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Al II-lea Congres unional 
al scriitorilor sovietici

La 15 decembrie s-a deschis la Moscova cel de al doilea 
Congres al scriitorilor din U.R.S.S. 20 de ani ne despart ce 
congresul precedent ale cărui lucrări au fost conduse de Maxim 
Gorki — 20 de ani de progres neîncetat înregistrat în toate do
meniile literaturii sovietice și de intensă înflorire a literatu
rilor diferitelor națiuni ale U.R.S.S.

In perioada dintre congresul din 1934 și izbucnirea răZ‘ 
boiului au fost terminate o serie de opere de seamă, printre care 
„Pe Donul liniștit“ de Șoi&hov, „Calvarul” și „Petru 1“ de 
Alexei Tolstoi, „Poemul pedagogic“ și „Steaguri pe turnuri” 
de Makarenko, care sínt mindria literaturii sovietice.

Această literatură a iuptat alături de întregul popor pentru 
a respinge invazia fascistă. Războiul a văzut adeverindu-se în 
înțelesul cel mai desăvîrșit cuvintele lui Maiakovski : „Pana să 
fie pusă pe aceeași treaptă cu baionetele”. Literatura a fost o 
armă. In ranița ostașilor romanele și poemele sovietice se gă
seau alături de cartușe. Deseori, strălucite fapte de arme au 
fost inspirate de eroi! literaturii sovietice, dintre care cel mai 
strălucit l-a dat Pavel Korceaghin din romanul „Așa s-a călit 
oțelul“ de Ostrovski.

In ceea ce privește perioada de după război, ea este una 
dintre cele mai fecunde din istoria literaturii sovietice. Este su
ficient să amintim de „Tînăra Gardă“ de Fadeev, „Povestea 
unui om adevărat” de Polevoi, „Prieteni și dușmani“ de Si- 
monov, „Furtuna“ de Ehrenburg, „Fericirea“ de Pavlenko, 
„Primele bucurii” și „O vară neobișnuită“ de Fedin, poemele 
despre India de Mirzo Tursun-Zade, „Departe de Moscova” de 
Ajaev, „Pace lumii !“ de Surkov, „Stegarii” de Goncear. sau 
„Secerișul” de Nikolaeva. De altfel, multe dintre aceste opere 
au fost traduse în zeci de limbi străine, obținînd un remarcabil 
succes dincolo de hotarele U.R.S.S.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice indică literaturii 
Calea pe care trebuie să o urmeze și o înconjoară cü toată grija 
sa. Ideologia sa — ideologia celor care construiesc comunis
mul.— este transpusă în fiecare operă literară. Acum 20 de ani. 
literatura sovietică era singura din lume care folosea metoda 
realismului socialist, după cum U.R.S.S. era singura țară care 
construia socialismul. Astăzi, această metodă este folosită șî 
de literatura chineză, poloneză, cehoslovacă, romînă, bulgară, 
ungară, albaneză, mongolă și coreeană, precum și de literatura 
R. D. Germane și de un mare număr de scriitori de valoare din 
țările capitaliste. , «. ,

Literatura sovietică se caracterizează prin umanismul ei. 
Literatura sovietică învață să respecți pe om și să-l iubești, să 
ciezi în puterea creației lui și atotputernicia rațiunii lui. Ea 
se inspiră pe de-a-ntregul din admirabilele cuvinte ale lui Gor
ki : „Omul ! sună... așa de mîndru !”.

Literatura sovietică se află în primele rînduri ale luptei 
pentru pace. Maxim Gorki și Alexei Tolstoi au fost, la timpul 
lor, printre cei mai vajnici luptători ai acestei mișcări în Uniu
nea Sovietică, după cum sínt astăzi Fadeev, Tihonov, Surkov, 
Ehrenburg, Solohov sau Vanda Vasilevska. Fiecare operă a 
scriitorilor sovietici glorifică pacea, insp'hînd în același timp 
ura față de război și față de instigatorii la război. Chiar în căr
țile apărute în anii 1941-1945, pacea, munca pașnică reprezen 
tau țelul suprem al tuturor acțiunilor și gîndurilor eroilor.

Urrnînd dezvoltarea celor mai nobile calități ale omului, 
literatura sovietică se distinge prin înalta sa moralitate. In a- 
ceastă privință ea prezintă un contrast izbitor cu „lucrările“ 
cu cel mai mare succes de librărie din literatura țărilor capita
liste : ea nu preamărește nici războiul, nici ura față de om, nici 
pervertirea simțurilor. Datorită însăși caracterului societății pe 
care o descrie, literatura sovietică este o literatură optimistă, 
profund ostilă melancoliei și pesimismului atît de răspîndite în 
literatura țărilor burgheze.

Opinia publică sovietică a ajutat în mare măsură pe scri
itori în lupta împotriva decadentismului, a formalismului, a 
individualismului și schematismului, în lichidarea tendințelor 
cosmopolite, respingerea teoriei lipsei conflictului și, în ulti
mul timp, în frinarea în mod hotărît a naturalismului care în
cerca să se ascundă sub masca realismului.

Prin calitățile sale, literatura sovietică se situează astăzi 
în fruntea literaturii mondiale.

Poporul romín, constructor activ al socialismului în patria 
sa, soarbe neîncetat: învățăminte din bogatul tezaur al literaturii 
sovietice. Mulți mineri din Valea Jiului pot povesti astăzi des
pre viața minunată a minerilor sovietici. Ei au aflat-o din „Doif- 
bas“ și „Bătălia pentru cărbune” de B. Gorbatov, „Minerii“ de 
Ighișeev, romanul „Karaganda” de Mustafin, „Pămîntul Kuz 
nețkului“ și din altele.

Literatura sovietică a dat și dă minerilor noștri un puternic 
suflu în lupta pentru continua sporire a producției de cărbune, 
pentru înflorirea patriei noastre dragi.

Cel de al doilea Congres al scriitorilor sovietici va da un 
nou și puternic avînt celei mai înaintate literaturi din lume, 
literatura sovietică, închinată păcii, progresului și fericirii 
omenirii.

Crește avîntul întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea sarcinilor anuale de plan

Succesele minerilor de la Peirila
Anul 1954 e pe sfîrșite. 

Bătălia pentru îndeplinirea 
planului anual la toți indicii 
constituie acum pentru toți 
minerii din Valea Jiului o 
problemă de seamă.

Zeci de brigăzi de la mină 
Petrila, aplicînd în muncă 
metode înaintate, au reușit 
să obțină succese demne de 
remarcat. Astfel, brigăzile 
conduse de fruntașii în între
cerea socialistă loan Mirian

In toate abatajele și gale
riile minei Lupeni, lupta pen
tru îndeplinirea angajamente
lor luate în cadrul întrecerii 
socialiste se desfășoară cu 
entuziasm.

In fruntea întrecerii pe în
treaga mină se situează colec
tivul de mineri și tehnicieni 
al sectorului II. In perioada 
1—12 decembrie acest harnic 
colectiv a reușit să-și întrea
că sarcinile de plan la extrac
ția cărbunelui cu 29,6 la sută.

Planul producției de bu
nuri de larg consum al Uzi
nei de reparat utilaj minier 
din Petroșani pe anul în curs 
a fost îndeplinit.

Astfel, în urma eforturilor 
depuse de muncitorii și tehni
cienii din secția bunuri de 
larg consum s-a reușit să se 
expedieze în cursul acestui 
an peste 1600 bucăți mașini 
de gătit de bună calitate. Con-

DIN PATRIA NOASTRA
Întreprinderi care produc în contul anului 1955

Zilele trecute, muncitorii 
sectorului industrial al pro
duselor de panificație au re
purtat un frumos succes : în
treg sectorul a început să dea/ 
produse în contul anului vii
tor, realizînd peste plan, de 
la începutul anului și pînă la' 
1 decembrie, produse în va-T 
loare de peste 109 milioane 
lei.

Sumele sporite alocate ăn 
de an au permis creșterea ra
pidă a capacității de produc
ție a sectorului. Din anul 1950 
și pînă acum, de pildă, au 
fost construite și puse in func
țiune peste 50 de fabrici noi 
de pîine și cîteva fabrici noi 
de paste făinoase și biscuiți. 
Au fost de asemenea amena
jate sau reconstruite alte 34 
fabrici de pîine. Fabricile noi 
intrate în producție în acest 
timp, totalizează o capacitate 
de producție de peste 550 de 
tone în 24 de ore, iar cele re
construite au contribuit la 
sporirea capacității de pro
ducție a sectorului de paniîf- 
cație cu încă 221 tone în 24 
de ore.

*
Pînă în prezent, un număr 

de 111 întreprinderi și-au 
realizat sarcinile de plan pe 
acest an. Printre întreprinde^ 

și Carol Szabo, lucrînd în â- 
bataje cameră în cadrul sec
torului III, au reușit ca din 
primele zile ale lunii decem
brie să depășească norma cu 
34—39 la sută.

Importante succese au ob
ținut și alte brigăzi de mi
neri. Printre acestea se nu
mără cele conduse de frun
tașii în întfecerea socialistă 
loan Raisz. Vasile Petruș, 
losif Androane, care au reușit 
să depășească pînă acum nor

Cărbune peste plan
La fel, colectivele de mineri 
și tehnicieni din sectoarele I 
A și III ale minei, au extras 
pe aceeași perioadă de timp 
cu 10,4 și, respectiv, 10.6 la 
sută mai mult cărbune peste 
sarcinile de plan.

O contribuție importantă la 
obținerea acestor succese au 
adus brigăzile de mineri con
duse de tov. Adalbert Biro, 
Loghin Nicula, loan Cotroa- 
ză și alții din sectoarele I A! 
și II care au dat patriei, între

Mai mulfe bunuri de larg consum
tribuții însemnate la obține
rea acestui important succes 
au adus brigăzile de munci
tori conduse de tov. Sabin 
Săiindar, Tudor Bratu, loan 
Constantinescu, care muncind 
cu însuflețire în cadrul între
cerii socialiste au realizat 
lună de lună depășiri ale sar
cinilor de plan cuprinse între 
40—160 la sută.

Analizînd posibilitățile dé

Zilnic, colectivele â nu
meroase întreprindă i ra
portează îndeplinirea îna
inte de termen a sarcinilor 
de plan pe 1954. Aceste 
succese, care contribuie la 
înflorirea și întărirea Pa
triei, oglindesc hotărlrea po
porului nostru de a sprijini 
prin fapte Declarația țărilor 
participante la Conferința de 
la Moscova.

ma cu 19—30 la sută. Aceste 
brigăzi aplică în muncă me
toda graficului ciclic.

Exemplul lor este urmat și 
de alți mineri. Așa. de pildă, 
tineri mineri ca Dumitru Stu- 
paru și Teodor Manea, care 
lucrează în cadrul sectorului 
II. au reușit să dea peste 
normă cu 14—21 la sută mai 
mult cărbune.

MAR IA MORARU/ 
corespondent

1 —12 decembrie, cu 135—210 
la sută mai mult cărbune 
peste sarcinile de plan.

Cu 110—200 la sută și-au, 
depășit normele stabilite și', 
brigăzile conduse de minerii 
Ladislau Lopșanschi. Gavrilă 
Haidu, Dionisie Martin, Ște
fan Cialovici, Adam Maxim, 
Balog Ferenei și alții din 
sectoarele IV și VII ale minei 
Lupeni.

MARCEL BILL 
corespondent

dezvoltare a realizărilor obți
nute, colectivul de muncitori 
și tehnicieni de Ia secția bu* * 
nuri de larg consum a Uzinei 
de reparat utilaj minier s-â 
angajat ca pînă la sfîrșitul 
anului 1954 să mai execute 
încă 50 bucăți mașini de gă
tit peste prevederile planului 
stabilit.

rile care și-au îndeplinit, îna
inte de termen, sarcinile a- 
nuale de plan se numără i 
uzinele metalurgice „Steaua 
Roșie“, Atelierele C. F. R. 
„Constantin David“, „Armă-> 
tura“, fabrica de medica
mente nr. 7, întreprinderea nr. 
301 Construcții, Uzinele Tex
tile „7 Noiembrie“ și altele.

*
Colectivele a 16 intreprin’ 

deri din regiunea Craiova lu
crează în contul anului viitor.

Cele mai frumoase succes? 
âu fost obținute de muncito
rii uzinelor „7 Noiembrie", 
care produc mașini și unelte 
agricole în contul anului vii
tor încă din ziua de 27 no
iembrie. La fabrica de țiga
rete din insula Ada-Kaleh, ia

1. TAR AS 
corespondent

fabrică de oxigen din Craio
va și Ia întreprinderea pisci
colă „Bistreț" planul anual a 
fost îndeplinit în mâl puțin 
de 10 luni și 20 de zile. Și-au 
mai îndeplinit planul anual 
de producție colectivul ocolu
lui silvic din Tr. Severin, în
treprinderea de interes local 
din Băilești, combinatul 
„Prodaliment" din Tr. Seve-! 
rin și altele. (Agerpres) y

Pînă lâ 14 decembrie, 20 
de întreprinderi șl cooperati
ve meșteșugărești din orașul 
Arad și-au îndeplinit planul 
pe anul în curs.

Printre ele se numără fa
brica de unt „Mira", Trustul, 
de panificație, Atelierele T.C. 
5 C.F.R., fabricile ..Reface- 
rea", „Polychrom" etc. și co
operativele meșteșugărești ,,3-i 
caterina Varga", „21 Decem
brie", „Oțelul“, „Chimica" și- 
„Vremuri noi". (Agerpres)

*
Colective din multe între

prinderi din alte regiuni, lu
crează deasemenea în contul 
anului 1955.

Exemplul lor însuflețește 
întregul nostru popor :n lupta’ 
pentru îndeplinirea integrală 
a planului pe 1954.
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Progresul tehnic 

in industria sovietică
*

Productivitatea muncii a crescut 
anul acesta în industria sovietică 
cu aproximativ 7 la sută față de a- 
nui trecut și cu o treime față de 
1950. Ridicarea necontenită și fer
mă a productivității muncii consti
tuie o trăsătură caracteristică a dez
voltării economiei sovietice. In ul
timii 25 de ani productivitatea mun
cii a crescut de 6 ori.

In legăturii cu aceasta au o im
portanță excepțională automatiza
rea și electrificarea producției, 
popularizarea pe scară largă a ce
lor mai bune metode de muncă, ceea 
ce constituie un cimp nelimitat pen
tru aplicarea tehnicii sovietice mo
derne — tehnica cea mai înain
tată.

Menționăm cîteva exemple care 
ilustrează succesele obținute in a- 
cest domeniu. In primii trei ani ai 
celui de al 5-lea cincinal (incepînd 
din anul 1951), constructorii de 
mașini din U.R.S S au creat apro
ximativ 1.800 de noi tipuri și mărci 
de mașini și mecanisme, care asi
gură un continuu progres tehnic al 
economiei naționale. întreprinderile 
alimentare, industria care produce 
mărfuri de. consum popular, indus
triile metalurgică, constructoare de 
mașini, carboniferă au fost înzes
trate cu un marc număr de - mașini 
noi.

Firește că mecanizarea și automa
tizarea producției, ridietnd produc
tivitatea muncii, eliberează un anu
mit număr de muncitori încadrați 
in economia națională. Tuturor a- 
cestora li se asigură insă o altă 
muncă, intrucît in U.R.S.S. se pun 
mereu în funcțiune noi fabrici și u- 
zine. De pildă, numai in primul se
mestru al anului curent, numărul 
muncitorilor și funcționarilor a 
crescut în industrie, construcții și 
transport cu 1.209.000 oameni, în 
instituțiile- de învățământ, institu
ții de cercetări științifice și în in
stituțiile medicale — cu peste 
300.000 în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

Ridicarea productivității muncii, 
care joacă un rol important în dez
voltarea șl perfecționarea produc
ției socialiste, asigură, sporirea ne
contenită a producției industriale, 
ridicarea bunăstării materiale d oa
menilor muncii din Uniunea Sovie
tică.

(Agerpres)

Pregătirea de specialiști 
pentru industria cărbunelui

Ministerul Industriei Cărbunelui 
al U.R.S.S. a aprobat măsurile în- 
dieptate spre lărgirea continuă a 
pregătirii de specialiști pentru in
dustria cărbunelui.

Intre anii 1955-1960 instituțiile de 
învățămînt vor spori considerabil 
promoțiile de specialiști în domeniul 
prospectării zăcămintelor de mine
reuri utile, prelucrării și mobilării 
cărbunelui, construcției de noi mine 
și profiluri, electro-mecanicii minie
re. In următorii cinci ani, numai la 
secțiile serale și prin corespondență 
ale instituțiilor de învățămînt supe
rior minier și ale școlilor mediii teh
nice de mine vor studia peste 10.000 
tineri și tinere — de peste două ori 
mai mult decît în prezent.

Case de locuit pentru oamenii muncii
Cu toate că a venit iarna, în orașele 

Uniunii Sovietice continuă în același 
ritm lucrările de construcție.

Ample lucrări de construcții se 
desfășoară la Stalingrad, unde în 
acest an se clădesc 300 case de lo
cuit cu mai multe etaje și 100 insti
tuții culturale și de folos obștesc. 
In acest oraș care a fost distrus în 
întregime în timpul celui de al doilea 
război mondial, au fost construite 
2.000.000 m2 de suprafață locativă. 
caea ce depășește fondul locativ al 
c-rașului de dinainte de război.

La Kemerovo — centrul bazinului 
carbonifer Kuznețk (Siberia) — se 
construiesc în prezent concomitent 
peste 100 case pentru mineri.

Un întreg cartier ocupă șantierul

Șeful ajutor de sector Ivan Berlovici de lâ mina 
„Nichitovca" din Donbas împreună cu soția și fiul 
în orele de odihnă.

Sporesc de asemenea alocările 
pentru construcția de clădiri desti
nate noilor școli de mine superioare,! 
și medii tehnice din Donbas, KuzbasJ 
Karaganda și din alte regiuni car
bonifere ale U.R.S.S..

Atelierele, laboratoarele și cabine
tele instituțiilor de învățămînt mi
nier se completează cu mașini-unelte, 
aparate și dispozitive de cea mai mo
dernă construcție. Pe lingă școlile 
medii tehnice, care pregătesc specia
liști pentru construcția de noi între
prinderi miniere, se creează poligoa
ne de construcție pentru lecțiile prac
tice ale studenților. In cele mai bune 
mine au fost delimitate sectoarele 
unde viitorii specialiști vor face prac
tică în producție.

de construcție a complexului de clă
diri unde va funcționa Institutul 
minier. De la începutul acestui an, 
lucrătorilor din întreprinderile car
bonifere situate la marginea orașului 
Kemerovo li s-au repartizat 2.500 
apartamente în casele nou construite. 
Pentru construirea de case de locuit 
și instituții cultural-sociale destinate 
minerilor din Kuzbas s-au alocat în 
1954 aproximativ 400.000.000 ruble.

In orașul Kamensk — noul centru 
regional al R.S.F.S.R. — se termină 
lucrările de construire a unei stații 
de cale ferată, se construiește un 
stadion sportiv, se fac pregătiri pen
tru darea în folosință a cîtorva case 
cu mai multe etaje. Străvechiul oraș 
rus Voronej este de asemenea împîn- 

zit de schelele con
strucțiilor. !n pia
ța din centrul ora
șului se termină 
construirea aripilor 
laterale ale monu
mentalei clădiri a 
Casei Sovietelor, ă 
cărei parte înaltă are 
14 etaje. Aici va fi 
dat în curînd în ex
ploatare un nou ci
nematograf cu 960 
de locuri. Pentru a 
satisface nevoile cres- 
cînde ale construc
țiilor, recent aici a 
fost pusă în funcțiu
ne o mare uzină de 
produse din ceramică, 
care va livra anual 
peste un milion m2 
materiale de finisaj«

[«Sie piododia t marinii 
oeniig popglatie

Ziarele sovietice publică neînce
tat știri în legătură cu planurile de 
dezvoltare a diferitelor ramuri ale 
industriei mărfurilor de larg con
sum a U.R.S.S. pe anal 1955.

Un progres considerabil va fi 
realizat în industria bumbacului. 
Dctcă anul acesta producția țesătu
rilor de bumbac va atinge 5,5 mi
liarde metri, in 1955 ea va fi de 
6.200.000.000 metri.

O deosebită atenție se acordă lăr
girii sortimentului, sporirii produc
ției de țesături scămosate, melanj, 
velveton etc

In cursul anului 1955, industria 
confecțiilor urmează să furnizeze 
populației diferite produse în valoa
re de aproape 25 miliarde ruble — 
cu 1,5 miliarde ruble măi mult de- 
cit în acest an.

Se lărgește considerabil sorti
mentul produselor. Producția de 
paltoane bărbătești din stofă de lină 
vd crește cu 2,5 milioane bucăți, 
producția de. costume, pantaloni și 
rochii — cu 2 milioane, cămăși băr
bătești de mătase — aoroape cu un 
milion bucăți.

In sezonul de primăvară și vâră 
al anului viitor industria confec
țiilor va produce 2.500 modele noi.

In prezent se desfășoară pe scă 
ră largă construcția, de noi între
prinderi de. confecții. In 1955 se vor 
termina lucrările de reconstrucție a 
fabricile din Vitebsk, Riazăn, Iva- 
novo șl Moscova.

Pentru anul viitor se prevede lăr
girea producției de încălțăminte de 
modele perfecționate. Numai pro
ducția de încălțăminte de lux vâ 
crește cu 2,5 milioane perechi, iar 
încălțămintea obișnuită — cu 4 mi
lioane perechi. In cursul anului 
viitor va începe fabricarea a peste 
2 000 noi modele de ghete și pantofi.

O mare dezvoltare va lua indus
tria sticlei. Numai producția de 
obiecte de cristal vă crește In anut 
viitor de șase ori in comparație cu 
anul 1953. Se lărgește considerabil 
sortimentul veselei. In fabrici se 
organizează producția in serie â 
obiectelor de cristal prelucrate, cu 
diamant. Va crește de două ori pro
ducția de vaze, garafe, păhărele de 
lichior, pahare de vin suflate eu 
argint.

Una din cele mai mari cuceriri ale 
Revoluției din Octombrie este drep
tul la învățătură. Ea a deschis pen
tru .prima oară milioanelor de oa
meni ai muncii accesul la învățătu
ră. care în timpul orînduirii capita
liste rămî-nea apanajul numai al celor 
avuți. Chiar într-o țară capitalistă 
maintată cum sînt Statele Unite ale 
Americii, 25 la sută din copii reușesc 
doar să termine o școală elementară, 
iar 4 milioane de copii, în general, 
nu au posibilitatea să învețe. In 
S.U.A. se numără peste 10.000 000 
ce neștiutori de carte. Nu este deci 
de mirare că în Turcia, neștiutorii de 
carte reprezintă 70 la sută din în
treaga populație, iar în colonii acest 
procentaj este și mai mare.

Ce contrast izbitor reprezintă Țara 
Socialismului victorios față de lumea 
capitalistă 1 Oamenii sovietici au 
uitat de mult ce este analfabetismul! 
Nu este departe ziua cînd întreaga 
generație tînără care se încadrează 
în producție va avea studii medii

Dar în U.R.S.S. studiază nu nu
mai tineretul, ci și adulții 1 Peste 9 
milioane de muncitori și colhoznici 
învață în fiecare an în cadrul diferi
telor verigi ale sistemului de ridi
care a calificării. De pildă, în ultimii

Ce! mai înaintat învâfâmînf din lume
ani la uzina „Krasnîi proletari“ din 
Moscova șî-au ridicat calificarea în 
cadrul a diferitelor școli profesionale 
90 la sută din muncitorii principale
lor secții. La uzina „Molotov“ din 
Gorki învață fiecare al doilea mun
cilor. Pe lîngă întreprindere funcțio
nează cinci școli ale tineretului mun
citoresc, cursuri serale ale școlii me
dii tehnice de automecanică și ale 
institutului politehnic, o secție iară 
frecvență a școlii medii tehnice de 
construcții de mașini grele, cursuri 
de pregătire pentru cei ce se înscriu 
la școlile medii și la instituțiile de 
învățămînt superior.

In prezent, în Uniunea Sovietica 
sînt încadrați în^ diferite forme de 
învățămînt 57 milioane de oameni. 
Anul acesta, instituțiile de învățămînt 
superior și școlile medii tehnice din 
U.R.S.S. vor fi absolvite de pesta 
550.000 specialiști.

Oare nu este semnificativă înflo
rirea culturii unor popoare din 
U.R.S.S. care în trecut erau înapoia
te ? înainte de Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, știutorii de 
carte din Tadjikistan reprezentau în 

total 0,5 la sută din întreaga popu
lație. Intr-un articol publicat în 1906 
în revista „Vestnik vospitania“ se 
calcula că pentru a lichida neștiința 
de carte din rîndul popoarelor din 
Asia Centrală, în condițiile ritmului 
de atunci de creștere a alfabetizări*!,  
ar fi fost necesar 4.600 ani. Puterea 
Sovietică a săvîrșit această „minu
ne“ într-un ritm de 200 ori mai ra
pid. încă în 1940, neștiința de carte 
era aproape integral lichidată. Numai 
în R.S.S. Tadjică funcționează în 
prezent peste 2.500 școli teoretice, în 
care învață peste 317.000 persoane, 
patru institute și două școli pedago
gice, Institutul de Medicină, ' Institu
tul de Agronomie, Universitatea de 
Stat a R.S.S. Tadjice și 33 instituții 
cîe învățămînt mediu speciale.

Chiar din primele zile ale existen1 
ței sale Statul Sovietic a acordat o 
mare atenție creării de cadre de inte
lectuali proveniți din rîndurile po
porului, de specialiști cu o înaltă ca
lificare. Guvernul Sovietic a cheltuit 
fonduri uriașe pentru lărgirea rețelei 
instituțiilor de învățămînt superior. 
In timp ce în Rusia prerevoluț’icnară 

existau doar 96 instituții de învăță
mînt superior în care studiau 117.000 
studenți, în Uniunea Sovietică func
ționează astăzi 900 universității șl 
institute de învățămînt superior.

In instituțiile de învățămînt supe
rior din U.R.S.S. studiază în prezent 
1.750.000 oameni. In toamna acestui 
an în instituțiile de învățămînt supe
rior au fost înscriși 450.000 de tineri 
și tinere.

In Uniunea Sovietică iau nință 
noi și noi instituții de învățămînt 
superior. Fiecare din cele 16 repu
blici unionale îșî are universitățile 
și instituțiile sale de învățămînt su
perior. Larga rețea de instituții de 
învățămînt superior din țară a con
tribuit la creșterea cadrelor de inte
lectuali provenind din rîndul tuturor 
popoarelor care trăiesc în Uniunea 
Sovietică.

Tinerii și tinerele din Țara Sovie
tică, care învață la diferite școli, nu 
cunosc teama că după terminarea 
studiilor nu vor avea unde să-și a- 
plice cunoștințele. Dezvoltarea con
tinuă a economiei naționale a 
U.R.S.S. asigură viitorilor specialiști 
perspective largi de muncă crea
toare. (Agerpres).
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Cercul de studiere a Istoriei P.CU.S. 
anul I, pe care-1 conduc, e format în 
marea lui majoritate din tovarăși cu 
nivel cultural ridicat. Printre cursanți 
se numără ingineri, tehnicieni și func
ționari din aparatul Direcției Gene
rale a Cărbunelui, din cadrul între
prinderii de construcții și montaje 
miniere și din întreprinderea de locu
ințe și localuri Petroșani.

O parte din cursanți depun interes 
pentru însușirea lecțiilor predate, se 
pregătesc pentru convorbiri, participă 
activ la lămurirea problemelor puse 
în discuție. Tovarășii i. Kraus, V. 
Plasenciuc, Gh. Ghilevici, Gh. Spă- 
taru și alții depun mult interes pen
tru studiul materialului bibliografic, 
poartă discuții la un nivel ridicat, iau 
poziție împotriva confuziilor, formu
lărilor greșite etc. Trebuie, de aseme
nea, remarcat faptul că în cercul 
nostru avem tovarăși care deși au 
puțin timp liber, vin totuși pregătiți 
la învățămînt.

Dar în cercul nostru sînt și unii 
tovarăși care vin la învățămînt de 
formă, fără să studieze, fără să par-

In cursul seral de învățămînt de 
partid pe care îl conduc ca propa
gandist, sînt încadrați tovarăși din 
întreprinderile de construcții 701, 705, 
709 și 711. Deși eu am depus mult 
interes, acest curs merge slab. In 
primul rînd, cercul nostru și-a înce
put activitatea cu întîrziere, deoarece 
majoritatea cursanților nu s-au pre
zentat atunci cînd trebuiau ținute pri
mele lecții. Pentru a putea începe ac
tivitatea, am stat de vorbă cu secre
tarii organizațiilor de bază care au 
încadrat elevi la acest curs. Am in
sistat îndeosebi pe lîngă tovarășii 
Țabrea Nicolae, secretarul organlza"- 
ției de bază de la întreprinderea 705 
construcții și Floca loan. secretarul 
organizației de bază din cadrul în
treprinderii 701 construcții, pentru ă 
mobiliza cursănții la fiecare lecție. La 
ședința care a urmat după ce am 
stat de vorbă cu secretarii organiza
țiilor de bază, au participat 11 cursanți 
din i6 înscriși și lecția a putut fi 
ținută.

Pentru dezvoltarea 
pomiculturii

In perioada actuală, o preocupare 
de seamă ă țăranilor muncitori este 
îngrijirea pomilor fructiferi. Îngriji
rea acestora trebuie făcută însă după 
sfaturile tehnicienilor agronomi ai 
sfaturilor populare.

in această direcție, sfatul popular 
raional a format 3 echipe de stropi
tori, dotate cu mașinile și soluția ne
cesară stropirii pomilor. Pînă acum 
în raionul nostru s-au curățit și stro
pit cu ulei mineral contra bolilor vă
tămătoare, un număr de peste 8009 
pomi fructiferi. Numai în comuna 's 
croni s-au curățit și stropit un nu
măr de peste 3000 de pomi.

Munca de stropire a pomilor fruc
tiferi nu mai este o problemă care 
cere țăranilor muncitori cheltuieli, 
pentrucă acestea sînt suportate de 
către stat.

De-a lungul liniilor ferate, pe te
renuri virane, muncitorii ceferiști și 
muncitorii din alte întreprinderi pre
cum și țăranii muncitori cu gospo 
dării individuale au făcut pregătiri 
pentru a putea planta în primăvară 
anului 1955 un mare număr de pomi. 
In acest scop au fost săpate sute de 
gropi pentru plantarea de pomi truc.- | 
trieri. ’

Scrisori de la propagandiști

împotriva atitudinii formale 
fată de învățămîntui de partid!

ticipe la lămurirea problemelor puse 
în discuție. Tovarășa Elena Fetecău, 
care ar trebui să fie exemplu în cali
tate de secretară a organizației de 
bază, neglijează învățămîntui de par
tid. Din cele 5 ședințe ale cercului 
care au avut Ioc pînă acum, ea a 
participat numai la două și nici în 
cadrul acestora n-a participat la dis
cuții, deoarece a venit nepregătită. Nu 
se poate spune că tovarășul loan Vîj- 
dea lipsește de la cursuri. El vine re
gulat, însă nepregătit. Din această 
cauză el face confuzii. De multe ori, 
în loc să participe la lămurirea pro
blemelor puse în discuție, el pune 
întrebări, considerînd că astfel „a fost 
activ". Tovarășul Guțan Boris a dat 
dovadă de o nepăsare și mai gravă, 
lipsind de la toate ședințele cercului 
nostru. Jntîlnindu-1 pe stradă pe to
varășul Guțan l-am întrebat de ce nu 
vine la curs. El a motivat că „nu se 
simte bine“ — motiv neîntemeiat.

In cercul nostru avem și tovarăși 
care spun una și fac alta. La o șe
dință de analiză a activității cercu-

Cînd birourile organizațiilor de bază 
neglijează învătămintul de partid

La lecțiile următoare, frecvența’ a 
început să scadă din nou; în ziua de 
8 decembrie a. c. cursul nostru seral 
n-a putut ține ședința deoarece ma
joritatea cursanților au lipsit. Din cei 
8 cursanți de la întreprinderea 705 
construcții au venit numai 2, iar din 
cei 5 cursanți de la întreprinderea 
701 construcții ă venit numai 1.

Frecvența slabă se datorește faptu
lui că tovarășii încadrați la acest curs 
nu răspund încrederii ce li s-a acor
dat și lipsesc de la lecții. Pînă acum, 
tovarășa F. Meșter nu are decît o 
prezență la curs, iar tovarășa L, Cîm- 
pianu 2. Atitudinea acestor tovarăși 
e de neînțeles, deoarece ei și-âu ex
primat dorința de a fi încadrați în 
învățămîntui de partid, iar acum lip
sesc nemotivat de la cursuri.

Principala vină pentru slaba acti
vitate a acestui cerc o poartă birou
rile organizațiilor de bază care au 
elevi la acest curs. Tovarășul Țabrea 
Nicolae, secretarul organizației de 
bază de la întreprinderea 705 nu con
sideră necesar să organizeze mobili
zarea cursanților la’ învățămîntui de 
partid. Neglijență tovarășului Țabrea 
față de sarcini se manifestă nu numai 

Irt preajma încheierii celui de al II-lea pătrar 
la școala profesională de cărbune din Lupeni

De la începutul acestui an școlar, 
lă școală profesională de cărbune din 
Lupeni, elevilor și profesorilor Ii s-au 
creat condiții optime pentru buna des
fășurare a muncii teoretice și practice 
de învățămînt. Partidul a pus la dis
poziția elevilor, schimbul de mîine al 
industriei noastre socialiste, unifor
me, cămin, cantină, rechizite școlare, 
toate în mod gratuit. Atelierul școlii 
a fost înzestrat cu noi și numeroase 
mașini, unelte, piese de schimb, cu 
ajutorul cărora elevii pot să-și revi
zuiască și să-și îmbogățească în mod 
practic cunoștințele însușite la curs. 
Pe pătrarul I, preocupările profesori
lor, maiștrilor șt educatorilor din 
școala noastră ău fost îndreptate spre 
o temeinică însușire a materiilor nre- 
date elevilor.

Unde această muncă a fost viu sus
ținută, rezultatele n-au întîrziat să se 
arate. Munca rodflică a tovarășilor 
profesori Mergea loan. Lazăr Patri- 
che sau a educatorului Gobalortă N. 
este cunoscută în școală. Faptul că 
anul II A este fruntaș pe școală, cu 
marea majoritate a elevilor bine pre
gătiți, atît la cursuri cît și la prac
tică, se datorește în bună măsură stră
duinței acestor tovarăși. Anul ii A 

se mîndrește cu elevi ca Torbâ Pa- 
raschiv sau ca Burtea Dumitru. Frun-

lui s-a ridicat tovarășul Victor Arde- 
leanu, care — după ce a criticat u- 
nele lipsuri — a spus : „Noi sîntem 
membri de partid și trebuie să fim 
conștienți, să punem mîna pe carte. 
Noi avem datoria să învățăm mai 
mult și putem învăța..."

După .acest angajament, tovarășul 
Ardeleanu a lipsit nemotivat de la 
învățămîntui de partid.

Iată deci, exemple care dovedesc, 
că unii tovarăși din cercul nostru ma
nifestă dezinteres, atitudine formală 
față de învățămîntui de partid. Orga
nizațiile de bază sînt datoare să com
bată astfel de atitudini, să arate ele
vilor că sînt datori să muncească te
meinic cu cartea, să studieze cu a- 
tenție materialul bibliografic și să 
participe activ la dezbaterea proble
melor puse în discuție. Iar aceia care 
continuă să manifeste dezinteres față 
de sarcina ridicării nivelului politic 
și ideologic, trebuie criticați și aju
tați să se îndrepte.

JURJ IOAN 
propagandist

în ce privește grijă față de învăță
mîntui de partid. Nu de mult s-a con
vocat o ședință a comitetului sindi
cal de întreprindere în care urmă să 
se analizeze cum sînt îndeplinite pre
vederile contractului colectiv precum 
și aprovizionarea cu combustibil a în
treprinderii — problemă de care to
varășul Țabrea, ca șef al serviciului 
administrativ în cadrul întreprinderii, 
răspunde. Dînd exemplu rău, tovară 
șui Țabrea nu s-a prezentat la a- 
ceăstă ședință.

Pentru ca cercul seral pe care-1 
conduc să desfășoare o activitate 
rodnică, e necesar să se asigure frec
vența la lecții. Tovarășii Țabrea Ni
colae și Floca loan, secretarii orga
nizațiilor de bază din cadrul între
prinderilor 705 și 701 construcții, tre
buie să organizeze mobilizarea cursan- 
ților la cursul nostru seral, să con
troleze frecvența și să tragă la răs
pundere pe cei care lipsesc nemotivat.

JULA MIHAI 
propagandist

tași mai sînt și elevii Bulcu Vasile și 
Gîmpeanu Vasile din anul I A, Giur
giu Dezideriu din anul I B, Sichitiu 
Vasile din anul 1 C, Rădoi Vasile, 
Florea Oliviu din anul II D și alții.,

Dar nu peste tot situația se prezintă 
în felul acesta. Unde profesorii, maiș
trii și educatorii nu și-au dat tot in
teresul pentru obținerea unor rezul
tate bune, s-a ajuns la situații asemă
nătoare cu cea din anul II B, care-i 
clasa cu cei mai mulți corijenți și in- 
disciplinați. Faptul că elevi ca Cnu 
Gheorghe, Constantinescu Mihai, Că- 
răban Vasile sînt căzuți la 4 sau 5 
materii, precum și faptul că sînt de- 
zordonați și indisciplinați, se datorește 
în mare măsură și profesorilor, care 
trebuiau să se ocupe mai mult de ei, 
se datorește și tov. Munteanu Cor 
ne!, dirigintele clasei.

Acum. în preajma încheierii celui 
de al Il-lea pătrar, pedagogii școlii 
profesionale din Lupeni trebuie să-și 
intensifice eforturile pentru lichidarea 
rămînerii în urmă a unor elevi codași 
ca Hegheduș Andrei din anul I G, 
Didi losif, Niculicioiu Constantin din 
anul li C, care pînă acum au dat do
vadă de neinteres față de studiu și 
neglijență în munca practică.

I. CIORTEA 
corespondent

Aleși asesori populari
Aproape în toate întreprinderile și 

instituțiile Văii Jiului au avut loc 
zilele acestea alegeri de asesori popu
lari. In adunările generale care s-au 
ținut pînă în prezent, oamenii mun
cii și-au dat votul pentru aproape 90 
asesori populari, tovarăși care și-au 
cîștigat simpatia maselor prin mun
ca lor de zi cu. zi.

La mina Petrila au fost aleși mine 
rii Gheorghe Croitoru, Ladislau Hai- 
du, Gheorghe Nistoreanu. lăcătușii 
losif lederan, Ignat Fero, maiștrii mi 
n.c :. Gheorghe Danciu, Gheorghe Ce 
naru, Ion Boldijar, Virgil Setea șî 
alții.

Muncitorii de la preparația Petrilă 
și-au ales 10 asesori populari prin
tre care se numără tinichigiul Martin 
Borșa, lăcătușii Iuliu Kilenyi și Ru- 
dolf Gaiinszki. Au fost realeși datorită 
muncii lor în calitate de asesori popu
lari, tov. Ladislau Pop și Ioachirn 
Dumbravă.

Minerii, inginerii, tehnicienii și 
funcționarii din Aninoașa au ales pe 
mecanicul loan Vîlceân, au reales pe 
tov. Ion Borodi, Alexandru Nireșlean, 
care atît în producție cît și ca ase
sori populari și-au îndeplinit cu cinste 
sarcinile pe care le-ău avut.

Adunări închinate acestui scop âu 
avut loc și în alte întreprinderi șl 
instituții din Valea Jiului și vor mai 
avea loc la’ mina și preparația Lupeni.

Să fie reparată gara 
din Cimpa!

Pentru că oamenii muncii care că
lătoresc cu trenul mic pe traseul 
Cimpa-Petroșani să nu stea în ploaie 
și frig, in toamna anului 1953 a fost 
construită la Cimpa o gară nouă. Dato
rită lipsei de grijă față de bunurile ob
ștești de care a dat dovadă comitetul 
de întreprindere și conducerea minei 
din Cimpa, localul gării din Cimpa a 
ajuns astăzi în stare de nefofosință.

Este necesar ca conducerea minei 
Lonea să se îngrijească de efectuarea 
reparațiilor la această gară, pentru ca 
în timpul iernii călătorii să nu stea 
în frig. De asemenea este necesar ca 
aceeași conducere și comitetul de îtr 
treprindere al minei să dovedească 
mai multă grijă față de bunurile ob
ștești.

GH DESCULȚI? 
corespondent

INFORMAȚII
Pentru a veni în ajutorul oameni

lor muncii care doresc să-și asigure 
din vreme anumite cărți programate 
să apară și care îi interesează cu 
deosebire, s-a introdus sistemul reți
nerilor anticipate pe baza ,,Buleti
nului de precomandă".

„Buletmui de precomandă" este o 
publicație lunară care cuprinde scurte 
prezentări ale cărților ce urmează să 
apară. Acest buletin poate fi consul
tat Ia cerere în orice librărie.

Persoana care dorește ca librăria 
să-i rețină cărțile ce o interesează, 
depune suma de 15 lei drept garan
ție. Din momentul apariției cărților, 
librăria ie ține la dispoziția celor în
scriși timp de 30 de zile. La cerere, 
librăria poate face cunoscută apari
ția cărților numai în cazul în care 
s-a indicat un număr de telefon, pen
tru persoanele care locuiesc în același 
oraș sau dacă au fost predate libră
riei cărți poștale francate.

Costul cărților se achită integral 
în momentul ridicării lor. Dacă după 
30 de zile cărțile nu au fost ridicate 
ele se pun în vînzare în librărie. La 
cererea celor înscriși librăria le poate 
trimite cărțile la domiciliu contra 
ramburs. In acest caz cheltuielile de 
exoediție sînt suportate de reținător.

Dacă reținătorul dorește ca la un 
moment dat să-și retragă garanția 
depusă, aceasta i se poate restitui, fie 
în cărți 'a contravaloarea respectivă, 
fie în numerar.

Pentru cărțile în limba rusă impor
tate din Uniunea Sovietică, reținerile 
se fac ne baza unui catalog tematic 
ce poate fi consultat la cerere. Ga
ranția ce se depune este de 10 lei.
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închiderea sesiunii Consiliului General 
al Feder« iei Sindicale Mondiale

Deschiderea celui de al II-lea Congres 
unional al scriitorilor sovietici

VARȘOVIA (Agerpreis). — In 
clupă amiaza zilei de 14 decembrie 
a avut loc la Varșovia ședința de în
chidere a celei de a 7-a sesiuni a 
Consiliului General ale Federației 
Sindicale Mondiale.

Sesiunea a ascultat și aprobat da
rea de seamă a membrilor Comisiei 
de revizie a F.S.M. Sesiunea a adop
tat textul unei scrisori deschise a- 
dresate secretarului general al O.N.U, 
și președintelui Adunării Generale a 
O.N.U., în care li se cere să ia toate 
măsurile posibile pentru punerea cît 
mai grabnică în libertate a marinari
lor de pe vasul polonez „Președin

Rezoluția generală
Sesiunea Consiliului General al 

¡Federației Sindicale Mondiale a adop
tat o rezoluție generală pe marginea 
primului punct de pe ordinea de zi. In 
rezoluție se spune între altele :

Anal'izînd situația internațională 
actuală. Consiliul General al Fede
rației Sindicale Mondiale constată că 
în ultima vreme forțele războiului își 
sporesc eforturile pentru a reduce 
Ia zero succesele obținute de popoa
rele iubitoare de pace.

In Europa, guvernele S.U.A., Ma
rii Britanii, Franței, Germaniei oc
cidentale și ale altor țări au semnat 
acordurile de la Paris care au ca 
scop să transforme Germania occi
dentală într-un stat militarist șl s-o 
includă în grupări militare agresive, 
t In Asia, cercurile războinice din 
[S.U.A. încearcă să provoace un nou 
război, să opună popoarele acestui 
continent unul altuia, să reprime 
mișcarea de eliberare națională. In 
acest scop ele au creat blocuri mili
tare agresive, au încheiat pactul de 
(la Manilla (S.E.A.T.O.), continuă să 
¡țină sub ocupație Taivanul șî au sem
ănat un pact de alianță militară cu 
banda criminală a lui Cian Kai-și 
ale cărei acțiuni piraterești le sprijină. 
Această politică, care se extinde șl 
asupra țărilor coloniale și semicolo
niale, duce la intensificarea cursei 
înarmărilor, deși există posibilități 
reale de reducere a armamentelor și 
interzicere a armelor de exterminare 
.în masă, după cum o dovedește dis
cutarea acestor probleme în cadrul

Carta drepturilor sindicale 
ale oamenilor muncii

VARȘOVIA (Agerpres). — TASS 
transmite textul Cartei drepturilor 
sindicale ale oamenilor muncii, adop
tată în cadrul sesiunii Consiliului 
General al F.S.M. In acest document 
se arată între altele:

Oamenii muncii au dreptul să cre
eze sindicate, să intre în organizațiile 
sindicale existente și să participe la 
orice activitate sindicală, fără auto
rizare sau control din partea auto
rităților de stat sau a patronilor. Oa
menii muncii au dreptul, atît pe toate 
locurile de muncă, cît și în afara lo
curilor de muncă, să se întrunească 
pentru a discuta toate problemele 
care îi interesează, să-și exprime în 
mod liber părerea în legătură cu a- 
ceste probleme, să citească, să tipă
rească la alegerea lor, să difuzeze 
presa și publicațiile sindicale și mun
citorești și să desfășoare orice »el de 
propagandă sindicală.

Ei au dreptul să aleagă în între
prinderile de stat sau particulare, la 
fel ca și pe orice loc de muncă, de
legați sindicali, delegați de între
prindere sau conducători de organi
zații sindicale de jos, încredințîndu-le 
apărarea intereselor lor, precum și 
dreptul de a fi aleși în aceste funcții. 
Oamenii muncii au dreptul să parti
cipe Ia orice acțiune pentru apărarea 
intereselor Jor.-

Apartenența la o organizație sin
dicală sau activitatea sindicală â oa
menilor muncii, părerile sau convin
gerile lor personale nu trebuie să 
constituie în nici un caz pentru pa

tele Gottwăld“ și petrolierul so
vietic „Tuapse“, capturate de pirații 
ciankaișiști în largul mării. Au fost 
adoptate de asemenea rezoluții sepa
rate cu privire la situația din Spa
nia, Iran, Algeria, Grecia și Guate
mala.

Participanțiî la sesiune au adon- 
tat cu deosebită însuflețire o rezolu
ție generală.

Sesiunea a aprobat în unanimitate 
Carta drepturilor sindicale ale oame
nilor muncii și a adoptat o rezoluție 
cu privire la organizarea unei cam
panii internaționale în sprijinul Car
tei.

Organizației Națiunilor Unite.
In situația internațională actuală. 

Consiliul General al F.S.M. consideră 
că lupta pentru pace-în Europa, în 
Asia și în lumea întreagă constituie 
sarcina fundamentală și imediată a 
oamenilor muncii din toate țările.

Pornind de la aceasta. Consiliul 
General al F.S.M. recomandă organi
zațiilor sindicale :

Să organizeze pe oamenii muncii 
pentru desfășurarea unor acțiuni o- 
fensive largi și unite împotriva acor 
durilor de la Paris, împotriva reîn
vierii militarismului german, pentru 
tratative, securitate colectivă, dezar
mare și pace;

Să cheme pe oamenii muncii și 
organizațiile lor sindicale să sprij'ine 
mai activ acțiunile și campaniile des 
fășurate de mișcarea mondială a par
tizanilor păcii șî să fie cei mai buni 
animatori ai acestora.

Consiliul General subliniază că 
lupta pentru pace și securitate colec 
tivă, împotriva creării de blocuri mi
litare, împotriva cursei înarmărilor și 
a militarizării economiei este indiso
lubil legată de lupta pentru indepen 
deriță națională și pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale maselor 
largi de oameni ai muncii.

Consiliul General al F.S.M. chea
mă toate organizațiile sindicale afi
liate și neăfiliate Ia F.S.M. să mani
feste pe toate căile inițiative pentru 
întărirea și lărgirea unității națio
nale și internaționale a oamenilor 
muncii.

troni sau autoritățile de stat motive 
pentru a aplica față de ei măsuri de 
discriminare de orice fel în domeniul 
angajării, utilizării în producție, sa
larizării sau pentru justificarea con
cedierii și aplicării de sancțiuni.

Organizațiile sindicale au dreptul 
să convoace adunări și congrese sin
dicale fără o autorizație prealabilă 
din partea autorităților de stat. Ele 
,au dreptul să organizeze manifestații 
sindicale, inclusiv manifestații! de 
stradă. Ele au dreptul să convoace 
adunări sindicale pe locul de muncă

Organizațiile sindicale trebuie să 
fie consultate în toate problemele 
care interesează direct sau indirect 
pe oamenii muncii și îndeosebi în ela
borarea legilor cu privire la aceste 
probleme șî a regulamentelor lor de 
aplicare.

In Cartă se arată că dreptul la 
grevă este dreptul fundamental al 
oamenilor muncii.

In capitolul consacrat activității 
sindicale internaționale se spune că, 
în conformitate cu voința liber exprt 
mată a membrilor lor, organizațiile 
sindicale au dreptul să intre, după 
propria lor alegefe, într-o organiza
ție sindicală internațională.

In încheiere se arată că toți oame
nii muncii beneficiază de drepturile 
prevăzute în această Cartă fără nici 
un fel de discriminare după crite
riul profesiunii sau calificării, virs- 
tei sau sexului, rasei, culorii pielii, 
naționalității, castei, limbii și con
vingerilor politice sau religioase.

MOSCOVA (Agerpres)._— TASS
La 15 decembrie, în marele palat 

al Kremlinului din Moscova s-a des
chis cel de al 11-lea Congres unional 
al scriitorilor sovietici. In capitala 
U.R.S.S. au sosit reprezentanți ai or- 
ganizaiiiior de scriitori din republi
cile unionale și autonome, din dife
rite ținuturi și regiuni ale țării. Prin
tre aceștia se află scriitori de seamă 
ale căror nume erau cunoscute cer
curilor largi de cititori încă de acum 
20 de ani — în zilele primului Con
gres unional al scriitorilor — precum 
și tineri prozatori, poeți și dramaturgi 
al căror drum creator a început în 
ultimii ani. La Congres au Sosit nu
meroși oaspeți de peste hotare — scri
itori din China, Polonia, Romînia, Re
publica Democrată Germană, Bulga
ria. Republica Democrată Vietnam, 
Anglia, Franța, India, Iugoslavia, 
Finlanda. Brazilia, Liban și din alte 
țări.

La deschiderea Congresului au fost 
de față reprezentanți ai vieții pu
blice din Moscovă — muncitori, oa
meni de știință, artiști, arhitecți.

Delegații și oaspeții au salutat cu 
multă căldură apariția în prezidiu a 
conducătorilor partidului comunist și 
guvernului sovietic, N. A. Bulganin, 
L. M. Kagănovîci, G. M. Mălenkov, 
A. I. Mikoian, V M. Molotov, M. G. 
Pervuhin, M. Z. Saburov, N. S. Hruș- 
ciov, N. M. Șvernik, P. N. Pospelov, 
M A. Suslov, N. N. Șataîin.

Congresul a fost deschis prin cu
vântarea rostită de una din cele mai 
vechi scriitoare ruse, Olga Forș, ale 
cărei opere sînt larg cunoscute nu 
numai în Țara Sovietică, ci și din
colo de hotarele ei.

Ședința din 15 decembrie a Con

Popoarele luptă împotriva reînvierii 
militarismului german 

★ * *
Crește numărul deputaților francezi care se pronunță 

împotriva acordurilor de la Paris
PARIS (Agerpres). — TASS 

transmite : î

Mai sînt doar cîteva zile pînă la 
20 decembrie, cînd vor începe în A- 
dun-area (Națională dezbaterile în 
problema ratificării acordurilor de la 
Paris. In momentul de față lupta 
poporului francez împotriva noilor 
planuri de remilitarizare a Germa
niei occidentale ia o amploare și mai 
mare. Sute de delegații ale oamenilor 
muncii din uzine, orașe și sate, re
prezentanți ai organizațiilor obștești, 
sindicale și de tineret se prezintă la 
deputății Adunării Naționale france
ze șî la membri Consiliului Republi
cii pentru a le cere să respingă cu 
hotărîre acordurile cu privire la înar
marea revanșarzilor de la Bonn

După cum relatează ziarul „L’Hu
manité“, numărul deputaților care se 
pronunță împotriva ratificării acordu
rilor de la Paris și pentru inițierea 
imediată a unor tratative în problema 
germană crește mereu. Astfel, depu

In Germania occidentală se intensifică curentul 
împotriva remilitarizării

BERLIN (Agerpres). — AJD.N-
In legătură cu apropiata dezbatere 

în Bundestag a problemei ratificării 
acordurilor de la Paris, lupta împo
triva reînvierii militarismului german 
se intensifică în Germania occiden
tală.

Metalurgiștii din München, în adu
narea lor, au cerut în unanimitate 
conducerii sindicatului să organizeze 
o grevă de avertisment, în semn de 
protest împotriva intenției de a rati- 
tica acordurile de la Paris.

Participanțiî la adunarea minerilor 
din orașul Wanne-Eickel (Renania 
de nord-WestfalJia) au protestat cu 
hotărîre împotriva politicii de remi
litarizare a Germaniei occidentale șl 
a creării armatei vest-germane. 

gresului a fost prezidată de cunos
cutul scriitor sovietic Konstantin Fe- 
din.

Delegații au ales în unanimitate 
prezidiul de onoare al Congresului în 
care au intrat membrii Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. A fost ales prezidiul 
Congresului în care au intrat scrii
tori, maeștri ai artelor, oameni de 
știință: Surkov, Tihonov, Fadeev, 
Nesmeianov, Tursun-Zade, Șolohov, 
Hrennikov, Ehrenburg, Forș, Fedin și 
alții. Congresul a ales un secretariat, 
precum și comisiile de validare și de 
redactare.

P. N. Pospelov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a dat citire salutului adre
sat Congresului de către Comitetul 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Pe ordinea de zi a Congresului fi
gurează următoarele rapoarte și co- 
rapoarte: „Cu privire la situația și 
sarcinile literaturii sovietice“, „Lite
ratura sovietică pentru copii și tineret“, 
„Poezia sovietică“, „Literatura be
letristică sovietică“, „Dramaturgia so
vietică“, „Dramaturgia cinematografi
că sovietică“, „Traduceri din literatura 
beletristică a popoarelor din U.R.S.S.“, 
„Principalele probleme ale criticii li
terare sovietice“, „Literatura progre
sistă contemporană a lumii“.

Congresul, ale cărui lucrări vor 
dura 11 zile, va discuta și aprobă 
noul statut și va alege organele de 
conducere ale Uniunii scriitorilor so
vietici.

In ședință din 15 decembrie, Ale- 
ksei Surkov, prim-secretar al condu
cerii Uniunii scriitorilor sovietici, ă 
prezentat raportul „Cu privire la si
tuația și sarcinile literaturii sovietice“» 

tății Mignot (primarul (Versailles- 
ului) și Frugier au declarat repre
zentanților populației că ei sînt îm
potriva acordurilor de la Paris și că 
vor vota împotriva lor.

La 14 decembrie, ziarul „Libéra
tion“ a publicat un articol de fond 
în care ia din nou atitudine împotri
va remilitarizării Germaniei occiden
tale.

„Nu există nici un francez —scrie 
ziarul — care să nu-și dea seama ce 
urmări tragice ar avea ratificarea 
acordurilor de la Paris“. Referin- 
du-se la recenta notă a guvernului 
sovietic adresată Franței și la cuvân
tarea rostită de V. M. Molotov la 10 
decembrie în Sala Coloanelor a Ca
sei Sindicatelor, ziarul subliniază că 
consirnțămîntul guvernului francez la 
înarmarea Germaniei occidentale ar 
constitui o încălcare fățișă a tratatu
lui franco-sovietic de alianță și asis
tență mutuală.

După cum transmite agenția A.D.N., 
tineri membri ai sindicatelor din 
Kőin au adoptat într-o adunare ho- 
tărîrea de a organiza o demonstrație 
de masă de protest împotriva inten
ției de a introduce în Germania occi
dentală serviciul militar obligatoriu»

După cum relatează presa demo
crată germană, 250 pastori evan
ghelici vest-germani au editat recent 
un manifest prin care cheamă popu
lația să protesteze împotriva intenției 
de a introduce în Germania occiden
tală serviciul militar obligatoriu. 
Acest manifest a fost trimis Bundes- 
tagului și guvernului de la Bonn,- 
precum și președintelui Germaniei 
occidentale, Heuss.
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