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Vineri 23 decembrie au început 
lucrările celui de-al TI-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. 
prim-secret ar al C. C. al P.M.R. a ex
pus raportul de activitate al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Deschiderea celui de-al II-lea Congres
al Partidului Muncitoresc Romîn
ȘEDINȚA DE VINERI 25 DECEMBRIE 1953

Vineri 23 decembrie ora 9, în sala Ate
neului Republicii Populare Romîne. s-a 
deschis cel de-al doilea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

La Congres participă delegați aleși' de 
’organizațiile de partid din întreaga țară.

In sală se află de asemenea, ca invitați, 
oameni ai muncii, activiști de partid și de 
■stat, oameni ai științei și artei, ziariști 
romîni și străini.

La lucrările Congresului participă, în 
calitate de invitați, reprezentanții partide
lor comuniste și muncitorești frățești din 
U.R.S.S., R. P. Chineză, Franța, Italia, 
R. P. Ungară, R. P. Polonă. R. Ceho
slovacă, R. P- Bulgaria, Spania, Marea 
Britanie. R. D. Germană. R.P.D. Coreeană. 
R. F. Germană. R. P. Albania. R. P. Mon 
golă. Austria, S.U.A., Grecia, Siria, Liban,

Cuvîntarea de deschidere a tovarășului 
Constantin Pîrvulescu

Tovarăși și tovarășe,
Comitetul Central al Partidului Munci

toresc Romîn salută călduros pe delegații 
la cel de-al H-lea Congres al partidului, 
(aplauze).

Congresul nostru are cinstea de a avea 
în mijlocul său oaspeți dragi, delegați ai 
partidelor comuniste și muncitorești.

Ingăduiți-mi să salut în numele Con
gresului pe scumpii noștri oaspeți (aplauze 

’puternice). Salutăm din toată inima dele
gația gloriosului Partid Comunist al Uni
unii Sovietice în frunte cu tovarășul Alexei 
Ilarionovici Kiricenko, membru al Prezidiu
lui Comitetului Central al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Ucraina (aplauze furtu
noase, prelungite, întreaga asistență se ri
dică în picioare).

Salutăm fierbinte delegația eroicului 
Partid Comunist Chinez în frunte cu to
varășul Ciu De. secretar al Secretariatu
lui C.C. al Partidului Comunist Chinez, 
vicepreședinte al Republicii Populare Chi
neze, vicepreședinte al Consiliului Apără
rii, mareșal al R. P. Chineze (aplauze 
furtunoase, prelungite, întreaga asistență 
se ridică în picioare).

De asemenea salutăm cu toată căldura 
-delegația Partidului Comunist Francez. în 
frunte cu tovarășul Leon Mauvais, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Francez (aplauze puternice) :

delegația Partidului Comunist Italian, în 
frunte cu tovarășul Giovanni Roveda, mem
bru al Direcției Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian, senator (apla
uze puternice) ;

delegația Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria, în frunte cu tovarășul Mă- 
tyăs Râkosi, prim-secretar al Comitetului 

Belgia,' Finlanda, Elveția, Suedia. Argen
tina, Norvegia, Iran, Triest, Luxemburg, 
Israel. Danemarca. Canada. Olanda.

Delegații întîmpină cu aplauze prelun
gite intrarea în sală a tovarășilor Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica. Iosif 
Chișinevschi, Gheorghe Apostol, Alexandru 
Moghioroș, Emil Bodnăraș, Miron Constan- 
tinescu. Constantin Pîrvulescu. Petre Bo 
rilă.

Asistența în picioare aclamă puternic, 
manifestîndu-și dragostea și atașamentul 
pentru Partidul Muncitoresc Romîn. ini
țiatorul și organizatorul tuturor victoriilor 
poporului nostru pe drumul construirii so
cialismului.

Din însărcinarea Comitetului Central al 
P.M.R., tovarășul Constantin Pîrvulescu 
deschide Congresul.

Central al Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria (aplauze puternice) ;

delegația Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, în frunte cu tovarășul Zenon No
vak. membru al Biroului Politic al Comi
tetului Centra! al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, prim-vicepreședinte aii Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare 
Folone (aplauze puternice) ;

delegația Partidului Comunist Cehoslo
vac în frunte cu tovarășul Vaclav Kopecky, 
membru al Biroului Politic al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Republicii Ce
hoslovace (aplauze puternice) ;

delegația Partidului Comunist Bulgar în 
frunte cu tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar (aplauze puter
nice) ;

delegația Partidului Comunist din Spa
nia, în frunte cu tovarășa Dolores Ibar- 
ruri. secretar general al Partidului Co
munist Spaniol (aplauze prelungite) ;

delegatul Partidului Comunist din Ma
rea Britanie, tovarășul Ralph Palme Dutt, 
vicepreședinte al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comunist din 
Marea Britanie (aplauze puternice) ;

delegația Partidului Socialist Unit din 
Germania, în frunte cu tovarășul Karl 

Schirdewan, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania (aplau
ze puternice) ;

delegația Partidului Muncii din Coreea, 
în frunte cu tovarășul Ha San Du, mem
bru al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, șeiul secției organiza
torice a Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea (aplauze puternice).

delegatul Partidului Comunist German, 
tovarășul Oskar Neumann, membru al Pre
zidiului și Secretariatului Conducerii Cen
trale a Partidului Comunist German 
(aplauze puternice) ;

delegația Partidului Muncii din Albania, 
în frunte cu tovarășul Haki Toska, mem
bru al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, deputat în Adunarea 
Populară (aplauze puternice) :

delegația Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, în frunte cu tovarășul Gora- 
bîn Cimid. membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, redactor șef al ziarului „Unen” 
(aplauze puternice) ;

delegația Partidului Comunist din Aus
tria. în frunte cu tovarășul Rudolf Rich
ter, secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Austria (aplauze 
puternice) ;

delegatul Partidului Comunist din Gre
cia, tovarășul Barcizatos Vasilis, membru 
al Biroului Politic, secretar al Comitetu
lui Central al partidului, (aplauze puterni
ce) ;

delegatul Partidului Comunist din Siria 
și Liban (aplauze puternice);

delegația Partidului Comunist din Bel
gia, în frunte cu tovarășul Renne Au
gusto Beelen, membru al Biroului Politic, 
membru al secretariatului național al P. C. 
din Belgia (aplauze puternice) ;

delegatul Partidului Comunist din Fin
landa, tovarășul Antti August Timonen, 
membru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Finlanda (aplauze pu
ternice) ;

delegația Partidului Muncii din Elveția, 
în frunte cu tovarășul Edgar Woog, secre
tar general al Partidului Muncii din Elve
ția (aplauze puternice) ;

delegatul Partidului Comunist din Sue
dia, tovarășul Knut Băckstrom, membru al 
Biroului Politic al Partidului Comunist din 
Suedia (aplauze pu'emicet ;

delegatul Partidului Comunist din Ar
gentina, tovarășul Benito Marianetti, mem
bru al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Argentina (aplauze puterni
ce) ;

delegatul Partidului Comunist din Nor
vegia, tovarășul Gotfred Holvold Johan, 
membru al Conducerii Centrale a parti
dului, deputat (aplauze puternice) ;

delegația Partidului Tudeh din Iran 
(aplauze puternice) ;

delegatul Partidului Comunist din Triest. 
tovarășul Spadaro Ruggero, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din 
Triest (aplauze puternice) ;

delegatul Partidului Comunist din Lu
xemburg tovarășul Urbany Dominique, 
secretar general al Partidului Comunist 
din Luxemburg (aplauze puternice);

delegația Partidului ..Comunist din Is
rael. in frunte cu tovarășul Zvi Arie Breits- 
♦ein, membru ăl Biroului Politic al Parti
dului Comunist din Israel, redactor șef ?.! 
ziarului ,,Kol Haam“ (aplauze puternice);

delegația Partidului Comunist din Da
nemarca în frunte cu tovarășul Jensen Al
fred. vicepreședinte al Partidului Comunist 
din Danemarca (aplauze puternice) ;

delegatul Partidului Muncitoresc Pro
gresist din Canada, tovarășul Tim Buck, 
secretar general al Comitetului național : I 

Partidului Muncitoresc Progresist din Ca
nada, (aplauze puternice) ;

si delegația Partidului Comunist din O- 
landa. în frunte cu tovarășul Haken Jear», 
membru al Comitetului Central, deputat 
(aplauze puternice) :

Dragi tovarăși și tovarășe.
Gîndul nostru se îndreaptă spre memo

ria luminoasă a continuatorului nepier- 
toarei opere a lui Vladimir Pici l enin, 
spre memoria marelui prieten a-1 poporului 
nostru, Iosif Vissarionovici Stalin.

Propun un moment de reculegere în me
moria lui losif Vissarionovici Stalin 
(întreaga asistență, in picioare, păstrează 
un moment de reculegere).

Tovarăși,
In ultimii anf am pierdut pe unii din 

tovarășii noștri de luptă, militanți de sea
mă ai partidului nostru, membri ai Comi
tetului Central.

Acum cîțiva ani a încetat din viață to
varășul losif Rangheț, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vechi și> 
încercat militant de frunte al partidului 
comunist, călit în lupta grea din ilegali
tate, participant activ ia pregătirea și or
ganizarea insurecției armate din 23 August 
1944, la făurirea șî consolidarea statului 
democrat-popular, la construirea socialis
mului.

De asemenea a încetat din viață tova
rășul Lotar Rădăceanu, membru al Comi
tetului Central al P.M.R., militant de frun
te al mișcării noastre muncitorești, care a 
avut un rol de seamă în înfăptuirea uni
tății politice, organizatorice și ideologice 
a clasei muncitoare, pe baza principiilor 
marxist-leniniste.

Mu se mai află printre noi tovarășul- 
Mihai Moraru, membru ai Comitetului Cen
tral al P.M.R. și al Comisiei Controlului 
de Partid, vechi militant al mișcării mun
citorești, luptător activ pentru unificarea 
mișcării muncitorești.

In memoria lor propun un moment de 
reculegere (întreaga asistență, în picioare, 
păstrează un moment de reculegere).

Tovarăși și tovarășe.
In perioada de la Congresul de unificare 

din 1948 și pină astăzi, patria 
noastră a înregistrat mari succese de în
semnătate istorică.

(Continuare în pag. 2-a)



Deschiderea celui de-al H-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn

(Urmare din pag. l-a)

In acești ani a luat o puternică dez
voltare industria noastră și îndeosebi in
dustria grea, temelia dezvoltării economiei 
naționale. Au luat ființă noi ramuri de pro
ducție’ industrială, despre care înaintașii 
noștri nici n-au visat că vor putea exista 
vreodată în țara noastră.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii, însu
flețiți de comuniști, muncind plini de ab
negație, au întîmpinat cel de-al doilea Con
gres al partidului nostru cu noi realizări, 
îndeplinind înainte de termen planul cin
cinal la producția globală industrială, în
făptuind în același timp însemnate econo
mii și acumulări bănești peste plan. Nive
lul de trai al oamenilor muncii din orașe 
și sate a crescut continuu în acești ani.

Ca urmare a puternicului sprijin acordat 
de partid și guvern, țărănimea muncitoare 
a obținut sporirea producției agricole.

Convingîndu-se tot mai mult de juste
țea; drumului arătat de partid, țărănimea 
noastră muncitoare pășește din ce în ce 
mai hotărîtă pe drumul transformării so
cialiste a agriculturii. In cinstea Congresu
lui au fost create noi gospodării agricole 
colective și întovărășiri agricole.

In anii puterii -populare au luat un pu
ternic avînt știința .și cultura. Intelectua
litatea credincioasă poporului își dedică 
forțele creatoare construirii noii vieți so
cialiste în scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Rornînă.

Partidul s-a preocupat continuu în acești 
ani de întărirea statului nostru democrat- 
popular, principalul instrument în mîinile 
clasei muncitoare pentru zdrobirea împotri
virii dușmanului de clasă, pentru constru
irea socialismului.

In lupta pentru victoria socialismului s-a- 
consolidat alianța clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare, temelia de granit a 
regimului democrat-popular.

In lupta comună pentru înflorirea Re
publicii Populare Romîne, patria oameni
lor muncii de la orașe și sate, s-a întă
rit prietenia și frăția dintre poporul ro
mîn și naționalitățile conlocuitoare.

In înfăptuirea acestor realizări obținute 
de poporul nostru neam bucurat și în a- 
țești ani de ajutorul frățesc multilateral al 
marii noastre prietene Uniunea Sovietică, 
nc-am călăuzit de marea experiență a P.C. 
al Uniunii Sovietice în construirea socia
lismului, experiență pe care partidul nos
tru o studiază și o aplică in mod crea
tor la condițiile țării noastre (aplauze).

Credincios pînă la capăt internaționalis
mului proletar, partidul nostru educă po
porul muncitor în spiritul prieteniei fră
țești și de nezdruncinat cu marele popor 
șovietic, în spiritul prieteniei și frăției cu 
țările de democrație, populară și mobilizează 
masele la contribuția activă pentru întări
rea necontenită a lagărului socialist. ,

Roiitica consecventă de pace a partidu
lui și guvernului nostru a dus la creșterea 
prestigiului internațional al țării noastre, 
factor activ în lupta pe care forțele păcii 
din întreaga lume în frunte .cu Uniunea 
Sovietică o duc împotriva politicii agresive 
a cercurilor imperialiste, pentru pace și 
prietenie între toate popoarele (aplauze).

Congresul va trasa noile sarcini pentru 
victoria deplină a socialismului în țara 
noastră, pentru întărirea statului democrat- 
popular, pentru ridicarea continuă a nive
lului de trai material și cultural al -poporu
lui muncitor.

Tovarăși și tovarășe,
Inimile noastre sînt pline de bucurie și 

mîndrie că partidul nostru se prezintă la 
Congresul său cu realizări însemnate în 

construirea socialismului, mai puternic și 
mai unit ca oricînd în jurul Comitetului' 
Central, în frunte cu primul său secretar, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, (aplau
ze puternice; toți se ridică in picioare).

Trăiască al doilea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn 1 (aplauze furtunoase, 
îndelungate).

Tovarăși,
Din însărcinarea C.C. al P.M.R. declar 

deschis cel de-al doilea Congres al partidu
lui, (aplauze puternice, îndelung repetate).

*
Congresul trece la alegerea prezidiului
Delegații aleg în unanimitate PREZIDIUL 

Congresului, compuns din tovarășii: Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, losif Chi- 
șinevschi, Gheorghe Apostol, Alexandru Mo- 
ghioroș, Emil Bodnăraș, Miron Constanli- 
nescu, Constantin Pîrvulescu, Petre Borilă, 
Ștefan Voitec, Nicolae Ceaușescu, Alexan
dru Drăghici, Dumitru Coliu, Teodor Ior- 
dăchescu, Ianoș Fazekaș, Leontin Sălăjan, 
Constanța Crăciun, Florian Dănălache, Lu
dovic Csupor Ion Cozma, Ene țurcanu.

Tovarășul Constantin Pîrvulescu invită la 
masa prezidiului pe membrii prezidiului 
Congresului. Iau loc de asemenea la masa 
prezidiului conducători ai delegațiilor parti
delor comuniste și muncitorești frățești, to
varășii A. I. Kiricenko, Ciu De, Mâtyăs Râ- 
kosi, Dolores Ibarruri.

Sînt alese apoi în unanimitate Comisia 
de Validare, Secretariatul și Comisia de 
Redactare.

Din COMISIA DE VALIDARE fac parte 
tovarășii: Mihail Dalea. Constantin Anca, 
Iosif Bank, Vasile Bene, Vasile Cristache, 
Dumitru Cristescu. Mihai Mujic, Ileana Ră- 
ceanu, Dumitru Simulescu.

Din SECRETARIAT fac parte tovarășii : 
Petre Lupu, Dumitru Berezițchi, Aurel Duma, 
Vladimir Gheorghiu, Vasile Patilineț.

Din COMISIA DE REDACTARE fac parte 
tovarășii : Leonte Răutu, Paul Niculescu- 
Mizil, Ion Pas. Sorin Toma, Ilie Verdeț.

Congresul aprobă apoi în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi :

1. — Raportul de activitate al C.C. al 
P.M.R., raportor tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

2. — Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie, raportor tovarășul Guină Nico- 
lae.

3. — Raportul asupra Directivelor 
Congresului al II-lea cu privire la cel 
de-al 2-lea plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 1956—1960, 
raportor tovarășul Chivu Stoica.

4. — Raportul cu privire la modifica
rea Statutului P.M.R., raportor tovarășul 
Ceaușescu Nicolae.

5. — Alegerea organelor centrale ale 
partidului.

Se adoptă de asemenea regulamentul de 
desfășurare a lucrărilor Congresului.

La primul punct al ordinei de zi, tova
rășul Constantin Pîrvulescu. care prezidează 
ședința, dă cuvîntul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru a expune Raportul de 
activitate al C.C. al P.M.R. (Întreaga asis
tență în picioare aclamă îndelung).

Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. 
este subliniat în repetate rînduri ■ prin vii 
aplauze.

După încheierea raportului, toți delegații 
se ridică în picioare ovaționînd minute în 
șir. In sală răsună aclamații; „Trăiască 
Partidul Muncitoresc Romîn!“. Uralele nu 
contenesc vreme îndelungată.

La ora 17,15’, ședința se ridică. Următoa
rea ședința a avui loc sîmbătă 24 decem
brie, ora 9.

însuflețite schimburi de onoare
Manifestînd cele mai călduroase sentimente de dragoste și 

încredere față de încercatul lor conducător — partidul clasei 
muncitoare — muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprin
derile raionului nostru au organi zat în cinstea celui de al II-lea 
Congres al P.M.R. însuflețite schimburi de onoare, în cadrul 
cărora ei și-au întregit și mai mult victoriile repurtate în 
întâmpinarea acestui important eveniment din viața poporului 
nostru muncitor.

La Combinat
In toate secțiile și sectoarele 

de muncă ale Cbmbiniatiului si
derurgic „Oh. Gheongh'iu-Dej“, 
au avut Ioc zilele acestea însu
flețite 'schimburi de onoare, care 
s-iau soldat cu noii realizări ob
ținute în sporirea producției de 
metal. Da furnalele 1-4, cotecti- 
vul de muncitori a dat în ziua 
schimbului de onoare cu 5 ia 
suită miai multă toată față de 
prevederile ginatficufliui, evidenți- 
iinidu-se în mod deosebit brigă
zile ccnidiulsie ide- prim-tiopiitorii' 
Bistrian Nicolae. Mîteă Ilie, Juir- 
ca Simion și Jeteru Nicolae. Cui 
15', 08 la 'siută a elaborat mai mul-

tă tontă, cu ocazia schimbului 
de onoare, și brigada Ului Cros 
Duldicivic .die la furnalul mr.6.

Realizări de seamă au obți
nut și muncitorii de la cuptoarele 
Siemens Martin. Aioii, brigada 
lui Lăibuneț Vaier iși ceia a lui 
Costaiche Vaisiiile de la cuptorul 
nr. 4 au elaborat cu 25 și res
pectiv eu 1'1,5 Qia sută mai mult 
oțel, iar brigada de sub condu- 
cerea prim-topitoruilui .Ispas 
lian ce deservește cuptorul 
3 .și-a îndeplinit sarcinile 
de grafic în proporție de ■' 
lia suită.

IlU-

I nr.
față

103.6

La C a 1 a n
In ziula Schimbului de onoare, 

fuirnialiștii din Căilan și-iau. în
trecut sarcinile de producție cu 
8.5 la suită, fruntașe situînidu-se 
echipele conduse de tovarășii 
Biîrla Gheanghie, Manamu 

Munteanu lomiașcu
loan,

și altele, ca

înainte 
vestea

z'iilai 
olan, 

muncitorii din 
montaj, eima- 

tranisporituini, 
sarcinilor de 

i au fost in
ia 60 la siultă.

ro și-au depășit siancinile 
cu 3-33 la suită. De același 
au dat do vadă iși i 
secțiile turnătorii, 
iliaj, meoainiiiciă iși 
unde iprevedeirile 
plan în aceeași zii 
trecute cu 11 piîriă

La Simeria
de sii- 
începe- 
la Ate- 
găseau

peste angaja-Cu cîteva minute 
netul sirenei, care 
rea lucrului, muncitorii de 
lierele C.F.R. Simeria se
la locurile de producție. Se desfă
șurau schimburi de onoare închi
nate Congresului.

In fiecare secție entuziasmul în 
muncă era de neasemuit. La sfîr- 
șitul celor 8 ore de muncă și re
zultatele au fost deosebite.

Muncitorii din secția vagoane
depășit planul de producție cu 25

an

la sută ; ei au dat-
merit 5 vagoane cu reparații ca
pitale și periodice, iar cei din 
secția cazangerie ou 20 la suită, fă- 
cînd și presiunea Ia rece a unui 
cazan de locomotivă și au nituit 
complect placa tubulară a altui ca
zan. Astfel producția globală pe 
ateliere a întrecut sarcinile zilei 
cu 22 la sută. Pe lîngă aceasta, 
în ziua schimbului de onoare s-au 
colectat și 103.950 kg. metale fe
roase, și 11.370 kg. metale, nefe

roase.

Mitinguri ale oamenilor nimicii

Iri ziua, de 22 decembrie a.c., 
după terminarea primului schimb, 
un număr de peste 2.000 muncitori, 
tehnicieni și ingineri, din Combi
natul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej", • s au întrunit într-un entu-

' .zi'.ast miting . pentru a. trimite salu
tul lor celui de al II-lea Congres

> al P.M.R.
> Cu acest prilej a luat cuvîntul
> tovarășul Miloș Ștefan, secretar al 
( Comitetului raional de partid.
i După ce a vorbit despre importanța
> lucrărilor Congresului, tovarășul
> Miloș a . arătat că siderugiștii hu-
> nedoreni s-au achitat cu cinste de
> angajamentele luate. „Azi la ora 
/ ■ 10 — ă spus printre altele vorbito- 
L rul harnicii ■ laminoriști, și-.au 
). îndeplinit planul anual de produc- 
f ,ție; oțelăria electrică a dat peste 
k . p lanul, anual sute de tone de oțel spe- 
ț cial; muncitorii de la furnalul nr. 0
i *
> Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
k și funcționarii minelor de fier 
l ■ Ghelar. întruniți într-un miting în 
k sala colțului roșu, au raportat par- 
E tidului că angajamentele luate pen- 
k tru îndeplinirea planului cincinal 
l în cinstea celui de al II-lea Con- 
( greș al partidului au fost reali-
> zate la 22 octombrie 1955. De la 
( această dată și pînă la 22 decem-
> brie, minerii au dat cu 600.510 to-

— cei mai mare furnal din țară — 
și-au îndeplinit angajamentele, dînd 
peste plan cu 2,5 la sută mai mul
tă fontă".

Participanții la miting, au adre
sat Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn o tele
gramă în care se spune printre al
tele : „Ne luăm angajamentul ca în 
perioada Congresului, să obținem 
cea mai mare producție din acest 
an. la agregatele de 
gurăm Congresul că și 
înte, vom face zid de 
jurul partidului nostru
vom lupta cu și mai multă însufle
țire, pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor și directivelor Congresu
lui. pentru îndeplinirea sarcinilor 
din cel de al II-lea plan cincinal. 
In felul acesta vom contribui la 
făurirea 
șugate,

★ ★
ne mai 
cincinal.

De asemenea, sarcinile de plan pe 
1955 au fost îndeplinite pe data de 
22 decembrie la orele 22. ridicînd 
totodată productivitatea muncii cu 
11.18 
ca și 
cinai 
elan
de termen.

bază. Asi
de aici în li
ned intit în 
drag și că

vieții noi, libere și îmbel- 
la apărarea păcii.

mult minereu peste planul

la sută. Minerii s-au angajat 
în cel de al II-lea plan cin- 
să muncească cu mai mult 
pentru a-1 îndeplini înainte



__ _ Raportăm partidului
A crescut producția de fonta Realizări de seamă în transporturile C.F.R.

In cinstea mărețului eveniment 
--alin viața poporului nostru munci
tor — cel de al II-lea Congres al 
P.M.R., — ce își desfășoară în a- 
ceste zile lucrările în Capitala pa
triei — brigada pe care o conduc, 
împreună cu ceilalți muncitori de 
la furnalul nr. 6, și-au luat anga

jamentul de a da peste sarcinile 
prevăzute cu 1 la sută mai multă 
fontă.

Sînteni hotărîți sa dam patriei mai mult minereu
Colectivul nostru de muncitori, 

tehnicieni și ingineri, raportează cu 
mîndrie partidului, că a obținut 
Succese însemnate, reușind să-și 
depășească cu mult angajamentele 
luate în cinstea Congresului.

In anul acesta, conducerea între
prinderii a luat o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice pentru înde
plinirea planului de producție. Or
ganizațiile de partid și sindicat au 

•dus o susținută muncă de lămurire 
■în rîndurile muncitorilor, ajutînd 
în mod special pe cei din sectoa
rele de producție care dădeau un 
•randament mai slab. O atenție deo
sebită a fost acordată dezvol
tării întrecerii socialiste, care a fă

Angajamentele pe care muncitori 
■din cadrul Întreprinderii de cons- 
truCții siderurgice și montaj Călan 

■și le-au luat în cinstea Congresu
lui partidului, au constituit pentru 
întreg colectivul de muncă un mi
nunat prilej de a înscrie noi suc- 

■tese pe frontul construcției socia- 
, liste. Luptînd cu mult elan în în

trecerea socialistă, unde aplicarea 
metodelor sovietice Schițov și Vo- 
ro.șin, precum și organizarea te
meinică a locurilor de producție au 

•stat la baza întregii activități zil- 
:riice, noi ne-am îndeplinit angaja-

Faptele pe care noi le raportăm 
■partidului, odată cu deschiderea 
■celui de al II-lea Congres, sînt iz- 
'vorîte din dragostea minerilor noș
tri, pentru a cinsti acest măreț 
«eveniment din viața partidului și a 
poporului muncitor, cu cele mai de 
■seamă realizări. Așa după cum ne
am angajat, noi minerii din orizon
tul 1 al tineretului din cadrul mi
nelor de fier Ghelar, să sporim pro
ducția de minereu, ne-am respec
tat cuvîntul. In ziua de 21 decem
brie noi ne-am îndeplinit planul a-

Abnegația de care au dat dovadă 
Jn unci tori i, tehnicienii și inginerii 
atelierelor C.F.R. Simeria în preaj
ma Congresului P.M.R., constituie 
<o dovadă grăitoare a dragostei ce 
■o nutresc față de partidul nostru 
drag. Semnificativă în această di
recție, a fost hotărîrea întregului 
«colectiv, de a întîmpina acest eve
niment cu deosebite succese în «în
deplinirea și depășirea angajamen
telor luate.

In.această direcție, trebuie să a- 
ratăm că în anul acesta, noi am 

■reușit să realizăm planul cincinal 
în unități echivalente la secția va
goane încă din luna aprilie, iar la 
locomotive în ziua de 22 august,

Indreptîndu-ne, de la bun înce
put, toate eforturile spre folosirea 
deplină a tehnicii moderne cu care 
este înzestrat furnalul șî căutînd 
să aplicăm cît mai corect metoda 
Filipov, în vederea obținerii celor 
mai înalți indici de utilizare a fur
nalului, noi am reușit să reducem 
durata de elaborare a șarjelor, față 
de aceiași perioadă a anului tre
cut, de la 4 ore la numai 2 ore 
și chiar mai puțin. Datorită a

cut' posibilă creșterea simțitoare 
a producției de minereu față de 
anul trecut. Printr-o mai bună în
treținere și utilizare a mijloacelor 
de producție, productivitatea mun
cii a crescut cu 7 la sută. Odată 
cu aceasta, am redus și consumu
rile de material, cum ar fi de pil
dă la cărbuni cu 31 la sută, aer 
comprimat cu 1 la sută, energie 
electrică cu 24 la sută, etc. Succese 
însemnate am obținut și în munca 
de îmbunătățire a indicilor de folo
sire a utilajului, care la transporturi 
au crescut cu 25 la sută, iar la 
excavatoare cu 36 la sută.

In mină, s-au pregătit noi fron
turi de lucru, prin deschiderea ori
zontului I; s-a introdus metoda 

O nouă victorie a constructorilor din Călan
i mentele cu 8 zile înainte de termen.

Astfel, în ziua de 15 decembrie, am 
terminat lucrările de montare a ul
timelor tone de piese metalice și 
am dat în folosință cei peste 4.009 
m.l. de conducte pentru alimenta
rea centrului muncitoresc Călan cu 
apă potabilă și alte lucrări ce ne 
reveneau pe ultimul trimestru din 
acest an.

Pe lîngă acestea, raportăm parti
dului că în cinstea celui de al 11-lea 
Congres al P.M.R., colectivul nos
tru de muncă a realizat depășirea 
productivității muncii, pe lunile

Peste angajament 700 tone minereu
nual, față de angajament cu o zi 
înainte. Și, nu ne-am oprit aici. 
Pînă în ziua cînd s-a deschis Con
gresul partidului am mai extras 
700 tone de minereu peste angaja
ment. Ca întodeauna, echipele con
duse de comuniștii Georgescu 
Moise și Preda Dumitru, s-au si
tuat în fruntea luptei pentru spori
rea producției de minereu. De ace
lași elan în muncă au dat dovadă 
și echipele nr. 23 și 30. Echipa 
r.r. 30 condusă de minerul Bidiga 
loan, în ultima vreme a trecut de 

.Iaz? realizat succese deosebite în
ceea ce a făcut ca planul global 
pe anul 1955 să fie îndeplinit la 
toate sortimentele în ziua de 22 
noiembrie, deci cu mult înainte fa
ță de cum ne-am angajat. Acest 
lucru ne îndreptățește să rapor
tăm cu fruntea sus partidului că 
ne-am respectat cuvîntul dat.

Ca urmare a măsurilor tehnico 
organizatorice ce au fost luate de 
către conducerea atelierelor, îndru
mată în permanență de organele d<* 
partid, numai în luna noiembrie de 
pildă, noi am reușit să obținem o 
depășire a planului producției glo
bale de 29,6 la sută, să sporim pro
ductivitatea muncii pe cap de mun
citor cu peste II la sută șl să re

cestui fapt, angajamentul luat a 
fost îndeplinit încă de la data de 
15 decembrie, iar în intervalul de 
la 1-21 decembrie, noi am dat în 
plus cu 1,88 la sută maf multă 
fontă. Muncind cu multă rîvnă, 
brigada pe care o conduc a sporit 
în această perioadă producția de 
fontă cu 2,21 la sută.

CAZAN ȘTEFAN 
prim-topitor furnalul nr. 6 

Hunedoara

graficului ciclic la înaintări ceea 
ce a dus la mărirea vitezei de îna
intare în medie pe zi cu 100 la 
sută, și depășirea normei zilnice de 
lucru cu cca. 40 la sută. In felul 
acesta am reușit să realizăm și e- 
conomii de exploziv cu 10 la sută 
mai mari față de perioada cînd se 
lucra după alte metode.

Acum, cînd ne pregătim să pă
șim în cel de al II-lea plan cinci
nal, minerii din Teliuc sînt hotă- 
rîți să dea patriei cît mai multe 
tone de minereu peste plan pentru 
a asigura furnalelor minereu din 
ce în ce mai mult și de calitate 
superioară.

BOGDAN N1COLAE 
director, %I.M.F. TeJiuc

octombrie și noiembrie, în pro
porție de 21-48,6 la sută și 
a făcut în același timp e-
conomii în valoare de 148.000 lei. 
In aceste zile, cînd lucrările Con
gresului partidului se desfășoară 
din plin, noi, constructorii de la 
I.C.S.M. Călan, sînitem hotărîți să 
obținem însemnate succese, mani- 
festîndu-ne astfel dragostea față 
de partidul clasei muncitoare, care 
ne conduce cu mîini sigure pe dru
mul unei vieți noi, libere și feri
cite. C.RASCA IOSIF

maistru 1-C.S.M. Călan 

ia exploatarea minereului în subte
ran la exploatarea în carieră, ceea 
ce a făcut ca de 3 luni de zile de 
cînd lucrează în acest fel, să-și în
deplinească de fiecare dată planul 
în proporție de 200 Ia sută.-

Succesele dobîndite, precum și 
preocuparea fiecărui miner de a fo
losi cît mai productiv timpul efec
tiv de lucru, ne-au asigurat o creș
tere a productivității muncii cu 12 
la sută.

Ing. VO1NA VARACH1M 
șef de schimb, l.M.F. Ghelar

producție
ducem în același timp prețul de 
cost planificat cu 6,2 la sută. Tot
odată, preocuparea noastră a fost 
îndreptată și în direcția realizării 
angajamentului de a asigura sta
tului acumulări socialiste peste 
plan în valoare de 1.250.000 Iei. 

sumă ce a fost depășită pînă în 
prezent cu peste 1.300.000 lei.

In obținerea succeselor înregis
trate pînă acum, și-au adus con
tribuția toți muncitorii și tehnicie
nii din cadrul atelierelor noastre.

OCOLIȘAN IOAN 
director adjunct, Atelierele 

C.F.R. Simeria1

Cu gîndul la partid, călăuzitorul 
nostru spre progres, raportăm as
tăzi că muncitorii din cadrul 
S.E.C.F. Simeria, printr-o muncă 
însuflețită au reușit zi de zi să ob
țină realizări de seamă în îmbună
tățirea transporturilor pe C. F. R. 
Astfel, producția de bază a S.E.CjF. 
Simeria în tone convenționale, noi 
am depășit-o în luna noiembrie cu 
8,47 la sulă, iar în primele 2 de
cade ale lunii decembrie, cînd în
treg colectivul nostru și-a înzecit 
eforturile, pentru a îndeplini îna
inte de termen angajamentele lua
te în cinstea Congresului1, pro
ducția de pază a fost realizată în

Satisfacem tot mai mult cerințele 
consumatorilor

Muncitorii, tehnicienii și func
ționarii cooperativei „înfrățirea” 
din Hunedoara au obținut, în cin
stea celui de al II-lea Congres al 
partidului, realizări de impor 
tanță deosebită.

In scopul asigurării unei mai 
bune deserviri a populației, rețeaua 
comercială a cooperativei s-a mă
rit în cursul anului 1955 cu încă 
6 unități de desfacere, prin care 
s-au distribuit oamenilor muncii 
produse agro-alimentare în valoare 
de peste 1.200.000 lei. Pînă la data 
de 21 decembrie a.c., planul de 
desfacere al cooperativei a fost 
îndeplinit în proporție de 102,2 ’a 
sută, cel de înscrieri de noi mem
bri cooperatori cu 130 la sută, în

Belșug în casei
Gospodăria noastră colectivă 

„Viață Nouă" din satul Sîntan- 
drei a luat ființă în anul 1953. De 
atunci au trecut «aproape 3 ani de 
zile, timp în care gospodăria s-a 
întărit mult din punct de vedere 
economico-organizatoric, iar colec
tiviștii au acumulat o bogată ex
periență în cultivarea pămîntului 
și creșterea animalelor. Dacă la 
început inventarul viu al gospodă
riei număra doar 7 capete bovine, 
astăzi ea posedă 10 vaci, 5 bovine 
tineret, 2 boi, 6 cai, 12 porci. 112 
oi de rasă țigaie și altele. Odată 
cu creșterea și dezvoltarea avutu
lui obștesc al gospodăriei, a eres 
cut în fiecare an și bunăstarea 
membrilor noștri colectiviști.

Recoltele deosebit de mari pe ca
re noi le-am obținut în acest an; 
2300 kilograme grîu la hectar, 4822 
kg. porumb-știuleți, 31.000 kilogra
me sfeclă de zahăr la hectar și 
producții ridicate Ia celelalte cul
turi agricole, au adus belșug în 
casele colectiviștilor cum nu au 
mai avut niciodată. Zilele trecute 
în gosopdărjia noastră colectivă 
a avut loc împărțirea veniturilor 
Pentru o zi-muncă prestată, fie
cărui colectivist i s-a cuvenit 7 
kg, grîu, 7 kg. porumb, 3 kg. car 
tofi, 160 gr. zahăr, lînă, bani și 
alte produse. Luînd parte la toate 
muncile din gospodărie, colectivis
tul Coman Adam a primit pentru 
cele 236 zile-muncă 1.652 kg. 
grîu,- 1.652 kg. porumb, 708 kg. 
cartofi, 37 kg. zahăr, 4 kg. lînă. 
etc., colectivistul Haida Dragomir 
a ridicat împreună cu familia1 sa 
4.074 kg. grîu, 4.074 kg. porumb, 
1.746 kg. cartofi, 97 kg. zahăr, o 
mare cantitate de sfeclă furajeră, 
varză, fîn și paie, iar colectivista 
Muntean Valeria pentru cele 172 

proporție de 113,2 la sută. Aceasta 
a făcut ca productivitatea muncii 
să crească cu 7,38 la sută și să se- 
reducă simțitor prețul de cost la 
transporturi. Toate aceste realizări 
au dus la îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale muncitorilor, prin creș
terea1 cîștigului mediu în ultimele 
două luni cu 6,75 la sută.

In zilele care ne-au mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului ne angajăm 
în fața partidului că vom munci 
cu și mai multă rîvnă, pentru a 
dezvolta și pe mai departe succe
sele noastre.

V. STOIAN
șef. S.E.C.F. Simeria

casarea părților sociale cu 103,3 la 
sută, iar cel de achiziții a fost de
pășit cu 44,2 la sută. Datorită 
muncii conștiente depuse de în
tregul colectiv, privind buna apro
vizionare și desfacere a mărfurilor, 
buna deservire a cliențiloretc., bene
ficiul cooperativei s-a ridicat în 
cele 3 trimestre ale anului în curs 
la suma de 580.000 lei. Acestea 
sînt realizările noastre, care le 
raportăm cu mîndrie partidului 
pentru grija permanentă ce o a- 
cordă ridicării continue a nivelu
lui de trai al oamenilor munei» 
de la orașe și sate.

DAVID STELIAN 
președintele cooperativei „în

frățirea" Hunedoara

c colectiviștilor
zile-muncă efectuate, a dus acasă 
o cantitate de 1.208 kg. grîu, 1.208 
kg. porumb, 517 kg. cartofi, 27 
kg. zahăr, 2,500 kg. lînă și altele. 
Cele mai multe produse a primit 
pentru zilele prestate familia co
lectivistului Andreșel Aron. In ur
ma celor. 778 zile-muncă pe care 
cei 4 membri ai familiei le-au 
efectuat în cadrul gospodăriei, ea 
a primit 5.684 kg. grîu, 5.684 kg. 
porumb, 2.133 kg. cartofi, 123 kg. 
zahăr, 23 kg. lînă, precum șî 
mari cantități de varză, sfeclă fu
rajeră, etc.

Cu ocazia împărțirii veniturilor 
și în urma belșugului mare de re
colte pe care l-au primit, membrii 
gospodăriei noastre au mulțumit 
din inimă partidului, care je-a a- 
răiat calea pe care s-o urmeze și 
îi ajută în permanență să-și fău
rească o viață fericită. In cinstea 
celui de al II-lea Congres al 
P.M.R., noi colectiviștii din Sînt- 
andrei raportăm partidului că am 
terminat de mult însămînțatul ce
lor 25 ha. cu grîu după metoda 
în rînduri încrucișate, am executai 
arături adînci de toamnă pe mari 
suprafețe de teren, iar pentru graj
dul cu o capacitate de 50 bovine» 
care ni l-am propus să-l construim, 
noi am procurat pînă acum 30 
m.c. cherestea, 155.000 cărămizi» 
40.000 kg. var și alte materiale. 
Sub conducerea înțeleaptă a parti
dului nostru, noi sîntem hotărîți 
ca în anul viitor să obținem noi 
succese în sporirea producției ve
getale și animale, contribuind prin 
aceasta la întărirea și dezvoltarea 
economiei noastre naționale care 
se află în plin progres.

ANDREȘEL STELIAN
președintele G.A.C. „Viață Nouă'*

Sîntandrei



Comentariu extern

Franța și apropiatele alegeri parlamentare
‘Vel de viață (a scăzut iddn .ce în 
ce mai mult.

Capitalul american a început

Lucrările Consiliului de Securitate

La 2 ianuarie 1956 în Franța 
ee vor desfășura alegerile parla
mentare. Sistemul electoral ma
joritar al alianțelor — sistem 
reacționar prin esența lui, a duis 
La formarea diferitelor coaliții. 
Astfel, partidele burgheze s-aul 
coalizat în jurul a două gru
pări, una condusă de fostul 'pre
mier Mendes-France, denumită 
„frontul repuMioan" și alta sub 
influența actualului iprim-mi- 
niatru Edgar 'Faure, denumită 
„blocul guveHnamientar‘. Pe de 
altă parte, principialul partid al 
Franței^ Partidul Comunist Fran
cez, sprijinit de membrii de 
rînd ai partidului socialist, du
ce o luptă hotărâtă pentru a 
crea un front național, care să 
reprezinte adevăratele interese 
ale poporului francez.

SITUAȚIA POLITICO- 
ECONOMICĂ

După cel de al II-lea război 
mondial, influența Franței ca 
mare putere în arena internațio- 
nală a scăzut considerabil. De 
ce aces t lucru ? Răspunsul nu 
este este greu de găsit. El se re
zumă, în mare, la două princi
pale fapte : subordonarea politi- 
co-economiiic-ă a țârii în fața 
S.U.A. și conducerea politică 
reacționară, anjtiipopulliatră pe plan 
intern a guvernelor ce s-au pe
rindat La conducerea statului.

Pe plan economic de exemplu, 
Franța se găsește într-o isitueție 
dezastruoasă. Inflația a crescut 
considerabil, datoriile externe 
mai ales față de S.U.A. s-au ri
dicați, ‘bugetele militare au ab
sorbit sume colosale din venitul 
național', etc. Acestea aiui dus la 
faptul că în ‘anul 1955, potrivit 
evaluărilor, deficitul bugetar va 
atinge aproximativ 1.000 miliar
de de franci. Repetrcursiunea di
rectă a acestui lucru s-a răs
frânt iîn special asupra maselor 
muncitoare și a păturilor miij- 
locii ale populației, a căror ni

Personalități din S. IJ. A. cer punerea în libertate 
a conducătorilor comuniști arestați

NEW YORK (Agerpres). — Un 
grup de personalități americane 
de seamă a dat spre publicare ta 
presă o petiție adresată preșe
dintelui S.U.A. Eisenhower, în 
care se cere punerea ta liberta
te a Liderilor partidului comunist 
din S.U.A. aruncați ta închisoa
re ta baza legii Smith, și amâ
narea proiectatei anchete judi
ciare a altor 180 de procese.

Suibhnimd ică ei ,n‘ui stat de 
acord cu filozofia partidului co
munist și cu tezele principate

Conferința de
KABUL (Agerpires). — TASS 

transmite: Postul de radio Ka
bul anunță că primul ministru 
al Afganistanului, Muhammed 
Daud, a dealarat, ta .cadrul unei 
conferințe de presă, că ta tim
pul virilei conduicătorilor sovie
tici ta Afganistan iau fost puse 
bazele întăririi legăturilor de 
prietenie, care vor fi chezășia 
intensificării relațiilor econo- 
tnice dintre cele două țări.

După această declarație, pri

să prindă poziții puternice ta 
Franța. Este suficient să amin
tim numai faptul că diferite 
companii petrol iffeirie americane 
au acaparat suprafețe întinse, 
pentru prospecțiuni, înlăturând 
în majre parte companiile fran
ceze, chiar de pe teritoriul pro
priei lor țări.

In ce privește situația politică, 
ea se caracterizează printr-o 
permanentă criză. Cercurile di
riguitoare burgheze, speriate de 
avântul mișcării populare și de 
uriașul prestigiu al Partidului 
Comunist, s-au orientat spre Sta
tele Unita, ca prin 'sprijinul lor, 
să înăbușe forțele progresiste. 
Astfel,. în sfcuirt timp, poiitifoa. in
ternă și externă a Franței a de
venit din ce în ce mai mult de
pendentă de Washington. Planul 
Marshall, blocul Atlanticului de 
Nord, războaiele coloniale, asen
timentul la remilitarizarea Ger
maniei occidentale, stat fapte 
care arată cu destulă tărie de
pendența întregii politici fran
ceze de cea americană. Acestea 
au dus la nemulțumiri dan ce în 
ce mai puternice ta rânduirile 
pcpcirulpii și ca urmare a pre- 
slunei exercitate de acesta, în 
8 ani de zile s-eu perindat lai 
conducerea statului 16 guverne, 
care își schimbau doar „firma", 
iar politica. rămânea aceiași.

ALEGERI ÎNAINTE 
DE TERMEN

La 29 noiembrie a.c., cabinetul 
Faure a primit din partea Adlu- 
nării ‘Naționale votul .de neîncre
dere. Pentru a doua oară în is
toria republicii Franceze, ca ur
mare a votului de oielmcredere 
conform articolului 51 d.in consti
tuției, Adunarea Națională a fost 
dizolvată printr-un decret al pre
ședintelui, publicat la 2 decem
brie în ziarul oficial „Journal 
Oficiet". Tot potrivit constituției.

ale programului lui”, autorii pe
tiției arată totuși că sentințele 
ta procesele intentate liderilor 
partidului comunist au fost pro
nunțate ta perioada , .războiului' 
rece” și „într-o atmosferă mar
cată adesea de isterie”. O am
nistie, se arată ta petiție, „ar 
aduce o contribuție la căuta pă
cii”.

Petiția a tost semnată de 46 
de oameni politici și reprezen
tanți ai vieții publice, printre 
care d-nia E. Rooswetith, Norman 

presă a primului ministru afgan
miul ministru a răspuns la- o 
serie de întrebări, printre care 
.și unora referitoare îa acorda
rea unui împrumut sovietic Af
ganistanului. Primul ministru: a 
subliniat că iîn cadrul tratative
lor cu conducătorii sovietici nu! 
au fost examinate probleme 
cui caracter militar.

,problema Paiștuniisitanuluii!, a 
arătat Muhammed Daud, nu a 
constituit baza tratativelor crjl 
conducătorii sovieticii. Dar nlu> 
ește de mirare dacă ta cursul pentru progresul țării".

ta urmia dizolvării, alegerile tre
buie să albe. Loc la cel puțin 20 
zile sau cel mult 30 de zile după 
publicarea decretului. Astfel, s-a 
hotărât că alegerile se vor ține 
la 2 ianuarie 1956 pe baza legii 
electorale din 1951.

Blocurile „frontul republican", 
format din adepții lui Mtendes 
France ;și „blocul guvernamen
tal", compus din sprijinitorii lut 
Edgar Faure, .cui toate diferen
țele de vederi’, Luptă pentru unul 
și. aceiași țel: împiedicarea Par
tidului Comunist de a ieși învin
gător ta alegeri și orientarea po
liticii franceze și pe mai departe 
ta sprijinul creării de blocuri 
militare, iar pe plan intern de 
represiuni antimunlciitorești.

Campania electorală ce este' 
ta plină desfășurare, arată că 
poporul francez se orientează, 
spre io Linie politică cui adevărat 
franceză! al cărei promotor este 
Partidul Comunist. Cu toată pre
siunea; impusă membrilor parti
dului isocdalibi de liderii lor de a 
se uni' cu grupurile lui Mendes 
France și Edgar Faure, membrii 
de rfnd se pronunță pentru o 
coaliție cu Comuniștii. Amenin
țările conducerii partidului so
cialist eu excluderea celor ce se 
coalizează cu. comuniștii, sînt în
tâmpinate cu ostilitate de ma
joritatea membrilor de rind. 
Astfel, un .grup de mineri socia
liști dan bazinul carbonifer A- 
vioru eu adresat tovarășilor lor 
un apel în care se spune prin
tre altele: „Noi istatem socia
liști. Noi năzuim din toată ini
ma spre unitatea de acțiune, a 
Clasei muncitoare și știm că a- 
ceaistă unitate este chezășia suc
ceselor viitoare. De eCeia nul pr_n— 
tem da voiturile acelor care re
fuză unitatea". Asemenea, ati
tudini sunt nenumăratei, ele ara
tă că poporul francez cere adop
tarea unei politici independente 
care isă y.. corespundă intereselor 
nalționMe, să contribuie la lîntă- 
riirea păcii. t. ‘SILVESTRU

Thomas, lider al partidiului so
cialist, dramaturgul. Elmer Rice, 
istoricul Henry Steele, scriito
rul Lewis Mumford, John Ben
nett decanul seminarului Uniunii 
teologica, preotul John Krumm, 
d.e la Univewsiiitlaitaa din Colum
bia, Rolland Bainton, de La1 Uni
versitatea din Yale, Stephen. 
Gary, secretar el „Comitetului 
prietenilor Amerficii”, prof. A. 
Cooftildigb, de la Unirtetrfslitetea 
din Harvard, prof. Pterjd Leh
mann, de. la Uniivetrfstilatea din 
Princeton și alții.

tratativelor am atins problema 
Rașta’uistanuluă,, deoarece aceas
tă problemă am disicutlai-o cu 
toți prietenii noștri care au vi
zitat Afganistanul".

In încheiere, primul ministru 
Baud a spus: ,.Afganistanul nu 
dorește să adere la blocuri mi
litare. Pentru realizarea țelu
rilor retocnstrulcției țării!,, Afga
nistanul dorește pace și liniște 
și- de acea considera neutrali
tatea drept cea 'mai bună cale

.NEW YORK (Agerpres). — 
TASS transmite: Consiliul de 
Securitate a examinat le 21 de
cembrie proiectul de rezoluție al 
Angliei care cere ca Consiiiiuif 
să-și exprime speranța că Japo
nia va fi admisă ta curând în 
O.N.U. Reprezentantul Uniunii1 
Sovietice, ■ A.A. Sobolev, >a pre
zentat un amendament la acest 
proiect de rezoluție, propunând 
ca în proiect să fie 'inclusă îh 
afară de Japonia, și Republica' 
Populară Mongolă.

Generalul Tem pier șantajează 
pe regele Iordaniei

CAIRO (Aigierpres). — TASS 
transmite : 'Presa egipteană rela
tează că siitualția din Iordania 
continuă să 'rămână excepțional 
de ■ încordată. .In ciuda repre
siunilor violente ale autorități
lor, ta orașe continuă să aibă 
Loc mari demonstrații. După 
cum relatează .corespondentul din 
Amman al ziarului „Al-Gumhu- 
ria", funcționarii publici au de
clarat grevă generală. Aceștia 
sînt sprijiniți 'de juriști. Ma
gazinele și prăvăliile sînt în
chise.

După relatările aceluiași cores
pondent al ziarului „AL—Gum- 
huriia", poporul iordanian cere 
punerea ta libertate a demon

Greva muncitorilor de la minele 
de sulf din Sicilia

ROMA (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 22 decembrie 10.000 de mun
citori de la minele de sulf din 
Sicilia au declarat grevă cerând 
plata salariilor. Numeroși proprie
tari ai minelor de sulf din Siciliia,

PE SCURT
• La combinatul metalurgic 

„V. I. Lenin" de la Nowa-Hutta 
(R.P. Polonă) a fort dată în ex
ploatare cea. de a patra baterie 
de cocs. In felul acesta s-a ter
minat construcția primei părți a 
uzinei eocso-chitmice. (TASS).

• La 21 decembrie artiștii ro
mâni M. Grebenfișan, soprană, E. 
VîLcovfcil. meao-soprană și Petre 
Ștefanescu Goangă, au dat la 
Casa artiștilor din Fraga, un 
concert care a stârnit un vlui in
teres în rânduirile iubitorilor de 
muzică. (Ceteke).

® La 22 decembrie a avut loc 
Ja Geneva o ședință a ambasa
dorilor R.P. .Chineze și S.U.A 
Următoarea ședință va -avea loc 
la 12 ianuarie 1956. (TASS).

• Discuțiile dintre expetrții o- 
iandezi și indonezieni cu privire 
le problemele economice și tS- 
nanciaire niu au dus la nici un 
rezultat. Din surse ‘indoneziene 
se declară că tratativele „au a- 
juns tatr-un imptas”. (United 
Press).

• Un juriu federal din Was
hington a acuzat de „atitudine

In favoarea acestui amenda
ment a votat numai reprezentan
tul Uniunii Sovietice, Majorita
tea Consiliului de Securitate ab- 
ținîndu-se, amendamentul sovie
tic a fost respins. După aceasta, 
•reprezentantul Angliei a propus 
să se amine examinarea proiec

catului său de rezoluție și
nu fiie pus la vot ta prezent. Re
prezentantul sovietic s-a abținut 
de la votarea propunerii repre
zentantului Angliei.

stranților arestați și publicarea?
unei declarații guvernamentale»
oficiate că Iordania nu va ade
ra la pactul de la Bagdad.

..Demisia lui Majali, scrie tăta
rul, constituie o victorie a po
porului și o înfrângere a gene
ralului Temipler, șeful statului 
major general imperial englez". 
Potrivit unei .informații a .cores
pondentului din Damasc al zia
rului „Al-iGumiiuria", generalul 
Tempter a amenințat pe regele- 
Iordaniei, Husein, că-1 va detro
na iși va preda tronul unchiului,. 
să'U),' prințul Naif dacă Husein ser 
va împotrivi aderării Iordaniei1., 
la palatul de la Bagdad.

pretextând că nu-și pot desface» 
producția (în depozitele -din Sici
lia s-a>u acumulat aproximativ 
200.000 de tone de sulf nevîn- 
dut)j nu plătesc muncitorilor sa
larii cile 2—3, și uneori câte 8"- 
luni. s-

disprețuitoare față de Congres’ 
pe John Th cm.as Gojack, vice
președinte al sindicatului inde
pendent al muncitorilor electri
cieni >și pe Harry Sacher, evocat 
din New York, pentru că au ’re
fuzat să răspundă la întrebările 
puse de Comisia pentru cerce
tarea activităților entiamericiane 
‘cu. privire la convingerile lor 
politice. (United Press).

• La Vierea a avut toc o șe
dință festivă .comună a Consiliu
lui național și Consiliului fede
ral cu prilejul aniversării a zcee 
ani de activitate a pariamentulut 
celei de a doua Republici Aus
triece. (TASS).

• .In Paraguay a fost desco
perit un complot împotriva re
gimului dictatorial al generalu
lui Alfredo Stroessner. (Asocia- 
ted Press).

• .După cum anunță posturile 
de radio japoneze, potrivit diate
lor oficiate japoneze, spre sfittși- 
tul primului semestru al a.c. nu— 
mărul șomerilor totali din Japo
nia. labsltaalcție făcând de :cel par
țiali, a fost de 1.200.000 de per
soane. (Agerpres).
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