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COMUNICAT
privire la ședința Biroului Politic

al C. C. al P, M. R.
de 14 martie a.c. a avut Ioc ședința 
P.M.R. care a dezbătut măsurile de

Biroului Politic 
îmbunătățire a

în ziua 
<1 C.C. al 
activității administrației centrale de stat și problemele activității 
afaturllor populare.

Biroul Politic a analizat in lumina hotărîrilor Congresului al 
II-lea al Partidului și ale Plenarei C.C. al P.M.R. din decembrie 
1956 activitatea în domeniul administrației centrale de stat, 
stabilind măsurile de înlăturare a deficiențelor existente și de 
îmbunătățire a activității în acest domeniu.

In anii puterii democrat-populare s-au obținut mari realizări 
In domeniul construcției de stat, economice și culturale.

Pe măsura dezvoltării economiei naționale și a culturii și dl* 
ferențierii diverselor ramuri de activitate, s-au constituit în de
cursul ultimilor ani numeroase organe centrale, menite să asigure 
organizarea și administrarea acestor ramuri de activitate.

în acest fel s-a ajuns la un număr însemnat de ministere șl 
organe centrale, cu cadre de conducere numeroase (miniștri, loc
țiitori de miniștri și asimilați cu aceștia).

Ținînd seama de experiența acumulată pină în prezent, de 
stadiul de organizare a diverselor ramuri și de creșterea gra
dului de pregătire a cadrelor din administrația centrală de stat, 
numărul mare de organe centrale nu mai corespunde astăzi ne
cesităților.

In afară de aceasta, organele centrale au preluat diferite atri
buții ce ar trebui să fie exercitate de organele din subordonarea 
lor, iar o serie de atribuții ale ministerelor și altor organe cen
trale au fost trecute asupra Consiliului de Miniștri.

In vederea îmbunătățirii continuie a activității pe linia admi
nistrației centrale de stat și lichidării fenomenelor de centralizare 
excesivă, Biroul Politic, călăuzindu-se după principiu] centralis
mului democratic, consideră necesar:

1. Să se procedeze la o reducere considerabilă a numărului de 
ministere și instituții centrale, contopindu.se organe centrale din

ramuri de activitate înrudite. Diferențierea specifică între ramuri, 
cerută de necesitățile vieții economice, va fi asigurată, organizin- 
du-se in cadrul unor ministere, departamente pe ramuri de 
activitate.

2. Guvernul R.P R. să fie compus dintr-un număr mai restrins 
de membri (președintele Consiliului de Miniștri, vicepreședinți și 
miniștri). Miniștrii vor fi ajutafi in activitatea lor de un număr 
limitat de adjuncfi ai ministrului și secretari generali de ministere. 
Să fie alcătuit din sinul guvernului un Consiliu Economic, avind 
sarcina de a rezolva problemele economice curente.

3. Să se lărgească într-o măsură însemnată competenta ministe
relor și altor organe centrale, precum și a departamentelor și direr 
fiilor generale de ministere pentru rezolvarea mai operativă 
a problemelor curente ale activității acestor organe și întărirea 
inițiativei și răspunderii lor.

Lărgirea însemnată a competentei ministerelor și instituțiilor cen
trale de stat va da Consiliului de Miniștri mai mari posibilități de 
a-și concentra activitatea asupra problemelor principale ale politicii 
de stat Odată cu aceasta, măsurile preconizate trebuie să ducă la 
îmbunătățirea muncii aparatului de stat și la reducerea cheltuielilor 
administrative ale statului

In conformitate cu hotăririle Plenarei din 27—29 decembrie 
1956, va fi prezentat Marii Adunări Naționale un proiect de 
lege cu privire la sfaturile populare. Noua lege a sfaturilor 
populare trebuie să reflecte politica partidului de atragere a ce
lor mai largi mase de oameni ai muncii la conducerea treburilor 
obștești și de mobilizare a intregului popor muncitor la o activă 
participare in opera de construire a socialismului. Lărgind atri
buțiile și sfera de acțiune a sfaturilor populare, legea sfaturilor 
populare trebuie să ducă Ia creșterea inițiativei și răspunderii 
organelor locale ale puterii de stat pentru rezolvarea probleme
lor economice, gospodărești, edilitare și social-culturaîe. in inte- 
teresul îmbunătățirii condițiilor de viată materiale și culturale 
ale oamenilor muncii.

Sîmbătă dimineața, la. Palatul Marii Adunări 
Naționale, s au deschis lucrările primei sesiuni 
a «Selei de-a treia legislaturi a Marii Adunări Na-' 
tionale a Republicii Populare Romine, aleasă la 
3 februarie 1957.

La deschiderea sesiunii au luat parte numeroși 
invitați — fruntași tn muncă din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei. reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, reprezentanți ai organiza, 
țiilor oamenilor muncii, ziariști romini și străini.

In tribuna rezervată corpului diplomatic se 
aflau șafii unor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

La ora 10. deputății și invitații întimpină cu 
îndelungi aplauze pe conducătorii partidului și 
statului la intrarea lor in sala de ședințe.

Tn loja din dreapta incintei au luat loc tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, general de armată Emil Bod- 
năraș. Petre Borilă. Nicolae Ceaușescu, losif 
Chișinevschi. Miron Constantinescu, general co
lonel Alexandru Drăghici. Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pțrvulescu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu. general colonel Leontin Sâlăjan. Ștefan 
Voitec. Alexandru Birlădeanu, Simion Bughici, 
Gheorghe Hossu.

In loja dn stingă incintei au luat loc tovarășul 
dr Petru Groza, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale și membri ai Prezidiului.

La Începerea ședinței deputatul Avram Bu- 
naciu. din circumscripția electorală Ineu, regiu
nea Oradea, secretarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, a anunțat că in conformitate cu pre
vederile Regulamentului de funcționare al Marii 
Adunări Naționale lucrările sesiunii urmează să 
fie conduse, pină la alegerea președintelui și 
vicepreședinților Marii Adunări Naționale, de 
către cel mai in virstă deputat a! legislaturii.

In aplauzele deputaților. tovarășul academician 
C, I. Parhon președinte de virstă rosleș e cuvîntul 
de deschidere a sesiunii.

Deoutatu’ Cornel Fulger din circumscripția 
electorală Craiova „Brazda lui Novac", în nu. 
mele unui grup de deputați din regiunile Craiova. 
Baia Mare. Iași, Timișoara. București și Suceava, 
a făcut propuneri pentru alcătuirea comisiei de 
validare.

Marea Adunare Națională a ales în comisia de 
validare pe deputății : Demostene Botez, din cir. 
cumscripția electorală Casa Scinteii. orașul Bucu
rești. ca președinte. Vasile Vilcn din circumscrip
ția electorală Constanța-vest. regiunea Constanța, 
Elena Lascu lordăchescu. din circumscripția elec
torală Măgurele. orașul Bucu'ești. Petre Lupu, 
din circu-rscripția electorală Pingărați, regiunea 
Bacău. Gh. V. Florescu din circumscripția electo
rală Sinaia, regiunea Ploești. losif Bayerle, din 
circumscripția electorală Jimbolia. regiunea Timi
șoara și Petru Tanko din circumscripția efecto- 
rală Mărtiniș, Regiunea Autonomă Maghiară, ca 
membri.

Deputatul Constantin Nistor, din circumscripția 
electorală Negrești, regiunea Iași, în numele unui 
grup de deputați din regiunile Iași, Suceava, Re
giunea Autonomă Maghiară, Timișoara și Galați, 
a făcut propuneri pentru alcătuirea comisiei ce 
urmează sâ elaboreze proiectul noului regulament 
de funcționare a Marii Adunări Naționale.

Marea Adunare Națională a ales în comisia 
pentru elaborarea proiectului noului regulament 
de funcționare a Marii Adunări 
putații: 
scripția 
P.oeșu, ca președinte, losif Bayerle, din circum
scripția electoral 
Barbu Solomon.,

lului regulament 
Naționale pe de- 

C. Paraschivescu-Bălăceanu, din circum- 
electorală Rîmnicul Sărat, regiunea

scripția electorală Jimbolia, reg.unea Timișoara, 
Barbu Solomon, din circumscripția electorală 
Berești, regiunea Galati. Nicolae Vasu, din cir- 
cumscripția electorală Vitan, orașul București, 
preot Alexandru lonescu, din circumscripția elec
torală 30 Decembrie, orașul București, Gabriela 
Bernachi, din circumscripția e;eciorală Slăvești, 
regiunea București, prof. univ. Traian lonașcu, 
din circumscripția electorală Fundulea, regiunea 
București, Petre Drăgoescu, din circumscripția 
electorală Roșiorii de Vede, regiunea București. 
Balaș Baltagiu, din circumscripția electorală Se- 
cuieni, regiunea Bacău, Petru Boiceanu, din cir
cumscripția electorală Tg. Lăpuș, regiunea Baia 
Mare, Augustin Alexa, din circumscripția electo
rală Dej, regiunea Cluj. Florea Fîntînă, din cir
cumscripția electorală Calafat, regiunea Craiova, 
Mucenic Gh. Mamulaș, din circumscripția electo
rală Vasile Roaită, regiunea Constanța. Petru 
Lup, din circumscripția electorală Brad, regiunea 
Hunedoara, acad. Mihail Ralea, din circumscripția 
electorală Huși, regiunea Iași, Mihail Gh Bujor, 
din circumscripția electorală Cîmpina, regiunea 
Ptoești. Ion C. Dalaban, din circumscripția elec
torală Topoloveni, regiunea Pitești, acad. Nicolae 
Gh. Ltipu, din circumscripția electorală Botoșani, 
regiunea Suceava, Evghenie Nîcolaev, din cir-, 
cumscripția electorală Șiret, regiunea Suceava, 
acad. Ion Gh. Maurer, din circumscripția electo
rală Sighișoara, regiunea Stalin, loan Gluvacov, 
din circumscripția electorală Ciacova, regiunea 
Timișoara, general colonel lacob Teclu, din cir
cumscripția electorală Buziaș, regiunea Timioșara, 
și prof. univ. Tiberiu Andrasofszky, din circum
scripția electorală Miercurea Nirajului, Regiunea 
Autonomă Maghiară, ca membri.

Apoi lucrările ședinței s-au încheiat.
La amiază comisia de validare a Marii Adu

nări Naționale și comisia pentru elaborarea pro
iectului de regulament de funcționare al Marii 
Adunări Naționale s-au întrunit 
lucru.

Lucrările sesiunii Marii Adunări 
tinuă în dimineața zilei de luni 18

Salut frățesc 
gazetei 

„Ifjumunkâs“
Ieri a apărut primu-l număr al 

gazetei săptămânale tn limba ma
ghiară pentru tineret, „Ifjumun- 
kâs" — organ al U.T.M.

Unmînd tradițiile eroice ale 
presei comuniste din țara noa
stră, „Ifjumunkâs" își propune să 
contribuie la educarea marxist- 
leninistă a tineretului în spiritul 
dragostei față de patrie și clasa 
muncitoare , a devotamentului 
fierbinte față de partid.

In cele 8 pagini ale gazetei 
sînt publicate numeroase mate
riale cu o bogata tematică; pa
ginile sînt frumos ilustrate, ast. 
fel că primul număr a reușit să 
aibă un profii variat, atrăgător 
pentru tineret. Găsim în acest 
număr șrticole despre viața de 
organizație, literatură și artă, ca 
și materiale cu caracter sportiv, 
noutăți științifice, probleme ex
terne etc.

Colectivul redacțional al „Scîn- 
teii tineretului" salută cu bucurie 
apariția primului număr al ga
zetei „Ifjumunkâs" și-i urează o 
activitate rodnică.

—<£>----------

în ședință de

Naționale con- 
martie.

(Agerpres).

Cuvîntul de deschidere
rostit de acad. prof. dr. C. I. Parhon

D e fiecare dată cînd ne întîl- 
nim cu valoroasele reali
zări înfăptuite în {ara noa- 

|i stră in anii puterii populare — 
(i fie că e vorba de o nouă operă 
p literară sau de un important 

studiu științific, despre o prețioa- 
p să invenție tehnică cu adinei re- 
(i percusiuni în producție sau de o 
p emoționantă creație muzicală ne 
p cuprinde un legitim sentiment de 
p mîndrie patriotică.
u Inchipuiți-vâ acest sentiment 
l1 ridicat la cub. Veți putea măsura 
i* atunci, poate, forța și amploarea 

•l' satisfacției cu care oamenii mun- 
i' cii din țara noastră salută acor- 
P darea Premiului de Stat al 
I1 R.P.R. Acest însemnat act cultu- 
l' ral, devenit traditional în timpul 
l'regimului democrat-popular, cris- 
I' talizează cu discernămînt și mâ
ți tură înțelegere ceea ce fiecare 

din noi am simțit în mic atunci 
i1 cînd am luat în mînă o carte va- 
i' loroasă, am privit o pictură im- 
i' presionantă, am ascultat o magi- 
i' strală interpretare muzicală, am 
i' aflat despre noi biruințe ale 
l' științei și tehnicii noastre.
ț' încununare a celor mai rodnice 
i1 eforturi creatoare ale literaților, 
i artiștilor, savanților și speciali- 
i știlor noștri în diferite domenii 
(’ — Premiile de Stat sînt o eloc
i' ventă mărturie a înfloririi multi- 
i laterale in patria noastră a artei, 
i1 culturii și științei.
'' Citind lista Laureaților Premiu- 
1 lui de Stat pe anul 1955, regă- 
1 sești oglindită în acest important 
1 document imaginea frontului cu- 
1 prinzător al literaturii și artei 
1 noastre, care unește pe aceeași 

platformă comună — slujirea in- 
’1 tereselor poporului muncitor, a 
1 cauzei socialismului — maeștri 

renumiti ai culturii romînești, ti- 
• neri care s-au afirmat abia după 
'' eliberarea patriei noastre de sub 
’’ jugul fascist și reprezentanți de 
•' frunte ai minorităților naționale. 
') Strălucitul poet Tudor Arghezi, 
\ a cărui creație cunoaște în vre- 

, mea din urmă un nou avînt, a 
( fost distins cu Premiul de Stat 
, clasa l-a pentru prețuitele sale 
. volume de versuri „1907“ și „Cîn- 
( tare omului", iar lingă el pot fi
■ citafi și asemenea exponenți re- 
I marcabili ai artei noastre ca 
I sculptorii Ion Jalea și Cornel Me- 
j drea, pictorii Alexandru Ciucu- 
( rencu și Lucian Grigorescu, com-
■ pozitorul Dimitrie Cuclin și diri- 
( jorii George Georgescu și Con- 
( stantin Silvestri, cărora de ase- 
( menea li s-a decernat Premiul de

Stat clasa I-a. Acestor maeștri 
! i recunoscut! și unanim prețuiți ai 
i' culturii noastre — cărora acorda- 
1 rea Premiului de Stat le confir- 

mă o dată mai mult meritele 
(i creatoare — li se alătură unii 
i' dintre talentații oameni de cui- 
1 tură maghiari — academicianul 
'i Nagy Istvan, poetul Lăszlo Sză- 
p bedi — și o serie de creatori din 
i' generațiile afirmate după 23 Au- 
1 gust 1944 cum sînt Marin Preda 
p — distins pentru valorosul său 
i» roman „Moromeții** — Horia Lo- 
i' vinescu, Victor Tulbure, Ana No-

vac, criticul de artă Radu Bog
dan etc. S-a acordat înalta dis
tincție colectivului Teatrului Na
țional, in frunte cu maestrul e. 
merit al artei Sică Alexandrescu, 
care a realizat valorosul specta. 
col cu piesa „O chestiune perso
nală" a dramaturgului sovietic 
A. Stein și popularului artist de 
comedie Gr. Vasiliu-Birlic.

Aruncînd o privire asupra lu
crărilor de artă premiate, este 
lesne de observat varietatea ge
nurilor în care își realizează 
ideile artistice creatorii noștri, 
de la romane și piese de teatru 
pină la peisaje și opere, de la 
portrete și poeme la simfonii și 
lucrări muzicale de cameră.

In patria noastră, partidul și 
guvernul asigură tuturor creato
rilor devotați poporului nelimitate 
posibilități de a-și valorifica ta
lentul și înclinațiile, realismul 
socialist stimulînd varietatea de 
stiluri în creație, deplina înflo
rire a tuturor personalităților ar
tistice.

Un bogat și valoros bilanț se 
concretizează și în Premiile de 
Stat acordate lucrărilor deosebit 
de valoroase din domeniul știin
ței și inovațiilor. Cercetărilor 
menite să ajute nemijlocit la asi
gurarea sănătății celor mulți, ale 
savanților medici prof. dr. Con
stantin Ionescu-Mihăeștj (privitor 
la patogenia tuberculozei și polio
mielitei), prof. dr. Arthur Kreind. 
Ier (privitor la epilepsie) și ale 
colectivului condus de acad. prof, 
dr. Ștefan Gh. Nicolau (tratatul 
„Dermatologie și venerologie") li 
s-a acordat Premiul de Stat 
clasa l-a. Progresul științelor fi- 
zico-matematice și chimice din 
țara noastră, prin aportul adus 
în anul 1955 de savanți ca prof, 
dr. Vaier Novacu (,,Introducere 
în electrodinamică“) sau regreta
tul prof. dr. Constantin V. Gheor
ghiu (numeroase lucrări în do
meniul chimiei) se reflectă de a. 
semenea în Hotărîrea privind a- 
cordarea Premiului de Stat, ca 
și impulsul cercetări'or filozofice 
de la noi, fiind premiată contri
buția creatoare cuprinsă în volu
mul „Studii de psihologie și filo
zofie" al acad. prof. dr. Mihail 
Ralea.

Vasta rețea de cercuri și cabi
nete tehnice, institute de proiec-

țări și colective de specialiști me
nită să determine continua ridi
care a nivelului tehnic al produc* 
tiei noastre, pe drumul industria
lizării socialiste, și-a dovedit in 
repetate rtaduri fertilitatea. Co
lectivele de tehnicieni care lu
crează cu zel și hărnicie la im. 
bunătățirea proceselor tehnologi
ce și metodelor in producție, hi- 
zuindu-se deopotrivă pe cuno
ștințe inginerești și pe experiența 
de muncă a unor maiștri și Iu- 
crători calificați, realizează an 
de an invenții și inovații însu- 
mind economii de mare preț.

Dintre mii și mii de asemenea 
inovații și perfecționări tehnice 
aduse producției, cele mai însem
nate înfăptuite In 1955, au fost 
distinse acum cu Premiul de Stat. 
Printre acestea se numără și o 
prețioasă invenție a unui tînăr 
specialist — unul din numeroșii 
tehnicieni formați în anii puterii 
populare — inginerul Dan Teo- 
dorescu, care a creat „Mașina de 
echilibrat cu cadru electric". Este 
îndreptățită bucuria cu care sub. 
liniem astăzi aportul crescînd a- 
dus de tinăra generație — ca 
răspuns la condițiile nemaiîntîl- 
nite în trecut asigurate de par
tid — în realizarea unor lucrări 
deosebit de valoroase pe tărirnul 
culturii și științei, care servesc 
construirii socialismului in patria 
noastră.

Ca șl în alți ani, acordarea 
Premiului de Stat al Republicii 
Populare Romine reprezintă un 
eveniment de seamă !n viața cul
turală a țării noastre, care mar
chează ascensiunea continuă a 
culturii și științei, odată cu avîn- 
tul general al forțelor creatoare 
ale poporului nostru muncitor, 
pe care puterea populară le-a 
descătușat. Grija partidului și 
guvernului pentru mersul înainte 
al culturii noastre socialiste, vă. 
dită in condițiile materiale asigu
rate ca și în înțeleaptă îndrumare 
a oamenilor de știință și cultură, 
se concretizează odată în plus în 
decernarea Premiului de Stat, 
ceea ce constituie totodată un 
stimulent pentru dobîndirea de 
noi succese pe tărîmul literaturii, 
artei și științei.

„Scînteia tineretului"

Acad. TUDOR ARGHEZI 
laureat al Premiului de Stal 
clasa I-a pentru volumele d* 
poezii „1907" și „Ctntare o- 
muluî"
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Acad, prof.dr. MIHAlLRA-j 
LEA laureat al Premiului de | 
Stat clasa I-a pentru volumul i 
„Studii de psihologie și fi- i 
lozofie". |
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ALEXANDRU CfUCUREN- 
CU laureat al Premiului de 
Stat clasa l-a pentru portre
tul „Acad. Mihail Jora".

GEORGE GEORGESCU 
laureat al Premiului de Stat 
clasa l-a pentru interpretarea 
oratoriului „Tudor Vladimi- 
rescu" și activitatea dirijorală 
pe anul 1955.

NAGY ISTVAN laureat 
Premiului de Stat clasa 
pentru romanul „La cea 
înaltă tensiune" (ediția Il-a).

• Țin 1° primai 
mese adunării 
cinste ce mi-a tăcut de a-mi 
credința prezidarea acestei 
dințe. îmi dați voie să salut 
treaga adunare și in special 
aduc un călduros saiut 
deputați care, sintem siguri vor 
urma exemplul cel bun al înain
tașilor și vor depune întreaga 
lor activitate in slujba poporului 
muncitor, in slujba marii cauze 
a socialismului și păcii.

Cade in sarcina Marii Adunări 
Naționale, a* aleșilor poporului

rind să 
pentru

multu-
inal a 

in
se-

să 
noilor

nostru muncitor, călăuzindu-se de 
hotăririle celui de al ll-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romin, să pună întreaga lor ac
tivitate 1< slujba țării, a mase
lor largi ale poporului. In slujba 
unirii maselor de la oraș, ma- 
se lor de |a țară și a intelectuaii- 
loi, pentru continua dezvoltare 
a economiei noastre 
ridicarea nivelului de 
activității culturale.

Am vorbit adineauri 
păcii.

naționale, 
viață fi

de cauza

A început sesiunea cercurilor
științifice

Intr-un număr anterior al zia- 
I rului nostru relatam inițiativa 
consiliilor asociațiilor studențești 

■' de la Universitățile „C. I. Par
hon" București, „Victor Babeș" și 

1 „Bolyai** din Cluj și „Al. I. Cuza“
• din lași pentru organizarea, cu 
caracter de reciprocitate, a unor

* sesiuni a cercurilor științifice 
studențești. In dimineața zilei de

j 16 martie, în aula Facultății de 
științe juridice din București s a 
deschis prima sesiune a cercurilor 
științifice studențești de la Facul- 
’âțile de filologie, istorie și științe 
juridice a celor 4 universități, în
chinată comemorării a 50 de ani 
de la izbucnirea răscoalelor țără- 

. nești din 1907. In cadrul ședinței 
. de dimineață, după cuvîntul intro- 
; ductiv rostit de tov. Claudiu lo- 
r.escu-Bujor, președintele Consi- 

I liului uniunii asociațiilor de la 
; Universitatea „C. I. Parhon", a 
luat cuvîntul tovarășul prof. dr. 
Eugen Angelescu, prorector al 
Universității „C. I. Parhon", care 

I a evocat în cuvinte calde și emo
ționante momente ale răscoalelor.

' Totodată ei a salutat inițiativa 
’ asociațiilor studențești menită să
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HORI A LOVINESCU lau
reat al Premiului de Stat 
clasa il-a pentru piesa ^Cita
dela sfărlmată"

Nu putem vorbi despre cauza 
păcii fără să avem mereu înaintea 
ochilor exemplul luminos și mare 
al Uniunii Sovietice, aceea care 
susține cu 
cauza păcii, 
consecventă și fermitate 

Uniunea Sovietică

tărie pretutindeni 
care o apără cu 

................... Ală
turi de Uniunea Sovietică se 
afli întregul lagăr al păcii și 
socialismului din care face parte 
și fara noastră. Este o cinste 
mare că facem parte din acest 
lagăr, chezășie de noi succese in 
viitor.

studențești
contribuie la stringerea legături
lor dintre studenții tării noastre 
pe linia găsirii unor preocupări 
comune puse în slujba cunoaș
terii istoriei frămintate a poporu
lui nostru-

Rind pe rind au adus apoi un 
salut conferinței conducătorii dele
gațiilor celor patru universități 
In continuare au urmat lucrările 
pe secții. S au prezentat referate 
asupra condițiilor social-economice 
care au generat răscoalele ță
rănești. influentele pe care râs 
coaiele țărănești din Moldova. 
Muntenia și Oltenia le-au avut in 
Ardeal, precum și referate privind 
modul cum au fost reflectate in 
literatură singeroasele evenimente 
ale anului 1907.

Sesiunea cercurilor științifice 
continuă in cursul zilei de astăzi. 
In după amiaza zilei de azi fa 
Casa de Cultură a studenților va 
avea loc un simpozion in cadrul 
căruia vor lua cuvîntul academi
cienii Andrei Otetea, Mihai Be- 
niuc și Cezar Petrescu. Seara va 
avea loc un spectacol artistic ofe
rit de echipele de dansuri și cin- 
tece ale universităților „Bolyai" și 
„Al. I. Cuza“.

La Paroșeni 
turbogenerator a intrat

al

în funcțiune
Sîmbătă noaptea la termocentra

la Paroșeni din bazinul carboni
fer Valea Jiului, a fost pus în pa
ralel cu sistemul energetic cel 
de-al doilea mare turbogenerator 
de 50.000 kw.

La ora 22,55 pe liniile de înaltă 
tensiune au pornit spre furnalele 
din Hunedoara, Combinatul me
talurgic Reșița, minele din Valea 
Jiului, schelele petrolifere din Ol
tenia și spre întreprinderi și loca
lități din alte regiuni ale țării, pri
mele cantități de energie electrică 
produse de noul agregat.

Prin intrarea in funcțiune a nou
lui turbogenerator puterea insta
lată în termocentrala Paroșeni se 
ridică la 100.000 kw, devenind ast-

fel, după termocentralele „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Dotcești și 
„Steaua Roșie" din Sîngiorgru de 
Pădure a treia mare unitate ener
getică a țării noastre.

La punerea în paralel a celui 
de-al doilea turbogenerator alături 
de grupul de specialiști sovietici 
au adus o contribuție de seama 
inginerii A. Ștefănescu, M. Mă- 
nescu, V. Caramaliu, maiștrii 
V. Dumitrache, V. Patrubani, P. 
Logan, T. Vesa, M. Vasile, mun
citorii din echipele conduse de 
Alex. Mrftei, I. Stavarache, precum 
și alți muncitori de la trusturile 
„Electromontaj" și „Energoeon- 
8trucția“.

(Agerpres)

In atenfia 
parhcipanfilor 
la concursul 

„Verificați-vă 
cunoștințele 

de cultură generală"
Deoarece cei mai mulți din

tre participanții la marele
> nostru concurs ghicitoare

„VERIFICAȚI.VA CUNOS-
; tințele de cultura ge-
> NERALAr au solicitat redac.
> tiei prelungirea termenului
> de predare a soluțiilor la tie-
> care din cele trei etape, s-a 
[ decis ca viitoarea etapă a
> concursului să fie amînată cu
> o săptămînă.

Astfel, participanților li se 
, dă posibilitatea să trimită so-
• luțiile în termen de trei săp- 
' tămîni în loc de două, ceea ce 
/ le permite să se documenteze 
c pe măsura necesară pentru
> a face față tuturor chestiuni-
> lor.
J Așadar în continuare eta-
> pele concursului
> apare din trei în 
J mini. In pagina
> teraturii și artei
> vietice (etapa a
> va anare săptămînă viitoare,
> vor fi cuprinse și soluțiile
• primei etape. Pină atunci 

(sîmbătă 23 martie) se mal
» primesc răspunsuri la prima
• etapă a concursului.

. ....................... 11 ii ■ i ................

nostru vor 
trei săptă- 
închinată II- 
rusc și so- 
ll-a), care

Pe „Lotul Festivalului" din 
Halmeu, regiunea Baia Mare, 
a început activitatea... Tinerii 
din această comună și-au luat 
angajamentul să cultive un 
lot de 2 ha. cu porumb hi
brid. încă de la 8 martie, 
cînd s-a ținut adunarea gene
rală deschisă a organizației 
de bază U.T.M., s-a început 
colectarea seminței și — așa 
cum se vede în fotografie — 
căratul gunoiului de grajd 
pe lot. In curînd vor începe 
și arăturile.

Ariciul pe teren

Tractoarele așteaptă... o comisie
Venirea primăverii m-a apu

cat și de data asta pe dru
muri. Mi-e dat să văd multe. Se 
insămințează, se ară, tractoarele 
duduie...

Stai! Bine că mi-am adus a- 
minte. Era vorba despre trac
toarele care duduie. însă... ce 
mal tura vura, am găsit și trac
toare pe care venirea primăverii, 
timpul minunat pentru lucrări 
nu le-au „mișcat” de loc.

Deunăzi eram oaspetele mun
citorilor de la CT.A S. Teaca, din 
raionul Bistrița. Am poposit la 
secția din Dipșa. Ce am văzut 
acolo ? Muncă în primul r*nd. 
Oamenii zoresc cu arăturile de 
primăvară, atelajele sînt folosite 
cu multă perseverență. Pină a- 
cum — imi spune un tovarăș — 
s-au executat arături pe 16 hec
tare și s-a însămințat mazărea. 
Nu numai atlt. Pe cimp 
transportat peste 1000 tone 
îngrășăminte naturale.

— Bine, bine, dar aratul 
atelaje merge cam anevoie,

— Da. așa-i — imi răspunse 
șeful secției.

— Mi se pare că gospodăria 
are și tractoare.

— Are, dar la Teaca, la cen
trul gospodăriei.

La Teaca, în curtea gospodă
riei, tractoarele stau aliniate 
frumoși gata de bătălie...

— Ce stați aici, suratelor ? — 
întru eu in vorbă cu un trac
tor care arăta ca nou.

— Crezi că nouă ns convine 
să stăm așa ? A trecut vreme

s-au 
de

cu 
nu?

destul de îndelungată de dnd 
mecanicii ne-au scos din ateliere 
spunindu-ne: „leșiți, fiindcă sin- 
teți bune pentru campanie". De 
atunci stăm aici tn curte și aș
teptăm — doar s-o milostivi 
cineva să ne îndrepte spre o- 
goare. Acolo este locul nostru. 
Aici Imbătrlnim înainte de 
vreme.

— Și ce vi ține In loc?
— Așteptăm comisia de re

vizie Tov. Alexandru Tintelecan, 
mecanicul șef al gospodăriei de 
stat, ne spunea zilele trecute că 
această comisie trebuie să con
state dacă am fost bine reparate. 
Mai spunea că din comisie tre
buie să facă parte și un to
varăș de la trustul regional 
Gostat Cluj. Timpul trece, noi 
stăm, iar delegatul trustului nu 
mai sosește.

— Ne întrebăm — interveni 
tn discuție un alt tractor — 
oare ce așteaptă comisia ? De 
dnd o tot așteptăm, am fi putut 
ara citeva zeci de hectare.

— Eu — spuse altul — cred 
că revizia poate fi făcută și pe 
clmp ț

Aș vrea să pun și eu o între
bare : Cind se vor lua măsuri 
concrete pentru înlăturarea unor 
situații de acest fel. care tntlr- 
zie lucrările de primăvară ? Sînt 
In măsură să răspundă atlt trus
tul regional Gostat, cit și con
ducerea gospodăriei de stat din 
Teaca.

Ariciul reporter 
Pt țpnf. MIRCEA MUNTEA’NU

contopindu.se


IN TREI MARI VOLUME 
ALE UNEI ISTORII

La douăsprezece ziua, după o călătorie peste nesfîr- 
șite cîmpii înghețate, am găsit Leningradul cufundat 
în întuneric. O noapte lividă, ireală, stăpînea încă 
orașul. Astfel trebuie să fi fost și în basmul în care 
vrăjitorul — furînd cheile palatului de^ aur din care 
soarele se ridică zilnic pentru a revărsa zorii — oprise 
timpul în loc.

Această prelungire a nopții nu oprise însă în loc 
viața Leningradului. Orașul pulsa tăcut, concentrat, 
la lumina becurilor electrice. Pe marile perspective, 
șuvoiul de oameni și vehicule își continua abia 
auzit curgerea.

Din acea clipă aveam să cunosc acea atît de rară 
gamă de combinații de zi și noapte cu care reflexele 
nopții polare te pot uimi în cursul unei zile la Lenin
grad. La începutul lunii februarie, Orașul Nopților 
Albe face o mare economie de lumină. Poate pentru a 
compensa risipa din vară. Dar, fără a-1 cunoaște 
sub prima sa înfățișare, cea de a doua nu știrbește 
cu nimic măreția acestui oraș de poezie și glorie. 
Două efigii ale unei medalii.

încă după un ceas, negura topită a lăsat ochiului 
liberă panorama unul Leningrad înecat în zăpadă, 
asfixiat într-o blîndă dar neîntreruptă prăvălire de 
fulgi. Prin acest decor am ajuns la locul dintîi. 
La prima așezare înjghebată acum 250 de ani la 
adăpostul Golfului Finic.

La locul descălecatului lui Petru cel Mare.

După o vizită (fără diligență) 
la Scaunul Imperial

Aici a pus piciorul marele visător și constructor și 
poate într-o zi tot atît de albă, a îndreptat luneta pe 
apele Nevei care curge la cîțiva pași, ghicindu-i mai 
mult, prin perdeaua deasă a ninsorii, mersul maies
tuos spre drumurile care aveau să-i aducă faimă, ale 
Balticii. Căsuța, astăzi muzeu, este ascunsă ca o jucă
rie sub zidurile unei alte clădiri care o protejează. In 
jur se înalță spre cerul larg, copaci înalți și zvelți, 
amintind parcă de silueta lui. In față, pe cheiul Ne
vei, doi uriași lei de piatră aduși din Manciuria, par- 
că-și slobozesc melancolici răgetul spre zările na
tale.

Am avut o clipă imaginea primei zile care a hotă-

Monumentul lui Petru 1 („Călărețul de aramă44) din Piața decembriștilor 

rit soarta Petrogradului, a zilei cînd de jur împrejur 
domnea numai albul neatins al zăpezii.

De aici am început să simt respirația fierbinte a 
istoriei orașului.

Prima mare așezare a fost Petropavlovsk-ul. 
Aici și-a ridicat Petru în 1703 zidurile care 
aveau sa-i apere opera de invidia agresivă a suede
zilor. Iar mai tîrziu, cînd primejdia agresiunii externe 
n-a mai fost atît de acută, zidurile au fost puse să 
apere împărăția de cea dinăuntru, de uzurpatori, de 
răzvrătiți. De praful de pușcă al ideilor lui Cemî- 
șevschi si Gorki, de flacăra pe care începeau s-o 
aprindă bolșevicii.

Cît de domestică pare azi această Bastilie rusească. 
Dar cît de înspăimîntătoare a fost odinioară. La 
Kremlin se află un tablou al pictorului Flavițchi: 
„Prințesa Tarakanova în închisoarea Petropavlovsk** 
care te cutremură la fel ca o pagină din infernul lui 
Dante. Alături de închisoare se ridică cucernică cate
drala, a cărei construcție ciudată amintește jumătate 
de pagodele asiatice și jumătate de domurile catolice. 
In vîrful clopotniței poleite, înaltă de 122 de metri» 
fantezia marelui ei ctitor a înfipt un înger mobil, sen
sibil la fiecare adiere a vîntului.

Se spune că odată, în timpul vechii Rusii, îngerul 
s-a desprins și a căzut. Și multă vreme nu s-a găsit 
nici un meșter dare să se încumete la această ne
obișnuită ascensiune. S-a prezentat însă, într-o zi, un 
țăran de prin partea locului și a început să se urce. 
Se spune că urcușul a durat patru zile. După ce a 
reparat îngerul, țăranul a primit drept răsplată o cupă 
de aur și o hîrtie imperială care-i dădea dreptul să-și 
umple cupa cu vin în orice circiumă.

Legenda mai spune numai că țăranul, curajosul și 
îndemînatecul țăran, a murit — din mila împărăteas
că — bețiv.

Apoi, de-a lungul și de-a latul orașului, pretutindeni: 
Petru, urinele mîinilor lui Petru, ale spiritului său 
cutezător

lată vechiul port.
Pe chei, columne romane în trunchiul cărora stau 

înfipte semețe capete de corăbii. Misterioase și mute, 
din loc în loc mai supraviețuiesc zeități ale mărilor. 
Alături, Neptun străjuiește zidurile fostului lăcaș al 
Bursei. Nu departe, se află clădirea primului muzeu 
din Rusia deschis și botezat de Petru : „camera arte
lor**. Dintr-un început, sălile împodobite cu obiecte 
Je artă, dar și cu curiozități — cu copii-monștri 
conservați în spirt, de pildă — rămîneau goale. Cir
culau zvonuri misterioase și mărginirea feudală înă
bușea curiozitatea. Legenda spune însă că Petru a 
poruncit să se dea fiecărui vizitator un pahar de 
votcă și astfel oamenii au prins „curaj**.

Peste tot umbli și-i simți prezența lui Petru. Umbra 
lui înaltă. Dar deodată îl vezi. înfricoșător. Infrun- 
tînd văzduhul pe un cal sălbatec înălțat în două pi
cioare, pe creasta unui imens val de piatră. Călăreț 
și cal — un singur trup încordat, exprimînd o uriașă 
torță, o uriașă cutezanță, o uriașă voință de neînge- 
nunchiat

Călărețul de aramă.
Dedicat „lui PETRU întîi“ de către „CATERINA 

a doua**.
In jur, ziua era străbătută, rînd pe rînd, de ciudate 

reflexe. Noaptea nordului semnaliza ca un semafor, 
întocmai ca la teatru, decorul se schimba fulgerător. 
Zăpada cădea printr-o ceață plumburie. Alături, pe 
Neva, plutea însă o vastă pată luminoasă. Apoi lumi
nile s-au schimbat brusc. Călărețul de aramă a fost 
împresurat de o lumină orbitoare (pe unde oare stre
curată prin perdeaua deasă a ninsorii ?) iar pe Neva 
a coborît negura (sau mai de grabă parcă s-a ridicat 
din ea ca dintr-un tainic izvor)

Petru I părea viu, înconjurat de decorul primar al 
Solfului Finic, în prima zi cînd, ridicîndu-și calul în 

ouă picioare, hotăra să-și așeze aici scaunul impe
rial

Aici, în fosta piață a senatului, străjuită de Călăre-

NOTE DE DRUM DIN LENINGRAD
răs- 
însă 
ne- 
nu- 
din

țul de aramă și de imensa catedrală Sf. Isac — con
cepută pentru 12.000 de credincioși — o mînă de 
militari a refuzat, cu un secol mai tîrziu, să depună 
jurămîntul noului țar Nicolae I. Așa a izbucnit 
coala decembriștilor. Izolați, neînțeleși, ei au fost 
nimiciți în cîteva ore, în fața poporului uimit, 
inițiat. Dar ciudat, fapta lor a rămas legată de 
mele lui Petru. Se spune: Călărețul de aramă 
Piața decembriștilor.

Am văzut într-un loc, lîngă Neva, în clădirea Uni
versității din Leningrad, sediul celor 12 ministere ale 
lui Petru. Aici — poate într-una din sălile de consiliu 
ale lui Petru — după două veacuri, avea să se așeze 
într-o zi în bancă studentul Vladimir Ulianov. Și 
această întîmplare avea să facă din Petersburg orașul 
din care — cum spune Maiakovski — s-a smucit osia 
împotmolită a pămîntului.

LENIN — cu acest cuvînt începe cel de al doilea 
mare volum al istoriei orașului

Urcînd pînă 
la îndepărtatele izvoare...

Dacă imaginea lui Petru s-a imortalizat în grupul 
ecvestru „Călărețul de aramă**, Lenin, surprins de 
creatori în infinit mai multe ipostaze, reprezentat în
tr-o gamă infinit mai bogată de expresii, nu-și are 
concentrată personalitatea într-o singură imagine. 
Leningradul îi cinstește memoria aproape în orice colț 
printr-un nume de stradă, de uzină, de piață, de mu
zeu, prin nenumărate monumente. Dar există pe strada 
Halturin, în curtea unui muzeu, ceva care mi s-a părut 
cel mai impresionant și mai propriu pentru amintirea 
marelui om : carul blindat de pe care a vorbit în 
gara finlandeză în aprilie 1917.

Vopsit într-un verde închis, taciturn, într-o severă 
încremenire. Cu o altă vopsea, cu litere groase, înti
părite de o mînă deprinsă cu greutatea mitralierei 
sorie î DUȘMANUL CAPITALULUI.

Literele acestea stlngace, nefiresc de dure, scrise pe 
carul blindat de pe care vorbea Lenin, de către unul 
dintre muncitorii Petrogradului care puseseră mîna pe 
arme, te înfioară. Sînt scrise cu o năpraznică sete de 
luptă, cu o năpraznică voință și ură.

Acest semn al vieții marelui cuceritor din octom
brie, mi s-a părut cel mai simbolic.

Și respirația fierbinte a istoriei am simțit-o din nou 
aproape, aproape.

...Am fost o jumătate de zi oaspetele organizației 
comsomoliste dintr-o uzină metalurgică. Curiozitatea 
nemărturisită a fost aceea de a afla ce legături a avut 
prima fabrică din Leningrad în care am intrat, cu 
Lenin. Tocmai se împliniseră 100 de ani de la naș
terea uzinei. în trecut se numea „Alexandr Nevsld** 
După 1890 cînd în fabrici au început să se organizeze 
școlile serale, aici, la Nevski, a început să predea 
muncitorilor noțiunile generale ale științei și, printre 
rînduri, noțiunile esențiale ale revoluției, tînăra învă
țătoare de 20 de ani, Nadejda Konstantinovna Krups- 
kaia. Intr-o zi, la o lecție, un muncitor tînăr a scris 
pe tablă: „Curînd vom avea grevă*4. Krupskaia l-a 
mustrat pe imprudent, dar l-a cunoscut astfel pe lăcă
tușul Babușkin.

Această împrejurare a făcut să se nască apoi, prin 
intermediul Nadejdei Konstantinovna, cunoscuta prie
tenie dintre Lenin și tînărul revoluționar, acest „erou 

Crucișătorul „Aurora44

popular" cum l-a numit el, ridicat din rîndul munci
torilor de la „Nevski**. Babușkin a devenit mai tîrziu 
— cînd Lenin a plecat în străinătate — legătura di
rectă a acestuia cu muncitorii din Leningrad.

Aceasta am aflat, la prima fabrică în care am intrat 
în Leningrad.

...Pe Neva treceau încet sloiuri. Inserarea timpurie 
lăsa reflexe metalice, cenușii, în apa rece ca gheața. 
Pe cheiuri, una cîte una, se aprindeau luminile ora
șului. Aici aproape, o imensă siluetă rămînea încre
menită, lipită de mal, parcă dorind să se învăluie în 
mantia nopții. Ca acum patruzeci de ani, la ora un
sprezece, în seara zilei de 28 octombrie, cînd, cu toate 
luminile stinse, s-a apropiat nevăzută pentru a cuceri 
podul Nicolaevski pe care trebuia sa se scurgă mun
citorii din raionul Vîborg spre Palatul de lamă. Ca 
acum patruzeci de ani cînd, la adăpostul întunericu
lui, Lenin i-a poruncit să se apropie pentru a-și în
drepta toate cele 14 guri de tun spre geamurile lumi
nate ale Palatului de lamă.

E silueta uriașă a crucișătorului „Aurora*.
Stă nemișcată și, întocmai ca acum o jumătate de 

secol, ascultă de ordinele Iții Timofei Ivanovici Lipa
tov, președintele comitetului revoluționar care în sea-

DUMITRU POPESCU

ra s _ _ ___
țerii vasului, conducea alături de marinari cu 2 și 3

zilei de 23 octombrie, după ce arestase pe toți ofî- 
’ ... ’____ :__ : __ 2 3

clase primare, în pofida tuturor pronosticurilor, uriașa 
mașinărie spre podul Nicolaevski.spre podul Nicolaevski.

din fața Gării finlandeze

Cîți ani să ai tovarășe colonel Timofei Ivanovici Li
patov? Cunoști istoria patriei tale socialiste cu un mi
nut înaintea tuturor oamenilor sovietici! Tu ai cunos
cut noua eră cu un minut înaintea întregii omeniri! 
Doar tu ai anunțat-o lumii. La ora 9 și patruzeci și 
cinci de minute, în seara de 25 octombrie 1917, după 
semnalul din tumul închisorii lui Petru și Pavel, ai 
slobozit salva de foc care a cutremurat întreaga 
istorie.

Strîngîndu-ți mîna, tovarășe marinar, am simțit o 
profundă venerație. In Mausoleul din Moscova am 
văzut mîna slăbită a lui Lenin odihnindu-se pe piept 
și știu de cîte ori mîinile voastre s-au Încleștat băr- 
bătește.

Aici pe Aurora, în preajma bătrînului revoluționar 
m-am simțit ca un pelerin care ajunge cu propriile 
picioare pînă la îndepărtatele izvoare ale fluviului 
sfînt. Am ajuns la izvoarele istoriei revoluției.

Aici, la această atît de simplă stație de radio, s-a 
bătut în noaptea de 25 octombrie „către toți prole
tarii din Rusia**, apelul lui Lenin care vestea marea 
biruință.

De aici, de Ia această simplă stație de radio, Puterea 
Sovietică a anunțat primele sale decrete cu care intra 
în istoria statelor: despre Pace și despre Pămînt. Aici 
auzi susurul surd al izvoarelor copleșitoarei istorii. 
Simți aproape, aproape de tot, răsuflarea ei fierbinte 

* pe față. *
Dintr-o ramă agățată pe peretele unei cabine, țîș- 

nesc ca două vîrfuri de suliță, privirile unui marinar 
viforos, cu mustățile zburlite, cu fruntea bombată de 
hotărîre. Președintele comitetului revoluționar al ma
rinarilor de pe crucișătorul Aurora.

In fața mea, bătrînul colonel cu privirile senine, cu 
chipul dulce, iluminat din interior de marea satisfac
ție a supremei datorii împlinite.

Am astfel și imaginea mișcătoarei istorii a unei vieți 
omenești, imaginea acelei romantice glorii care împo
dobește și dă măreție atîtor mii de familii sovietice.

Despre o mîncare proastă, 
cîteva lacrimi, o legăturică 
cu sare și o promisiune...

...Mergeam prin sălile din Smolnîi și mi se părea 
că pașii-mi răsună cu rezonanța unor bătăi de gong. 
Un culoar lung și gol. Pe aici, pe aici, alergau curierii. 
Din dreapta sau din stînga, Sverdlov ieșea cu banda 
de la telegraf. Marinari cu haine scurte de piele, cu 
cartușiere în diagonală așteptau, fumînd nervos. După 
ușă, acolo după ușă, milimetric, ca un ofițer de bord, 
Lenin stabilea planul.

Un fior prelung te străpunge. Și pașii parcă răsună 
ca niște bătăi de gong. Smolnîi... Cartierul general al 
revoluției...

Aici ne-am întîlnit cu vechiul bolșevic Petru Pe
trovici Alexandrov, membru de partid din 1915, cu

Serghei AlexeevicI Mastitin, unul dintre primii com- 
somoliști ai Uniunii Sovietice și cu nu mai puțin tî- 
nărul comsomolist Leonid Ivanovici Șușpanov, ambii 
docenți universitari. Prin fumul amintirilor, trecuta 
viață din Smolnîi reînvia, și reînvia Lenin, și reîn- 
viau neuitații ani ai revoluției.

Petru Petrovici este un bătrîn ostaș al Putilovului. 
al uriașei cazărmi proletare care a trimis în gărzile 
roșii 12.000 de soldați (iar în anii colectivizării cinci 
din cele douăzeci și cinci de mii de împuterniciți). 
Petru Petrovici are fața masivă, energică, inteligentă 
și pare exemplarul cel mai tipic al proletarului uni
versal.

La 31 decembrie 1917 a stat de vorbă cu Lenin în 
cabinetul lui de la Smolnîi într-o chestiune extrem de 
importantă. La uzină era o complectă harababură și 
undeva, cineva, zădărnicea cu premeditare totul. Cînd 
a ieșit de la Lenin, înarmat cu o năpraznică hotărîre, 
pe o ușă, într-un coridor, s-a izbit de o tăbliță: „can
tină". Să mănînci, era pe atunci o aspirație veșnic ne
potolită. A obținut un bon și a mîncat o bucată de 
pîine, niște borș și o porție de cașa. Dar mîncarea nu 
i-a plăcut de loc.

— Ce era dacă ne lăsai să mîncăm la cantina Co

misariatuluiP •—> l-a dojenit 4 la sftrșit pe adminis
trator.

— Dar aici mănîncă și comisarii și Lenin, i-a răs
puns acesta firesc.

„Ah de ce n-am intrat în pămînt? — mărturisește 
Petru Petrovici. Multă vreme chinuitorul sentiment de 
rușine nu m-a părăsit. Atunci însă, mîncarea mi s-a 
părut deodată uimitor de gustoasă**.

...Serghei Alexeevici Mastitin arată și la această 
vîrstă blond și subțirel ca un băiețandru. In primă
vara lui 1918 era secretarul Comitetului de Comso- 
mol din Petrograd, iar în Mai 1919 a fost ales pre
ședintele Comitetului gubemial. Erau zilele cînd 
bandele lui Iudenici înaintau de la granițele Estoniei 
spre Leningrad. Activiștii organizau în provincie 
grupe de comsomoliști și le aduceau la Leningrad.

— Intr-o zi au venit la Comitet optsprezeoe, spuse 
Serghei Alexeevici, cu arme noi nouțe, dar mulți 
dintre ei nu știau nici unde e închizătorul. Ii adu
sese Lonea Șușpanov.

Mă gîndeam: uite cum îți amintește și numele lor 
după treizeci și opt de ani! Dar parcă înțelegîndu-mi 
gîndul, povestitorul se întoarse brusc și punînd mîna 
pe umărul vecinului începu să rîdă încet.

— Lonea!
Doamne, uite doi prieteni care au rămas împreună 

după treizeci și opt de ani I
Iudenici era la cîțiva kilometri de Leningrad și Co

mitetul gubemial a hotărît să plece pe front.
— Dar eu, eu, iar vreți să rămîn acasă ? a țipat 

exasperat Serghei Alexeevici.
— Ei, tu ești mai slab, mal firav, ești doar inte

lectual, i-au spus tovarășii. Ei erau muncitori.
— Dar eu sînt președinte, a strigat el abia stăpî- 

nindu-se (statura lui mică, de băiețandru, parcă ilus
trează în tăcere întreaga povestire). Avea atunci 17 
ani. A alergat la secretarul Comitetului de partid al 
guberniei. Era o femeie. Și ca în fața unei mame, la
crimile de umilință nu s-au mai putut opri. I le-a 
șters și s-a întors cu el la sediul Comsomolului.

— De ce îl obijduiți? a întrebat ea cu asprime pe 
băieți.

Apoi i-a dat un browning și o manta.
„Noi eram foarte tineri și nu eram niște revoluțio

nari ideali**, spune cu modestie Serghei Alexeevici.
Dar am aflat că pe front a fost numit secretarul 

de partid al unui regiment.
Am fost curios să aflu cum decurgea pe atunci o 

adunare de comsomol. Și l-am întrebat pe Serghei 
Alexeevici. Am aflat că în toiul unei asemenea adunări 
a venit cineva și a strigat în gura mare că la gara X 
un grup de reacționari batjocorea pe Lenin. Toată 
adunarea a pornit în fuga mare spre gara X.

Serghei Alexeevici s-a oprit o clipă și zîmbind a 
adăugat: Acum poate, într-o situație neobișnuită unii 
tineri ar spune : „Lasă că se descurcă acolo miliția**.

...Leonid Ivanovici Șușpanov, — Lonea cel blond 
care a venit la comitetul gubemial cu 18 tineri ho- 
tărîți să-1 zdrobească pe Iudenici încă înainte de a 
ști unde e închizătorul puștii — a fost unul din cei

de delegați din Leningrad la Congresul al III-lea 
al Comsomolului.

La Moscova era frig, ceață, foame. Singurul vehi- 
col, birji ruinate cu iepe bătrîne, neputincioase. Leo
nid Ivanovici a făcut semn unui birjar:

— Cit costă ? l-a întrebat
— Ai banii ?
— Am 1 și a scos o panglică de bani de-ai lui Ke- 

renschi netăiați.
— I )ar m în care ai F
— Nul
— Atunci mergi pe |os. Și birjarul i-a întors spa

tele urnindu-și anevoie iapa. Ce-i rămînea de făcut lui 
Lonea? Geamantanul trebuia dus în spate. Dar și-a 
amintit deodată de o legăturica cu sare și într-o doară 
l-a strigat pe birjar, arătîndu-i-o. t

— Ce minune I Echipajul s-a înviorat subit radiind 
(parcă cu cal cu tot) de politețe și serviabilitate. Stă-

Î>înul miraculoasei legături a fost depus ca o bijuterie 
a casa Congresului, abia după o oră întreagă de plim

bare prin Moscova.
Fără îndoială, ne-au interesat amintiri despre Con

gres. Aș vrea să notez un singur amănunt care mi 
se pare că evocă îndeajuns de fidel romantismul, se
riozitatea și totodată naivitatea sentimentelor încer
cate de comsomoliștii anului 1920. După cuvîntarea 
sa, Lenin a coborît în mijlocul tinerilor. In juru-i s-a 
închis un cerc de trupuri încordate de dorința de a 
nu pierde nimic, de a auzi totul. In afara cercului, 
un tînăr de 15 ani, delegat din gubernia Voronej se 
frămînta nevăzut. Lenin l-a zărit însă și a ghicit că 
vrea să-i vorbească, l-a făcut semn să se apropie.

— D-voastră vreți să-mi spuneți ceva? l-a întrebat 
el pe băiat.

Sugrumat de emoție, dar limpede, delegatul a vor
bit :

— E adevărat că voi trăi în societatea comunistă ?
— Da, a răspuns Lenin.
Și fără nici un cuvînt, băiatul a trecut la locul său. 

Ce neobișnuită, ce grea întrebare frămînta cugetul 
unui băiat de 15 ani, la Congresul al III-lea al Com
somolului l

„E adevărat că voi trăi în societatea comunistă ?“ 
întrebare străveche, pe care și-au pus-o, într-un fel 
sau altul, atîția filozofi ai lumii, găsea ecou la Con
gresul al III-lea în cugetul unui băiat de 15 ani.

— Da — a răspuns Lenin. firesc, simplu, laconic. 
Poate-și răspundea sie însuși, poate răspundea tuturor 
celor care-1 urmaseră, tuturor copiilor de 15 ani ai 
Rusiei.

★
Cînd am trecut din nou pe culoarele lungi și goale 

din Smolnîi, lumea nevăzută a umbrelor mi s-a părut 
familiară. Paradoxal sentiment, parcă cu proprii mei 
ochi văzusem revoluția și-mi retrăiam automat tre
cutul.

O iubită pentru care 
merită să mori

Mi s-a întîmplat — n-am reușit să înțeleg dacă e 
o glumă sau o mică fantezie a leningrădenilor — să 
mi se spună în locuri diferite ale orașului: — „aici

eroina lui Pușkin dins-a înecat Liza”. B vorba de eroina lui Pușkin din 
Opera „Dama de pică“ care și-a căutat alinarea or
goliului rănit de moarte în fundul unui canal. Faptul 
ca atare nu l-aș fi relatat dacă n-ar fi fost pentru 
mine prilejul de a afla — intrigat de vastitatea rețelei 
de canale — că de fapt Leningradul este un mare 
arhipelag. Un arhipelag alcătuit din 100 de insule le
gate între ele prin 605 poduri.

O imensă broderie de apă și uscat, de fier și de 
piatră. Și iarna, cu gardurile și copacii vopsiți în alb, 
o imensă broderie de filigran de argint.

De ce spun asta? Pentru că simți nevoia să treci 
totul în revistă, să iei în considerare orice amănunt 
atunci cînd vrei să descoperi ceea ce leagă atîta, pînă 
la patimă, pe leningrădean de Leningradul său.

Trebuie să te gîndești și la Petru cu gloriile lui, la 
revoluție și la Lenin, la splendorile de Veneție a Nor
dului ale orașului, la oameni ca Timofei Ivanovici 
Lipatov, Petru Petrovici Alexandrov, Serghei Alexee
vici Mastitin, Leonid Ivanovici Șușpanov, care și-au 
petrecut aici furtunoasa și dramatica lor tinerețe, la 
tinerii muncitori de la uzinele „Lenin** care duc 
înainte drapelul lui Babușkin. La totul. Pentru că 
în fiecare e ceva din această mistuitoare dragoste ce 
arde în privirile leningrădeanului de pe stradă, ce a 
ars ca o torță nestinsă în cumplitele zile ale blo
cadei, în inima tuturor celor 3 milioane de locuitori 
ai orașului.

După cîteva zile petrecute în Leningrad ești edifi
cat. Orașul acesta este ca o iubită pasionată și dulce, 
generoasă și severă, exuberantă și melancolică, nesfîr- 
șit de duioasă și tot atît de mîndră. Vorbind despre 
ea, leningrădeanul se aprinde, se luminează și pierde 
orice falsă modestie.

Orașul acesta e ca un copil, dar are pieptul plin de 
decorații și de cicatrici abia vindecate.

Undeva, nevăzut, la un colț, simți dorința irezistibilă 
să te descoperi: pășești pe străzile unui oraș erou.

Aici s-au născut din credință și durere, cele mai 
înalte virtuți. Cea mai înaltă virtute omenească: pu
terea de a înfrunta moartea cu bărbăție și demnitate, 
sau de a-ți dărui viața cu convingerea că ea e condi
ția victoriei.

Pe teritoriul uzinei Putilov (astăzi ,,Kirov“), care se 
afla aproape de linia frontului, au căzut în zilele blo
cadei 12.000 de proiectile și 1.500 de bombe. Din timp 
în timp, muncitorii trebuiau să schimbe strungul cu 
pușca și în fiecare zi nu primeau decît 125 grame din- 
tr-o jalnică parodie de pîine. Dar toate acestea nu 
aveau nici o importanță. La Putilov trebuiau reparate 
tancurile și, imperturbabil, tancurile erau reparate.

Uzinele Lenin erau, de asemenea, aproape de linia 
frontului și reparau de asemenea armament. La 31 
decembrie 1941 în oraș toate vehiculele de transport 
public s-au oprit. De departe, din cele patru colțuri 
ale Leningradului, muncitorii veneau pe jos încă noap
tea și plecau, de asemenea, noaptea tîrziu. Apoi s-a 
oprit și curentul electric, a' încetat să mai curgă (și 
apa. Totul, bunurile cele mai firești dispăreau pe rînd. 
Dimineața, pe Neva înghețată, într-o sinistră proce
siune, apa luată din copci era purtată de șirul lung 
al muncitorilor care veneau la lucru.

Căsuțele muncitorilor care locuiau in apropierea 
uzinei fuseseră distruse de bombe sau transformate în 
lemne de foc. Aceștia dormeau în atelierele uzinei pe 
bancurile de lucru la care ziua munceau, gonind obo
seala, foamea, frigul. Sau murind în tăcere de obo
seală, de foame, de frig.

Cei mai puternici aveau două îndeletniciri grele, 
cumplit de grele: să repare armamentul și să-și 
groape tovarășii morți.

Acestea două rămăseseră singurele ocupații 
muncitorilor de la uzinele Lenin. Chiar și după 
zidurile care-i adăposteau se năruiseră aproape în 
tregime, chiar și după ce pieriseră peste opt zeci și 
cinci la sută dintre ei.

Să-și îngroape tovarășii, frații, părinții și să lupte 
mai departe, acestea rămăseseră singurele îndeletniciri 
ale fiecărui leningrădean. Chiar și după ce o treime 
din mîndrul oraș fusese culcată la pămînt.

Să-și șteargă lacrimile în tăcere și să învingă.

în-

ale
ce
în-

O clădire din Leningrad

Și orașul lui Lenin, lăsat Rusiei moștenire de mîna 
grea, bătătorită a lui Petru, strălucitoarea perlă a 
Balticei, alba Veneție a Nordului, a învins, sub pri
virile pline de admirație ale întregii planete.

M-am uitat tot timpul atent, pe stradă, la teatru, 
în parcuri și, în privirile leningrădeanului am văzut 
scăldîndu-se luminoasă icoana orașului iubit.

Și am înțeles pe deplin taina marii pasiuni.
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UTEMIST SĂPTĂMÎNA MONDIALA
a TINERETULUI

(21 — 28 martie)

LECTURI DUMINICALE
Sînt 14 ani de atunci. Fiara 

fascistă se zbatea primind lovi
tură după lovitură. Pe tot globul 
curgea singe ți lacrimi, mureau 
oameni, se. prefăceau in țăndări 
case, monumente de cultură, ora
șe întregi. Războiul era în toi.

In aceste zile grele, cind ce
rul era acoperit de nori negri, o 
rază primăvăratică de soare stră
bătu spre pămint. Reprezentanți 
ai tinerilor din țările ce luptau 
împotriva hltlerismului au hotărît 
să organizeze între 21-28 martie 
o săptămină mondială a tinere
tului.

Au trecut ani. Hoardele fascis
te ale lui Hitler au fost infrînte. 
Pacea obținută prin atîtea jertfe 
este însă astăzi din nou ame
nințată. In lume există încă ace
le forte care vor să readucă 
moartea, doliul, să arunce tine
retul intr-o nouă baie de singe.

Iată de ce anu) acesta întimpi- 
năm Săptămină Mondială ț Ti
neretului tn condițiile luptei îm
potriva politicii agresive dusă de 
monopolists din S.U.A.. împreu
nă cu aliatii lor din Anglia. 
Franța, Germania occidentală. A- 

I ceste forțe, prin politica promova
tă de ele, amenință pacea lumii, 
viitorul tineretului O pildă sem
nificativă și recentă o constituie 
acțiunile imperialiștilor îndrepta
te împotriva popoarelor iubitoare 
de libertate din Orientul Apro
piat și Mijlociu, Colonialiștii nu 
s-au sfiit să meargă pînă într-a- 
colo. Incît să atace cu armele po
porul egiptean Dar sfîrșitul aces
tor aventuri este cunoscut. Agre
siunea anglo franco israeliană 
Împotriva Egiptului a suferit un 
eșec lamentabil.

Cu toate acestea, forțele agre
sive din Occident n-au renunțat 
la planurile lor cu privire la O 
rient. Elaborarea „Doctrinei Ei
senhower" amenință independența 
și suveranitatea popoarelor din 
Orientul Apropiat și Mijlociu, pre. 
cum și pacea in întreaga lume.

Totodată insă, forțele războiu
lui se străduiesc în fel șl chip să 
șubrezească tăria și unitatea de 
monolit a lagărului socialist. Ele 
au recurs după cutn se știe la 
aventura contrarevoluționară din 
Ungaria socialistă, aventură că
reia poporul ungar, cu ajutorul 
frățesc al Uniunii Sovietice, i-a 
dat riposta cuvenită. în lunile ce 
au trecut de la putchul contra
revoluționar din Ungaria a de
venit clar pentru oricine că totul 
fusese pus la cale în cabinetele 
capitonate ale serviciului de spio
naj american cu sprijinul lepădă
turilor horthyste din străinătate, 
grupate în jurul oficinelor fascis
te de tipul postului de radio așa- 
zis „Europa liberă"

In opoziție cu aceste acțiuni 
care amenință pacea și securita
tea popoarelor, țările socialiste, 
in frunte cu Uniunea Sovietică 
duc o politică îndreptată sore a 
sigurarea liniștii In lume, spre 
îndepărtarea primejdiei unui nou 
măcel mondial.

Tineretul celor două 
lumii

Politica agresivă, războinică, 
cursa înarmărilor promovate de 
guvernele occidentale, se reflectă 
în modul cel mai nefast asupra 
tinerelului din respectivele țări. 
In țările capitaliste tineretului i 
se acordă atenție numai in mă- 
sura în care el poate furniza car
nea de tun de care au nevoie fa
bricanții de arme. „Educația" ti
neretului este făcută astfel prin 
filme și cărți cu subiecte porno
grafice și cu gangsteri. Pentru 
acestea se cheltuiesc bani mulți, 
în schimb bugetul rezervat dez
voltării școlilor scade mereu. In 
consecință taxele școlare In 
S.U.A de pildă, au crescut de la 
război încoace de 2—2,5 ori. In 
Germania occidentală guvernul 
„nu găsește" fonduri pentru a a- 
corda burse studenților. In aces
te condiții desigur că fiii mun. 
citorilor și țăranilor nu pot ajun
ge pe băncile școlilor. In (talia 
2.700.000 copii de vîrstă școlară 
n-au posibilitatea să învețe, iar 
în Franța doar 3 la sută din nu
mărul studenților sini fii de mun
citori. Și In timpul acesta cresc 
mereu sumele alocate înarmărilor, 
construcțiilor destinate bazelor 
militare, echipării soldațllor

In multe țări apusene mii 
și zeci de mii de tineri n au ce 
lucra. Mulți dintre cei 2 milioa 
ne de șomeri italieni și cei 500 
mii de șomeri francezi sînt tineri. 
Dar chiar și atunci cînd pot ocu
pa un loc de muncă, tinerilor li 
se plătește mult mai puțin ca 
vîrstnicilor, deși depun aceeași 
muncă. Astfel, în Australia. în 
Canada și in alte țări, salariul 
unui tinăr e cu 30—50 la sută 
mai scăzut ca al adulților. în 
Germania occidentală tinerii sfnt 
siliți să se înroleze în armata 
condusă de generalii hitleriști. 
Cînd refuză, tinerii sînt supuși 
persecuțiilor și adesea sînt siliți, 
prin Înfometare, să îmbrace hai
na militară.

Situația tinerilor țărani din ță
rile occidentale, adesea lipsiți de 
pămint, nevoiți să devină argați, 
este de asemenea impresionant 
de grea.

Un exemplu tnsuflețitor pentru 
tinerii din țările capitaliste il 
constituie viața și activitatea ti
neretului sovietic, precum și cea 
a tineretului din toate țările la
gărului socialist. Numărul mereu 
crescînd al studenților și specia
liștilor, condițiile deosebite pentru 
dezvoltarea și mai departe a tn- 
vățămîntulul, măsurile luate de 
statul sovietic pentru îmbunătăți
rea multilaterală a educării ti
neretului. rezultatele tinerilor 
muncitori in lupta pentru progre
sul tehnic, victoriile obținute în 
importanta acțiune de valorifica
re a pămînturilor înțelenlte —

toate acestea vorbesc de minuna
tele condiții tn care trăiește și 
muncește tineretul sovietic, do- 
vedindu-și strălucitele sale capa
cități creatoare, condiții ce se da- 
toresc grijii părintești a P.C.U.S. 
și a guvernului soviete pentru tî- 
năra generație. Urmind acest 
exemplu minunat, tineretul din 
țările democrat-populare. contri
buie cu entuziasm la opera de 
construire a socialismului în țări
le lor. Și desigur că avind a- 
ceste pilde în față, tineretul țări
lor capitaliste luptă cu hotărîre 
împotriva condițiilor grele de via
ță ce li se impun.

F. M. T. D. luptă 
activ pentru o viață 

mai bună și pace
Un rol de frunte în organiza

rea acestei lupte îl are Federația 
Mondială a Tineretului Democrat 
care numără in rindurile sale 
85.000.000 de tineri din 97 de 
țări

F.M.T.D luptă cu hotărîre pen
tru apărarea drepturilor tineretu
lui, împotriva nedreptăților socia
le la care este supusă tinăra ge
nerație tn țările capitaliste. Nu
meroase sînt acțiunile organizate 
in acest sens pe plan interna
țional de către F.M.T.D.

încă din primele zile ale exis
tenței sale F.M.T.D a sprijinit cu 
consecvență lupta pentru indepen
dență a popoarelor coloniale. Din 
inițiativa Federației, în fiecare 
an la 21 februarie se serba Ziua 
Solidarității Internaționale cu ti
neretul luptător d‘n colonii, iar 
începînd din 1957 această zi se 
va sărbători la 24 aprilie. 
FJA.T.D. a chemat tineretul de 
pretutindeni să acorde ajutor 
concret, material tinerilor din 
țările asuprite de colonialiști 
Astfel, cu sprijinul F.M.T.D. a 
fost organizai un ..Fond interna
țional de solidaritate* in folosul 
tineretului din colonii. La recen
ta sesiune a Comitetului Executiv 
al F.M.T.D , Federația a sprijinit 
de asemenea propunerea de a se 
face din săptămină de la 18 24 
aprilie o săptămină a Fondului 
Mondial al Festivalului. In 
această săptămină, F.M.T.D. și 
organizațiile sale membre vor 
pune cu mai multă vigoare pro
blema solidarității cu tineretul 
din țările coloniale, problemă le
gată de ziua de 24 aprilie, ce va 
fi sărbătorită ca Zi Mondială a 
Tineretului împotriva colonialis
mului și pentru coexistență paș
nică.

In centrul activității F.M.T.D 
stă lupta pentru pace. Este lesne, 
de înțeles de ce acest lucru. Cine 
oare sînt mai interesați in reali
zarea și menținerea păcii in lume 
declt tinerii ? Exprimind năzuin
țele tinerilor din toate țările. 
F.M.T.D ia astfel parte activă la 
toate inițiativele partizanilor pă
cii.

Pentru a strtnge și mai mult 
rindurile tineretului lumii in lup
ta pentru apărarea păcii. F..M T.D. 
depune eforturi susținute pentru 
colaborarea cu celelalte organiza 
ții internaționale de tineret. Ast. 
fel. Federația a adresat deseori 
propuneri concrete de cooperare 
Adunării Mondiale a Tineretului 
(WAY). Uniunii internaționale a 
Tinereiului Socialist (U.1JS), 
organizațiilor creștine și altor or
ganizații internaționale. Propu
nerile F.M T.D adresate organi
zațiilor din întreaga lume în ve
derea realizării în comun a celui 
de al VI lea Festival Mondial și 
rezultatele obținute sint un exem
plu pozitiv privind cooperarea in
ternațională. Este insă regreta
bil că in sinul unor organizații 
se manifestă tendințe ostile co
operării. Un exemplu In această 
privință este W.A Y„ care, după 
ce a acceptat intilnirea și reali
zarea de seminarii comune pe su
biecte interesind tineretuL a re
venit asupra hotăririi sale situ- 
îndu-se în felul acesta pe poziții 
ce contravin cooperării interna
ționale

FM.T.D tși continuă însă efor
turile pe linia realizării unei largi 
colaborări internaționale. Astfel, 
la recenta sa sesiune, Comitelui 
Executiv al F M.T.D. a adoptat 
proiectul de statut ce va fi su
pus celui- de-ai IV lea Congres al 
Federației proiect in care se ara
tă că F M T.D consideră ca o sar
cină fundamentală dezvoltarea 
înțelegerii și cooperării interna
ționale între toate organizațiile 
internaționale și naționale.

O tradiție scumpă 
tineretului

Pe linia luptei pentru apăra
rea păcii și a realizării unei trai
nice prietenii intre tinerii din 
toat? lumea, indiferent de rasă, 
religia sau credința politică că
reia îi aparțin, o tradiție scumpă 
tinerei generații sînt Festivalurile 
Mondiale ale Tineretului și Stu
denților. fn anii care au trecut 
de la primul Festival, care s-a ți
nut la Praga în 1947, ideea Fes- 
tivalurilor a cucerit tot mai mulți 
aderenți, căpătînd o uriașă popu
laritate pe toate continentele, in 
toate țările.

Cei ce se opun ideii colaboră
rii internaționale nu văd însă cu 
ochi buni organizarea festivalu
rilor. ei caută să le împiedice cu 
orice chip Iată, de pildă, secre
tarul Departamentului de Stat al 
S.U A., John Foster Dulles, a dat 
de curînd dispoziții ambasadori
lor americani din țările ce fac 
parte din N.A.T.O. să împiedice 
cu orice chip plecarea la Festi
valul de la Moscova a tinerilor 
din aceste țări. Atitudinea lui 
Dulles a stîrnit îndreptățitul pro
test al tinerilor de pretutindeni.

Anul acesta, Săptămină Mondi

ală a Tineretului se serbează sub 
semnul unei largi participări la 
pregătirile pentru cel de-al VI-lea 
Festival Mondial, care se va ține, 
după cum se știe, la Moscova. 
Tineretul sovietic — tineretul 
gazdă — se pregătește cu entu
ziasm în acest sens.

Din toate țările lumii vin de 
asemenea vești despre pregă
tirile tineretului în vederea Fes
tivalului. tn Anglia, la aceste 
acțiuni participă 141 de organi
zații diferite, printre care orga
nizația tinerilor creștini, federa
ția studenților laburiști etc. în 
japonia, 66 de organizații de 
tineret au format un comitet de 
pregătire a Festivalului, care se
lecționează pe cei mai buni cîn- 
tăreți, dansatori, sportivi pentru 
a-i trimite la Moscova. Congresul 
Internațional al Tineretului isla
mic, Uniunea Tineretului Creștin 
din Elveția. Tineretul Socialist 
Italian și multe alte organizații 
au incepui de asemenea pregăti
rile pentru Festival Din țările 
de democrație populară, tinere
tul va veni Ia Festival cu echipe 
artistice, soliști și sportivi pentru 
a arăta arta popoarelor lor. și 
măiestria interpreților și sporti
vilor lor.

Faptele dovedesc că ideile 
păcii și prieteniei sub care 
s-au desfășurat trecutele festi
valuri și sub care va avea loc și 
Festivalul de la Moscova, cîștigă 
tot mai mulți aderenți, se bucu
ră de un prestigiu și de o popu
laritate mereu crescîndă.

Mesajul tineretului • 
din R. P. R.

Tineretul patriei noastre întîm- 
pină Săptămină Mondială a Ti
neretului depunind eforturi spo
rite In măreața operă de cons- 
truire a socialismului Tinerii din 
R.P R . care se bucură de depline 
drepturi și libertăți in fata că
rora socialismul deschide mari 
și nobile perspective, muncesc, 
învață cu avint sporit, pentru 
îndeplinirea prevederilor pianului 
cincinal și a hotăririlor plenarei 
C.C. al ,P.M R. din 27-29 decem
brie 1956, contribuind astfel la 
întărirea statului nostru democrat- 
popular. participînd activ la con
struirea socialismului tn tara 
noastră. Săptămină Mondială a 
Tineretului este intîmpinată de 
tinerii din patria noastră cu noi 
eforturi în muncă și învățătură, 
pentru a răspunde astfel grijii 
părintești manifestată față de ei 
de către Partidul Muncitoresc 
Romîn și regimul nostru de de. 
mocrație populară.

Educat de partid și de U T M 
în spiritul internaționalismului 
proletar, al dragostei și prieteniei 
față de eroicul tineret sovietic, 
față de tineretul Chinei populare 
și din celelalte țări socialiste, 
față de tineretul iubitor de pace 
din lumea întreagă, tineretul ro 
mfn dezvoltă permanent legături
le sale internaționale, luptă ac
tiv pentru pace.

Uniunea Tineretului Muncitor 
din țara noastră este membră 
consecventă a F.M.T.D.-ului. 
Tineretul țării noastre participă 
activ la toate acțiunile Federa
ției. Anul acesta in Săptămină 
Mondială a Tineretului, tinerelul 
din R.P.R. își unește forțele sale 
cu cele ale tinerilor din toate ță
rile in vedeiea participării la pre 
gătirile pentru marele Festival 
din capitala Uniunii Sovietice

In tntimpinarea Festivalului 
de la Moscova, tinerii din R.P R. 
au venit cu o frumoasă inițiativă. 
Inițiativa a pornit de la utemiștii 
din comuna Siliștea, raionul Leh 
liu. Ei au chemat tineretul din 
toate satele noastre să organi
zeze „Loturi ale Festivalului" 
din loturile de teren din rezerva 
statului, pe care să le cultive cu 
porumb, folosind săminta Și ate
lajele proprii. Suma obținută din 
recolta acestui lot va fi vărsată 
în îondul Festivalului Inițiativa 
aceasta a avut un larg ecou.

De o mare popularitate se bu
cură și chemarea tineretului din 
Bacău adresată tinerilor din 
toată țara, tn vederea unei masi
ve acțiuni de înfrumusețare a 
orașelor în cinstea Festivalului, 

tn afară de aceasta, in toată 
țara noastră tineretul pregătește 
echipe artistice și sportive cu 
care se va prezenta la Moscova 
tn fața tinerilor veniți de pretu
tindeni.

In Săptămină Mondială a 
Tineretului, tineretul romîn va 
intensifica aceste acțiuni. Toto
dată, tn cadrul Săptămtnil. tn 
toate întreprinderile, satele, șco
lile, facultățile se vor organiza 
diferite adunări și manifestații 
culturale cu care prilej tinerii 
noștri vor cunoaște mai îndea
proape viața, munca tineretului 
sovietic constructor al comunis- 
mului, viața și munca tineretului 
Chinei noi și a tinerilor din cele
lalte țări de democrație populară 
care construiesc socialismul, via
ța tineretului din țările capita
liste, lupta lui pentru o viață mai 
bună, pentru pace.

Tinerii din patria noastră săr
bătoresc Săptămină Mondială a 
Tineretului sporindu-și eforturile 
în lupta dusă de întreg poporul 
muncitor pentru construirea so
cialismului, unindu-și și mai 
mult eforturile cu tinerelul iubi
tor de pace din întreaga lume, tn 
numele păcii și prieteniei între 
popoare Acesta este mesajul de 
pace și prietenie pe care tinere
tul nostru îl trimite tinerilor din 
întreaga lume, cu prilejul Săptă- 
mînii Mondiale a Tineretului.

A EXISTAT SAU NU

Atlantida?
„Pe această insulă, Atlantida, a 

apărut un mare și necruțător re
gat. Puterea sa se întindea pe tot 
întinsul insulei, peste numeroase 
alte insule și peste unele părți ale 
continentului... Mai tîrziu, avură 
loc groaznice cutremure de pă- 
mînt și potopuri și într-o zi și o 
noapte de calamități, Atlantida 
dispăru, înfundată sub apă../.

Astfel descrie Platon sfîrșitul le
gendarei Atiantide. Dar sâ nu £ie 
oare decît o legendă ? Cronicile 
timpului nu vorbesc despre un 
continent care ar fi existat altă 
data în Oceanul Atlantic ?

Iată ce afirmă în acest sens pro
fesorul sovietic Nikolai Girov, care 
s-a ocupat îndeaproape de legenda 
Atlantidei:

Problema Atlantidei își are o 
istorie proprie, veche de mai bine 
de 2000 de ani. Din antichitatea cea 
mai îndepărtată, savanții au avut 
controverse pe această temă. Ma
joritatea dintre ei credeau că 
Atlantida ar fi o simplă invenție a 
lui Platon.

Studiul reliefului submarin al 
Atlanticului, spre exemplu, a ară
tat că descrierea Iui Platon cores
punde în foarte mare măsura cu 
topografia platoului submarin al 
insulelor Azore. •

La apus de strâmtoarea Gibral
tar, acolo unde situa Platon 
Atlantida, există într-adevăr un 
platou asemănător celui descris de 
filozoful grec. Putem presupune 
că Atlantida a apărut la sfîrșitul 
erei terțiare, adică acum vreo 
15.000 ani.

Există de asemenea unele date 
științifice care confirmă momen
tul dispariției Atlantidei, așa cum 
a indicat Platon. Astfel, binecu
noscutul geolog francez Termier a 
arătat că o bucată de lavă sti
cloasă extrasă din fundul oceanu
lui la nord de insulele Azore nu 
se putuse forma decît deasupra 
apei și la o dată care nu poate fi 
mai îndepărtată de 15.000 ani. Și 
iată un alt exemplu : hidrologul 
sovietic Ermolaev a atras atenția 
asupra faptului că apele curentu
lui cunoscut sub numele de Golf- 
stream au început să se verse în 
marea Kara acum vreo zece sau 
douăsprezece mii de ani. Abia în 
clipa aceea a început acest cu
rent cald și binefăcător să scalde 
coastele nordice ale Europei. Este 
cît se poate de firesc de presupus 
că pînă atunci Atlantida fusese 
cea care tăiase calea curentului 
marin, ceea ce a determinat pe

întâmplare cotidiană
rioada de îngheț a Eurasiei. După 
dispariția Atlantidei, curenții calzi 
proveniți din golful Mexicului au 
început să poată atinge coasta eu
ropeană și uriașii ghețari care aco
pereau pămîntul continentului no
stru au început să se topească.

Acestea sînt argumentele prof. 
Nikolai Girov. Aceste argumente 
sînt considerate ca foarte serioase 
de unii dintre colegii săi, în timp 
ce alți savanți sovietici socotesc 
legenda Atlantidei ca fiind lipsită 
de orice bază reală.

CINE ARE DREPTATE ?
Este greu de spus. Progresul ul

terior al științei va putea răspunde 
probabil mai corect acestei stră
vechi dileme.

In clișeu : 1) schema probabilă 
a curenților din Atlantic și a ghe
țarilor în epoca în care ar fi exis
tat Atlantida; 2) curenții actuali 
din Atlantic și ghețarii din Gro
enlanda.

Vuietul e infernal. Vifornița, 
in plină putere, colindă spațiile, 
le domi <a. Venile din toate di* 
recțiile, vînturile împrumută ză
pezii viteza lor. Prin perdeaua 
de nea ridicată în văzduh, silueta 
unui om se deslușește vag. Cu 
amindouă miinile îmbrățișează 
un cablu gros, zmucit din timp 
in timp de puterea viscolului. O- 
mul rămine minute întregi țin
tuit în același loc. încearcă să 
facă un pas. L-a făcut pe jumă
tate. O lovitură de vint îl izbește 
frontal și e gata să.| doboare. 
Din nou același efort, minute în 
șir, pentru un singur pas. A iz
butit. A inaintat cu o jumătate 
de metru. Minutele se scurg, chi
nuitoare, epuizante și jumătățile 
de metru rămin in urmă...

...Undele radiofonice poartă în 
văzduh chemarea lor spre Pre
deal, Orașul Stalin, București: 
„Alo Predeal, alo Predeal, aici 
,,0mul“, stațiunea meteor, „O- 
mui“. mă asculți ? Transmit: ora

pe „Omul"
10 și 9 minute, vîntul 100 km. 
la oră, masele de aer dinspre 
nord-vest...".

...Din două în două ore, undele 
radiofonice vin de pe muntele 
grandios, impozant, denumit 
simbolic, omagial ? ,,0mul*‘ Ele 
comunică țării rezultatele măsu
rătorilor atmosferice făcute la cea 
mai înaltă stațiune din Europa 
sud-estică. Apoi iși iau tocul pe 
hărțile climaterice, in buletinele 
meteorologice in comunicări de 
interes continental.

Grigore Spirodonescu, Victoria 
Spirodonescu, Pătulea Gheorghe 
— 3 nume ale unor oameni a că
ror tinerețe (cel mai în „vîrstă" 
dintre ei are 31 de ani) iși gă
sește împlinirea, bucuria, intr-o 
viață plină de zbucium dar în
cununată de satisfacția unei uria
șe utilități sociale.

Ce doriți să aflați despre
„Drumeții veseli"?

în ultimele luni, inițiativa redacției Emisiunilor 
pentru copii și tineret din cadrul Radiodifuziunii 
romîne de a organiza un concurs-ghicitoare pentru 
elevi — „Drumeții veseli** — a luat o mare am
ploare, bucurîndu-se de un ecou neobișnuit de 
larg nu numai printre cei direct interesați

Ecoul stîrnit de acest concurs ne-a determinat 
să ne adresăm profesorului NICOLAE SAFTU, 
care conduce direct, pe scenă, ca un veritabil ar
bitru, desfășurarea concursului, pentru a oferi citi
torilor unele amănunte privitoare la „Drumeții 
veseli**.

— Cum poți deveni 
„drumeț vesel" ?

— Cu două condiții. 
Prima: să fii drumeț, 
adică un îndrăgostit al 
turismului, al drumeției.

A doua: să fii vesel, 
optimist, încrezător în 
forțele și pregătirea ta.

— Bine, dar aceste 
condiții le îndeplinesc 
cei mai mulți dintre ti
nerii noștri...

— Exact. De aceea, 
orice tinăr poate deveni 
drumeț vesel.

— Și, ca să participe 
la concurs, ce trebuie să 
tacă elevii ?

— Foarte simplu. Co
lectivul din care face 
parte, clasa, școala, tri
mite la radio o propu
nere, alegîndu-și și un 
itinerar cît mai intere
sant. Noi studiem pro
punerea, stabilim eta
pele și comunicăm so- 
licitanților locul și data 
desfășurării concursului 
și desigur, al imprimării. 
Asta e tot.

— Ați spus „noi“ la 
plural, dar dumneavoas
tră apăreți singur pe 
scenă, adică... la singu
lar.

— E adevărat că pe 
scenă „lupta*1 se dă în
tre mine și concurenți. 
Ei sînt mai mulți; dar 
nici eu nu sînt de fapt 
singur. Un întreg colec
tiv lucrează intens pen
tru fiecare emisiune. 
Profesori, tehnicieni, 
scriitori, specialiști în 
diferite domenii, iși dau 
concursul pentru a sta
bili întrebări ^ît mai in
teresante și mai atracti
ve, potrivite cu nivelul 
de pregătire al pârtiei- 
panților. Bineînțeles, se
cretul chestionarului este 
păzit cu strășnicie.

— Cred că nu veți 
divulga nimic din acest 
secret dacă ne veți spu-

★

ne cum trebuie să se 
pregătească elevii...

— ...Ca să cîștige, 
bineînțeles. Răspund nu 
numai ca „drumeț ve
sel", dar și ca profesor. 
Ca să cîștigi concursul 
nostru, onoarea, premiile 
și excursia gratuită pe 
care o oferă C.C.S., tre
buie să înveți. Nu-i 
vorba de un îndemn di
dactic, ci de o necesita
te reală. Dacă, de pildă, 
drumul nostru trece prin 
Tîrgoviște trebuie să cu
noști istoricul orașului, 
monumentele, prezența 
lui în literatură, arta, 
geografia regiunii, flora, 
fauna, geologia, caracte- 
risticele etnografice, mu
zica.

— Bine, dar aceasta 
presupune o cultură en
ciclopedică și o pregă
tire uriașă-

— In parte este ade
vărat. Cu o simplă carte 
de geografie pentru cla
sa a VI l-a elementară
nu poți cîștiga concursul 
nostru. Colectivul care 
alcătuiește chestionarul 
ține însă seama de ni
velul de pregătire al 
concurenților, ae progra
mele analitice școlare, 
iar întrebările privesc în 
special cele mai impor
tante și semnificative 
probleme. Uneori ele 
solicită perspicacitatea, 
Spiritul de observație al 

rumeților, dar de cele 
mai multe ori ele cer 
răspunsuri pe care toți 
elevii ar trebui să le știe. 
Nu am întrebat, de e- 
xemplu, cite ferestre are 
cabana de pe virful 
Omul, dar am pretins ca 
elevii să știe unde pot 
găsi stația meteorologică 
cea mai apropiată de ca
bană...

— ...Care se află de 
fapt chiar în interiorul ei...

>— Foarte bine! Vă

★

acordăm 25 de puncte!
— Aș vrea să știu 

cum răspund elevii aces
tor cerințe ?

— Merită amintit cu 
cită înfrigurare se pregă
tesc elevii pentru con
cursul nostru. Biblioteci
le personale, ca și cea 
a școlii, devin insuficien
te și profesorii sînt a- 
saltați cu întrebări al că
ror răspuns elevii merg 
uneori să-l caute pînă 
la Biblioteca Academiei.

— Și cînd te gîndești 
că la concurs se pun — 
pe cît mi se pare — nu
mai 16 întrebări.

— Cam atîtea. In 
spatele lor stă insă un 
impresionant bagaj de 
cunoștințe pe care ele
vii sînt chemați să le
acumuleze — și în a-
ceasta constă principala 
latură educativă a e-
misiunii noastre. Nu mai
vorbesc că și ascultătorii 
vîrstnici au un bun pri
lej să-și revadă cunoștin
țele (fără să le pună ni
meni notă).

— Totuși unii pierd la 
concurs...

— Ca la orice con
curs de altfel. Așa se în- 
tîmplă într-o întrecere. 
Cei mai puțin pregătiți 
ies pe locul doi. La ob
ținerea rezultatelor con
tribuie felul cum îi în
drumă profesorii și ni
velul general de cultură 
al elevilor. Oricît ar în
văța unii în preajma 
concursului, nu se pot 
acumula in două săptă- 
mîni toate cunoștințele 
pe care le dă școala și 
lectura particulară în ani 
de muncă sistematică.

— Și cei care pierd se 
supără ?

— Bucuroși nu sînt, 
dar nici de o adevărată 
supărare nu poate fi 
vorba. Cei care se su
pără sînt mai ales „su
porterii** din sală și.

uneori, profesorii clase
lor. Adevărații noștri 
drumeți sînt insă veseli 
și știu să piardă cum 
știu să și cîștige intr-o 
întrecere tovărășească.

— Ce ne puteți spune 
despre secretele tehnice 
ale emisiunii ?

— Prea puțin. Banda 
de magnetofon se im
primă in săli publice, 
apoi o ascultați la radio. 
Despre tehnica radiofo
nică nu prea știu mare 
lucru în calitatea mea 
de profesor de filozofie.

— Foarte rău, vă scă
dem pentru aceasta 15 
puncte 1 Ca să le recu
perați, trebuie să-mi 
spuneți cum va evolua 
emisiunea în viitor.

— Ne străduim s-o 
facem tot mai bună. 
Chestionarele devin me
reu mai variate, mai in
teresante. Pentru a lărgi 
participarea la concurs, 
vom înmulți imprimări
le orgunizînd con
cursuri și in provincie, 
intre studenți, în școli 
profesionale, printre ti
nerii muncitori etc.

Foarte curînd emisiu
nea va fi televizată. 
Propuneri noi sosesc ne
încetat din toată țara 
și concursuri pe scară 
locală se desfășoară a- 
cum în multe localități.

— Și acum o întrebare 
personală : aveți emoții 
pe scenă ?

— Da. Oricît ar pă
rea unora de curios, pal
pit pentru fiecare elev 
care răspunde și mă 
bucur atunci cînd pot 
acorda 30 de puncte...

în școala mea am e- 
xamene o dată pe an. 
Aici emoțiile sînt... săp
tămânale. Și bucuriile la 
fel. Este într-adevăr o 
mare bucurie să asculți 
ce pregătire solidă și 
multilaterală își însușesc 
elevii noștri.

Animați de un mare curaj sînt 
prezenți cu pasiune la o activitate 
de maxime exigențe, de perseve
rent efort. Viața acestor oameni, 
obligată la izolare, prezintă — 
firește — pentru noi, poezia unui 
romantism al Cutezanței, tonali
tatea unui eroism grav. în a* 
ceastă ambianță, ideea de patrio
tism, de voință, de simț al dato
riei, dobîndește înfățișarea con
cretă.

Din 12 luni ale unui an, 6 luni 
3 oameni sînt legați de restul 
lumii doar prin undele radiofoni
ce. 6 luni din cele 12 ale unui an, 
3 oameni, dacă vor să știe cum 
arată un om, trebuie să se pri
vească unul pe celălalt In acest 
timp îndelungat trăiesc într-o 
iarnă continuă, violentă, aspră.

Șase luni nu înseamnă o zi, o 
săptămină, o lună. Proviziile pen
tru un asemenea timp ocupă o 
bună parte din spațiul cabanei, 
de altfel, destul de Încăpătoare.

Se intimplă ca in această ju
mătate de an, 15 zile in șir une
ori chiar o lună, ceața să învă
luie totul in juru-ți O ceată den
să, viscoasă aproape, ca re-ți per
mite cu trudă să deslușești ane
voie contururile la numai un 
metru depărtare Există un dulap 
cu cele mai moderne aparate 
pentru multiple măsurători at
mosferice, instalat la 20 de metri 
de cabană, tn zilele, în săptămî- 
nile cind vîntul aleargă cu 120 de 
km. la oră, dulapul aparatelor 
dobîndește valori simbolice Sea
mănă mai curind cu o redută cu 
o fortăreață pentru a cărei cu
cerire îți trebuie zeci de minute 
de încordare. Pentru asemenea 
zile un cablu întins intre cabană 
și punctul măsurătorilor slujește 
drept ghid și mai ales drept 
punct de sprijin. Există porțiuni 
în care trebuie, e obligatoriu, să 
renunți la poziția verticală și să 
folosești milnile pentru a izbuti 
înaintarea pe cițiva metri, le în
torci, îmbrățișind cablul, alune- 
cind lingă el, purtat aproape pe 
sus Și pentru a intra in cabană, 
oamenii nu folosesc ușa. Nici o 
ciudățenie. Cabana n are ușă, 
timp de fi luni. îngropată undeva, 
sub metri de zăpadă, e mai mult 
o amintire decît o realitate. O fe
reastra de sus îi ține locul

Pe harta geografică a țării 
virful .Omul* este notat cu 2513 
metri. Multora asemenea înăl
țime li se pare a fi In spațiile 
nerezervate prezenței omului. In
contestabil, aici lunile manifestă
rilor nattirale violente, predomi
nă. Ele exprimă in fond esența 
existenței acestor spații. In puți
nele zile de vară cabana ..Omul", 
cabana marii înălțimi, se animă. 
Panorama, atunci cînd vizibilita
tea permite scrutarea spațiilor e 
copleșitoare. Distanța pînă la 
pămint pare imensă.

Iarna însă cabana trăiește is
toria celor 3 anonimi.

Către noi, trei oameni transmit 
in cifre de largă întrebuințare 
practică, imagini vii ale eroismu
lui lor, imagini care invită ge
nerația noastră la acel efort e* 
roic, la cutezanță și devotament.

VALERIU LAZAROV

* ★

Creatorii sovietici de modele pregătesc cîteva modele de vară, ta
chinate Festivalului. Vă înfățișăm două modele. o rochie din mătase 
naturală sau vegetală albă garnisită cu mătase bleu și un costum din 
stofă (haina din stofă albă sau gri deschis pantaloni bleumarin cămașa 
de mătase bleu ; haina e tnchisă la un singur nasture, cu cordon șl fără 
revere).

— Colega I Tn sfîrșit astăzi 
am putut să mă conving că pe 
Marte există viețuitoare.

Desen de I. SEMENOVA
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0 partidă din campionatul 
de șah al U. R. S. S.

lată prima mare victorie a ce
lui mai tinăr campion pe care 
l-a aout Uniunea Sovietică, stu
dentul Mihail Tal.
ALB: TAIMANOV. NEGRU: TAL
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Dg6 + 31.Rf3 Tel fi fostul cam
pion pe anul trecut s-a recunos
cut învins.

Problema nr 28. Inedită

VALERIU PETROVICI
Comuna Viiiru — Regiunea

Galați

Dacă in cele 3 pătrățele 
de sus vom introduce un 
animal de tracțiune și-l vom 
plimba de-a lungul triun
ghiului, vom obține rînd pe 
rind:

1) Drum:
2) Sărac;
3) Partea componentă a 

pălăriei ;
4) A socoti;
5) Trotuar:
6) Oraș la Dunăre;
7) Var:
8) Lucrător începător ;
9) Liniștit.

k: ..
Wtitâwk ■

M M Wl I‘O Sfc I

Mat în două mutări
Alb: Re7, Dai, Ce6. Cf7, Pd3, 

f5.
Negru: Rd5, Cb3, Cc4, Pb4, 

c6, e4.



Hotărîrea Comitetului Central al P. C. U. S. 
cu privire Ia pregătirile în vederea sărbătoririi celei de a 40-a 

aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Crearea „Euratomului" și a „pieții comune" 
nu poate stimula colaborarea 

tuturor țărilor europene
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 7 noiembrie 1957 se tmpll- 

nesc 40 de ani de la Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie, care a deschis o era nouă 
In istoria omenirii — era prăbu
șirii capitalismului și a instaură
rii unei societăți noi, socialiste. 

Revoluția Socialistă dig Oc
tombrie a fost înfăptuită sub 
conducerea Partidului Comunist 
In frunte cu marele Lenin.

Răsturnînd puterea moșierilor 
și capitaliștilor, ea a instaurat 
In tara noastră dominația politi
că a clasei muncitoare, dictatura 
proletariatului, puterea sovietică 
— forma cea mai înaltă a demo
crației, democrația pentru pătu
rile cele mai largi ale maselor 
populare. Pentru prima oară în 
istorie, poporul a devenit stă- 
pinul tării sale: fabricile, uzi
nele și căile ferate, solul și sub
solul au devenit un bun al oa
menilor muncii.

In toate revoluțiile din trecut, 
a avuț loc înlocuirea unei for
me de exploatare prin alta, în
locuirea dominației unei clase 
exploatatoare prin altă clasă ex
ploatatoare Revoluția din oc
tombrie a dus la nimicirea în
U. R.S.S. a oricărei exploatări a 
omului de către om și a tuturor 
formelor de asuprire națională 
Și inegalitate națională.

Marea Revoluție ? ' " 
din Octombrie a însemnat 
mai profundă transformare 
economie, în structura de 
a societății, în relațiile 
nale, in viata politică și 
rală a popoarelor.

Revoluția Socialistă din 
tombrie a salvat țara 
de catastrofa economică și 
țională care o amenința, de pe
ricolul dezmembrării și înrobirii 
ei de către rechinii imperialiști. 
Ea a rezolvat, problema pe care
V. I. Lenin a denumit-o „o pro
blemă de viată și de moarte 
pentru zeci de milioane de oa
meni”, proclamînd pacea și ară- 
tînd tuturor popoarelor calea de 
ieșire din măcelul imperialist 
sîngeros. Aceaslă măreață revo
luție populară este un exemplu 
al luptei celei mai curajoase ne
precupețite, dusă de muncitori și 
țărani împotriva războiului, pen
tru pace intre popoare.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a fost înfăptuită sub 
steagul atotbiruitor al marxism- 
lenlnismului. Ea a dat o lovi
tură puternică ideologiei bur
gheze, oportunismului și refor
mismului în sinul mișcării mun
citorești, social-șovinismuluf și 
naționalismului reacționar; ea a 
tradus în viată mărețele principii 
ale internaționalismului prole
tar, a revoluționat cugetele oa
menilor muncii din toate țările, 
a ridicat pe o treaptă nouă miș
carea muncitorească și de elibe
rare națională din 
lume.

Revoluția Socialistă 
tombrie a deschis un 
pentru dezvoltarea forțelor de 
producție ale Țării Sovietice. Ea 
a antrenat la făurirea conștientă 
a istoriei masele populare cele 
mai largi, care au dat dovadă 
de un eroism minunat In lupta 
împotriva forțelor orînduirii 
vechi, perimate, in crearea socie
tății noi-, înaintate

Revoluția Socialistă din Oc
tombrie a dezrobit femeia, i-a 
asigurat deplina egalitate de 
drepturi tn viata politică și so
cială, i-a deschis largi posibi
lități pentru participarea activă 
la munca socială și la educarea 
tinerei generații, a acordat o 
profundă considerație femeii- 
mame. Revoluția din Octombrie 
a deschis tinerilor de toate na
ționalitățile, care locuiesc în 
Uniunea Sovietică posibilități 
largi de a-și însuși cunoștințele, 
de a se califica în 
sibilitatea de a 
muncă creatoare, 
cu îndrăzneală și 
fericirea și gloria 
vietic, pentru comunism.

Nu a fost ușor de construit 
socialismul într-o tară înapoiată, 
agrară, ruinată de război, încon
jurată din toate părțile de state 
capitaliste ostile. Au existat 
multe greutăți și obstacole în 
calea construirii socialismului. 
Dar eroica clasă muncitoare, ță
rănimea muncitoare, intelectuali
tatea progresistă din tara noa
stră, însuflețite și conduse de 
Partidul Comunist Leninist, nu 
au dat înapoi în fața acestor 
greutăți și obstacole, au știut să 
le învingă în lupta aspră împo
triva claselor exploatatoare, îm
potriva menșevicilor, socialiști. 
lor-revolu(ionari, trotkiștilor, bu- 
hariniștilor, naționaliștilor bur
ghezi și a celorlalți dușmani ai 
socialismului.

Intr-un termen Istoric extrem 
de scurt, poporul sovietic a în
făptuit industrializarea socialis
tă a țării, a rezolvat sarcina cea 
mai grea a revoluției prolelare 
după preluarea puterii — colec
tivizarea agriculturii, a înfăptuit 
revoluția culturală, a lichidat 
clasele exploatatoare, a făurit 
firima societate socialistă din 
ume. Toate aceste victorii au 

fost cucerite în cei 40 de ani de 
existentă a puterii sovietice, din
tre care cel puțin 18 ani au fost 
ani de război civil, anii celui de 
al doilea război mondial și pe
rioadele de refacere a economiei 
naționale care au urmat după a- 
cestea.

Victoria Istorico-mondială a 
poporului sovietic asupra fascis
mului repurtată în cel de-al doi
lea război mondial, a salvat nu 
numai popoarele Uniunii Sovie
tice, ci întreaga omenire de pe
ricolul înrobirii fasciste. In 
cureul acestui război, poporul 
sovietic, sistemul politic și eco
nomic al socialismului au rezis-

Socialistă 
cea 

; în 
clasă 

națio- 
cultu-

Oc- 
noastră 

na-

întreaga

din Oc- 
cimp larg

producție, po- 
desfășura o 
de a acționa 

eroism pentru 
poporului so-

țat cu cinste la toate încercările, 
iar statul sovietic a devenit și 
mai puternic. Toate acestea do
vedesc forța vitală inepuizabilă 
a orînduirii socialiste.

Sub conducerea partidului co
munist, Uniunea Sovietică s-a 
transformat intr-o mare putere 
industrială a lumii, într-o țară 
a tehnicii și științei înaintate. 
Pînă în 1957 industria U.R.S.S. 
a crescut în comparație cu peri
oada dinainte de revoluție de 
peste 30 de ori, iar industria 
grea, baza dezvoltării întregii 
economii socialiste, a crescut de 
peste 50 de ori. Crearea unei 
puternice industrii socialiste, te
melia economiei socialiste — este 
o realizare 
eroicei clase 
lectuali tații 
gului popor

Revoluția 
tombrie și ______  .
culturii au însemnat cea 
profundă transformare a baze
lor producției agricole, a ___
și modului de trai a întregii ță- 
rănimi. In înfăptuirea cu succes 
a măsurilor pentru un puternic 
avînt al producției agricole, mă
suri trasate de țarlid in ultimii 
ani, s-a manifestat din nou pu
terea gigantică a orînduirii col
hoznice, superioritatea agricultu
rii socialiste mari,

înzestrarea agriculturii cu teh
nica înaintată, introducerea largă 
în producția colfioznică și sov- 
hoznică a realizărilor științei și 
a experienței înaintate, valorifi
carea milioanelor de hectare de 
păminturi înțelenite și virgine au 
permis sporirea considerabilă a 
producției de cereale și dezvol
tarea creșterii animalelor.

Toate aceste succese economice, 
marele salt făcut de țara noastră 
de la tehnica in trecut înapoiată, 
primitivă, la industria de mașini 
de prim rang, la giganticele hi
drocentrale, la automatizare, tele- 
mecanică, folosirea energiei ato
mice dovedesc în mod convingă
tor superioritatea istorico mon
dială a sistemului economic-so
cialist.

Revoluția socialistă din Octom
brie a deschis largi posibilități 
pentru dezvoltarea politică și 
economică a tuturor naționalită
ților din U.R.S.S., pentru afirma
rea suveranității lor de 6tat și 
înflorirea culturii lor, națională 
în formă șl socialistă în conți
nut. Măreața prietenie, unitatea 
și într-ajutorarea popoarelor au 
înlocuit dezbinarea și ostilitatea 
lor din trecut. A triumfat politica 
națională leninistă, politica ega
lității în drepturi, a prieteniei și 
frăției tuturor popoarelor și na. 
țiunilor.

In lupta pentru socialism, oa
menii sovietici — muncitori, ță
rani, intelectuali — au crescut 
din punct de vedere spiritual, a 
crescut conștiința lor, s-au ma
nifestat din plin puternicele forțe 
creatoare ale poporului—eroul și 
creatorul istoriei, făuritorul vieții 
noi, socialiste.

Pentru prima oară tn istorie, 
s-a pus capăt în U.R.S.S. șoma
jului și mizeriei. Odată cu creș
terea productivității muncii, cu 
avîntul producției industriale și 
agricole .crește venitul național, 
nivelul de trai a| oamenilor mun
cii din orașe și sate.

In tara in care înainte de Re
voluție 76 la sută din populație 
(în vîrstă de peste nouă ani) era 
analfabetă, a fost înfăptuit pre
tutindeni invățămîntul general de 
șapte ani, a început trecerea la 
învâțămîntul general de zece ani. 
In toate republicile unionale s-a 
format o intelectualitate populară 
numeroasă care cu fermitate duce 
înainte știința, tehnica și cultura 
sovietică.

Victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și instaura
rea orînduirii socialiste tn țara 
sovietică, au exercitat o influență 
determinantă asupra întregii e- 
voluții istorice. In Europa și 
Asia s-a desfășurat o puternică 
mișcare proletară și de eliberare 
națională. Zdrobirea forțelor fas
ciste in cel de-al doilea război 
mondial. In care meritul hotărt- 
tor a revenit Uniunii Sovietice, 
a dat o amploare și mai mare 
mișcării revoluționare proletare 
și de eliberare națională. Sute de 
milioane de oameni din țările 
Asiei și Africii care au suferit 
timp de veacuri șub Jugul robiei 
coloniale s-au trezit la o viață po
litică activă. In urma mișcării 
victorioase de eliberare națională 
și-au dobindit independența cele 
mai mari state din Orient, care 
în prezent au un rol important 
în relațiile internaționale, în 
lupta pentru pace.

Cel mai însemnat 
din istoria mondială 
Revoluție Socialistă 
brie a fost victoria revoluțiilor 
socialiste din China și din alte 
cîteva state din Europa și Asia. 
Fiind un rezultat al luptei eroice 
a popoarelor, aceste revoluții con
stituie totodată o dovadă a des
trămării continuie a sistemului 
capitalist mondial, a înaintării 
invincibile a întregii omeniri spre 
socialism. Criza sistemului mon
dial al capitalismului care a în
ceput din timpul Revoluției din 
Octombrie, devine tot tnai acută 
și mai profundă. Țările care s-au 
desprins din sistemul capitalist 
au format împreună cu Uniunea 
Sovietică un lagăr socialist unit, 
a cărui putere economică, poli
tică și ideo'ogîcă se intensifică 
necontenit, fapt care exercită o 
influență binefăcătoare asupra 
întregii evoluții mondiale. Marea 
comun.ta’ea a țărilor socialiste 
care uneș e prin legături frățești 
Uniunea Repubiic.lqr Sovietice

fără precedent a 
muncitoare, a inte- 
popu'.are, a între- 
sovietic.
Socialistă din Oc- 
colectivizarea agri- 

mai

vieții

eveniment 
după Marea 
din Octom

Socialiste, Republica Populară 
Chineză, Republica Populară Al
bania, Republica Populară Bulga
ria, Republica Cehoslovacă, Re. 
publica Populară Democrată Co
reeană, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară 
Mongolă, Republica Populară Po
lonă, Republica Populară Romî- 
nă, Republica Populară Ungară, 
Republica Democrată Vietnam, a 
devenit un bastion indestructibil 
al păcii și securității popoarelor.

Importantele realizării in toate 
domeniile vieții sociale ale marii 
comunități a țărilor socialiste 
stirnesc furia turbată a imperia, 
liștilor. In cei 40 de ani de exis
tență a noii orînduiri sociale, 
reacțiunea internațională a în
cercat prin spionaj și diversiuni, 
prin comploturi contrarevoluțio
nare și aventuri militare directe 
să împiedice dezvoltarea victo
rioasă a țărilor socialiste. Toate 
aceste încercări au eșuat însă, 
deoarece prin nici un fel de ma
nevre nu poate fi oprit procesul 
de importanță istorico-mondială 
de instaurare a orînduirii noi, so
cialiste. Aceasta o dovedește în 
mod grăitor recenta încercare a 
reacțiunii imperialiste internațio
nale de a răsturna orinduirea de
mocrat-populară din Ungaria, în
cercare ce a eșuat în intregime. 
Aceasta o dovedesc și alte uneltiri 
și provocări ale agresorilor im
perialiști îndreptate spre agrava
rea situației internaționale.

V 1. Lenin spunea că mai de
vreme sau mai tirziu toate țările 
vor ajunge la socialism. Subli
niind necesitatea de a ține rigu. 
ros seama de trăsăturile naționale 
și specificul diferitelor țări, Lenin 
arată că legile și trăsăturile fun
damentale ale dezvoltării revo
luției socialiste tn U.R.S.S. au o 
însemnătate nu locală, nu speci
fic națională, ci o însemnătate in
ternațională. Asemenea trăsături 
și legi generale sint: dictatu
ra proletariatului, adică puterea 
politică a clasei muncitoare con
dusă de partidul comunist; alian
ța dintre clasa muncitoare cu ma
sele de bază ale țărănimii și cu 
toate celelalte pături ale oameni
lor muncii; lichidarea asupririi 
naționale și stabilirea egalităfii 
în drepturi și a prieteniei frățești 
între popoare; lichidarea proprie
tății capitaliste și stabilirea pro
prietății obștești, socialiste asu
pra mijloacelor priocipale de pro
ducție : dezvoltarea planică a in
dustriei. a economiei în ansamblu, 
îndreptată sp-e construirea so
cialismului și comunismului 
spre r'dicarea nivelului de trai a! 
oamenilor muncii; transformarea 
socialistă treptată a agriculturii; 
întărirea statului socialist S' apă
rarea cuceriri»- sxia’isrr.uxr ta. 
potriva atentatelor din partea 
dușmanilor de clasă interni și ex
terni ; solidaritatea clasei m-anc'- 
toare a țării respective cu clasa 
muncitoare din alte țări (interna
ționalismul proletar).

Deși Revoluția din Octombrie 
a avut un caracter specific legat 
de condițiile istorice din Rusia, ea 
a deschis un drum comun pe care 
pășesc și vor păși sure socialism 
proletarii din toate țările.

Călăuzindu-se timp de 40 
ani de principiul leninist 
coexistenței pașnice a statelor

de 
al

. cu
6isteme sociale diferite. Uniunea 
Sovietică duce In mod neabătut 
și consecvent o. politică de pace, 
o politică de prietenie și dezvol
tare a legăturilor economice și 
culturale reciproc avantajoase cu 
toate țările. Depunfnd toate efor
turile pentru a menține și apăra 
pacea în întreaga lume, poporul 
sovietic nu poate să nu țină sea
ma de tendințele forțelor agresi
ve de a dec'anșa un nou război. 
De aceea este necesar să ne îngri
jim țn permanență de întărirea 
puterii de apărare a țării, să asi
gurăm o bună apărare pentru ma
rile cuceriri ale Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Poporul sovietic a săvîrșit fapte 
istorice glorioase. Astăzi, tn fața 
oamenilor muncii din societatea 
socialistă stă sarcina măreață de 
a crea o bază tehnleo-materială 
a comunismului, sarcina de a a- 
Junge din urmă în cel mal scurt 
termen istoric și de a depăși cele 
mai dezvoltate țări capitaliste din 
punct de vedere al producției pe

cap de locuitor. Perfectionînd ne
întrerupt producția pe baza teh
nicii celei mai înalte și a orga
nizării ei cele mai bune, poporul 
sovietic luptă neobosit pentru spo
rirea productivității muncii, pen
tru crearea unei abundente de 
bunuri materiale. Dezvoltînd de
mocratismul socialist, atrăgind 
pe scară tot mai largă masele 
populare la participarea activa de 
zi cu zi la conducerea statului, la 
conducerea construcției economice 
și culturale, dezvoltind știinja și 
cultura, ridiclnd tot mai sus con
știința socialistă a oamenilor so
vietici, societatea socialistă merge 
cu încredere înainte pe calea tra
sată de Partidul Comunist — spre 
comunism.

Comitetul Central al P.C.U.S. 
hotărăște:

1. — Să se desfășoare pregă
tirile pentru sărbătorirea celei de 
a 40 a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din. Octombrie ca 
pentru o sărbătoare a întregului 
popor, de însemnătate internațio- 
na.ă, sub semnul mobilizării acti
vității creatoare a maselor de 
milioane ale poporului pentru tra
ducerea cu succes in viață a is
toricelor hotărîri ale Congresului 
al XX-lea al P.GU.S.

2. — Să se sprijine inițiativa 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din industrie și transport, 
a colhoznicilor și lucrătorilor dm 
S.M.T,-uri și sovhozuri in organi
zarea și desfășurarea largă a în
trecerii socialiste a întregului po
por in cinstea celei d« a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. întrecerea a- 
vind drept scop avintul continuu 
al economiei socialiste. îndeplini
rea înainte de termen a planului 
economiei naționale pe cel de-al 
doilea an al celui de-al șaselea 
cincinal, sporirea considerabilă a 
producției agricole, introducerea 
pe larg a tehnicii no< in toate ra
murile economiei naționale și fo
losirea cit mai complectă a rezer
velor și posibilităților producției 
socialiste, îndeplinirea înainte de 
termen a planurilor construcției 
de locuințe, înflorirea știință so
vietice și a culturii socialiste mul
tinaționale a popoarelor U.R S.S.

3. — In cursul pregătirilor pen
tru sărbătorirea aniversării Re
voluției din Octombrie, să se lă
murească în presă și prin propa
ganda orală principalele eveni
mente politice din perioada pre
gătirii și înfăptuirii Revoluția So
cialiste din Octombrie ; este nece
sar să se popularizeze pe scară 
largă marele roi organizator și 
transformator al Partidului Cooo- 
nist și al coodocătoruhii său — 
V. L Lena. Iabaaătătmd IrEta- 
ga muncă iSe>c«ico-poi?.lri t 
mase, oqtaaiza;ie te pared tre
buie să sgan rrr» eaptăeana im
portanță intra-aMdiate a Ma
rii Revohțh Socialiste as Odao- 
brie, a realizărilor U.R^S, șî ra
rilor de democrație poc.-ara M 
lupta pentru socialism, peams 
pace în întreaga lume, a ansor- 
tanță învățătură mar» st-«naist* 
despre revoluția soctx..s ă ș> dic
tatura proletariatului a mMm 
Partidului Comunist șă statului 
socialist Ia construrea socialis
mului și comunismului. » impor
tantă intenatKăuiismulxi prole
tar și a unității tnișcăni comunis
te și muncitorești iatemapoaale.

4 — Să se creeze te tatrepria- 
deri, colhozuri și sovhozuri, ha in
stituții și școli superioare, la ra
ioane, orașe și regiuni, comisa al
cătuite din reprezentanți a: oame
nilor muncii și organlzapUor so- 
dale pentru pregătirea și sărbă
torirea ceîâ de a 44 a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

5. — Să se recomande ca ta 
perioada 25 octombrie — 5 noiem
brie să se organizez* ta între
prinderi. colhozuri, iastituții, școli. 
unităU militare ședtațe festive ale 
oamer.ilx atunci: iaprecaă cu 
organizațiile de pârtii sindicale, 
comsomcliste și alte organizații 
obștești, la care să fie invitați 
partidpantii la Revoluția din Oc
tombrie și la răzbciul dviL

6. — Să se propună Institutu
lui de marxism-leninism de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S., Editurii 
de stat pentru literatură politică 
și Editurii Academiei de Științe 
a U.R.S.S. să asigure publicarea 
din timp a operelor consacrate 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie : operele lui V. 1. Lenin, 
culegeri de documente de partid, 
amin.iri ale participanților la in
surecția armată din octombrie, 
seria de broșuri populare despre 
Revoluția Socialistă din Octom 
brie, despre statul socialist sovie
tic, despre activitatea organizato
rică a partidului comunist in re 
vo'.uția socialistă și în construirea 
comunismului, despre politica na 
țională leninistă, despre alianța 
dintre clasa muncitoare și țără
nime. despre victoria industriali
zării socialiste și a orînduirii col
hoznice, despre dezvoltarea știin
ței și culturii sovietice etc

Să se însărcineze Direcția cen
trală de statistică de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
să editeze culegerea „Realizările 
puterii sovietice in decurs de 40 
de ani in cifre”.

Editurile de literatură beletris
tică să asigure tipărirea celor mai 
bane opere ale literaturii beletris 
tice sovietice, închinate Revolu 
ției din Octombrie, războiului ci 
vil. Războiului pentru Apărarea 
Patriei și luptei poporului sovie 
tic pentru victoria comunismului.

7. — Să se însărcineze secția 
de propagandă și agitație a C.C 
al P.GU.S. și Institutul de mar 
xism-leninism de pe lingă C.C. 
al P.GU.S. să pregătească și să 
publice tezele „Cu privire la cea 
de a 40-a aniversare a Marii Re 
vohiții Socialiste din Octombrie”.

8. — Să se propună redacțiilor 
ziarelor și revistelor social-poli- 
tice să publice articole teoretice și 
de propagandă consacrate celei 
de-a 4O-a aniversări a Marii Re 
voluții Socialiste din Octombrie, 
precum și amintiri ale participan 
;:x>r la Revoluția din Octombrie, 
schițe și povestiri istorice.

9. — Să se Tecomande organi 
zarea de sesiuni științifice con 
sacrale celei de-a 4O-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie la Academia de Știință 
a U.RSS, la Academiile de 
Știință ale republicilor unionale, 
la Institutul de marxism-leninism 
ș> la Academia de Științe Sociale 
de pe lingă GG al P.GU.S

— Să se propună Ministe 
Culturii al U.R.S.S.:raia ._____ __  ______.

a) să pregătească și să reali 
zexe___ iilme cu teme istorice, revo 
Uponare și filme documentare 
ăespr* succesele construcției so 
dailsăe ia U.R.S.S.;

b) să ergaa zexe ni festival
Exzsaal a. de dramă șt
■ rr» e. a. assam^arJor ș, co 
rarilor la cadrai căruia să fie pre 
zemate ia Moscova și in capita 
tele repoblcfor cniona-e realiză 
rile ce'jor Ea. cuce colective d. 
crea pe;

c) să e-ritexe fatr-ua tiraj de 
casă aF^e, aiheme, reproduceri 
czpă c»e sai tone tablouri con 
sacrale M Lenin. Partidului Co 
mats’, construirii socialismului 
in L’JtXS.. și să organizeze 
expozr- , de fotocrafii „40 de ani 
de putere scv etică*;

dj să cegamreze emrsiur.; sis 
tematice de radio șt letcvziune 
consacrate celei de-a 40-a aniver
sări i Mari Revoluții Socialiste 
din Octarme.

Cositerri Centra! al P.GU.S 
lși exprimă corv r.gerea fermă că 
sărbătorirea celei oe-a 40-a ani- 
vereări a Revoluție dan Oeombne 
va uni și mai strins toate popoa 
rele țării noaste in jurul Parti 
dultd Comnist șt al Guvernului 
Sovietic, va întări și mai mult a 
hanța de nezdruncinat dintre cla 
sa muncitoare și țărănimea col
hoznică. rr.e-.enia dintre popoa 
rele U.R.ÎS^ va consolida lega 
turile internaționale ale poporu 
lui nostra cu oamenii muncii din 
toate tarile și va ridica și mai sus 
inițiativa creatoare și activitatea 
maselor de milioane de oameni ai 
muncii la tafta pentru comunism

Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice

11 marile 1957.

Declarația Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S.
• MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
j TASS transmite declarația Mi- 
i misterului Afacerilor Externe al 
'■ U.R.S.S. cu privire la planurile 
1 de creare a „Euratomului” și 
! „pieții comune”. In declarație se

spune între altele ;
■ In prezent guvernele Franței.
• Republicii Federale Germane, Ita

liei, Belgiei, Olandei și Luxem-
, burgului, pregătesc crearea în 
t Europa occidentală a două noi 

organizații închise — „comunita
tea” energiei atomice a celor 6 
țări menționate (așa-zisul „Eura
tom") și „piața comună” in ca-

i drul careia se proiectează des
ființarea treptată a taxelor vama-

1 le care protejează economia fie
căreia din aceste țări, „libera" 
circulație a mîinii de lucru si a 
capitalurilor și exploatarea în co
mun de către tarile participant® 
a posesiunilor coloniale franceze, 
belgiene și olandeze.

Deoarece planurile de creare a 
,,Euratomului** și ..pieth comune**, 

: care afectează problemele co- 
1 laborării economice și ale colabo

rării în domeniul folosirii ener
giei atomice, sint importante pen
tru toate tarile europene și pre
conizează măsuri a căror reali
zare comportă urmări periculoase 
pentru popoarele Europei, Mini
sterul Afacerilor Externe al 
U.R.S S este împuternicit 6ă de
clare următoarele :

Uniunea Sovietică s-a pro
nunțat și se pronunță în perma
nentă pentru dezvoltarea pe toate 
căile a colaborării economice in
ternaționale, inclusiv în domeniul 
folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice, pornind de la pre- 
miza că această colaborare co. 
respunde intereselor tuturor țări
lor, întărește încrederea între po
poare, creează o bază solidă pen
tru coexistenta pașnică a statelor.

Uniunea Sovietică atribuie o 
importantă deosebit de mare sta
bilirii unei asemenea colaborări 
:n Europa pe o bază europeană 
generală. întrucît ea ar contribui 
la lichidarea scindării Europei în 
grupări militare opuse, scindare 
care a fost o urmare a politicii 
puterilor occidentale, și ar con
tribui la întărirea păcii în Eu
ropa.

Planurile de creare a Eurato
mului și ..pietii comune** sint în 
contradicție vădită cu aceste țe
luri In primul rind atrage aten
ția faptul că toți participanIii la 
Euratom și la „piața comună** 
sini membri ai grupării militare 
NATO

Este evident că întreaga acti- 
viUte a Euratomului și ..pietii 
Cuniuîhr" va fi subordonată sco- 

1 purilor NATO at căror caracter 
1 agres.» es-t bine cunoscut 
J Afirma tu te unor conducători 
; din (ante occidentale că Eurato- 
. mul și „piața comună'* se vor o- 
cupa numai de problemele cola- 

'■ oorarii pașnice dintre țările par- 
I ticrpante. nu reprezintă decît o 
camuflare a adevăratelor planuri 
ale organizatorilor și inspiratori- 

I lor acestora. Nu trebuie să se 
i uite ca anumite cercuri din Sta- 

rele Unite care sprijină activ
• constituirea Euratomului caută
■ >a ootină reînvierea grabnică a 

m .Ur.smuiui german și dota
rea armatei vestgermane în curs

j de const '.iire cu toate tipurile de 
J arme moderne inclusiv cea ato

mică.
Sj încape îndoială că cercu

rile revanșarde din Germania 
accidenta ă nu vor pierde ocazia 
să folosească Euratomul pentru 
crearea stocurilor de materiale 
și materii prime atomice pentru 
a trece mai grabnic la fabrica
rea propriei lor arme nucleare.

In această ordine de idei este 
necesar însă să se amintească 
d:n nou că dotarea armatei vest, 
germane cu arma nucleară va 
comporta urmări serioase în pri
mul rînd pentru populajia Ger
maniei occidentale însăși, care 
poate deveni obiectivul unei con
tra lovituri atomice.

în continuare, declarația a- 
rată că acele calcule ale cercuri
lor conducătoare din unele țâri 
vest-europene de a folosi Eura
tomul ca mijloc de control asu
pra producției de energie atomi 
că în Germania occidentală, după 
cum arată experiența, sînt lipsi-

te de temei. In prezent pentru 
toți este evident că toate aceste 
calcule s-au dovedit iluzorii.

Declarația arată apoi cît de 
nefondate sînt calculele unor 
cercuri vest-europene potrivit că
rora crearea Euratomului va 
contribui la slăbirea dependenței 
economice a acestor țări față de 
S.U.A., cind este știut că S.U.A. 
vor controla în realitate Eura.o- 
mul in calitate de furnizor prin
cipal de materiale fisionabile și 
de utilai pentru industria atomi
că a țărilor Euratomului.

De asemenea, se arată în de
clarația sovietică, proiectul „pie
ței comune" este deosebit de a- 
vantajos pentru monopolurile 
vestgermane, lucru care de fapt 
nu este contestat nici măcar de 
cei mai zejoși campioni ai a- 
cestui proiect.

Organizatorii „pieței comune” 
induc in eroare opinia publică, 
afirmînd că „piața comună” 
va duce în general la ridicarea 
nivelului de trai al popoarelor ță
rilor participante. Este îndeobște 
cunoscut că planurile marilor mo
nopoluri nu sint cîtuși de puțin 
dictate de grija pentru îmbunătă
țirea condițiilor de trai ale popoa
relor, ci de calculele înguste de 
a obține profituri mari.

In condițiile ascuțirii luptei de 
concurentă în cadrul „pieței co
mune”. ale desființării taxelor 
vamale situația materială a oa
menilor muncii in deosebi a clasei 
muncitoare nu poate decît să se 
înrăutățească, întrucît monopolu
rile vor rezolva toate dificultă
țile acestei lupte prin jefuirea oa
menilor muncii, prin majorarea 
impozitelor, a prețurilor la măr
furile de larg consum etc.

Declarația arată apoi că aceste 
planuri sint menite să slujească 
interesele acelor cercuri din ță
rile occidentale care vor să-i înar
meze pe revanșarzii germani cu 
arma nucleară, să agraveze re
lațiile dintre țările Europei, să 
ridice noi piedici în calea asigu
rării păcii și securității in Euro
pa, să Îngreuneze și mai mult res
tabilirea unității naționale a po
porului german, să slujească in
teresele acelora care urmăresc să 
lipsească Franța și alte țări vest- 
europene de suveranitatea națio
nală. să facă ca economia lor să 
depindă de monopolurile vestger
mane, să împiedice stabilirea cola
borării economice general euro
pene.

Uniunea Sovietică este profund 
convinsă că rezolvarea reală a- 
tit a problemelor economice care 
afectează interesele fiecărei țări 
europene, cit și rezolvarea in an
samblu a problemei colaborării 
economice a țărilor europene și a 
colaborării lor in domeniul folo
sirii energiei atomice In scopuri 
pașnice nu poate fi găsită prin 
crearea de noi organizații închi
se ale unul sau altui grup de țări, 
opuse altor țâri din Europa.

Această rezolvare poate și tre
buie să fie găsită pe o bază ge
neral europeană prin folosirea 
organizațiilor deja existente cu 
caiacter general european, sau 
prin crearea de noi organizații 
europene generale în condiții ac
ceptabile pentru toate statele eu
ropene, indiferent de orinduirea 
lor socială.

Pornind de la aceasta, Uniunea 
Sovietică a prezentat deja o serie 
de propuneri îndreptate spre sta
bilirea unei adevărate colaborări 
europene:

1) în aprilie 1956, la cea de-a 
11a sesiune a Comisiei Economi
ce O.N.U. pentru Europa. Uniu
nea Sovietică a prezentat propu
nerea privitoare la crearea în ca
drul acestei organizații a unui or
ganism pentru problemele folosi
rii energiei atomice tn scopuri 
pașnice Această propunere a fost 
inclusă pe ordinea de zi a cetei 
de a 12 a sesiuni a Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Europa 
care se va deschide la 29 apri
lie ac.

Călăuzit de dorința de a con
tribui la rezolvarea favorabilă a 
problemei colaborării europene 
generale în domeniul folosirii 
pașnice a energiei atomice, gu
vernul sovietic propune să se 
examineze chestiuni suplimentare

referitoare la această problemă 
și anume;

a) Crearea unul Institut de cer
cetări științifice sau de institute 
pentru energia atomică pe bază 
general europeană.

b) Colaborarea pentru crearea 
de întreprinderi care să producă 
energie atomică în scopuri indu
striale și tehnico-științifice, inclu
siv chestiunile legate de asigura
rea acestor întreprinderi cu ma
terii prime.

Este de la sine înțeles că în ca
drul colaborării europene în do
meniul folosirii pașnice a energiei 
atomice, țările europene vor avea 
posibilitatea să folosească și ex
periența corespunzătoare a Uniu
nii Sovietice.

2. In ce privește problema co
laborării economice europene la 
cea de-a 1 l-a sesiunP a Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa 
care a avut loc în aprilie 1956, 
guvernul sovietic a prezentat de 
asemenea spre examinare statelor 
membre ale Comisiei, propunerea 
de a se încheia un acord general 
european de colaborare economi
că’', care prevede crearea unor 
condiții mai favorabile pentru 
dezvoltarea comerțului inter-eu- 
ropean, a colaborării în dome
niul transporturilor, colaborarea 
tehnico științifică și schimbul de 
experiență înaintată în producție. 
Proiectul de acord prezentat de 
guvernul sovietic va fi discutat de 
asemenea la cea de-a 12-a sesiu
ne a Comisiei economice pentru 
Europa.

In prezent guvernul sovietic 
propune să se examineze supli
mentar următoarele probleme:

a) Colaborarea în construirea 
de mari construcții hidroenerge
tice care prezintă interes pentru o 
serie de țări, cu consimțămintul 
și cu participarea acestor țări

b) Colaborarea în dezvoltarea 
bazei energetice și de combustibil 
a Europei avînd in vedere lichida, 
rea tensiunii in balanța combusti
bilului a multor state europene.

c) încheierea între toate țările 
europene interesate a unor acor
duri asupra măsurilor pentru în
lesnirea comerțului între ele.

d) Ajutorarea reciprocă econo, 
mică și financiară intre state în 
scopul promovării dezvoltării eco. 
nomice

Guvernul sovietic este gata să 
ex3mineze și orice alte propuneri 
în legătură cu principiile și for
mele colaborării economice euro
pene și colaborării în domeniul 
folosirii pașnice a energiei ato
mice.

Guvernul U.R.S S. consideră că 
propunerile expuse mai sus în 
legătură cu colaborarea economi
că europeană și cu colaborarea în 
domeniul folosirii pașnice a ener
giei atomice pot fi examinate la 
cea de-a 12-a sesiune a Comisiei 
economice O N.U pentru Europa.

Guvernul sovietic speră că gu
vernele tuturor țărilor interesate 
vor acorda atenția cuvenită pro
punerilor Uniunii Sovietice în 
problema colaborării economice 
europene și a colaborării în do
meniul folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice.

★
La 16 martie 1957 „Declarația 

Ministeru’ui Afacerilor Externe 
al UR S S. cu privire la planu
rile de creare a „Euratomului** și 
„pieții comune" a fost trimisă 
ambasadelor și legațiilor tarilor 
europene care se află la Moscova 
ambasadei S.U.A. în U R S.S.J 
pre- um și secretarului executiv al 
Comisiei economice O.N.U, pen
tru Europa.

Tn cursul aceleiași zile a avut 
loc o conferință de presă a cores
pondenților sovietici și străini că
rora li s a făcut cunoscută decla
rația sus menționată a Ministeru
lui Afacerilor Exîerne al U R S.S.

V. A. Zorin a sosit la Londra
LONDRA 16 (Agerpres). — TASS transmite l La 15 martie a 

sosit la Londra V. A. Zorin, locțiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., care va reprezenta Uniunea Sovietică In subcomite
tul Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, care își va începe lucrările 
la 18 martie. Pe aeroport, V. A. Zorin a făcut o declarație repre
zentanților presei, in care a spus între altele:

Uniunea Sovietică, ca țară Iu
bitoare de pace, este ferm hotă- 
rîtă să obțină rezolvarea practică 
a problemei dezarmării pentru a 
feri popoarele de nenorocirile unui 
nou război distrugător, pentru ca 
războiul să nu tulbure niciodată 
munca pașnică constructivă a po
poarelor. Lupta pentru menținerea 
și consolidarea păcii este baza po
liticii externe a statului sovietic, 
ea corespunde intereselor vitale

ale oamenilor sovietici Uniunea 
Sovietică este convinsă că poporul 
britanic dorește de asemenea să 
trăiască în pace și prietenie cu 
celelalte popoare.

Delegația sovietică va face totul 
pentru ca apropiata sesiune a 
subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare să dea rezul
tatele reale așteptate de popoarele 
iubitoare de pace.

A început retragerea trupelor O.N.U. din sectorul Gaza
CAIRO 16 . .

15 martie Ralph Bunche, secretar mate extraordinare ale 
general adjunct al O.N.U. și ge- din sectorul Gaza să ocupe pozi- 
neralul Burns comandantul forțe- ții de a lungul liniei de demar- 
lor armate extraordinare ale ‘ • ■ • • -■...
O.N.U. s-au intilnit la Gaza cu 
generalul Amin Hilmi, reprezen
tantul comandamentului egiptean. 
Potrivit relatărilor presei. în 
timpul acestei întîlniri s-a discu
tat problema staționării trupelor 
O.N.U. în sectorul Gaza în le
gătură cu trecerea administrației 
in mîinile autorităților egiptene.

Potrivit relatărilor presei s-a

(Agerpres). — La ajuns la un acord ca forțele ar- 
jh Bunche, secretar mate extraordinare ale O.N.U.

cație între Egipt și Israel. Ziare
le arată că retragerea forțelor ex
traordinare ale O.N.U. spre linia 
de demarcație se va termina în 
decurs de două zile.

Ziarul „Al-Ahram“ anunță că 
retragerea trupelor O.N.U. din 
sectorul Gaza spre linia de ar
mistițiu a și început. Trupele bra
ziliene au predat autorităților 
egiptene aeroportul de la El-Ariș.

Situația din Indonezia

întrevederea lui Sukarno 
cu delegația P. C. din Indonezia

DJAKARTA 16 (Agerpres) — 
La 15 martie, la invitația preșe
dintelui și comandantului suprem 
ai forțelor armate, Sukamo. o 
delegație a Partidului Comunist 
din Indonezia formată din Aidit, 
Lukman, Nioto și Sakirman, 
membri ai Biroului Politic 
C.C. al P-C. din Indonezia, a 
zi ta t palatul prezidențial de 
Bogor. In timpul convorbirii 
delegația președintele a explicat 
actuala situație din țară și și-a 
exprimat speranța că partidul 
comunist va contribui Ia înlătu
rarea greutăților existente.

Președintele a vorbit de ase
menea despre formarea viitoru
lui cabinet. Delegația a declarat 
președintelui că poziția partidului 
comunist în această problemă 
este birie stabilită: partidul co
munist nu va pune problema re
prezentării sale în cabinet, dacă 
baza guvernului o va reprezenta 
Partidul Național din Indonezia 
și Partidul Nahdatul Ulama. To. 
tuși dacă partidul Mașumi va 
fi invitat să facă parte din ca
binet, partidul comunist va cere 
crearea unui guvern de colabo
rare reciprocă potrivit programu
lui lui Sukamo.

Delegația a declarat că con
sideră o măsură necesară decre
tarea stării excepționale pe teri
toriul republicii, avind in vedere

primejdia care amenință integri- 
tatea republicii, precum și inten
sificarea activității subversive 
străine.

al 
vi

la 
cu

Sindicatele indoneziene sprijină măsurile 
luate de președintele Sukarno

REA ORDINELOR COMANDAN
TULUI SUPREM $1 CONDUCE
RII FORȚELOR ARMATE ALE 
ȚĂRII IN LEGĂTURA CU DE
CRETAREA STĂRII EXCEPȚIO
NALE IN ÎNTREAGA IND0NE- 
ZIE PENTRU A MENȚINE IN
TEGRITATEA REPUBLICII Șl A 
LUPTA ÎMPOTRIVA ACTIVITĂ
ȚII SUBVERSIVE STRĂINE.

DJAK.ARTA 16 ț Agerpres). — 
Ziarul „H arian Rakjat“ a publicat 
telegrama adresau de Federufia 
centrală a sindicatelor din Indone
zia (Sobsi) președintelui Sukarno, 
comandantul suprem al forțelor 
armate ale țării. IN NUMELE 
CELOR 2.6 MILIOANE MEMBRI 
SOBSI DECLARĂ CĂ ESTE 
GATA SĂ SPRIJINE EXECUTA-

Suvirjo continuă consultările
DJAKARTA 16 (Agerpres). — 

Agenția United Press anunță 
că președintele partidului Na
țional, Suvirjo continuă consul
tările în vederea formării nou
lui guvern. Îndeplinind dispozi
țiile președintelui Sukarno, de a 
forma cit mai repede guvernul 
Suvirjo nu și-a întrerupt consul
tările aici măcar în timpul 
nopții.

Sukarno i-a declarat de aseme
nea lui Suvirjo că viitorul cabi 
net trebuie să fie în măsură să 
formeze un consiliu national con
form planului de reforme politice 
preconizat de președintele Repu
blicii. însărcinarea lui Suvirjo cu 
formarea noului guvern este spri
jinită de presa indoneziană.

W. Gomulka: Prg’- 
Partidului Muncitoresc So
cialist Unuar arată unica 

cale justă
BUDAPESTA 16 (Agerpres). 

•- La 15 martie ziarul „Nepsza- 
badsag” a publicat declarația fă
cută de W. Gomulka, prim se
cretar al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, unui corespondent 
al ziarului cu prilejul sărbătorii 
naționale ungare — 15 martie.

După ce a amintit tradiționa
la prietenie polono.ungară, W. 
Gomulka a declarat :

Sint convins că programul 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar arată unica cale 
justă care va scoate Ungaria din 
greutățile existente. înfăptuirea 
acestui program cere in primul 
rind unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare, munca și lupta ei 
plină de abnegație, precum și 
eforturi comune din partea tutu
ror forțelor patriotice ale națiu- 
nu ungare.

Popoarele noastre sint legate 
pnntr-un sentiment de solidarita
te cu toate țările lagărului so
cialist, cu forțele socialiste din 
întreaga lume. Această unitate 
se întemeiază pe principiile leni. 
niște ale egalității in drepturi în 
spiritul internaționalismului pro- 
îețar. Exponentul acestur princi
pii este declarația comună polo- 
no-sovietică semnată |n noiem
brie anul trecut, și înfăptuirea 
ei favorabilă.

Cu cit se dezvoltă mal bine ță
rile socialiste, cu cît mai mare este 
forța lor internă, cu cit relațiile 
dintre ele devin mai adinei și 
mai strinse, a subliniat Wladis- 
law Gomulka, cu atît mai bune 
vor fi condițiile pentru Întărirea 
păcii și posibilitățile pentru co
laborarea dintre toate popoarele.
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