ashabad, 
Marî, Tașauz, Ceardjou șî Krasno- 
vodsk.

Incepînd cu noul an școlar, pe lin
gă școala medie tehnică de comerț șl 
cooperație a fost înființată o secție 
fără frecvență, unde s-au înscris pes
te 80 persoane — lucrători din co
merț.

Pentru 30 chintale de bumbac 
la hectar

Cultivatorii de bumbac din col
hozul „Voroșilov”, raionul Kerkinsk, 
R.S.S. Turcmenă, au hotărît ca anul 
acesta să strîngă și să predea statu
lui cîte 30 chintale de bumbac brut 
la fiecare hectar de suprafață însă- 
mînțată. Colhoznicii care lucrează la 
recoltare desfășoară întrecerea pentru 
a strînge în cursul sezonului cîte 
8.000-10.000 kg. de bumbac.

In toate brigăzile, pe lîngă taberele 
de cîmp au fost deschise creșe, au 
fost create toate condițiile necesare 
pentru odihna cultivatorilor de bum
bac. Totodată, este bine organizată 
munca politică de masă în rîndurile 
colhoznicilor. Organizația de partid 
a atașat pe lîngă fiecare brigadă și 
o echipă de agitatori cu experiență, 
care explică colhoznicilor sarcinile ce 
le revin în îndeplinirea planului.’

Cultivatorii de bumbac din colho
zul „Voroșilov” nu-și precupețesc for
țele pentru a îndeplini înainte de 
termen planul de predare a bumba
cului, pentru a întîmpina cea de a 
37-a aniversare a Marelui Octombrie 
prin depășirea planului de stat.

Recent s-a împlinit un an de la în
ființarea facultății popoarelor nordu
lui de pe lîngă Institutul pedagogic 
„Herțen“ din Leningrad.

înființarea acestei facultăți consti
tuie una din manifestările grijii Sta
tului Sovietic pentru pregătirea de 
cadre naționale de intelectuali, pentru 
înflorirea culturală a popoarelor din 
Extremul Nord Sovietic, care înainte 
erau înapoiate.

Anul acesta, colectivul studenți
lor facultății a fost completat cu un 
grup numeros de tineri veniți din 
Kolîma. Ciukotka și Taimîr, din în
depărtatele regiuni ale Siberiei. In 
prezent, aici studiază tineri-reprezen- 
tanți a peste 20 naționalități — 
coriaki, nanaiți, nivhi, iakuți, eschi-

Difuzarea cărții în Iakutia Sovietică
In raioanele R.A.S.S. Iakută, care 

este situată dincolo de Cercul Polar, 
se deschid opt librării noi. In această 
republică, a cărei populație era înainte 
de Revoluția din Octombrie aproape 
în întregime analfabetă, dar căreia în 
prezent i s-â deschis larg accesul 
spre cultură, cartea se bucură de o 
mare cerere. In toate raioanele Iaku- 
tiei există librării, ai căror reprezen
tanți speciali difuzează literatura în 
cele mai îndepărtate așezări sau pri

Pe șantierele de construcție din Leningrad
La Leningrad se construiesc peste 

350 case de locuit cu mai multe eta
je. Pentru aceste lucrări s-au inves
tit aproximativ 1 miliard ruble.

Pe șantierele de construcție ale 
orașului se folosesc pe scară largă 
mecanisme de înaltă productivitate, 
ceea ce permite executarea lucrărilor 
cu un număr minim de oameni. Pe 
întregi porțiuni de stradă se constru- 

Palatul de iarnă din Leningrad

moși, hanți, evenki, udegheiți etc, 
întreținerea tuturor acestor studenți 
o suportă statul.

Studenții sînt antrenați chiar din 
primul an în munca științifică a ca
tedrelor. O serie de lucrări intere
sante sînt efectuate de studenți îm
preună cu profesorii și colaboratorii 
științifici. Astfel, profesoara Olga 
Konstantinova și studenta evenkă Zoia 
Monahova au alcătuit împreună o 
gramatică a limbii evenke pentru clasa 
I-a a școlilor medii. Pe lîngă aceasta, 
Monahova a tradus din limba rusă 
în limba evenkă numeroase opere 
ale poeților și scriitorilor sovietici. 
Un grup de studenți lucrează la în
tocmirea 'dicționarelor oiukoto-rus, 
coriako-rus și nanaito-rus.

mesc’ de la localnici comenzi pentru 
procurarea de diferite cărți.

In rîndurile populației iacute se bu
cură de o mare popularitate sistemul 
de obținere a diferitelor cărți pe bază 
de abonament. Intelectuali, colhoznici, 
crescători de reni, vînători, tăietori 
de lemne primesc pe bază de abona
ment ediții în mai multe volume din 
domeniul literaturii politice, tehnice 
și beletristice.

iesc case din blocuri mari de zgură 
și beton și din diferite ansambluri 
prefabricate, confecționate la uzine. 
Datorită folosirii acestor blocuri care 
înlocuiesc fiecare mii de cărămizi, a 
acoperișurilor, pereților interiori, trep
telor de scări și planșeurilor prefa
bricate, o casă cu mai multe etaje 
este construită în decurs de numai 
5—6 luni.

Dintre revoluționarii ruși ale că
ror" nume au rămas nemuritoare, 
face parte și N. G. Cernîșevski — 
cugetător genial — materialist, om 
de știință, scriitor, teoretician al ar
tei și critic literar, care a murit 
acum 65 ani, la 29 octombrie 1889. El 
șît-a închinat întreaga și multilate
rala sa activitate pe tărîm literar șl 
social luptei' revoluționare împotriva 
guvernului țarist și a orînduirii feu- 
dalo-iobagiste, situîndu-se în fruntea 
democrației revoluționare ruse.

In anii 1854-1861 — perioada pri
mului avînt democratic în Rusia— 
mișcarea .țărănească a forțat guver
nul lui Alexandru al II-lea să des
ființeze iobăgia. Reforma țărănească 
nu a satisfăcut însă poporul. Eli- 
berîndu-1. dar lăsîndu-1 fără pămînt, 
l-a supus astfel unei robii moșierești 
și mai grele. Cernîșevski a demascat 
caracterul iobagist al acestei reforme 
și a chemat pe țărani la răscoală. V.I. 
I.enin scria că Cernîșevski susținea 
în mod consecvent ideea revoluției 
țărănești, ideea luptei maselor pentru 
răsturnarea tuturor orînduielilor ve
chi.

Văzînd în Cernîșevski un dușman 
primejdios, guvernul lui Alexandru 
al II-lea care era pe atunci l-a su-

65 ani de la moartea 
lui N. G. Cernîșevski«

pus unor monstruoase represiuni, re- 
curgînd la falsuri pentru a condamna 
pe acest mare patriot și fiu genial 
al poporului rus la muncă silnică 
și deportare pe viață în Siberia.

V. I. Lenin a dat o înaltă prețuire 
activității revoluționare a lui Cernî
șevski, nutrind mare admirație pen
tru operele lui prin care după cum 
subliniază V. I. Lenin, scriitorul știa 
să educe adevărați revoluționari. Ac
tivitatea literară și științifică a lui 
Cernîșevski, critica pe care a făcut-o 
'el economiei politice burgheze, au 
fost apreciate de Karl Marx, care l-a 
numit pe N. G. Cernîșevski „un mare 
savant și critic rus”.

Perioada de după încetarea din 
viață a lui Cernîșevski, pîrră la vic
toria marxismului în Rusia, a consti
tuit ani de influență mereu crescîn- 
dă a ideilor și operei lui asupra miș
cării de eliberare din Rusia și asupra 
dezvoltării gîndirii sociale progre
siste ruse și mondiale.

Din operele literare ale lui Cernî

șevski, din vestitul său roman „Ce-i 
de făcut ?” au învățat generațiile de 
revoluționari ruși și străini arta lup
tei pentru libertatea și fericirea po
porului.

Lui îi •revine inițiativa în folo
sirea în tematica romanului a po
porului și a revoluției și în crearea 
chipului de erou pozitiv-revoluționarul- 
luptător. Un asemenea erou pozitiv 
de roman este Rahmetov, revoluțio
nar neînfricat, luptător neînfrînt care 
trăiește pentru interesele poporului, 
credincios idealurilor sale revoluțio
nare.

Inspirator ideologic al mișcării so
ciale și al literaturii ruse în perioada 
1850-Î860, Cernîșevski a fost totodată 
sufletul revistei progresiste „Sovre- 
mennik“ (Contemporanul), transfor
mată de el și de Dobroliubov într-o 
tribună a democrației revoluționare 
ruse.

Articolele critice ale lui Cernt- 
șevski asupra creației clasicilor ruși 

— Pușkin și Gogol, Turgheniev șl 
L. Tolstoi, Scedrin și A. Ostrovski, lu
crarea lui capitală „Studii asupra 
perioadei lui Gogol în literatura 
rusă”, au constituit o analiză știin
țifică, de pe pozițiile democraților 
revoluționari a acestei mari perioade 
în dezvoltarea literaturii și criticii 
ruse. Cernîșevski a îndreptat ascuți
șul activității sale în domeniul lite 
raturii și criticii, împotriva ideologiei 
reacționare în literatură și ziaristică’ 
El a îndrumat pe scriitorii ruși cum 
să folosească în literatură problemele 
sociale actuale, le indica drept țel 
slujirea cauzei luptei de eliberare.

N. G. Cernîșevski a iost nu numai 
un critic profund al literaturii ruse și 
mondiale contemporane lui, ci și un 
mare teoretician al artei. El a făcut 
vestita formulare realistă „Frumo
sul este viața” Lucrările luî „Legă
turile estetice dintre artă și realitate”, 
„Arta și realitatea din punct de ve
dere estetic” precum și altele din do
meniul esteticii au reprezentat o stră
lucită manifestare a materialismului 
filozofic rus în domeniul teoriei artei, 
fapt pentru care astăzi poporul so
vietic și toate popoarele iubitoare de 
adevăr îîi cinstesc cu sfințenie memo
ria.
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Un cerc A.R.L.U.S. CÎNTEC DE OCTOMBRIE
CU activitate rodnică — fragment —

O dată cu deschiderea noului an 
școlar, s-a reorganizat și cercul 
A.R.L.U.S. de la școala de 7 ani din 
Petrila. Din inițiativa membrilor a- 
cestui cerc, în fiecare clasă a fost 
pus cîte un fotomontaj cu imagini 
din Uniunea Sovietică.

Cu ocazia Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice, în toate clasele au fost a- 
fiișate lozinci care vorbesc despre ă- 
cest măreț eveniment din viața po
porului nostru. In cadrul cercului 
A.R.L.U.S. din școală s-a ținut con
ferința „10 ani de activitate pentru 
întărirea prieteniei Romîno-Sovieti
ce“. La această conferință au parti
cipat toți elevii școlii și corpul di
dactic.

Pentru ca elevii să poată cunoaște 
șl mai bine roadele prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice, în cadrul orelor edu
cative li s-a citit expunerea: „Parti
dul Muncitoresc Romîn, conducătorul 
luptei poporului nostru pentru întări
rea prieteniei cu Uniunea Sovietică". 
De asemenea, la gazetele de perete 
se găsesc numeroase articole care 
vorbesc despre marea prietenie ce 
leagă poporul nostru de poporul so
vietic.

In curînd, în cadrul acestui cerc 
A.R.L.U.S. se vă deschide cursul 
popular de limba rusă care va fi frec
ventat de cadrele didactice din școală.

In mijlocul tinerilor muncitori
In cadrul „Joii tineretului” din săp- 

tămîna trecută, tinerii mineri și mun
citori din Lonea au avut o întîlrrire 
la clubul U.T.M. cu tov. inginer Petru 
Țepeluș din cadrul Direcțiunii Gene
rale a Cărbunelui, care a studiat în 
Uniunea Sovietică.

La întîlnire au participat nume
roși tineri.

Cu acest prilej tov. Țepeluș le-a 
vorbit Celor prezenți despre viața și 
munca glorioșilor constructori ai co
munismului.

Octombrie-și întinde vălurile brumarii, 
Dar din inimile noastre țișnesc, 
In triluri voioase,
Cintărî de ciocirlli.
Frunțile noastre
Nasc ginduri

‘Ce trei decenii și mai bine 
înapoi străbat
Și-ntr-un alt Octombrie se opresc...
Octombrie roșu.
Octombrie pe care nu l-am trăit
Dar pe care și azi
Arzător îl simțim.
Atunci Octombrie-și întindea
Vălurile brumarii
Și cuprindea zeci de suflete
Hide...
Goale...
Pustii...
Suflete strimbe
De strimbi asupritori.
Atunci Octombrie-și întindea
Vălurile brumarii
Și cuprindea
Milioane de suflete vii, 
însetate de viața pe care n-o trăiau, 
Flăminde de libertatea
Pe care-n robie o visau

★
Atunci
S-a ivit Lenin!
S-a ivit el,
Acel
Ce din uriașă
Comoară a iubirii de oameni. 
Milioane de suflete

Cărți noi în limba rusă sosite din U. R, S. S.
V. A. Jucovski s Socinenia (Opere) 

Goslitizdat 1954. 564 pag. 16,20 lei.
Acest volum cuprinde: Poezii; Ba

lade; Povești; Opere epice; Opere dra
matice; Proză; Critică literară.

Articolul introductiv este scris de 
profesorul G. M. Pospelov. La sfîrși- 
tul cărții se dau note, un dicționar de 
cuvinte vechi și nume antice, precum 
și un index alfabetic al operelor. <

Rumînschie narodnîe pesni i scazchi. 
(Cîntece și povești populare romîne) 
Goslitizdat 1954.’ 180 pag. 2 lei.

Volumul, traducere din limba ro- 
mînă, cuprinde cîntece și povestiri din

Spre același țel a uniți..,
Lenin !... ....
Acel
Ce prin uriașul tezaur dl minții. 
Milioane de brațe a înfrățit. 
Milioane de pumni a încleștat 
Prăvălindu-i grei.
Uragan !
Ale urii fulgere uriașe
S-au dezlănțuit
Și omenirea toată
Din temelii
S-a zguduit 1...
Octombrie roșu
Adine în răbojul veacurilor
S-a încrustat...
Nimeni n-a uitat că în acel Octombrie 
Au răsunat
Salvele Aurorei,
Vestind odată cu prohodul lumii de 

jaf și asuprire
Nașterea lumii noi.
A lumii lui Lenin și Stalin!
In Octombrie acela
Lenin
A frămintat ură ce de veacuri
In sufletele robilor mocnea
Și dorul de viață după care de veacuri 
Tînjeau.
In cuptorul minții însetate de libertate 
Le-a dospit,
Șl a făurit
A revoluției pîine
Care a împins omenirea
Cu un veac mai departe,

* EUGEN GIMPEAN 

literatura populară romînă. Majorita
tea lor se publică pentru prima oară 
în limba rusă.

I. Laptev: Put Otcrît. (Gale des
chisă) Sovetschi pisatei 1954. 358 pag. 
5,10 lei.

In acest roman se înfățișează viața 
feroviarilor sovietici.

N. A. Nekrasov: IzbrănÎe prolzve- 
denia (Opere alese) Detghiz 1954. 224 
pag. 10,20 lei.

Volumul cuprinde o serie de poezii 
și poeme ale marelui scriitor clasic 
rus N. A. Nekrasov.

In Editura de Stat 
Pentru Literatură Politică

a apărut:
V. I. LENIN — Opere voi. 14

378 pag. • 7,50 lei

Solii arfei ucrainene 
au părăsii Capitala

Luni noaptea", Capella emerită de 
stat de banduriști din R.S.S. Ucrai
neană, care ne-a vizitat țara cu pri
lejul Lunii Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice, a părăsit Capitala.

In gara Băneasa, artiștii sovietici 
au fost salutați la plecare de tova
rășii N. Beilu, locțiitor al ministru
lui Culturii, dr. I. Bogdan, vicepre
ședinte al A.R.L.U.S.-ului, N. Teșa, 
Sanda Rangheț și E. Rodan, secre
tari ai A.R.L.U.S.-ului, și alții.

Au fost de față I. I. Horoșilov, P. S. 
Dedușkin, I. A. Korolev, consilieri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice, V. T. 
Țîganov, prim secretar al Ambasadei, 
A. N. Goncearuk, secretar ai Amba
sadei, precum și E. N. Tihonov, re
prezentantul permanent al V O.K.S.- 
ului în R.P.R.

Cei prezenți a-u făcut o caldă ma
nifestare de prietenie solilor artei po
porului ucrainean. •

Cu privire la vînzarea 
manualelor școlare

Pentru a asigura o justă distri
buire a manualelor școlare, acestea 
au fost repartizate elevilor, la înce
putul anului școlar, numai prin șco
lile respective.

Această acțiune fiind încheiată, 
începînd din lună octombrie a.c., li
brăriile au pus în vînzare tuturor ce
lor interesați, manuale școlare pentru 
orice clasă.

ȘTIRI SPORTIVE
In cea de a 21-a etapă a campiona

tului catégoriel A la fotbal s-au în
registrat următoarele rezultate :

Dinamó București — Minerul Pe
troșani 2—2; Știință Timișoara —- 
Flamura roșie Árad 4—0; Dinamó O. 
Stalin — C.C.A 1—2; Flacăra Pk> 
ești — Metalul Cîrnpia Turzii 3—1; 
Locomotiva Grivița Roșie București 
— Locomotiva Timișoara 0—2; Meta-, 
Iul Hunedoara — Locomotiva Tg. Mu
reș 2—1; Progresul Oradea — Știință 
Cluj 1—0.

‘ — Cu plăcere, dragă tovarășe, cu 
plăcere... Noi sîntem „foarte bucu
roși“ să primim... sugestiile cumpă
rătorilor...

Zîmbind serviabil și ploconindu-se, 
gestionarul Nicolae Iman aduse în 
grabă caietul de sugestii și recla- 
mații. Doar „cumpărătorul” și-ă ma
nifestat dorința să scrie în caiet des
pre atenția cu care a fost servit în 
magazin.

După plecarea „cumpărătorului“, 
tov. Iman, cu fața strălucind de mul
țumire de sine, a scris sub rîndurile 
„de mulțumire“ urmate, de o semnă
tură indescifrabilă: „Luat la cunoș
tință". Că acest „cumpărător“ era un 
individ, probabil speculant, venit din 
alte regiuni să se „aprovizioneze“ în 
Valea Jiului, nu-i păsa’ gestionarului 
Iman. In magazinul alimentar spe
cial nr. 24 din Petrila, unde-i el gestio
nar, se vinde doar fără tichet, ori
cui, oricît, numai cumpărător să fie. 
E omul (speculantul) bine servit și 
îți scrie mulțumiri în caietul de su
gestii, iar magazinul „lui“ își face 
planul valoric. ' ,

Asta a fost la 16 mai 1954. Timp de 
cîteva luni, caietul de sugestii a fost 
păstrat bine, ascuns, ca nu cumval 
vreun cumpărător să profaneze cu 
vreo critică lauda amintită. Doar cu
noaște el, gestionarul Iman, pe mi
nerii din Petrila — oameni răi, cîr- 
cotași: ba că vînzătoarele nu deser
vesc cum trebuie și au atitudini ne
demne, ba că magazinul nu-i sufi
cient aprovizionat, ba că nu se dă 
restul la casă ori la țigări, ba că se 
vinde unora fără tichet. înger să fii 
și nu le poți face pe plac. De aceea, 
o laudă adusă, ori de unde ar veni

I M S E M N B I

Răsfoind unele caiete cu sugestii 
și reclamații

și cu ori ce preț ä plăti-o, trebuie păs
ată bine.
Iată însă ghinionul. La 13 august — 

număr nenorocos, doamne ferește 1 — 
maistrul miner Ștefan Todoran d 
făcut cumpărături în magazin. La 
urmă, a cerut caietul de sugestii 
să-și scrie părerea în el. ¡Și a scris: 
„Vînzătorii din acest magazin nu-și. 
fac conștiincios datoria“. In conti
nuare, tov. Todoran a arătat că -unii 
vînzători fac pe surzii cînd cumpără
torii îi întreabă ceva, că răspund 
obraznic, că se poartă nedemn.

Aflînd de această „îndrăzneală“ a 
maistrului miner Todoran, gestiona
rul Iman a scris imediat și răspun
sul la semnalarea critică: „Nu știm 
ce vrea să spună tov. Todoran“. La 
critica făcută de minerul S. Gheor
ghe vînzătoarei Codreanu, în 28 au
gust, gestionarul Iman a răspuns ca 
rînduri categorice: „Indivizi în stare 
de ebrietate nu se i^u în Considera
ție“. Tot răspuns de batjocură a pri
mit și minerul losif Birău. Deci plo
coneala față de laude și atitudinea 
de respingere a criticii îl caracteri
zează pe gestionarul Nicolae Iman.

Asemenea atitudini față de suges
tiile și criticile cumpărătorilor au și 
alți vînzători și gestionari din Valea 
Jiului. Astfel, la magazinul textil nr. 
38 din Petrila (gestionar Petru Go- 
dreanu), pentru a evita reclamațiile 
cumpărătorilor, nici nu se ține caiet 

de sugestii și redamații. La magazi
nul 25 și 139 alimentar din Petrila, 
1 și 2 textil din Petroșani, nu se dau 
răspunsuri lă sezisăriîe cumpărători- 

. lor. La magazinul alimentar 6/11 și 
nr. 5 confecții din Petroșani se țin 
caiete de reclamații complet goale, 
pe cînd cele „vechi“, cu sezisăriîe 
cumpărătorilor, sînt „pierdute“.

Această situație are mai mnlte 
cauze. Cauza principală o constituie 
faptul că tovarășii din conducerile 
organizațiilor comercialei O.C.L. ali
mentar și O.G.L. industrial, T.A.P.L., 
Aprozar, cu ocazia vizitelor făcude 
de ei pe la unitățile comerciale, nu 
cercetează și caietele de sugestii. Da
torită acestui fapt, ei nu văd felul 
cum „rezolvă“ gestionarii magazine
lor propunerile de îmbunătățire ă 
muncii în magazine.

De cele mai multe ori, gestionarii 
și vînzătorii din unitățile comerciale 
privesc nejust, cu dușmănie, caietele 
de sugestii. Dacă vreun cumpărător 
cere caietul de sugestii să-și scrie 
părerea în el, lucrătorii din unitate 
îl privesc ca pe un individ suspect și 
neagreabil. Caietul de sugestii e „eli
berat“ de către gestionar numai după 
multe insistențe, după ce a fost dez
gropat din saltarele casieriței. Sub 
semnalarea critică, de obicei gestio
narul scrie imediat un răspuns „e- 
nergic“, prin care respinge critica' 
și aduce argumente și justificări 

demonstrînd netemeinicia ei. Numai’ 
în cazul că vreun cumpărător își ma
nifestă dorința de a scrie vreo laudă, 
atunci caietul de sugestii e adus cu 
mare grabă și ploconeli Insă, ca un 
făcut, ede mai multe laude sînt scrise 
de cumpărători cu semnături „indes
cifrabile“, îneît mai repede crezi că 
sînt scrise de vreun vînzător decît de 
un cumpărător.

Lipsurile manifestate în folosirea ca
ietelor de sugestii trebuie lichidate 
cit mai curînd. Conducerile organi
zațiilor comerciale au datoria să in
struiască pe gestionari și vînzători 
asupra felului cum trebuie să pri
vească și să folosească sugestive 
cumpărătorilor pentru îmbunătățirea 
activității unităților comerciale. To
varășii din aceste conduceri, cu oca
zia vizitelor de control la unitățile 
comerciale, trebuie să cerceteze și 
caietele de sugestii pentru a afla pro
punerile cumpărătorilor și rezolva
rea care le-a fost dată de gestionar.

Comitetele sindicale ale muncitori
lor din comerț au datoria să anali
zeze în cadrul ședințelor sindicale, 
atitudinea unor gestionari și vîază- 
tori față de sugestiile cumpărătorilor, 
să educe pe lucrătorii din uoinerț în 
spiritul unei atitudini juste față de 
ajutorul dat prin sugestii de către 
cumpărători.

Sindicatele miniere, din construcții, 
de la Filatură, comisiile de femei, 
trebuie să treacă de îndată la acti
vizarea echipelor de control obștesc, 
pentru ca ele să dea un real sprijin 
unităților comerciale în îmbunătăți
rea activității de deservire.

ȘT. MI HAI
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Ecouri din străinătate 
ia nota guvernului sovietic 

din 23 octombrie 1954

Conducătorii Partidului Comunist Chinez 
au vizitat Expoziția U. R. S. S. din Pekin

PARIS (Agerpres). — TASS
Ziarele burgheze franceze, temîn- 

du-se de influența pe care o vor exer
cita propunerile sovietice asupra opi
niei publice, pretind fără nici un te
mei că nota sovietică nu ar conține 
„nimic nou“.

Pornind de la aceste afirmații, li
nele ziare burgheze, în special „Le 
Figaro", trag concluzia că „în lipsa 
unor elemente noi nu pot fi începute 
tratative cu țJ.R.S.S. care să aducă 
vreun folos".

Alte ziare sînt de altă părere. Ast
fel, „Combat" scrie că „trebuie re
luate tratativele cu Răsăritul, deoa
rece de rezultatul lor depinde coexis
tența pașnică a celor două blocuri 
diametral opuse, adică pacea, sau ne
cesitatea de a se supune unei păci ar
mate ale cărei urmări nu îndreptățesc 
mari speranțe... Franța, care este 
mai interesată decît oricare altă țară 
în menținerea păcii — condiția co
existenței pașnice — este aceea care 
trebuie să manifeste inițiativă în ce 
privește reluarea tratativelor“.

„L’Humanité" cheamă poporul fran
cez să depună toate eforturile pentru 
a determina pe deputății din Aduna
rea Națională să respingă acordul cu 
privire la crearea unui nou Wehrmacht 
agresiv, să sprijine propunerea gu
vernului sovietic.

♦
NEW YORK (Agerpres). — TASS
Presa americană publică ample co

mentarii cu privire la nota guvernu
lui U.R.S.S. Propaganda americană, 
exprimînd punctul de vedere al cer
curilor guvernante din S.U.A. care 
s-au angajat pe calea restabilirii mi
litarismului german și a integrării 
Germaniei occidentale în alianțe mi
litare închise, vede în înfăptuirea 
propunerilor sovietice o amenințare 
pentru planurile agresive americane 
și din această cauză cere respingerea 
notei guvernului sovietic.

Știind că respingerea recentei ini
țiative sovietice, menite să micșoreze 
încordarea internațională, va provoca 
nemulțumire în rîndul opiniei publice 
largi din întreaga lume, presa ame
ricană afirmă în general că puterile 
occidentale nu refuză, chipurile, să 
ducă tratative cu U.R.S.S. Dar aceste 
tratative, afirmă unele ziare america
ne, vor fi posibile numai după ce ho
tărârile de la Londra și Paris vor fi 

ratificate de parlamentele din Franța 
si Germania occidentală.

Corespondentul din Washington al 
agenției Associated Press, Hightower, 
scrie: „La 24 octombrie, în cercurile 
diplomatice se spunea că programul 
aliat de reînarmare a Germaniei oc- 

■dentale va constitui o nouă bază de 
forță pentru tratativele cu rușii în ve
derea reglementării în Europa. De a- 
ceea, unii consideră că o nouă con
ferință a miniștrilor Afacerilor Exter
ne ai celor patru mari puteri în pro
blema unificării Germaniei, precum 

i în problema Austriei și în chestiu
nile legate de acestea va fi convocată, 
probabil, după ce vor fi ratificate a- 
cordurile. După cum se anunță, con
ducătorii occidentali, printre care și 
secretarul de stat John Foster Dulles, 
au căzut de acord că nu doresc nici 
o conferință înainte de asigurarea ra
tificării".

Ziarele „New York Herald Tribune" 
și „Daily Mirror“ se exprimă în ă- 
celași sens.

Totodată, presa americană își ex
primă temeri că nota sovietică din 23 
octombrie ar putea stînjeni înfăptui
rea planurilor de înarmare a Germa
niei occidentale. „New York Times" 
subliniază că propunerea sovietică cu 
privire la ținerea unor alegeri libere 
în Germania ar putea exercita o in
fluență serioasă asupra planurilor de 
reînarmare a Germaniei occidentale.

★

BERLIN (Agerpres). — A. D. N.: 
Herman Matern, membru în Biroul 
Politic al Partidului Socialist Unit din 
Germania, luînd cuvîntul la un mi
ting organizat în orașul KarI Marx 
Stadt, la care au participat 1.000 de 
tineri mineri, a spus că noua notă so
vietică dovedește politica de înțelege
re a Uniunii Sovietice, singura po
litică ce poate garanta poporului ger
man pacea

Dr. Werner Băsler de la Facultatea 
de pedagogie din Potsdam a spus: 
„In timp ce Ia' Paris, Adenauer și pu
terile apusene au pus la cale un nou 
complot împotriva păcii, Uniunea So
vietică face noi propuneri menite să 
preîntîmpine pericolul unui nou răz
boi în Europa. Poporul german tre
buie să ia acum o hotărîre de im
portanță vitală. Poporul german tre
buie să se împotrivească cu hotărîre 
ațîțătorilor la război și să aleagă ca
lea păcii, bunăstării și unificării".

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
transmite : .

In seara zilei de 25 octombrie, con
ducătorii Partidului Comunist Chinez 
— Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu En- 
lai, Ciu De, Cen Iun, Lin Bo-țziui, 
Dun Bi u. Pîn De-huai și Den Siao- 
pin — au vizitat Expoziția realizărilor 
economice și culturale ale Uniunii 
Sovietice deschisă Ia Pekin.

Conducătorii Partidului Comunist

Vizita primului ministru al Indiei în R. P. Chineză
întrevederea dintre Mao Țze-dun și Nehru

PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La 26 octombrie, în ajunul plecării 

sale din Pekin, Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Indiei, care a vi
zitat R. P. Chineză în urma invita
ției guvernului chinez, a avut o în
trevedere cu Mao Țze-dun, președin
tele R. P. Chineze, Ciu De, vicepre
ședinte al R. P. Chineze, Liu Șao-ți, 
președintele Comitetului permanent al 
Adunării reprezentanților populari din 
întreaga Chină, Ciu En-lai, premierul

Situația internațională la zi
A fost dată publicității componența 

Prezidiului Consiliului Frontului Popu
lar Patriotic din Republica Populară 
Ungară. Președintele Frontului Popu
lar Patriotic a fost ales scriitorul Pal 
Szabo; vicepreședinți —Jozsef Darvas, 
ministru al culturii; Istvan Dobi, pre
ședinte al Prezidiului R. P. Ungare; 
Imre Nagy, președinte al Consiliului 
de Miniștri; Ma’tyas Rakosi, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria și alții.

Ziarul „Magyar Nemzet" va fi or
ganul Frontului Popular Patriotic.

★
La Sofia a sosit o delegație guver

namentală albaneză condusă de Shehu 
Mehmet. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P, Albania.

Delegația guvernamentală albaneză 
a fost întîmpinată pe aerodromul din 
Sofia de Vîlko Cervenkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Anton Iugov, Raiko Damia- 
nov, Ivan Mihailov — vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri; Todor Jiv- 
kov, prim secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, Mincio Neicev, 
ministrul Afacerilor Externe și alte 
personalități din R. P. Bulgaria, pre
cum și de șefii ambasadelor și lega
țiilor U.R.S.S., țărilor de democrație 
populară, Franței șl Iugoslaviei.

★
Cu toate încercările de a determina 

pe greviști să reia lucrul, greva mun
citorilor din porturile Angliei con
tinuă. In cele opt porturi cuprinse de 

Chinez au fost însoțiți de P. F. iudin, 
ambasadorul U.R.S.S., V. P. Migunov, 
reprezentant comercial, și D. G. Bori- 
senko, directorul expoziției.

Președintele Mao Țze-dun și per
soanele care îl însoțeau au vizitat ex
poziția timp de patru ore. Ei au vizi
tat pavilioanele industriei, agricultu
rii, mărfurilor alimentare, culturii și 
învățămîntului superior, precum și 
galeria de artă.

Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
Sun Țin-lin, vicepreședinte al Comi
tetului permanent al Adunării repre
zentanților populari din întreaga Chi
nă, Cen Iun, locțiitor al premierului 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze.

Nehru a fost însoțit de fiica sa, ln- 
dira Gandhi, și de N. R. Pillai, se
cretar general al Ministerului Aface
rilor Externe al Indiei

Vizita de plecare a durat o oră și 
jumătate.

grevă stau imobilizate 440 de diferite 
vase.

Guvernul englez a încercat să tri
mită vasele rămase nedescărcate în 
porturile engleze spre porturile altor 
țări. Această încercare însă a dat 
greș. Docherii portului Anvers au re
fuzat să descarce vasele îndreptate 
spre acest port. Același lucru l-au fă
cut și docherii din porturile Bremen, 
Bremenhaven și Nordenhaim (Ger
mania occidentală), care, sprijinind 
lupta docherilor englezi, au refuzat să 
fie folosiți ca spărgători de grevă.

După cum reiese din relatările pre
sei occidentale, dacă greva va mai 
dura cîteva zile, unele întreprinderi 
engleze vor fi nevoite să sisteze pro
ducția din lipsă de materie primă.

Greva docherilor englezi este sus
ținută și de alte categorii de munci
tori. Minerii din Scoția, de pildă, au 
trimis greviștilor o însemnată sumă 
de bani. Pe adresa docherilor conti
nuă să sosească tot mai multe colete.

★
V. M. Molotov, prun vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri și minis
tru al Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a primit pe d-na M. Smith. membră 
în senatul S.U.A., care a sosit la Mos
cova într-o vizită neoficială.

★
In cadrul unei conferințe de presă 

care a avut loc la Pekin, primul mi
nistru al Indiei, Nehru, a dat o serie 
de răspunsuri ziariștilor în legătură 
cu relațiile dintre China și India.

In cursul ultimului an, în Germania 
s-au petrecut importante schimbări 
politice. Poziția guvernului Adenauer 
a devenit mai șubredă. Prestigiul gu
vernului Republicii Democrate Ger
mane a crescut și mai mult. Cauza 
principală a acestui fapt este că toți 
oamenii simpli și cinstiți din Germa
nia, îngrijorați de orientarea milita- 
ristă a cercurilor guvernante de la 
Bonn și a protectorilor lor de peste 
Ocean, își dau tot mai bine seama de 
necesitatea de a se obține cît mai 
grabnic soluționarea problemei ger
mane pe baze pașnice și democratice.

In întreaga Germanie cîștigă tot 
mai mult teren părerea că remilitari- 
zarea Republicii Federale constituie 
cea mai mare piedică în calea solu
ționării pașnice a problemei germane. 
De aceea crește numărul germanilor 
care nu sînt de acord cu politica pro- 
americană a guvernului de la Bonn. 
Ei nu numai că nu sprijină o aseme
nea politică, dar i se opun cu o vi
goare tot mai mare.

Masele populare din Germania oc
cidentală, care au învățat din proprie 
experiență. încep să-și dea seama că 
militarîștîi și patronii lor caută să

Note și comentarii externe

Poporul german cere restabilirea 
cît mai grabnică a unității Germaniei

de Prof. E. CORRENS 
președintele Consiliului Național 

al Frontului Național 
al Germaniei Democrate

mai mare de

mențină scindarea 
Germaniei în po
fida intereselor în
tregii națiuni ger
mane, să mențină 
și să adîncească a

ceastă scindare pentru a oferi ameri
canilor o bază militară de agresiune. 
Propunerile cuprinse în cuvîntarea 
rostită la Berlin de V. M. Molotov, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., au fost primite cu mare bu
curie atît în răsăritul cît și în apusul 
Germaniei.

Procesul stabilirii înțelegerii reci
proce a germanilor este în continuă 
dezvoltare. Acest proces a fost grăbit 
în mod hotărîtor prin crearea Repu
blicii Democrate Germane care, prin 
politica sa pașnică, îndreptată spre 
unificarea Germaniei și întărirea prie
teniei între popoare, arată întregului 
popor german calea spre viitor. De 

aceea chemarea 
spre apropierea ce
lor două părți ale 
Germaniei cîștigă în 
Germania occiden
tală un număr tot 

prieteni și sprijinitori.
Actualmente, pentru înțelegerea reci
procă între răsăritul și apusul Ger
maniei se pronunță atît muncitorii 
vest-germani cît și țărănimea' și a- 
numite cercuri ale burgheziei.

Pînă și în Bundestagul de la Bonn 
sînt mulți aceia care se opun poli
ticii cercurilor guvernante adenaue- 
riste.

Un factor deosebit de caracteristic 
pentru actuala situație din Germania 
occidentală îl constituie intensificarea 
activității oamenilor muncii în lupta 
împotriva politicii reînarmării, fapt 
care și-a găsit expresia, de pildă, în 
rezultatul alegerilor pentru landtagu- 

rile Țandurilor Westfalia de nord-Re- 
nania Schleswig-Holstein, precum și 
în hotărîrea adoptată de Congresul 
sindicatelor vest-germane, care s-a ți
nut la Frankfurt pe Main. Sînt nume« 
roase exemplele care ilustrează mo
dul în care muncitorii și funcționarii 
din Germania occidentală, țăranii și 
toate păturile populației luptă pentru 
stabilirea înțelegerii reciproce între 
popoare și pentru restabilirea unității 
Germaniei.

In chestiunea realizării cît mai 
grabnice a soluționării problemei ger
mane, sarcina cea mai de răspundere 
revine Republicii Democrate Germa
ne — bastionul forțelor iubitoare de 
pace ale poporului german.

La 17 octombrie, populația din Re
publica Democrată Germană a ales 
în alegeri libere și democratice, re
prezentanța populară supremă — Ca
mera Populară a Republicii Demo
crate Germane — și reprezentanțele 
populare regionale ale republicii — 
Bezirkstag-urile. Sarcina primordială 
a acestor organe nou alese este de a 
netezi calea înțelegerii reciproce între 
germani. (Agerpres)
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