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Cea mai mare 
hidrocentrala 

din lume
O dată cu punerea în func-1 

țiune la 14 octombrie a celui { 
j de-al 20-lea hidroagregat, hi- J 
[• drocentraia de la Kuibîșev-pe- j 
[ Volga a atins puterea proiec- J 
pată de 2.100.000 Kw.
j Turbinele acestei hidrocen- j 
f trale — cca mai mare din j
[ lume — au fost fabricate de j 
( uzina de construcții metalice j 
f din Leningrad. Avind rotorul I 
f cu diametrul de 9,3 metri și j 
( presiunea prevăzută a apei j 
I de 19 metri, puterea fiecărei J 
f turbine este de 108.500 Kw. i

Roadele Revoluției din Octombrie

Marea forță economică A' 
a statului sovietic W

Se împlinesc 40 de ani de cînd, 
pentru întîia dată în istoria ome
nirii, clasa muncitoare în alianță 
cu țărănimea muncitoare a preluat 
puterea și a făurit statul socia- 
list-sovietic. în acești 40 de ani, 
puterea sovietică și-a demonstrat 
marea ei forță vitală prin rit
mul impetuos al dezvoltării eco
nomice, prin creșterea sistematică 
a bunăstării materiale -și a nive
lului cultural al poporului, prin 
creșterea neîntreruptă a inițiativei

Prof. unlv. I. Rachmuth 
membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

în urmă țări de veche dez- 
An-

încep ALEGERILE 
ÎN ORGANIZAȚIILE

care fac eforturi disperate pentru 
a dovedi că o dezvoltare atît da 
rapidă nu este posibilă decît în; 
tr-o țară înapoiată. Este imposibil 
— afirmă acești economiști — ca 
o țară înaintată 
volte în asemenea 
ducția industrială, 
cauză — spun ei — producția in
dustrială a Uniunii Sovietice sa 
dezvoltă așa de repede, iar pro
ducția industrială în țările capi
taliste înaintate, cum sînt Statele 
Unite, se dezvoltă așa de încet 1

Este bine să ne aducem aminte 
ce susțineau aceiași reprezentanți 
ai burgheziei imediat după Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie. O țară înapoiată — spuneau 
ei — care nu dispune de un mi
nim de dezvoltare industrială, nu 
poate să se dezvolte și nu poate 
să construiască prin propriile sale 
forțe o industrie proprie.

Prin urmare, la început, susți
neau că din cauza înapoierii, Uni
unea Sovietică nu va putea să se 
dezvolte de loc. Acum, după ce 
Uniunea Sovietică a dovedit că 
este în stare să se dezvolte și s-a 
dezvoltat, economiștii burghezi, 
au scos pe piață un nou „savan- 
tlîc“ : această dezvoltare a fost 
posibilă tocmai pentru că a fost 
vorba de o țară înapoiată !

Capitalismul se dezvoltă astăzi 
mai încet decît la începuturile sa
le nu pentru că este vorba de o 
economie mai înaintată, ci pen
tru că el se află în perioada de 
criză generală, pentru că a intrat 
în perioada sa de decădere. Iată 
dece ritmurile de dezvoltare în e- 
conomia capitalistă sînt astăzi 
mult mai reduse decît erau la 
început.

Uniunea Sovietică, economia so
cialistă, se dezvoltă mai repede 
nu pentru că este o economie îna
poiată, ci dimpotrivă, din cauză 
că nu mai există aici piedicile 
care există inevitabil în calea pro
gresului tehnic și a progresului 
economic în țările capitaliste. A- 

esle 
determinată de superioritatea re
lațiilor de producție socialiste.

Pentru cea mai mare 
producție industrială 
pe cap de locuitor

După ce mai putem judeca pu
terea economică a unei țări ? Pe 
lîngă nivelul producției despre 
care am vorbit, pe lîngă ritmuri
le de dezvoltare a producției pe 
care le-am văzut, un factor foarte 
important în privința aceasta este 
producția pe cap de locuitor.

Două țări, pot avea același ni
vel de dezvoltare, același nivel 
absolut de dezvoltare a producției 

(Continuare în pag. 3-a)

să-și dez« 
ritmuri pro- 
Din această

sînd 
voltare capitalistă cum sînt 
glia, Franța, Germania.

Față de anul 1913 volumul . 
ducliei industriale a crescut în 
1957 de 33 de ori, iar față de 
1917 de 46 de ori. în prezent în 
U.R.S.S. se produce în fiecare 8 
zile tot atîtea produse industriale 
cîte s-au produs în întregul an 
1917. Dacă în producția indus
trială mondială cota-parte a 
U.R55. era în 1917 de 2—3% 
ea s-a ridicat în prezent la apro
ximativ o cincime.

pro-
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una aceasta în
cep adunările de 
alegeri a orga
nelor conducă
toare U.T.M. Ca 
și in fiecare an, 
perioada pregă
tirii și desfășu

rării alegerilor prilejuiește o 
largă muncă de consolidare a 
experienței cî ști gate, precum
șl o profundă analiză a ac
tivității fiecărei organizații 
U.T.M. în parte.

Pregătirea adunărilor de a- 
legeri presupune o vastă mun
că ideologică politică și or
ganizatorică îndreptată spre 
mărirea contribuției tinere
tului în producție, spre mo
bilizarea tineretului în ac
țiuni largi, noi, menite să 
ridice munca organizațiilor 
U.T.M. pe o treaptă superi
oară. In unele locuri există 
tendința de a se limita întrfea- 
ga muncă de pregătire a adu
nărilor de alegeri doar la pre
gătirea sălii, convocarea ute- 
miștilor etc., neglijîndu-se com
plect munca politică.

Pregătirea adunării de ale
geri este de fapt un nou pri
lej de înviorare a întregii ac
tivități de organizați^. Pentru 
aceasta trebuie folosite din 
plin adunările generale în care 
sînt prelucrate instrucțiunile 
C.C. al U.T.M. referitoare la 
alegeri. In aceste adunări se 
vor adopta planuri concrete 
de măsuri, care să prevadă ac
țiuni interesante, atractive, ca
pabile să ducă la o activizare 
serioasă a fiecărui utemist. 
Acțiunea de pregătire presupu
ne de asemenea mobilizarea 
unui număr și mai mare de 
tineri în întrecerile socialiste, 
consolidarea brigăzilor și a 
posturilor utemiste de control, 
atragerea unui număr mai 
mare de tineri țărani munci
tori către sectorul socialist al 
agriculturii. Perioada pregăti
rii adunărilor de alegeri tre
buie folosită pentru întări
rea muncii de propagandă

comunistă în rîndul 
retului pentru îmbunătățirea 
muncii cultural-artistice, pen
tru intensificarea muncii de 
educare paitliotică a tinerilor 
și acest lucru poate fi făcut 
și prin mobilizarea sa la ac
țiunile de înfrumusețare a ora
șelor și satelor, de întreținere 
a monumentelor și caselor 
memoriale, de construire a 
parcurilor și terenurilor spor
tive și altele. De asemenea, 
trebuie folosită perioada dina
intea adunării de alegeri pen
tru îmbunătățirea vieții inter
ne de organizație astfel incit 
invățămintul politic să func
ționeze la un nivel corespun
zător, adunările generale să 
abordeze problemele cele mai 
importante etc. Birourile și co
mitetele organizațiilor U.T.M- 
trebuie să folosească timpul 
care a mai rămas pînă la a- 
dunările de alegeri pentru a 
pune o perfectă ordine în evi
dența membrilor organizației. 
Este știut că utemistul care nu 
este trecut în evidența orga
nizației de bază în raza de 
activitate a căreia s-a mutat 
de curind, nu are dreptul să 
participe la adunarea genera
lă. Acest lucru constituie de 
altfel un motiv în plus pentru 
ca adunările de alegeri să gă
sească toate organizațiile 
bază cu evidența pusă 
punct.

Aceasta nu scutește însă pe 
utemistul respectiv de a se în
griji singur de situația sa, de 
a se prezenta singur secreta
rului organizației de bază 
pentru a fi trecut în evidența 
organizației respective, de a-Și 
rezolva pînă la capăt proble
ma mutării lui dintr-o orga
nizație de bază în alta.

Conținutul adunărilor de

„Scîotei-i tineretului"

de 
la

DEMASCAREA
manevrelor americane
fața de Siria

MOSCOVA 18 (A ger preș). — 
La 11 octombrie un purtător de 
cuvînt al Departamentului de 
stat al S.U.A. a dat citire declara
ției oficiale a Departamentului de 
stat în legătură cu acea parte a 
convorbirii lui N. S. Hrușciov cu 
corespondentul ziarului „New York 
Times", Reston, care se referă la 
situația din Orientul Apropiat si 
Mijlociu.

în legătură cu aceasta Agenția 
TASS a dat publicității o decla
rație în care se arată că în cercu
rile conducătoare ale Uniunii So
vietice, declarația susmenționată 
a Departamentului de Stat al 
S.U.A. este apreciată ca o încer
care de a denatura adevărata stare 
de lucruri și de a ascunde .adevă
rul despre scopurile reale ale că
lătoriei lui Henderson și despre 
tratativele pe care el le-a dus, în 
numele S.U.A., la Ankara, Istanbul 
și Beirut.

Pe baza unor date de necontes
tat, declarația agenției TASS arată 
pregătirile întreprinse de Statele 
Unite în regiunea Orientului A- 
pr opiat și în special acțiunile me
nite să instige Turcia la un atac 
armat împotriva Siriei.

* 0 importantă declarație 
a a?en{iei Tass * Con
vorbiri secrete date în 
vileag * U. R. S. S. își 
reafirmă hotărîrea de a 

apăra pacea
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TKTA-
SEMNALIZĂRI

de pe o tradițională movilă
Epoca lui Ștefan cel Mare de

pășește considerabil, în conștiin
ța noastră, cei 47 de ani ai dom
niei eroului Moldovei. Numele 
voevodului acoperă cu uriașul 
său prestigiu un întreg secol, re- 
liefîndu-i pregnant ritmul de 
viață, organizarea socială, acti
vitatea economică, mișcarea cul
turală, campaniile militare. Ceea 
ce fusese frumoasa legendă din 
timpul descălecatului, ceea ce 
fusese amintire ștearsă din vre
mea Mușatinilor, ceea ce fusese 
mărturie incertă din perioada lui 
Alexandru cel Bun devine isto
rie, devine prezență, devine rea
litate atestată în epoca lui Ștefan. 
Este procesul unei cristalizări. 
Societatea face un pas sensibil 
înainte ; cu termenii noștri, este 
saltul calitativ.

Suceava cu monumentele ei 
este pămîntul ideal pentru reve
rie și pentru știință. Visătorii nu 
au decît să cutreere încet orașul, 
să coboare vechea stradă al că
rei nume îl pomenește pe Luea 
Arbore, credinciosul sfetnic al 
domnului, apoi trecînd un podeț, 
să urce spre zidurile cetății unde, 
odată ajunși, fiecare palmă de 
loc va vorbi imaginației. Oa
menii de știință, parcurgînd cam 
aceleași căi, vor sfredeli scoar
ța cu unelte precise, al căror 
prozaism este pe deplin răscum
părat prin rezultatele ce le ob
țin. Și unii și ceilalți, vor apela 
la deducție; căci dacă în fața 
lor se află indicii, ei vor să re
constitute viața. Iată un exemplu:

Săparea unui șanț pentru ne
cesitățile unei conducte modeme, 
pe lîngă strada Vasile Alecsandri, 
prilejuiește descoperirea unor 
cuptoare pentru ars oalele de 
lut. Sînt două cuptoare așezate

unul lîngă altul: un metru și 
jumătate adîncime; diametrul 
bolții cam de un metru; sînt 
compuse din camera de foc (jos) 
platformă de susținere, camera 
de expunere a vaselor (sus) și un 
loc pentru cel care întreținea fo
cul, — „fochistul" — Trecătorii 
se uită cu curiozitate și, după ce 
lansează supoziții care de care 
mai fantastice, pleacă să-și vadă 
de treburi. Cercetătorii însă, ca

<

Timpul | 
la Suceava (II) ♦

re au fotografiat amănunțit to
tul, care au luat pentru muzeele 
țarii tiparul în ghips al cuptoa
relor din păcate netransportabile, 
cercetătorii așa dar trag cel pu
țin două concluzii de extremă 
importanță. * Prima concluzie : 
olarul lucra pentru vînzarea Ia 
piață. Căci altfel necesitățile 
producției patriarhale nu i-ar fi 
cerut să alimenteze focul simul
tan în două cuptoare. A doua 
concluzie: hotarul vechiului o- 
raș trecea cam prin aceste locuri. 
Căci breasla olarilor era îngrămă
dită spre marginea orașului, lutul 
trebuincios meseriei lor scoțîn- 
du-se din niște gropi mari aflate 
în imediată apropiere. Centrul 
tîrgului vechi, ocupa spațiul res- 
trîns cuprins între biserica Sf. 
Dumitru și Curtea Domnească, 
din aceasta din urmă păstrîndu- 
se pînă azi puține ziduri de te
melie. Cercetările au găsit în 
preajmă așezări meșteșugărești 
de argintari și aurari; s-au scos 
la iveală păhărelele în care se tur-

nau metalele prețioase. Alte să
pături făcute în acest centru au 
găsit șase locuințe pe 400 m.p. 
Distruse de trei incendii succe
sive, toate în secolul XV, aceste 
case, cu pivnițe de cîte doi me
tri căptușite cu blăni de lemn 
scurte și groase, iar la suprafață 
cu pereți din bîme legate cu vă
lătuci, aparțineau desigur unor 
negustori. Spre această conclu
zie te duce marea atenție cu 
oare erau construite pivnițele 
(depozite de marfă) și, mai ales, 
încăpăținarea cu care odată casa 
distrusă de incendiu, oamenii ri
dicau noua clădire pe exact ace
leași locuri. Era desigur acolo 
marele vad comercial, iar apro
pierea Curții Domnești consti
tuia o chezășie a prosperității 
și securității negoțului.

Astfel viața de aoum cinci 
veacuri învie sub ochii noștri. Pe 
platoul din fața cetății, locuințele, 
de mari dimensiuni, erau case 
domnești. Stăpînii lor erau dem
nitarii Moldovei. Piloni de lemn, 
ridicați din pivnițe, sprijineau po
deaua făcută din piatră legată cu 
mortar. Cadrele de ferestre erau 
lucrate din lut; la parter se a- 
fla soba în al cărei perete se li
peau, cu chituială de paie, cable 
(olane rotunde, în forma unui 
bulb de ceapă) care păstrau de 
minune căldura. Scoarțele boga
te, lavițele lungi, jețurile adînci, 
lăzile de zestre încrustate, icoa
nele ferecate în argint, complec
tau interiorul în care nu-șî fă
cuseră încă loc otomanele moi,

ȘTEFAN IUREȘ

încheierea declarației se a- 
rată că Agenția TASS este împu
ternicită să declare că guvernul 
sovietic se pronunță cu fermitate 
pentru menținerea păcii și pentru 
preîntâmpinarea unui război în 
regiunea Orientului Apropiat si 
Mijlociu și, călăuzindu-se după 
principiile și țelurile Organiza
ției Națiunilor Unite, el este jțata 
să ia măsuri pentru înfrînareu. a- 
gresortiîui. Guvernul sovietic de
clară că este gata să acționeze în 
aceste scopuri și împreună cu 
Statele Unite ca și cu oricare alt 
stat.

Dacă Statele Unite sînt împo
triva unui război, dacă Turcia 
este împotriva unui război și dacă 
ele sînt gata să respecte frontie
rele altor state și independența 
lor, ele trebuie să declare aceasta 
în modul cel mai precis în fața 
Organizației Națiunilor Unite. 
Pentru aceasta este necesar în 
primul rînd, să se retragă trupele 
turcești de la frontierele Siriei și

sa se pună capăt șantajului împo
triva Siriei.

Organizația Națiunilor Unite nu 
poate să treacă cu vederea situa
ția primejdioasă care s-a creat în 
jurul Siriei, nu poate să rămînă 
pasivă. în aceste condiții Organi
zația Națiunilor Unite are datoria 
de a interveni imediat pentru a 
curma posibilitatea izbucnirii și 
desfășurării unui război.

UN ATAC ÎMPOTRIVA SI
RIEI ȘI DEZLĂNȚUIREA PRIN 
ACEASTA A UNUI RĂZBOI ÎN 
APROPIEREA FRONTIERELOR 
DE SUD ALE U.R.S.S. AFEC
TEAZĂ IN MODUL CEL MAI 
SERIOS INTERESELE SECURI
TĂȚII SALE. NIMENI NU TRE
BUIE SĂ SE ÎNDOIASCĂ CĂ. 
IN CAZUL UNUI ATAC ÎMPO
TRIVA SIRIEI, UNIUNEA SO
VIETICĂ, CĂLĂUZINDU-SE DU
PĂ ȚELURILE ȘI PRINCIPIILE 
CARTEI O.N.U. Șl DUPĂ IN
TERESELE SECURITĂȚII EI, 
VA LUA TOATE MĂSURILE NE
CESARE PENTRU A ACORDA 
AJUTOR VICTIMEI AGRESI
UNII.

Nu se poate să nu se recunoas
că că în acest moment de răspun
dere pentru destinele păcii este 
necesară mobilizarea tuturor for
țelor iubitoare de pace, pentru a 
demasca complotul împotriva 
cauzei păcii, pentru a pune frîu 
ațîțătorilor la război și a nu le 
da posibilitatea să săvîrșească o 
agresiune.

maselor în toate domeniile de ac
tivitate.

Ceea ce caracterizează în pri
mul rînd dezvoltarea economică 
a Uniunii Sovietice în cele 4 de
cenii, este faptul că ea a reușit 
să construiască într-un timp rela
tiv scurt, o industrie grea puter
nică, bază a dezvoltării socialiste 
a economiei în întregul ei.

în anul 1913, ultimul an de 
pace și de dezvoltare capitalistă 
„normală44 producția industrială a 
Rusiei reprezenta doar 2,6 la sută 
din producția industrială a lumii. 
Ea ocupa atunci, în ceea ce pri
vește dezvoltarea industrială, al 
cincilea loc în lume și al patrulea 
din Europa.

Cu toate pagubele uriașe pro
vocate industriei în timpul primu
lui război mondial, în anii inter
venției imperialiste și ai războiu
lui civil, precum și în cel de-al 
doilea război mondial, Uniunea 
Sovietică a făcut un salt uriaș 
inaccesibil capitalismului.

Astăzi, în ceea ce privește nive
lul producției industriale, Uniunea 
Sovietică a cucerit al doilea loc 
în lume, și primul în Europa, lă-

Un ritm impetuos 
inaccesibil capitalismului
Pentru a judeca forța econo

mică a unei țări nu este însă su
ficient să avem în vedere numai 
nivelul absolut la care a ajuns 
industria țării respective. Rapidi
tatea cu care se dezvoltă industria 
unei țări permite concluzii impor
tante asupra forței sale economice.

Chiar dacă două țări s-ar afla 
la același nivel de dezvoltare in
dustrială, este evident că -—“ 
dintre țări care se dezvoltă 
repede o va lașa în urmă pe 
laltă peste puțin timp.

Din acest punct de vedere 
buie spus că ritmul rapid în care 
se dezvoltă industria Uniunii 
vietice este un ritm pe care 
rile capitaliste nu-1 cunosc și 
pot să-l cunoască.

în cei 40 de ani de putere 
vietică producția industrială

aceea 
mai 
cea-

tre-

So- 
ță- 
nu

•O- 
w___ r__ _____ a

U.R.S.S. a crescut anual în medie 
cu 10 la sută în timp ce în prin
cipalele țări capitaliste, în anii 
cei mai buni, fără criză, producția 
a înregistrat o creștere neînsem
nată. Așa de pildă într-o perioadă 
de 25 de ani (1930—1955) in- .
dustria U.R.S.S. a cunoscut o dez- ceasta dezvoltare năvalnică 
voltare anuală de 4 ori mai ra
pidă decît cea mai puternică țară 
capitalistă din lume, S.U.A.

Chiar dacă astăzi încă, în ceea 
ce privește nivelul absolut al pro
ducției industriale, Uniunea So
vietică ocupă locul al doilea, după 
Statele Unite, ritmul rapid de dez
voltare a industriei sovietice ne 
arată că nu va mai trece mult 
timp și va fi lăsată în urmă, în 
ceea ce privește dezvoltarea in
dustrială, și această puternică țară 
capitalistă — Statele Unite.

De altfel, burghezia își dă seama 
de acest lucru. Ziarele burgheze 
arată de multe ori, sînt obligate 
să arate, care este situația reală 
în această privință.

Există însă economiști burghezi

PROTECȚIA MUNCII
tinerilor muncitori

PE LOTURILE
FESTIVALULUI

E o zi asemănătoare cu aceea 
din martie, cînd tinerii din co
muna Siliștea au pornit frumoasa 
Inițiativă a Loturilor Festivalu
lui. Ba, parcă e o zi și mai poso
morită, fiindcă burnițează mă
runt și rece. Cu toate acestea, 
tinerii sînt la fel de însuflețiți. 
Poate și mai entuziaști, pentru 
că acum string rodul muncii lor: 
recolta de porumb de pe cele 5 
hectare. Sînt aceiași: Nicolae 
Ene, Dumitru Dobre, Ștefana 
Ivan, Florica Inglisi șl toți cei
lalți. Au venit cu carele la cîmp 
și din lanul întins ies cu coșurile 
doldora. Un porumb de toată 
frumusețea. Tovarășul Ilie Pan- 
tazi, președintele sfatului popu
lar, îi spune zîmbind tovarășului 
Ion Dalban, primul secretar al 
raionului U.T.M. Lehliu :

— S-au ținut de cuvînt băieții.

Ba, mai mult. In loc de 3000 de 
kilograme la ha. de pe lotul ne
irigat au scos peste 3.500 kg., 
iar de pe cel Irigat — aproape 
6.000 kg. la ha., tn loc de 5.000 
cit prevăzuseră.

Dar nu numai la Siliștea tine
rii au ieșit la culesul porumbului 
de pe Lotul Festivalului, ci in 
toate comunele regiunii Ețrcu- 
rești. In raionul Drăgănești- 
Vlașca pînă la 3 octombrie, ti
nerii au cules și predat la bazele 
de recepție porumbul de pe 33 
hectare din cele 58 existente. Pî
nă la această dată, tinerii 
raionul Domnești au recoltat po
rumbul de pe suprafața de 25, 
din cele 28 hectare. Raioanele 
Turnu-Măgurele, Snagov, Bră- 
nești și altele se află și ele in 
fruntea acestei acțiuni.

N. BARBU

din

* Calitatea materialului de protecție * Durata echipamentului să se 
stabilească în raport cu condițiile de muncă * Anti loturile trebuie consumata 

în timpul producției și în forma indicată
Paralel cu dezvoltarea proce- terialulul de protecție se datoreș- 

sului de producție, are loc o te și faptului că acesta nu co- 
continuă îmbunătățire a condiții- ‘ ...............
lor de muncă șl de trai ale ce
lor ce muncesc. Pentru aceasta 
se cheltuiesc anual însemnate 
sume de bani. Astfel, întreprin
derile au fost dotate cu mate
rial pentru protecția muncii — 
combinezoane și șorțuri de cau
ciuc, palmare din piele, cisme de 
cauciuc, ochelari și haine de pro
tecție, s-au instalat ventilatoare 
și apărători la mașini, se acor
dă cu regularitate antidoturi, 
iar acolo unde condițiile de 
muncă sînt vătămătoare a fost 
redusă ziua de muncă la șase 
ore. In Întreaga țară funcțio
nează o vastă rețea de protecție 
a muncii.

Cu toate acestea, în unele între
prinderi materialul de protecție 
nu este folosit. La depoul de 
locomotive Timiș-Triaj și depoul 
Pașcani, de pildă, prin vară, lip
seau sculele, iar o parte din scu
lele existente erau degradate. 
Mulți strungari tineri de aici nu 
folosesc apărătorile la strunguri. 
Tot atunci la atelierele „Ilie Pin- 
tilie" din lași macaraua de la 
strungărie nu funcționa din lipsă 
de lanțuri, iar muncitorii erau ne- 
voiți să Împingă cu brațele pie
sele grele, care le puteau provoca 
accidente, așa cum de altfel au 
provocat tînărului Iordache Ilie.

Nefolosirea permanentă a ma-

La o lecție de zoologi* Foțoi Qț, PREPELIȚA 
■.mp; 3'. -■ ’"<W

respunde întotdeauna din punct 
de vedere calitativ. Mănușile de 
cauciuc pentru electricieni, de pil
dă, fabricate de „U.C.R.“ șl 
„Tehnica Nouă“ București slnt 
prea groase, din care cauză 
nu pot ti manevrate, Iar com- 
binezoanele de cauciuc nu slnt 
bine Impregnate. Mari neajunsuri 
pricinuiesc muncitorilor de Ia u- 
zinele „Boleslav Bierut“ din Ca
pitală palmarele, confecționate la 
„Kirov“ și 
București uneori 
le prea subțire, 
din piele prea 
care in __ __________  ___
de proastă calitate.

De foarte multe ori s-a obser
vat că In întreprinderi nu se fo
losesc ochelarii de protecție. Am 
discutat cu mai mulți muncitori 
despre acest lucru și nu odată 
ni s-a reclamat faptul că ochela
rii n-au vizori clari șl nici o a- 
erislre suficientă, așa cum sînt 
executați aburindu-se și ne pu- 
tindu-se folosi opt ore consecu
tiv. N-ar fi rău dacă institutul 
de protecție a muncii și fabricile 
de specialitate ar studia un s's- 
tem mai bun de aerisire a oche
larilor.

Aproape In orice Întreprindere 
ai -merge, este imposibil să nu 
aflj că echipamentul de protecție 
se distribuie conform normativu
lui. Faptul că In unele unități 

..se lucrează însă cu diferiți a- 
cizi și baze, precum și faptul că 
echipamentul de protecție nu este 
întotdeauna de calitate, face 
ca acesta să se distrugă u- 
neori înainte de a împlini ter
menul de uzură stabilit. Deoarece 
cizmele de cauciuc slnt uneori de 
calitate necorespunzătoare, iar re
partițiile se dau cu mare întîr-

„Flacăra Roșie“- 
dintr-o pie- 
iar alteo-rl 

groasă, dar 
cazuri slntambele

ziere, nu rareori în unele între
prinderi muncitorii sînt nevoițl 
să lucreze în condiții nefavora
bile.

Pentru a se pune capăt acestor 
stări de lucruri se impune ca 
întreprinderile producătoare de e- 
chlpament de protecție din ca
drul Departamentului Industriei 
Ușoare să țină o legătură mai 
strinsă cu principalele întreprin
deri care folosesc aceste echipa
mente, cunoscînd astfel greutăți
le pe care le provoacă acestora 
atunci cînt produc mărfuri neco
respunzătoare, avînd astfel și po
sibilitatea de a lua asemenea mă
suri care să ducă la îmbunătă
țirea calității produselor. Soco
tim de asemenea că este nece
sară o analiză privind termenul 
de uzură al echipamentului la 
unele locuri de muncă și ca în 
stabilirea acestui termen să se 
dea mai multă autonomie condu
cerilor de întreprinderi, astfel ca 
termenele să fie diferențiate, în 
raport cfj condițiile de muncă 
existente.

Spuneam mai înainte că mate
rialul de protecție a muncii nu 
este folosit în întregime. Acest lu
cru este foarte adevărat. Dar nu 
numai în materialul de protecție 
sînt irosiți uneori bani fără ca 
acesta să corespundă scopului 
pentru care a fost creat. Cu an
tidoturile uneori se întîmplă Ia 
fel. In unele întreprinderi din 
regiunea Timișoara I.C.I.L. dis
tribuia cu întîrziere laptele, a- 
cesta ajungînd uneori la locurile 
de muncă pe Ia orele 12—IX

Se cere organizațiilor de bază 
U.T.M. și comitetelor de între
prinderi să depună o activitate 
mai stăruitoare în îmbunătățirea 
calității, în asigurarea și buna fo
losire a mijloacelor de protecția 
muncii.

C. BĂNCILA

înapoierea delegației noastre sindicale 
de la Congresul Mondial al Sindicatelor

Vineri după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația Sindicatelor 
din R.P. Romînă, care a participat 
la cel de-al IVlea Congres Mon
dial al Sindicatelor de la Leipzig.

Delegația a fost condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, pre

otședințele Consiliului Central 
Sindicatelor.

La satire, pe aeroportul 
nean, delegația sindicală «

BL 
/o»!

întâmpinată de tovarășii Petre 
Borilă, Alexandru Moghioroș, la- 
noș Fazekaș, de secretarii Consi
liului Central al Sindicatelor An
ton Moise seu, Mihai Mujic, Liuba 
Chișinevschi și ing. Mihai Marin, 
de membri ai prezidiului C.CS., 
președinți ai comitetelor centrale 
ale sindicatelor, șefi de secții din 
C.C.S., activiști ai sindicatelor.

— (^gerpfes)
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George Macovescu
Di“ector general al direcției 
generale a cinematografiei 

din Ministerul Invățăniintului 
șl Culturii

filmului sovietic
neri cineaști ca Ciuhrai, regizorul 
filmului „Al 41-lea" și Agranenko 
realizatorul filmului „Garnizoana 
nemuritoare" se bucură de o ju
stificată reputație. Alături de ei, 
Basov, regizorul filmelor „Primele 
bucurii" și „O vară neobișnuită" ; 
Riazanov, autorul filmului „Noapte 
de carnaval", Nevroțchi, realiza
torul filmului „Trepte abrupte" 
își afirmă talentul și măiestria în 
cele mai variate genuri artistice.

Cinematografia romînă, împreu
nă cu A.R.L.U.S.. s-a străduit ca 
în acest an al împlinirii a patru 
decenii de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie să trans
forme Săptămîna filmului sovietic 
într-o măreață sărbătoare, cu a- 
tinci semnificații. Voim să ară
tăm încăodată milioanelor de spec
tatori din țara noastră — filmele 
sovietice sînt vizionate anual în 
Republica noastră de peste 60 mi
lioane de oameni — că cinemato
grafia născută în focul Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
este fruntașă în lumea întreagă. 
Pentru această săptămîna, am al
cătuit un program din filme rea
lizate mai de mult și din filme 
realizate în ultimul an. Festivalul 
nostru se deschide cu fdmul „Pro
logul" frescă istorică a anului re
voluționar 1905, o frumoasă reali
zare a regizorului Dzigan, o iz- 
bîndă tehnică a cinematografiei 
sovietice, pe ecran lat și cu sunet 
stereofonic.

Ne-am afundat în istoria glo
rioasă a cinematografiei sovietice, 
și am readus pe ecranele noastre 
nemuritoarele capodopere ale re
gizorului Eisenstein: „Crucișătorul 
Potemkin" și „Alexandr Nevski".

Sîntem în luna octombrie a 
anului 1957. Omenirea trăiește un 
moment emoționant. Anul acesta 
se împlinesc patru decenii de la 
nașterea celui mai mare eveni
ment din tot Ce s-a petrecut pînă 
acum: Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie. Patruzeci de ani 
în istoria cea lungă a trăirii omu
lui pe vămînt nu reprezintă prea 
mult, dar cei patruzeci de ani 
trăiți din 1917 și pînă astăzi sînt 
înscriși cu litere de foc și singe, 
de aur și izbîndă în cartea cea 
mare și mereu deschisă a umani
tății.

Au acești ani asemănare cu 
alții P Nimeni n-ar putea să răs
pundă afirmativ. Niciodată omul 
n-a fost mai conștient de menirea 
lui, niciodată n-a fost mai mindru 
de izbînzile lui, niciodată n-a fost 
mai demn, niciodată nu și-a purtat 
capul mai sus, niciodată n-a în
drăznit sâ scruteze mai curajos 
viitorul, niciodată nu s-a adîncit 
mai mult în descoperirea tainelor 
naturii. toate acestea i-au venit 
din acea zi a lunii octombrie, cînd 
a început o nouă eră în istoria 
omenirii.

S-a întîmplat de curind un fe
nomen fără asemănare. De unde
va, de pe întinsul cel mare al 
Uniunii Sovietice a pornit către 
infinitul cerului un satelit creat 
de oamenii sovietici. Mi-am in- 
chipuit, într-o imagine cinemato
grafică — demnă de regia lui 
Eisenstein și de fotografia lui 
Tisse — — ...—
de locuitori ai pământului privind 
bolta cerului pentru a urmări sa- -------
telitul sovietic. M-am gîndit atunci de ani de la apariția artei cine- 
la istoria chinuită a omenirii, pen- matografice. Cu această ocazie, * -după șase decenii de experiență făcut aceasta nu numai pen

ii a fost marea mondială în domeniul acestei arte, iru a mărturisi un omagiu geniă- 
credea că vin? criticii și istoricii cinematografici, lului realizator, nu numai pentru- 

mim }1 o.ra.em»., iertarea pi pe- ‘utele de milioane de spectatori că aceste o^ete sînt de o valoare 
deapsa. Am căzut tntr-o imagine din lumea întreagă au recunoscut ' ' '■**■ '' ""
apocaliptică miliarde de pumni că filmul sovietic ..Crucișătorul 
ridicați spre înaltul cerului, tn Potemkin", nemuriioor^. —-------- -------- _ ...chip de amenințare, în chip de e lui Serghei Mihailovici Eisen- pietre de hotar în dezvoltarea isto- 
nepuUnti agresivă fată de forte stein este cea riei cinematografiei mondiale,
necunoscute și nestăpinite de om. cinematografici

Am văzut. însă, acum, in aceste ” 
ultime săpfimîni scurse de la 4 
octombrie, lumina de mulțumire ouȘa'- '* “ T*/fi victorie exprimată de ochii oa- rnatografulu. modern, Etsenstem a artistică rămin modele perma- 
menilor de pretutindeni, de acei 
oameni care privesc cerul pentru r".'" ” . m*a urmări drumul cel fantastic al w™™0 a™ . la cinematografiei sovietice, prezen-
satelitului sovietic Lumirm ac^ ^datorilor noptri filmul
este expresia victoriei omului asu- j- t •’pra naturii, este semnul înfringerii f tînăr tribun fi cintăref al revolu-
forțelor care au înspăimântat ome- fo'mă de expresie dinamică, o fie{_ al cSrui destin ca om }i af, 
nirea de-a lungul miilor de milenii. țr“c^i't tist se Opintește strins cu lupta

Cerul nu mai este *n dar mai cu seamă un

înfricoșează. L-am înfrînt, îl do- societății, a omului, o armă pre- 
minăm, îl cercetăm. Omul nu este în iupta de clasăf a 
numai stăpînul pămîntului, ci m- muncitoăre care asaltează cerul 
cepe să devină stăpînul Unwer- pentru a-l pune la dispoziția 
sului. omului.

Omul sovietic cure a sfidat Cinematografia sovietică s-a in- man al lui Cervantes, 
cerul și a azvîrlit în infinit, acel stalat prin realizările ei în fruntea cinematografică de o 
satelit produs al minții lui, este cinematografiei mondiale. valoare,
un rezultat al Marii Revoluții asemenea sînt
Socicliste din Octombrie. Nu este ”TreVte “brupte", „Căile
o întîmplare că tainele cerului au iQf cinematografiei sovietice, dragostei", „Mikolka cel viteaz", ; 
fost sfărîmate pentru prima dată Istoria cinematografului se mîn- „Detașamentul lui Vaska Truba- 
de către oamenii sovietici. Nu se drește cu numele lui Pudovkin, ciov" și altele.
putea întîmpla altfel / Numai o Dovjenko, Jutvievici, Alexanr De la epopeea cinematografică 
societate ca acea sovietică putea drov, Kozințev, Tranberg, Romm, la drama psihologică, de la filmul 
să producă oameni capabili să Tisse, Ciaurelli, Dzigan, Petrov, biografic la cel pentru tineret, 
răstoarne legile cunoscute pînă Vasiliev și alții. Festivalul filmului sovietic de
acum, să înfrîngă necunoscutul, Inspirindu-se din mărețele tra? anul acesta cuprinde o varietate 
să devină stdpîni pe univers. diții, o tînără generație de artiști de teme și subiecte realizate tn- 

La formarea acestui om au con- ai ecranului sovietic descoperă tr-o gamă de stiluri originale care, 
tribuit multe forțe. In fruntea tu- astăzi noi căi și noi mijloace de fără îndoială, vor deștepta 
turora stă Partidul Comunist, par- expresie pentru dezvoltarea artei interesul și vor stimi emoția spec- 
tidul lui Lenin. cinematografice. Numele unor ti- tutorilor din țara noastră.

Eroismul care trebuie să subziste 
în condiții antieroice, prozaice, 
lipsite de romantism a fost ocolit 
cu grijă de creatorii care iubesc 
monumentalul. Este un subiect 
prea puțin grandios. Nici acei care 
au găsit sensul artei în transfigu
rarea banalului cotidian al vieții 
nu l-au abordat cu prea multă 
tragere de inimă. Eroismul, chiar 
dacă se manifestă în condiții anti
eroice, necesită totuși un complex 
de situații excepționale, depărtate

La formarea acestui om. sovietic, 
îndrăzneț șl modest, bun și necru
țător-cînd trebuie, înțelept si exu
berant, blind și aspru, veșnic cău
tător al adevărului și al frumosu
lui, arta realismului socialist a 
jucat un rol important.

Din primii ani ai revoluției, 
Lenin aprecia că arta cinemato
grafică este cea mai importantă 
pentru revoluție, sezisînd ce in
fluență uriașă are cinematografia 
asupra maselor. Pentru a ilustra 
previziunea genială a lui Lenin, 
aș putea spune că în anul 1956, 
în toate cinematografele din lume 
au intrat, în sumă rotundă cinci- 
zecișipatru de miliarde de specta
tori.

In primele zile ale Marii Re
voluții din Octombrie s-au pus 
bazele cinematografiei sovietice. 
Primele jurnale și documentare ci
nematografice ale revoluției și 
războiului civil, filmate chiar pe 
timpul de luptă, arătau forța mo
bilizatoare și educativă a cinema
tografului, arta cea mai însem
nată, deoarece nici un alt mod de 
expresie nu s-a dovedit in stare 
să oglindească atît de puternic, 

t și uo de emoționant și de convingător
cele peste două miliarde marile adevăruri ale vieții.

..................... * ’ —Nu de multă vreme — s-au săr
bătorit în lumea întreagă șaizeci

tru care milenii de-arîndul — sute 
de milenii — cerul a fost marea 
taină de unde se c
mila și blestemul, iertarea și pe- _ _ _r că aceste opere sînt de o valoare 

“ ► reLwiwocxwt incontestabilă, opere care vor
sovietic „Crucișătorul dăinui la infinit, ci și din consi- 
nemuritoarea realizare derentul că aceste filme marchează 

- - — • • » » J_____ _______
r-,----- —- ------------ --------------------------- ----------

9 ___ ____ mai mare operă riei cinematografiei mondiale.
k cinematografică din lume, este Socotim că este o datorie a 

„Filmul numărul 1", Filmul, scris noastră să prezentăm generațiilor 
cu literă mare. tinere aceste capodopere, al căror

Deschizător de_ drumuri al cine- conținut bogat și a căror măiestrie 

demonstrat pentru prima dată, nente.
prin „Potemkin", film realizat în Reoenind la produefia recentă a 

a Revoluția din 1905 că arta cine- tăm""^tlltorilor'''no^ri '"fUmul 
matf>graf.că poate deveni dințr-un npoetui^ povestea fi lupta unui

--- ------ - , -
formă de expresie dinamică, o ,iei, al cărui destin ca om și ar- 

conflicte sociale fără precedent
wv.w .r- _____ —. „ clasei muncitoare pentru statomi-

nu ne mai apasă, cerul nu ne mai mijloc puternic de transformare a cir ea puterii sovietice; prezentăm 
<re- filmul „Malva", inspirat din cîteva 

povestiri din tinerețe ale lui 
Maxim Gorki; filmul „Don Qui- 
jote“, transpunere a celebrului ro- 

realizare 
deosebită

Alături de Eisenstein, acest
Socialiste din Octomkrie. Nu este ^^A°de^

n.i —f gloria cinematografiei sovietice, dragostei , 
Istoria cinematografului se mîn- „Detașame.

prezentate

F. D. CONSTANTINOV

fl

Kara-Kum-ului. Drumul este lung, batanți. Confruntarea dorită de elj 
Depărtarea nu se referă numai la s-a dovedit a fi falimentara. Ida<
cele cîteva mii de leghe care 
despart Turkmenia de ținuturile 
veșnic înghețate. Ea este accentua
tă și de pluralitatea felurilor în 
care poate fi înțeles verbul a trăi» 
în nord existența este condițio- 
nată de mișcarea neîntreruptă, de 
o activitate intensă. Popasul ne
cugetat poate echivala cu moartea. 
Contemplarea este, în cel mai bun 
caz, primejdioasă. Sudul planturosue situații , —x

probabil de sensibilitatea, acestor și arzător, imprimă o oarecare 
scriitori. Prinsă între două focuri, pasivitate existenței. Naratorul 
exclusă din aria preocupărilor de consemnează: „Stăteau nemișcați 
ambele categorii de artiști ai cu- copiii Asiei”. în curind nemișcarea 
vîntului, tematica aceasta nu poate îi va cuprinde ți pe Maronov. 
fi acceptată decît de acel scriitor Maronov pășea pe pămîntul 

t „„ nn flcon nrecis.

Cositul finului
Din ciclul „Viața și munca colhoznică*

(Expoziția de grafică sovietică)

DIN LIRICA SOVIETICĂ
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Silva KapufikianIlya Ehrenburg

Din mun|i
Din munți, ca un sinucigaș, 
Gem în d pîrîul se aruncă, 
Zmulgindu-i bradului trufaș 
Putința cerul să împungă.

Prin nopți și zile, viforos, 
Fără să știe limba lumii 
El șoldul muntelui l-a ros 
Ductnd minie-n șoapta spumii

Purtăm o marc 
dragoste in noi

Purtăm o mare dragoste in noi,
La tine mă gindesc — iar tu la alta 
Ne mistuie un foc pe amindoi;
Eu pentru tine ard — tu pentru alta.

l...

Ca să se verse-n dimineți 
Cu ape Ilnlștlte-n mare, 
In unde oglindind cetăți
Cu turle vechi și lucitoare...

Această zbatere din nori
La fel se va sfîrși — senină, 
Cu prunci rîzînd, cu muguri noi, 
Cu seve proaspete-n grădină;

Cu inima-un rodnic stup, 
Cu zile-adînci și lungi și calme, 
Cu albul obosit hulub 
Venit să ciugule din palme.

I. Alexeiev

Cuvinte mari aștept. Șl tu aștepți. 
Dar de la tine eu — tu de la 
Doar chipul tău îl vreau. Tu 
Privirile și sufletul spre alta.

alta. 
îți îndrepți

Ne-nduplecată-I soarta, ml se
De noi își bate joc și milă n-are. 
Să pllngem, 
La alta te

Cînd cu strigam
Cînd eu sitrigam crezind că-n front mă bat 
Șl aiuram și rană-aveam încinsă,
Tu noaptea-ntreagă lingă mine-ai stat
De veghe ca o luminare-aprinsă,

Șl-n viscole, cînd piatra-n ger crăpa, 
Cînd slngele ne îngheța în vine —
0, părul tău de foc, iubita mea 
Din amintire, dogorea in mine 1

Șl chiar atunci în cdncemri asalt 
Cînd zece zile ne-am tîrît pe coate, 
Gîndind la tine îmi părea că-i cald 
Pămîntul umed șl-mi uitam de toate...

Glndind la thie-fl linia întll
Zvlrlind cu sete ultima grenadă, 
Știam că văduvă n-o să răvnii,
Că frunții mele nu i-e dat să cadă,

Că m-ol întoarce în natalul loc 
Să te cuprind în brațe dimineața, 
Și-n vîlvătaîa părului de foc, 
Să îmi cufund cu neastîmpăr fața.

In romînește de Victor Tulbur®

pare -e

oare crezi c-ar fi mai bine? 
gîndeștl. Giîidesc k tine.

Despre orizontul tematic al re
vistei „Tînărul scriitor", s-a vorbit 
adeseori și s-au spus, e drept, și 
lucruri bune și rele. Mărturisim 
că am răsfoit numărul 9 al revistei 
fără prejudecăți într-un sens sau 
altul, ci pur și simplu, cu dorința 
de a citi cîteva versuri realmente 
bune ale unor tineri poeți. Și tre
buie spus de la început că am în- 
tîlnit în genere aceeași atmosferă 
eclectică în care unor poeme con
sacrate patosului inspirat de epo
peea construcției socialiste i se ală
tură versificări banale ale unei te
matici anacronice, despre mituri 
păgîne sau interminabile introspec
ții intimiste. Este tocmai cazul 
numărului de față, în care, în afara 
poeziei „Uzina electrică" de Gheor- 
ghe Tomozei, precum și a altor 
versuri ale unor poeți din R.P. 
Chineză și R.P. Bulgară, revista 
mai publică sub semnătura lui 
N. Anais, la rubrica „Început de 
drum" — „Evocare". Cititorul în
cearcă citind această „evocare" o 
senzație de un violent anacronism. 
Autorul pare pasionat deodată de 
un „templu sfînt și tainic lucrat în 
porțelan" în care „de secole tăcerea_____ ____ _________ _ __
domnește grav și demn". Atmosfe- maț aț^ evidențiază un microcosm 
ra generală a poeziei exaltă un sen- banal în oare apar în linii generale 
tîment al inerției și împietririi in- cam aceicași epitete, metafore, to- 
vocînd o atmosferă de un hieratism arhicunoscute de multă vre- 
artificial. Pentru a celebra emoția Este poate un caz comun ver^ 
unui trecut dubios și imprecis, au- gurilor semnate de Miron Scorobete 
torul desfășoară o amplă cheltu- (j>e hotar") și de Alexandru Lungu 
ire de efecte de culori din recuzi- (t>Elegie"), în numărul Tribunei 
ta unui fad impresionism în care g octombrie. Primul, simulînd 
amestecă deopotrivă „cupole din 0 fjerbinte pledoarie pentru trium- 
faianță albastră", „cupole zvelte fyț spiritului pașnic în înțelege- 
(în care) alene neguri cad . De rea dintre popoare, recurge la o 
asemenea poetul invocă ca un leit imagistică alterată de ermetism și 
motiv pentru atmosfera stranie cu confuz. Asemenea lui, Alexandru 
care vrea să-și impresioneze citi- Lungu încearcă parcă să bată un 
torul tema micului „idol al zeițe- record în distrugerea tuturor ar-^ 
lor de fad . Mărturisim că ne-a moniilor raționale în construcția 
impresionat neplăcut entuziasmul „Elegiei" sale, în care abundă 
subit al autorului aflat „la început acea fantaSmă a „Ntimplinirii grea 
de drum" cum indică rubrica în cicatrice", sau a fiecărei ispite ca- 
care-1 publică revista, un entuziasm re poetul suferă „biciuit"
consacrat unei cîntări lipsite de de „a căutărilor searbădă funie". 
O elementară căldură umană, sără- O asemenea aglomerare de 
cite de orice semnificație actuală, epitete cu o sugestie opacă care

Aceeași atmosferă atemporală ri- reja vechi formule suprarealiste 
mînd versuri care pînă acuma s-au nu poate să acrediteze finalul cu 
mai așternut mai mult sau mai intenții politizante, optimiste, adăo- 

____________________________ __ gînd această stofă care, cu tot re
gretul cititorului, nu reușește să fie 
corp comun cu întregul poeziei f. 
„Dăruindu-mi lumii împlinitele 
roade/îmi va auri unsurîsîn frunte 
și membre/și ca lumina amurgi-voi 

f '1'__ ce cade / în inima ta, prea ferice
" ‘ septembrie”.
- ;,/<■; Dintre poeziile citate se desprind 

firește concluzii pesimiste privind 
realizarea lor artistică. Este impli
cit reprobabilă orientarea confuză 

,, I a unor tineri poeți dintre care 
unii și-au publicat versurile într-o 
revistă a cărei sarcină centrală con
stă ta educarea și formarea tinerei 
generații scriitoricești ta spiritul 
receptivității pentru temele majo
re ale contemporaneității, pentru 
reflectarea patosului eroic al omu
lui zilelor noastre.

M1R0N DRAGII

-V-—------- IdaJj
nu este numai o femeie bătrînă/ * j 
Este o femeie îmbătrînită cu un* J J 
caracter destul de dubios. îmbătrî-i ► •}. 
nirea Idei este prematură și ne-< ► 
fireasca. Mazel, bărbatul cu care^t- 
trăiește ea, i se potrivește de mi
nune. Mediul nu face decît să-i - . - A Mi in care Leonov sugerează drama- pot cucen m lupta cu o mizgaaccentuieze somnolența latenta, pe f î j-o r F • -,r , v tismul situației. Ai impresia ca fo- palpitinda? Ce poate fi eroic in-
care cele cîteva pasiuni trecătoare losește tehnica operatorului de tr-o încleștare în care oamenii fo- 
nu o pot fărîmița. Femeia pentru film. Imaginea este obținută cu losesc ca arme șoricioaica și tabla

Este interesant de urmat felul dițiile sale glorioase. Ce lauri se

tu -----------
_ __ lepiaia uwu w ——---- Maronov pășea pe pămîntul 
care depășește, prin forța talen- Turkmeniei cu un scop precis, 
tului său epic, jaloanele limita- Dorea să o vadă pe Ida, femeia 
tive. Un asemenea scriitor este care părăsindu-1 pe fratele lui l-a 
Leonid Leonov.---------------------------împins către moarte. Nu era vorba

Cred că puțini autori se încu- de o dorință pur platonică. Ida, 
metă să-și înceapă narațiunea în necunoscuta care măcinase agonia 
felul în care și-a început Leonov lui Iakov, îl fascina. Din cele 
nuvela „Lăcustele", „Maronov ca- cîteva cuvinte scăpate de muri- 
scă“. Aceasta este uvertura. Și nu bund, flăcăul rămas singur printre 
numai atît. Tradiționalul punct r.u ghețurile veșnice plămădise un vis 
produce nici o fisură în arhitec- și, cine știe, poate și o speranță, 
tonica începutului. Primele pagini La capătul unui an de singurătate, 
ale narațiunii sînt dominate de o pentru Maronov se impunea o con- 
atmosferă somnolentă, contempla- fruntare. Eroul lui Leonov nu 
tivă. Paralizarea voinței prin in- poate fi un făurar de himere, 
acțiune este contagioasă chiar și Structura sa sufletească nu-i per- 
pentru Maronov. Este interesant, mite. Nici epoca în care trăiește 
ca principiu de compoziție, felul pe vremea aceea în Turkineuia 
în care Leonov construiește partea puterea sovietică avea de luptat 
expozitivă a nuvelei. , pe atîtea fronturi „cîte luni sînt

Valorificarea simbolului obținut într-un an". în primul rînd fron- 
prin asocierea imaginilor dispa- țuț împotriva bailor, vechi stăpî- 
rate și alternarea elementelor de nitori ai pămîntului. Alături de el 
intrigă cu cele caracteristice, retro- frontul împotriva anchilozării și a 
spectivei expozitive sînt principa- inerției. Secolele de robie asiatică 
lele mijloace utilizate de scriitor nu au trecut fără urmă. Copiii 
aici. ' , Asiei stăteau nemișcați. Și acestea

Maronov, eroul nuvelei, vine din erau doar două dintre sectoarele 
nordul îndepărtat. Din deșertul de luptă. Fără să se aștepte măcar 
polar a coborît tocuiai în preajma Maronov va deveni unul din corn-

IVI v Uoum _. ^puțului. Primele pagini £’ capătul unui an de singurătate, 
iar«tium> Sint dom.nate de o per._. -----, o

anuumvij somnolenta, contempla- fru 
tivă. Paralizarea voinței prin in
acțiune este contagioasă r1”»*

Asiei stăteau nemișcați. Și acestea

„LĂCUSTELE**
care Maronov venise în Turkmenia 
se dovedește a fi un om cu psi
hicul dezarticulat, capabil să re
acționeze numai la senzații minore. 
Desigur, aceasta nu este decît im
presia primului moment. Dar toate 
stratificările ulterioare s-au sedi
mentat în jurul celor dintîi apre
cieri. Tot acest amalgam de situații 
și sentimente este viguros încadrat 
în partea expozitivă a nuvelei 
(care, în treacăt fie spus, nu de
pășește cu mult spațiul expozitiv 
acordat de rigorile clasice). Cele 
trei aspecte ale sale — monologul 
interior al lui Maronov, expune
rea laconică pe care acesta o face 
lui Mazel și, în sfîrșit prima și 
cea mai importantă discuție pe 
care eroul principal o are cu Ida 
— alcătuiesc, laolaltă, un tot uni
tar, armonios închegat.

Apoi survine neașteptatul: lăcu
stele. Primele ogoare smulse de
șertului sînt în primejdie. în Turk
menia Sovietică s-a deschis cel 
de-al 13 lea front.

Se pare însă că eroismul necesar 
acestui front este de o substanță 
diferită. Nici chiar acei treeuți 
prin focul războiului adevărat nu 
pot rezista în încordarea neobiș*

u
de LEONID LEONOVajutorul unuî uriaș travelling. 

Unghiul de înregistrare variază 
necontenit. De la imaginea globală 
— harta Turkmeniei îngreunată 
de colierul roșu aprins al primej
diei — pînă la redarea minuțioasă 
a agitației care domnește în cutare 
raion, secvențele se succed cu o 
repeziciune neobișnuită. Fraza este 
scurtă, condensată. Sugerarea este 
înlocuită cu descrierea brută, 
terre-ă-terre. Tragicul, dezvăluit în 
toată amploarea sa, este subliniat 
și de elementele de grotesc (apa
riția gazetei de perete „Lăcustarul 
roșu"). Cîteva nuanțe fine de patos 
îl accentuiază.

In acest moment renaște eroul 
nuvelei. în urma mobilizării ge
nerale Maronov capătă o muncă 
de răspundere. în spatele sectoru
lui său se aflau cele mai impor
tante culturi de bumbac ale re
giunii. în spatele său se afla un asemenea, 
crîmpei din viitorul Turkmeniei. de-al 13-lea front al republicii șo- 
Acum începe să funcționeze îneca- văiala face casă bună cu înfrîn- 
nismul eroismului despuiat de tra- gerea.

zincată? Se pare ca toate valorile 
obișnuite trebuie răsturnate. Ma
ronov o face. De data aceasta, a 
exista înseamnă a acționa și pen
tru locuitorii de la sud. Și nu nu
mai individual. In Maronov se 
trezește luptătorul. Dușmanul său 
poartă acum „uniformă cenușie de 
lăcustă". Maronov nu este un or
ganizator excelent. îl împiedică 
necunoașterea limbii și o oarecare 
bruschețe în gîndire și acțiune. 
Dar totuși, în ciuda propriilor 
sale slăbiciuni, el face față. în 
jurul său atît inerția cît și unelti
rile dușmanului sînt înfrînte. Vo- 
roava preoților care vorbesc de
spre pedeapsa lui dumnezeu, de 

Maronov știe că pe cel

văiala face casă bună cu înfrîn-

nuită care generează paroxismul. 
Un erou al nuvelei propune ca 
mijloc de luptă împotriva lăcuste
lor dinamita. Un altul risipește o 
încărcătură de nagan asupra lor. 
Sînt arme omenești, bune pentru 
dușmanul obișnuit. Aici însă nu 
fac nici două parale. Ele pot in
dica, cel mult, gradul de epuizare 
al luptătorului. La capătul stării 
acesteia apare oboseala nesfîrșită 
și, mai apoi, senzația de neputință, 
de înfrîngere. Este starea pe care 
o cunoaște și Maronov. Brusc, 
apatia îl cuprinde. Nu însă înainte 
de vreme. Deși invadată de primul 
val de lăcuste, oaza Kenderli, va 
fi apărată de noul detașament 
venit cu ajutorul lui.

Este semnificativă întîlnirea pe 
care soarta i-o oferă tocmai în a- 
cest moment. Eroul nuvelei lui

puțin plat de mii de ori, o respiri! 
și sonetul intitulat cu multă osten
tație de Letiția Roșculescu — 
„Popular". Tema doinei, ca și în 
genere a cîntecului național, este 
transformată în cazul de față în- 
tr-un paravan inabil construit, 
pentru a camufla tendințe pe oare 
le-am numi dubioase. Reeditînd 
ipoteza compromisă a unui specific 
mioritic, funest și implacabil, au
toarea poeziei vorbește despre 
„Ciobanul cu fața Către astr I 
Răpus de o încruntare a sorții 
oarbe / Și pltns de rouă bolților 
albastre / De lanuri aurii, nețărmu
rite, / Ici-colo sugrumate în stropi 
de salbe / Pe sinii copți ai gliei 
tolănite", întreaga construcție a 
hnaginei poetice ridică un imn de 
o entuziastă evlavie „sorții oarbe* 
exprimînd cu intensitate, fatalismul, 
strania resemnare în fața unui des
tin vitreg. Este regretabil că după 
repetatele sugestii pe care presa 
le-a oferit revistei în privința pri
menirii tematicii ei, roadele mult 
așteptate nu se pot încă vedea!

Revista situează la loc de frunte 
lumea unor motive alegorice care 
nu sînt întotdeauna demne a se 
afla pe primul plan aJ tinerei 
noastre creații poetice, dar care

Leonov se întîlnește cu Ida tocmai 
acum, în starea aceasta de epui
zare totală. Maronov știa mai de 
mult că Ida lucrează în apropie
rea sa. Aflase și de ultima ei „cu
cerire". Dar acuma, problema care 
l-a frămîntat îndelung este pe de
plin elucidată. Răspunsul a fost 
mai puțin dureros decît s-a aș
teptat. Din vechea dorință a ră
mas doar un sentiment de jenă, 
de dezgust. Momentul în care cei 
doi se întîlnesc îl accentuiază. 
Frînți de oboseală, scîrbiți de 
munca pe care au trebuit să o 
facă, cei doi își încrucișează pri
virile. Cîteva cuvinte schimbate și, 
cu toată apatia sa, Maronov gă
sește destule puteri ca să plece 
către un alt adăpost.

Leonov a scris nuvela „Lăcu
stele" sacrificînd toate personajele 
sale în favoarea eroului principal. 
Cu excepția Idei, care solicită ceva 
mai mult atenția scriitorului, cele
lalte personaje sînt abia schițate. 
Chiar și Ida îl preocupă numai în 
măsura în care asupra ei se res- 
frînge personalitatea lui Maronov. 
Este drept însă că schița pe care 
o conturează Leonov are o plasti
citate deosebită. O trăsătură de 
caracter, nu e o simplă reacție 
omenească, el acordă acestor creio
nări fugare valoarea unor adevă
rate portrete. Pukesov, chiar îna
inte de a se manifesta ca un frip- 
turist sadea, nu inspiră încrede
rea. Numai un nebun sau un de
magog poate amenința lăcustele 
cu o gazetă de perete (chiar dacă

V. F. M1RONENKO
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gazeta se numește „Lăcustarul 
roșu"). Comandantul Zudin după 
ce și-a cercetat omul își ferește 
ochii „ca și cum și-ar fi vîrît sabia 
în teacă". Mazel, un om destul de 
plat, se înviorează cînd vorbește 
despre apele care vor iriga pă
mîntul Turkmeniei. Și așa mai de
parte.

în centrul preocupărilor sale 
autorul îl păstrează pe Maronov. 
Aluviunile epicului sporesc numai 
în măsura în care pot ajuta la 
descifrarea acestui prsonaj. Puțin 
hîtru și încăpățînat, dornic să 
spună veșnic lucrurilor pe nume 
Maronov trăiește o rapidă maturi
zare. Nu numai condițiile obiec
tive determină procesul. Maronov 
este ceea ce se numește un om de 
voință, o personalitate bine con
turată. Timpul petrecut în Turk
menia poate cel mult accelera un 
proces care s-ar fi petrecut în orice 
condițiuni. Adevăratele potențe se 
realizează. Maronov este una din 
acestea.

Cu greu se pot închipui mo
mente lirice într-o nuvelă ca aceea 
scrisă de Leonov. Ele totuși există. 
Sînt pagini stranii în care poezia 
arhaicului se îmbină cu coloratura 
contemporaneității. Descrierea A- 
siei se încadrează în aceeași sferă. 
Sobru și dens 
cucerește. Ca 
de altfel.

lirismul lui Leonov 
și întreaga nuvelă

H. FABIAN

Editura „Cartea Rusă“
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de pe o

(Urmare din pag. l-a)

fmbiind la lenevie. Vremea nu 
îngăduia huzurul. Domnul țării 
purta războaie multe și grele 
pentru apărarea țării. Pentru a- 
ceasta prea adesea argații case
lor boierești lăsau de o parte ros
togolirea butoaielor cu vin roșu, 
lăsau tăierea vitelor de ospețe, 
pentru a merge în pîlc osebit de 
gloata prostimeî, să verse singe și 
să facă astfel de jertfă corbilor 
și uliilor. Și dintre ei — oare pe 
mulți îi apuca vremea cu mus
tățile cărunte ? Sau mai curînd 
pămînturile de la Baia, de la 
Războieni, de la Chilia, de la 
Podul înalt, atîtea și atîtea cîm- 
puri de bătaie s-au îngrășat din 
trupurile lor ? In mormintele da
tând din anii aceia mai des se 
găsesc țeste despicate de sabie 
decît întregi.

Pe urmele lui Ștefan cel Mare 
străbați toată Moldova. Turlele 
bisericilor ctitorite de el după 
cele 40 de războaie străpung ză
rile strigîndu-se din depărtare 
una pe cealaltă. Rămășițe din 
drumurile vechi, durate în aceas
tă domnie, există și astăzi, semn 
al vredniciei, răsplata iscusinței. 
Vadul lui Ștefan, peste Șomuz, 
era pavat în adînc, sub apa. Dar 
mai ales la cetatea Sucevei îl 
regăsești pe Domn. Măsori cu 
privirile cele două întinderi ne
tede care-și revendică slăvitul 
nume de Cîmpia Direptății: cer
cetezi cu uimire zidurile spriji
nite de contraforturi masive, pă
trunzi pe sub bolți fragmentate 
spre temnița ce, înaintea scurtei 
și mînioasei judecăți adăpostea 
pe cei vinovați de hiclenie ; de 
pe cele cinci trepte rămase din- 
tr-o scară, privești spre capela 
aflată la oatul de deasupra, cu 
urme de zugrăvelă încă vizibile. 
Alături va fi fost încăperea un
de se întrunea divanul și, adău
gite pe vremea lui Vasile Lupu,

încep alegerile 
în organizațiile U.T.M.
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(Urmare din pag. l-a)

dări de seamă și alegeri, ni
velul înalt al dezbaterilor de
pind in bună măsură de felul 
în care se fac pregătirile po* 
litice în acest scop. Lămuri
rea tuturor uteniiștiior asupra 
însemnătății acestui eveni
ment, luarea tuturor măsurilor 
politice și organizatorice pen
tru intensificarea muncii de 
U.T.M. in toate domeniile, pot 
asigura reușita adunărilor de 
alegeri.

Un rol însemnat în asigura
rea unor dezbateri vii il are 
darea de seamă a biroului sau 
comitetului U.T.M. Pentru ca 
ea să reprezinte o bază se
rioasă de discuții este fo-arte 
important să oglindească mul
tilateral și fidel preocupările 
și realizările organizației res
pective. De aceea va trebui 
întocmită de un colectiv larg 
de utemiști. cu experiență, 
care cunosc sarcinile ce au re
venit organizației, precum Și 
activitatea desfășurată de a" 
ceasta pentru îndeplinirea l°r.

Darea de seamă nu trebuie 
să cuprindă toate problemele 
de care s-a ocupat organizația 
U.T.M. într-un an de zile. Co
lectivul care se ocupă cu în
tocmirea ei trebuie să supună 
unei serioase anaJize proble
mele esențiale, fenomenele 
principale care au caracteri
zat activitatea organizației 
U.T.M, in anul care s-a 
scurs. Așa, de pildă. în 
organizațiile de bază din 
industrie, va trebui apre
ciată contribuția utemiștilor 
la îndeplinirea planului de 
producție, preocuparea organi
zației, a comitetului sau birou
lui pentru calificarea tineretu
lui și în general pentru rezol
varea nevoilor tineretului. Or
ganizațiile de bază de la sate, 
vor trebui să analizeze apor
tul adus de tineri la transfor
marea soci-a listă a agriculturii, 
la mărirea producției de ce
reale. modul cum s-a ocupat 
organizația de a lămuri tine
retului perspectivele luminoa
se care le are în G.A.C. etc. 
Bineînțeles că în dările de 
seamă va trebui rezervat un 
loc însemnat pentru o analiză 
profundă a modului în care 
s-a desfășurat munca com
plexă de educare comunistă a 
tineretului.

In fața adunării generale, 
comitetul sau biroul U.T.M. 
trebuie să se prezinte cu 
propuneri capabile să dea o 
orientare justă activității vii
toare. Aceste măsuri tre
buie inspirate tocmai din 
preocupările majore ale tine
retului, ele trebuie să răspun
dă problemelor care frămîntă 
tineretul, cerințelor acestuia.

Dar darea de seamă, oricît 
de bine ar fi întocmită nu va 
putea singura să analizeze 
profund întreaga muncă a or
ganizației de bază. Acest lu
cru va trebui făcut în conti
nuare de discuțiile utemiștilor. 
Trebuie să se creieze condiții 
ca membrii organizației să-și 
poată spune deschis și sin
cer părerea despre activitatea 
organizației, a membrilor bi
roului sau comitetului U.T.M. 
Respectarea cu strictețe a de
mocrației interne de organiza
ție este o condiție hotărîtoare

tradițională movilă
niște iatacuri, care 8-au prăbu
șit toate oa și foișorul Neboisea, 
din partea de nord a cetății.

Tufe și arbori se află în curte. 
Se mai vede în zidul de piatră 
urma drugului care bara poarta 
îngropată între blocuri mari. De 
acolo, după puțini pași, dincolo 
de turnuri cîndva crenelate, din
colo de șanțul altădată plin cu 
apă și de țepușe dincolo de zidul 
de contraescară ținînd malul ab
rupt, se întinde moșia Moldovei.

Din locurile de unde au ve
gheat-o străjerii lui Ștefan cel 
Mare, iată apa Sucevei, fîșia al
bastră șerpuitoare printre pă- 
mînturi argiloase. Dealuri mol
come străjuiesc zarea, sub sprin
ceana întunecată a pădurilor. 
Departe sub cerul clar, Burdu- 
jenii, Ițcanii, alte așezări împes
trițează în alb și roșu văile li
niștite. Petice de luncă însoțesc 
cursul capricios al rîului. Rîpe 
îmbrăcate în haina săracă a pini
lor subțiri, altele golașe de tot, 
se reped de sus, dinspre cetate. 
Trebuie să fi fost inexpugnabi
le în acea vreme, păzite de ar
cașii moldoveni. Bastioanele ce
tății aveau ziduri mai groase de 
doi metri. La început au fost 
pătrate turnurile ; dar spre sfîr- 
șitul domniei, Ștefan dă porunca 
zidirii altora noi, acestea semi
circulare și ridicate astfel încît 
să le înglobeze pe cele vechi. 
Tîlcul acestei hotărîri îți apare 
evident dacă o pui în legătură 
cu dezvoltarea artileriei. Intr-a
devăr, în acea vreme la asediile 
cetăților începuse să se folosească 
bombardamentul de artilerie. Or, 
ghiulelele de piatră care rupeau 
zidurile în unghi drept ale tur
nurilor pătrate, ricoșau în cele 
rotunde, fără să provoace mari 
pagube. Geniul militar al lui 
Ștefan cîștigă în aureolă prin 
acest amănunt. Două săptămîni 
a durat, în 1497, asediul Sucevei 
început de Ioan Albert, regele 

pentru ca adunările de dări 
de seamă și alegeri să-și a- 
tingă pe deplin scopul.

In cuvintul lor, utemlștii 
pot și au datoria să arate 
care a fost contribuția orgă% 
nizației lor la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid. De 
asemenea discuțiile trebuie să 
supună criticii constructive 
munca comitetului, să arate în 
ce măsură acesta a răspuns 
cerințelor multilaterale ale 
utemiștilor. Discuțiile nu vor 
trebuie să fie sterile. De ase
menea în discuții vor trebui 
făcute propuneri concrete, me
nite să îmbunătățească munca 
în viitor. Cele mai inte
resante propuneri se vor 
transforma în hotărîri ale a- 
dunării generale, care vor re“ 
prezenta de fapt programul 
de lucru al viitorului comitet.

Adunările de dări de seamă 
și alegeri sînt chemate sa a- 
leagă noile organe de condu
cere U.T.M. Este un lucru cu
noscut că de devotamentul și 
priceperea acestui colectiv de 
conducere depinde în mare 
măsură succesul muncii orga
nizației respective. De aceea 
alegerea noului organ de con
ducere trebuie făcută cu mul
tă răspundere. Există uneori 
tendința ca indiferent de re
zultatele obținute de vechii 
membrii 41 comitetului, cu o- 
cazia adunării de alegeri ei 
să fie înlocuiți. Acest lucru 
este profund dăunător muncii 
de organizație. în anul aces
ta marea majoritate a tova
rășilor din conducerea orga
nizațiilor U.T.M. au muncit 
bine. Nu se poate contesta 
însă că o parte din ei, pe lin
gă rezultatele pozitive au avut 
și lipsuri in muncă. Aceștia 
trebuie criticați în adunare 
pentru greșelile săvîrșite. Dar 
chiar și cei care au fost cri
ticați pot fi propuși și aleși 
în noile organe de conducere 
(bineînțeles dacă se consideră 
că ei merită această încrede
re). Acest lucru asigură con
tinuitatea in munca organi
zației, nu lasă să se iroseas
că o experiență folositoare. 
Dar. așa cum e firesc. în fie
care an noi promoții de ute
miști completează rîndurile 
cadrelor de conducere ale or
ganizației. Sînt acei utemiști 
— băieți și fete —, care și-au 
cîștigat încrederea și prețui
rea colectivului, care și-au în
deplinit bine sarcinile încre
dințate. care au dovedit ini
țiativă și au muncit cu pa
siune atit în producție cît și 
în munca de organizație. Cu 
cît adunarea de alegeri va fi 
mai exigentă, cu atît viitorul 
comitet va întruni în rîndurile 
sale pe cei mai buni utemiști- 
Adică vor fi aleși un număr co
respunzător de muncitori, mem
bri și candidați de partid, 
fete, la țară utemiști cu pres
tigiu, tineri care și-au termi
nat stagiul militar, tineri a- 
parținind minorităților națio
nale, tovarăși care sînt legați 
nemijlocit de procesul de pro
ducție specific unității de mun
că respective etc.

Și în această privință tre
buie avut însă în vedere să se 
respecte prevederile statutului 
nostru. Sînt cazuri în momen
tul de față cînd organizații 
de bază sub 500 de membrii 
au constituit comitete U.I.M., 
iar pe secții organizații de 

Poloniei. Ca o replică pozitivă 
la legenda mînăstirii Argeș, ceea 
ce ziua se surpa, noaptea se clă
dea la loc. Ioan Albert a plecat 
fără glorie — și pe Urmă au fost 
acei cumpliți codri ai Cosminu- 
lui...

Drumuri curățate de tîlhari, 
libere pentru neguțători cu cher- 
vanele lor; pravile noi și jude
cate mai drept pentru răzeși; 
privilegii pentru oei ce lucrau la 
sporirea meșteșugurilor; o oas
te de care s-a frînt lăcomia, vic
lenia, trufia și invidia numero
șilor vrăjmași.

„Io Ștefan Voevod“...
Amintirea leului Moldovei e 

vibrație de-a lungul secolelor.
Timpul nu izbutește să altere

ze chipul acesta. Timpul cuprin
de cu grijă sub o cupolă de sti
clă, Putna și chilia scobită în 
piatră a lui Daniil Sihastrul, ce
tatea SuceVei și cîntecele ce-i 
pomenesc eroul, piatra arcașului 
pomenit ca Petrus Artifex și să
gețile din muzeele raionale, 
Cîmpia Direptății și pisaniile 
domnești sub capul de bour. Cel 
mult dacă, uneori, timpul îndrăz
nește să se plieze ușor în fața 
aparițiilor modeme. Iată, pe dea
lul Spătăreștilor, la hotarul Făl
ticenilor cu Baia, pe culmea ce 
domină văile domoale, aoolo, la 
zisa Movilă a Ciumaților, se a- 
flă acum un punct geodezic. Con
turul trepiedului se profilează 
schematic pe cer. Cu cinci vea
curi în urmă, pe aceeași înălțime 
cu nume sinistru se aprindeau 
focurile, vestind prin semnal lu
minos apropierea dușmanului. 
Atunci și acum oamenii privesc 
într-acolo. Cu alt mijloc și pen
tru cu totul altceva, timpul fixea
ză și astăzi aceeași cotă, așa cum 
s-a deprins s-o facă încă din 
vremea glorioasă a părintelui ță
rii Moldovei.
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bază, cu toate că in statut se 
Erevede clar că comitete

I.T.M. se pot constitui numai 
in acele intreprinderi, institu
ții, școli și institute de invă* 
țămint superior unde numărul 
membrilor este mai mare de 
500. Numai in aceste cazuri 
pe secții, facultăți etc., se pot 
constitui organizații de bază.

In reușita adunărilor de 
dări de seamă și alegeri un 
ro. important il au comitetele 
raionale și orășenești U.T.M. 
In perioada pregătitoare, or
ganizațiile de bază vor trebu> 
temeinic ajutate. Acest ajutor 
nu trebuie confundat insă cu 
dădăceala. Comitetele organi
zațiilor de bază, vor trebui a- 
jutate să se orienteze bine in 
alegerea problemelor pe care 
le vor pune in discuția adu
nării, dar aceasta nu înseam
nă să li se impună anumite 
puncte de vedere, or instruc
torii comitetului raional să se 
substituie organului respectiv. 
De asemenea, comitetele raio
nale și orășenești vor trebui 
să vegheze la respectarea de
mocrației interne de organiza
ție, astfel încît fiecare utemist 
să-și poată exercita drepturile 
prevăzute in statut,

imediat după terminarea a- 
dunărilor de alegeri, comite
tele raionale, orășenești și co- 
mitelele orășenești de subordi
ne raională vor trebui să con
firme noile organe alese, să 
le ajute să-și organizeze de 
îndată munca. Pe această li
nie trebuie avut in vedere că 
se mai fac incă multe greșeli, 
că sînt incă multe confuzii. 
Vor fi birouri și comitete 
U.T.M. care vor aștepta poate 
să li se dea de sus a listă cu 
titlurile și responsabilitățile 
pe care să și le poată împărți. 
Vor fi poate șl comitete raio
nale sau orășenești tentate să 
facă un astfel de lucru. E bine 
să Înțelegem că un astfel de 
procedeu nu ajută, ci din con
tră, el duce la șablonizarea 
muncii, la uniformizarea ei. 
Comitetele raionale și orășe
nești U.T.M. trebuie să ajute 
organele nou alese să-și orga
nizeze munca, să-și împartă 
răspunderile în conformitate 
cu nevoile concrete, reale ale 
fiecărei organizații de bază. 
Nu se incalcă cu nimic nor
mele organizatorice ale U.T.M. 
dacă repartizarea sarcinilor 
într-un comitet nu seamănă 
cu repartizarea sarcinilor din 
comitetul unei alte organizații 
de bază. Totul , este ca orga
nizarea muncii în cadrul co
mitetului U.T.M. să servească 
cu succes ridicării activității 
organizației. Odată cu aceas
ta comitetele raionale și oră
șenești trebuie să asigure in
struirea temeinică a organe
lor nou alese, să Ie ajute să 
treacă de Îndată la îndeplini
rea hotăririlor adunării de a- 
legeri.

Adunările de dări de seamă 
șl alegeri urmăresc ridicarea 
întregii munci de organizație 
pe o treaptă superioară. De 
aceea pregătirea, precum și 
desfășurarea adunărilor nu 
trebuie să excludă îndeplini
rea celorlalte sarcini de or
ganizație, ci dimpotrivă tre
buie să ducă la o îmbinare 
armonioasă. Bine organizate 
și conduse, alegerile vor con
tribui la atingerea acestui 
scop.
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Noul cămin studențesc din Galați

Deschiderea 
filmului

Cu prilejul Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice, vineri seara a avut 
loc la cinematograful „Patria" 
din Capitală, deschiderea Festiva
lului filmului sovietic.

La festivitate au asistat tova. 
rășii acad. At anas e Joja, ministrul 
învățămîntului și Culturii, Con» 
stanța Crăciun și C. Nicuță, ad- 
juncți ai ministrului Tnvățămîntu- 
lui și Culturii, A. Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, acad. Iile Murgulescu și Oc. 
tav Livezeanu, vicepreședinți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., P. 
Țugui, personalități ale vieții ar
tistice, precum și un public nume
ros.

întâlnire cu vechi 
luptători revoluționari 

participanți 
la Revoluția din 1917

Vineri seara, sala de festivități 
a Institutului de construcții din 
Capitală a găzduit o adunare 
deosebită : întâlnirea a numeroși 
cetățeni din raionul „23 August** 
cu bătrânii luptători revoluționari 
Ștefan Panaitescu și Enache Zam
fir, foști ostași ai Armatei Roșii 
în zilele Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie.

Solii poporului frate
Cu mare entuziasm, peste 1.000 

de activiști de partid, propagan
diști și elevi ai școlilor de partid 
din Capitală au primit vineri după, 
amiază în mijlocul lor pe mem
brii delegației sovietice la Luna 
prieteniei romîno-sovietice, A. V. 
Bielîșev și P. L. Kulbaka, în 
cadrul întîlnirii care s-a desfă
șurat în aula Facultății de 
științe juridice.

(Urmare din pag. l-a) 
pot produce — să zicem — ace
leași cantități de oțel, de cărbune, 
de petrol etc., și cu toate acestea, 
să existe o deosebire între aceste 
țări în ceea ce privește puterea 
lor economică, din cauza deosebi
rilor în ceea ce privește produc
ția pe cap de locuitor.

Această problemă este extrem 
de importantă, pentru că ea ne 
arată că acolo unde producția pe 
cap de locuitor este mai mare, în
seamnă că productivitatea muncii 
este mai ridicată.

Acolo unde producția bunuri
lor de consum pe cap de locuitor 
este mai mare există condițiuni 
pentru ca nevoile oamenilor să 
fie mai bine satisfăcute.

Unul din obiectivele mari ale 
dezvoltării economice a U.R.S.S. 
este ca într-un termen istoric 
scurt să ajungă din urmă și să 
depășească cele mai înaintate țări 
capitaliste în ce privește produc
ția pe cap de locuitor.

Rezultatele de pînă acum dove
desc că Țara Sovietică dispune de 
toate condițiile necesare pentru 
atingerea acestui obiectiv. Din 
anul 1913 și pînă în 1956 produc
ția întregii industrii calculată pe 
cap de locuitor a crescut de 21 
de ori.

în timp ce în 1913 producția 
industrială pe cap de locuitor era 
în Rusia de 13—14 ori mai mică 
decît în S.U.A., iar în 1937 de 
6,5 ori, în prezent ea este de nu
mai 2,6 ori mai mică.

Astfel în aceste patru decenii 
rămînerea în urmă a U.R.S.S. față 
de S.U.A. s-a micșorat de 5 ori.

Succesele uriașe obținute de 
statul sovietic în dezvoltarea in
dustriei grele au creat o bază pu
ternică pentru o largă dezvoltare 
a producției bunurilor de con
sum popular. Din anul 1913 și 
pînă în 1956 producția pe cap 
de locuitor a bunurilor de con
sum a crescut de 8,2 ori. Aceste 
succese remarcabile ne indică un 
înalt nivel al productivității 
muncii. Socialismul creează toate 
condițiile pentru creșterea siste
matică a productivității muncii. 
Aceste condiții își găsesc expresia 
în introducerea tehnicii noi, în 
însușirea experienței înaintate, în 
ridicarea calificării și a nivelului 
cultural al muncitorilor. Producti
vitatea medie anuală a muncii 
muncitorilor în industria U.R.S.S. 
a crescut în 1956 în comparație

Festivalului 
sovietic

A fost de față delegația de ci
neaști sovietici care ne vizitează 
țara cu prilejul Festivalului fil
mului sovietic în frunte cu A. S. 
Feodorov, directorul producției de 
filme, membru în Colegiul Minis
terului Culturii al U.R.S.S.

Au asistat A. F. " ' 
cinat cu afaceri 
Uniunii Sovietice, 
siuni diplomatice 
București și alți 
pului diplomatic.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de tov. G. Macovescu, direc
torul general al Cinematografiei 
din Ministerul învățămîntului șt 
Culturii.

Tov. A. S. Feodorov a rostit apoi 
un cuvtnt de salut în numele ci
neaștilor sovietici.

Tinăra artistă sovietică Roza 
Makagonova, cunoscută spectatori
lor noștri din filmele „Departe de 
Moscova", „Școala curajului" și 
„O vară neobișnuită" a rostit apoi 
cîteva cuvinte de salut în limba

Kabanov, tnsăr- 
ad-interim 
șefii unor 
acreditați 

membri ai

al
mi

la 
cor-

lor noștri din fi _
Moscova", „Șc~ '
„O vară neobișt___  „
cîteva cuvinte de salut 
romînă.

Cineaștilor sovietici li 
rit buchete de flori.

Festivalul s-a deschis 
„Prologul".

fost

s-au ofe-

cu filmul

(CISEMATOGHAFE)
Aleks Newskl—PATRIA; O mică în. 

tîmplare - REPUBLICA, V. ALEC- 
SANDRI, BUCUREȘTI ; Călătorie 
In tinerețe - MAGHERU, ELENA 
PAVEL, VOLGA ; Ghimpele — LU. 
MINA, 23 AUGUST ; Pentru pace 
- I. C. FRIMU, MAXIM GORKI ; 
Lissy - ÎNFRĂȚIREA INTRE PO- 
POARE ; Fiii munților — ALEX. 
POPOV ; Păianjenul de aur — 
ALEX. SAHIA, COȘBUC; Două 
victorii - VICTORIA, 1 MAI ; In 
toiul luptei - DOINA; O tntîm. 
plare la Benderath - N. BALCES- 
CU ; Aspecte de la Festivalul de 
Ta Moscova, complectare — A X-a 
ediție a campionatelor de atletism 
ale R.P.R. - TIMPURI NOI : Mis- 
terul din vechea mină — TINERE.

cu 1916 de aproximativ 9 ori, în 
condițiile reducerii duratei zilei 
de lucru, în timp ce S.U.A. au 
înregistrat o creștere doar de 
224 la sută. în ce privește ritmul 
creșterii productivității muncii, 
U.R.S.S. ocupă azi primul loc în 
lume.

Sînt suficiente chiar și numai 
puținele lucruri spuse pînă acum 
în legătură cu pașii foarte hotărîți. 
sistematici, consecvenți, pe care-i 
face Uniunea Sovietică pentru în
trecerea principalelor țări capita
liste în ce privește producția pe 

Marca torta economica 
a statului sovietic

cap de locuitor, pentru a ne da 
seama de cîtă dreptate avea Lenin 
cînd spunea : „Vom reuși să a- 
jungem din urmă celelalte state 
cu o repeziciune la care ele nici 
n-au visat".

Uriașul avînt 
al agriculturii

în ceea ce privește agricultura, 
în locul unei agriculturi fărîmi- 
țațe și primitive, cum exista pînă 
în momentul Marii Revoluții din 
Octombrie, în țara sovietică a fost 
creată o mare agricultură colhoz
nică, care permite folosirea în 
cea mai largă măsură a tehnicii 
agricole moderne și a științei a- 
vansate, dînd cantități uriașe de 
produse agricole. Astăzi există în 
Uniunea Sovietică aproximativ 
78.900 colhozuri mari, 8.000 sta
țiuni de mașini și tractoare, 4.800 
sovhozuri.

înzestrarea agriculturii sovietice 
cu tehnica cea mai înaintată a 
creat condițiuni pentru ridicarea 
agriculturii sovietice la un nivel 
necunoscut, și imposibil mai îna
inte. La începutul anului 1957 
în agricultura U.R.S.S. existau 
1.577.000 tractoare (de 15 C.P.), 
385.000 combine cerealiere, 631.000 
autocamioane și milioane de alte 
mașini agricole complexe.

Toate acestea creează condițiile 
unei agriculturi dezvoltate, condi
țiile obținerii unor recolte bogate 
la hectar. Au fost luate începînd
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DISPOZIȚIILOR
Uzinele „Steagul Roșu" din Ora

șul Stalin au o bogată tradiție 
sportivă ; unele echipe sportive 
create aici au căpătat, de-a lungul 
numeroaselor competiții oficiale, 
valoare ridicată. în uzină lucrea
ză peste 4000 de tineri care au 
la dispoziție posibilități pentru 
practicarea oricăror discipline 
sportive. Față de aceste posibilități 
și de numărul mare de tineri, ac
tivitatea sportivă de masă se des
fășoară însă destul de slab. Cerce- 
tînd planurile de acțiune ale co
mitetului U.T.M. din uzină (secre
tar tov. P. Cojocaru) se constată de 
la început că una din principalele 
cauze care duc la această stare, 
o constituie modul birocratic cu 
care membrii comitetului U.T.M. 
organizează activitatea de cultură 
fizică și sport a tineretului. Aproa
pe toate manifestările sportive care 
au loc în uzină sînt urmarea unor 
„dispoziții" venite de „sus". In 
acest fel sarcina de educare a tine
retului prin cultura fizica devine 
o obligație de moment și nicide
cum o acțiune politică organizato
rică permanentă pentru răspîndi- 
rea în masă a activității sportive. 
De aceea activitatea sportivă de 
masă capătă adesea o notă de 
formalism.

Nu de mult s-au încheiat compe
tițiile din cadrul Spartachiadei de 
vară. Participînd la spartachiadă, 
tinerii muncitori din uzină au 
creiat numeroase echipe de fotbal, 
de volei, șah, ciclism, manifestînd 
un deosebit interes pentru aceste 
forme de recreație și instrucție fi
zică. Aproape fiecare organizație 
de bază a avut în timpul sparta
chiadei echipa ei de fotbal și vo
lei. Dar, o dată terminată sparta- 
chiada, s-au dgtrămat și echipele. 
Stadionul de la centrul școlar al 
uzinei, care răsunase multă vreme 
de voioșia întrecerilor, s-a cufun
dat în liniște. Au trecut de atunci 
multe zile de odihnă și membrii 
comitetului U.T.M. n-au mai orga
nizat aici nici o întîlnire sportivă 
sau ore de antrenament. Pe de altă 
parte, deși cele mai multe probe 
din regulamentul Spartachiadei 
coincid cu probele complexului 
G.M.A., membrii comitetului UTM 
n-au folosit spartachiada pentru 
atragerea tinerilor la trecerea pro
belor complexului G.M.A. De alt
fel complexul G.M.A. e uneori cu 
totul uitat. Nici membrii U.T.M., 
nici secretarii birourilor organiza
țiilor de bază din uzină nu au o 
evidență a modului cum se desfă
șoară complexul G.M.A., nu con
trolează și nu îndrumă tinerii să 
participe la trecerea probelor.

întărirea sănătății, îmbunătățirea

TULUI, ARTA ; Primăvara pe stra
da Zarecinaia — GH. DOJA, MO. 
ȘILOR, ALIANȚA; Vultur 101 - 
GRIVIȚA, CONST. DAVID ; Căpl. 
tanul și eroul său — VASILE 
ROAITA; Inima cântă — CUL. 
TURAL ; încotro ? - UNIREA ; 
Călătorie misterioasă—FLACARA ; 
Ultima tntîlnire - MUNCA ; Echi
pajul vasului Nadejda — MIORIȚA 
OLGA BANCIC; Dosarul 306 - 
DONCA SIMO ; Noapte de carna
val - ILIE PINTILIE; El Iubeau 
viața - POPULAR; O vară ne- 
obișnuită - M. EMINESCU; Mi. 
kolka cel viteaz — LIBERTĂȚII, 
CENTRAL ; In calea trăznetutul — 
AUREL VLAICU.

în special din anul 1953 o serie 
de măsuri în vederea cointeresării 
materiale mai puternice a țără
nimii colhoznice în ridicarea pro
ducției.

De asemenea o măsură grandi
oasă care a fost luată și care este 
posibilă numai într-o țară socia
listă cum este Uniunea Sovietică 
este desțelenirea unor întinderi 
uriașe de pămînturi înțelenite, 
nelucrate, din Kazahstan, Altai, 
Siberia și din alte regiuni din 
Asia.

Rezultatele se concretizează în- 

tr-o suprafață de S6.000.000 hec
tare suplimentare, ceea ce depă
șește suprafața de însămînțare a 
culturilor cerealiere a nouă state 
europene luate împreună : Fran
ța, Italia, Germania occidentală, 
Austria, Belgia, Danemarca, Olan
da, Spania și Suedia.

O problemă importantă a agri
culturii sovietice o constituie pro
ducția animală, creșterea vitelor, 
producerea diferitelor produse de
rivate cum este laptele, carnea, 
lina etc.

Succesele și perspectivele de dez
voltare în viitor ale agriculturii 
au permis partidului și guvernului 
sovietic să pună în fața agricul
turii sovietice o sarcină grandioasă 
și de însemnătate istorică, anume 
aceea de a ajunge din urmă și de 
a întrece într-un viitor apropiat 
Statele Unite ale Americii în ceea 
ce privește producția de carne, 
lapte și unt pe cap de locuitor.

Este necesar, pntru a se putea 
îndeplini această sarcină, ca să 
crească producția de lapte cu 40 
la sută, iar producția de carne tre
buie să crească în proporții mai 
mari, și anume de 3,5 ori. Sarcina 
în ceea ce privește producția de 
lapte pe cap de locuitor va putea 
fi îndeplinită încă în anul 1958.

Totul pentru bunăstarea 
omului

Rezultatul dezvoltării industriei, 
agriculturii, este o creștere a ni- 

continuă a pregătirii fizice nu se 
pot realiza prin participarea oda
tă sau de două ori pe an la cros, 
prin trecerea cu indulgență a pro- 
bblor G.M.A. sau printr-un joc de 
volei ori fotbal în cadrul sparta
chiadei. Pentru a-si atinge scopul. 
ACTIVITATEA SPORTIVA DE 
MASA TREBUIE SA AIBA CON
TINUITATE ÎN DESFĂȘURAREA 
EI, ca și cea coinpetițională.

O altă cauză care duce la slaba 
activitate sportivă de masă în uzi
nele „Steagul Roșu“ e sistemul de 
planificare separată a acțiunilor

'biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Organizația U.T.M. 
de la uzinele „Steagul 
Roțu" din Orațul Stalin 

nu sprijină sportul 
de masă

.llllllllllllilillllllllllllllllllflllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllh, 

sportive pe de o parte de către 
comitetul U.T.M. iar pe de alta, 
de către comitetul de întreprinde
re. Membrii colectivului sportiv 
din uzinele „Steagul Roșu" (pre
ședinte tov. Ion Chihaia) se ocupă 
doar de sportul de performanță 
neglijînd masa tineretului.

E necesar ca acțiunile sportive 
ale tineretului (ca de altfel și 
cele culturale) să aibă la bază un 
plan comun și să tindă la atrage
rea cît mai multor tineri în 
activitatea de cultură fizică și 
sport. Comitetul U.T.M. în co
laborare cu comitetul de în
treprindere trebuie să găsească 
formele cele mai potrivite pen
tru asigurarea continuității în ac
tivitatea sportivă de masă. Una din 
aceste forme ar putea fi organiza

FOTBAL

Selecționata divizionară - 
Energia Petroșaoi

Echipa reprezentativă de fot
bal a țării noastre își continuă 
pregătirile în vederea meciurilor 
pe care le are de susținut cu 
Grecia și Iugoslavia din prelimi
nariile campionatului mondial.

Duminică după-amiază cu înce
pere de la ora 15,15 pe stadionul 
Dinamo selecționata divizionară 
va susține un meci cu echipa 
Energia Petroșani. Cu acest pri
lej în echip-a selecționată vor 
evolua și o serie de jucători ai 
clubului Casa Centrală a Arma
tei care urmează să se înapoieze 
astăzi în Capitală venind de la 
Belgrad.

LA DUBLIN

Irlanda B — Selecționata 
de tineret a R.P.R.

Astăzi la Dublin echipa selec
ționată de fotbal a tineretului 
din R.P.R. va susține un joc in
ternațional în compania echipei 
secunde a Irlandei (Eire).

Fotbaliștii romîni își vor tn- 

velului de trai, creșterea produc
ției de bunuri de larg consum, 
creșterea însăși a consumului 
populației.

Cifrele uneori sînt aride, reci, 
însă totuși cu ajutorul cifrelor 
putem să ne dăm seama în ce fel 
se dezvoltă economia unei țări și 
în cazul de față în ce fel se dez
voltă și se ridică nivelul de trai 
al populației Uniunii Sovietice.

Carnea și grăsimile au fost con
sumate în 1956 în proporție de 
162 la sută față de 1940 de către 
populația orășenească. Peștele și 

produsele de pește 192 la suta 
față de 1940, laptele și produsele 
lactate s-au consumat de peste două 
ori, ouă 186 la sută, consumul pe 
cap de locuitor la zahăr crește în 
1956 aproape de 2 ori față de 
1940. Consumul de țesături re
prezintă 194 la sută în anul 1956 
față de anul 1940, încălțămintea 
de piele 183 la sută.

Se îmbunătățesc continuu con
dițiile de locuit. Cine călătorește 
prin Uniunea Sovietică, cine trece 
prin marile orașe ale Uniunii So
vietice, este impresionat de numă
rul imens de șantiere de construc
ții de locuințe care se văd peste 
tot. în toate orașele se văd răsă
rind cartiere noi care se întind 
din ce în ce mai mult și care în
trec înseși orașele vechi în supra
față.

în anul 1957 vor fi date în fo
losință 46 milioane de metri pă- 
trați suprafață de locuit (locativă). 
Ca să ne dăm seama ce înseamnă 
acest lucru, vom spune că repre
zintă suprafața locativă a 6 orașe 
mari cum este orașul Kiev, capi
tala Ucrainei. Deci într-un singur 
an, anul 1957, vor răsări, ca să 
zic a$a, pentru nevoile de locuit 
ale populației, 6 orașe mari cum 
este Kievul.

★

Unde se află explicația acestei 
dezvoltări ?

Explicația dezvoltării uriașe a 
economiei Uniunii Sovietice stă 

rea pe bază de regulament a unor 
întreceri sportive cu caracter in
tern care să se desfășoare săptămî- 
nal pe întreaga perioadă a anului. 
Căpătînd oarecum aspectul oficial 
al competițiilor sistem campionat 
(tur și retur) și ai căror cîștigă- 
lori primind chiar titlul de cam
pioni ai uzinei, aceste întreceri ar 
atrage numeroși tineri muncitori. 
Astfel de campionate s-ar putea 
disputa nu numai Ia fotbal cum se 
întîmplă de obicei în unele uzine 
și instituții ci și la atletism, volei, 
tenis de inasă, tenis de cîmp. șah, 
triatlon modern (cuprinzînd pro
bele : natație, tir, cros) etc.

Atribuind culturii fizice un rol 
secundar, despărțind-o de îhtregul 
din care face parte : educația co
munistă a tineretului, membrii co
mitetului U.T.M. din uzinele Stea
gul Roșu au considerat că s-au 
achitat d sarcina ce le revenea 
în acest domeniu numai prin fap
tul că au ajutat la mobilizarea ti
nerilor la cutare sau cutare acți
une sportivă răzleață. Dar ei au 
uitat că organizația U.T.M. are da
toria să explice tinerilor însemnă
tatea practicării sportului și rolul 
sportului ca factor de întărire a 
sănătății. Organizația U.T.M. tre
buie să-i ajute pe tineri să în
țeleagă necesitatea unei dezvoltări 
fizice multilaterale. Și în acest 
scop gazetele de perete, ziarul de 
uzină și alte mijloace de propa
gandă pot și trebuie să fie fo
losite.

Principalul e însă oa membrii 
comitetului U.T.M. și secretarii bi
rourilor organizațiilor de bază din 
uzinele „Steagul Roșu" schimbîn- 
du-și atitudinea față de educația 
fizică a tineretului să dea impor
tanța cuvenită aspectului educativ 
al acestei activități.

V. BARAN

cheia turneul în Irlanda miercuri 
23 octombrie la Belfast, unde vor 
întîlni formația primă a Irlandei 
le Nord.

BASCHET
Brazilia a întrecut 

Paraguay
In turneul final al campionatu

lui mondial feminin de baschet 
joi seara la Rio de Janeiro echi
pa Braziliei a învins Paraguay 
cu scorul de 48—46 (27—25).

RUGBI

0 echipă din „B“ 
în finala Cupei

Duminică dimineața, cu înce
pere de la ora 10,30 pe terenul 
din Parcul Copilului se desfășoa
ră meciul final din cadrul „Cu
pei R.P.R.“ la rugbi între echi
pele bucureștene Energia I.S.P. 
și Energia M.T.D. Este pentru 
prima oară în istoria rugbiului 
din țara noastră cînd în finala 
„Cupei R.P.R.“ se califică o echi
pă — Energia M.T.D. — care.ac
tivează în campionatul catego
riei B.

(Agerpres)

în însuși sistemul socialist. Rezul
tatul principal al Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie este des
ființarea exploatării omului de că
tre om, desființarea relațiilor de 
producție capitaliste, prin națio
nalizarea fabricilor, prin faptul că 
fabricile, uzinele, minele, pămîn- 
tul au fost luate din mîinile ex
ploatatorilor și puse in mîinile oa
menilor muncii.

în același timp, a fost creată 
economia planificată, o economie 
liberă de anarhia pieței care îm
piedica înainte dezvoltarea liberă 
economieă a acestei țări. Unde s-ar 
afla economia Rusiei astăzi, dacă 
în 1917 această țară ar fi luat 
drumul de dezvoltare al unui stat 
burghez ?

Cît de convingător, cît de pu
ternic vorbesc realitățile despre 
uriașa forță transformatoare a lui 
Octombrie Roșu. Vechea Rusie 
înapoiată a devenit azi, un gigant 
industrial, țara celei mai mari 
hidrocentrale din lume, — hidro
centrala de la Kuibîșev — țara 
uzinelor automate, țara primei 
centrale atomo-electrice din lume, 
țara primelor avioane de pasa
geri cu reacție, țara care a lan
sat primul satelit artificial al pă- 
mîntului și a deschis astfel o 
nouă epocă în cucerirea naturii 
de către om.

Putem oare să ne închipuim 
Rusia industrială de astăzi, a doua 
putere industrială din lume, fără 
Marea Revoluție din Octombrie ? 
Putem să ne închipuim construi
rea unei asemenea industrii în 
condițiile continuării existenței 
regimului țarist sau ale unui re
gim burghez ?

Putem să ne închipuim oare 
agricultura mecanizată de astăzi a 
Uniunii Sovietice fără Revoluția 
Socialistă din Octombrie ?

Este evident că toată această 
dezvoltare economică care a făcut 
din Uniunea Sovietică al doilea 
stat din lume în ceea ce privește» 
dezvoltarea industrială, în ceea ce 
privește forța economică, acest 
fapt n-a fost posibil decît prinț 
înfăptuirea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, prin aceea, 
că puterea a trecut în mîinile cla
sei muncitoare, prin aceea că a- 
ceasta clasă muncitoare de 40 
de ani conduce destinele țării,



Complotul Imperialist
Împotriva Siriei

Armata siriană a luat măsuri 
pentru respingerea unei agresiuni DAMASC U "

TASS transmite : i 
declarația lui Sabri Asali, ’primul 
ministru al Siriei. în care s^ spune 
printre altele : „Pentru indepen
dența și suveranitatea noastră am 
făcut multe sacrificii și DACțS SE 
VA SĂVÎRȘI O AGRESIUNE 
ÎMPOTRIVA NOASTR*Ă Șl A 
INDEPENDENȚEI NOASTRE, 
ÎNTREGUL NOSTRU POPOR 
SE VA RIDICA ÎN APĂRAREA 
LIBERTĂȚII ȚĂRII SALE“.

„Nu vom fi singuri în această 
luptă, ia continuat Asali. Egiptul 
frate a și trimis trupele sale care 
vor participa împreună cu forțele 
armate siriene la respingerea unei 
eventuale agresiuni. Toate statele 
prietene iubitoare de libertate sînt 
de partea noastră. Nu vrem răul

Se examinează oportunitatea decretării 
mobilizării generale

DAMASC 18, (Agerpres). — anunțat distribuirea de arme stu- 
’ - • ■’ " - denților de la universități și din

școlile secundare care vor face în 
curînd exerciții pentru mînuire^ 
armelor. Ziarul relevă faptul că 
partidele de opoziție au anunțat 
guvernul că sprijină toate măsu
rile menite să facă față situației 
actuale.

18 (Agerpres). — nimănui și bunele noastre inten- 
L : Ziarele publică ții sînt cunoscute lumii întregi. 

Faptul că Uniunea Sovietică este 
de partea noastră constituie fără 
îndoială cea mai mare dovadă a 
justeței poziției noastre și a nă
zuinței noastre spre pace“.

Generalul Afif Bizri, șeful sta
tului major al armatei siriene, a 
făcut următoarea declarație repre
zentanților presei : „ARMATA SI
RIANĂ A LUAT TOATE MASU
RILE DE PREGĂTIRE PENTRU 
RESPINGEREA ORICĂREI A- 
GRESIUNI CARE AR PUTEA 
AVEA LOC ÎMPOTRIVA SIRIEI. 
Urmărim cu atenție evoluția eve
nimentelor pentru a nu fi luați 
prin surprindere. Știm cum tre
buie să ne apărăm țara Și liber
tatea".

Ziarul sirian „Al-Alam“ scrie că 
guvernul Siriei examinează în pre
zent oportunitatea decretării mo
bilizării generale pentru a face 
față primejdiei unei agresiuni im
perialiste. De asemenea ziarul 
„Al-Kabas“ relatează că ministrul 
educației naționale, Hani Sbai, a

împe- 
apăra-

arabe in lupta lor justă 
triva imperialismului, în 
rea independenței lor naționale. 
Poporul chinez ca și poporul so
vietic se află cu fermitate de 
partea poporului sirian.

AVERTIZAM CU TOATA SE
RIOZITATEA PE IMPERIA
LIȘTII AMERICANI: DACA 
VREȚI NEAPĂRAT SA ÎNCE
PEȚI JOCUL CU FOCUL, VA 
AȘTEAPTA O SOARTA TRISTA!

Poporul libanez este de 
partea poporului Siriei
BEIRUT 18 (Agerpres). — 

Ziarul. „Telegraph” publică decla
rația „Frontului Național" al Li
banului în legătură cu continuarea 
concentrării de trupe turcești la 
fronțierea Siriei. In declarație se 
spune că .aceste acțiuni constituie 
un atentat împotriva independen
ței și suveranității Siriei. Ele con
travin spiritului $1 literei Cartei 
O.N.U.

„Frontul Național", se spune în 
declarație, aprobă întrutotul so
sirea trupelor egiptene în Siria 
în conformitate cu acordul siriano- 
egiptean cu privire la apărarea 
comună. In 
niază că 
ESTE DE 
SIRIEI.

declarație se subli- 
POPORUL LIBANEZ 

PARTEA POPORULUI

R. P.

Seară închinată 
prieteniei romîno-sovietice 

la Moscova

A in
Chineză sprijină poziția U.R.S.S 
problema Orientului Mijlociu

18 (Agerpres). —TASS

■ MOSCOVA 18. — Corespon
dentul Agerpres transmite • în 
cadrul vizitei pe care delegația 
A.R.L.U.S., condusă de acad. prof. 
P. Constantinescu-Iași o face în 
U.R.S.S. cu prilejul Lunii priete
niei romîno-sovietice, la 18 octom
brie în Palatul de cultură al uzi
nei metalurgice „Secera și Cioca
nul" din Moscova a avut loc o 
seară închinată prieteniei romîno- 
sovietice.

în holul palatului a fost des
chisă o expoziție de cărți și re
viste romînești traduse în limba 
rusă, precum și o expoziție de fo- 

oglindind realizările Re- 
Popular* Romîne în flo- 
industriei construcțiilor, 
sănătății publice, al ar-1

tografii 
public ii 
meniul 
ocrotirii 
tei etc.

PEKIN
transmite: în seara zilei. de 17 
octombrie P. F. Iudin, ambasa
dorul U.R.S.S. în R. P. Chineză, 
a oferit o mare recepție în cin
stea delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. condusă de A. R, 
Aristov.

La recepție a luat cuvîntul 
A. B. Aristov care a subliniat că 
în dezvoltarea cu succes a 
U.R.S.S. și R.P. Chineze un rol 
important îl are alianța și prie
tenia frățească dintre popoarele 
sovietic și chinez care se bazea
ză pe comunitatea de interese în 
lupta pentru victoria socialismu
lui și comunismului, pentru pace 
in întreaga lume.

în cuvîntarea sa de răspuns 
Liu Șao-ți, președintele Comite
tului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, a declarat printre 
altele :

Imperialismul american contî-

nuă să pună în practică în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu pla
nurile sale agresive pentru a 
răspindi „doctrina Eisenhower". 
După eșecul unei serii întregi de 
intrigi îndreptate spre răsti •.ma
rea guvernului din Siria, impe
rialiștii americani ațiță în pre
zent Turcia pentru pregătirea 
unui atac armat împotriva Si
riei. Situația continuă să r.i- 
mină foarte încordată.

Această încordare nu numai 
că amenință în mod serios inde
pendența și securitatea Siriei șl 
a altor țări din Orientul Mijlo
ciu și Apropiat, ci amenință de 
asemenea în mod serios pacea 
și securitatea din întreaga lume.

Poporul chinez sprijină pe de
plin declarațiile conducătorilor so
vietici în care aceștia condamnă 
pe imperialiștii americani șl 
Turcia și le dau un avertisment 
și afirmă că sprijină cu hotărîre 
poporul sirian și toate popoarele

★

BEIRUT 18 (Agerpres). — A- 
genția Franco Presse relatează 
că fostul prim-ministru libanez, 
Rașid Karame. și alți patru depu- 
tați au prezentat Camerei liba
neze o rezoluție în care cer gu
vernului să pună toate mijloacele 
sale politice și militare la dispo
ziția Siriei „a cărei independență 
constituie o garanție a indepen
denței Libanului".

POZIȚIA IORDANIEI
BEIRUT 18 (Agerpres). TASS 

transmite : Potrivit relatărilor pre
sei, regele Iordaniei Husein a in
vitat pe reprezentanții diploma
tici ai S.U.A., Marii Britanii șl 
Turciei și le-a declarat că orice 
agresiune împotriva Siriei va fi 
considerată de Iordania ca o agre
siune împotriva Iordaniei. Regele 
a adus la cunoștință această po 
ziție a Iordaniei și reprezentanți
lor diplomatici ai țărilor arabe.

La închiderea ediției
PJîngerea Siriei 

a fost înscrisă pe ordinea 
de zi a Adunării Generale 

a 0. N. U.
NEW YORK 18 (Agerpres). 

Comitetul Politic al Adunării 
Generale a Organizației Nați
unilor Unite a hotărît în unani
mitate înscrierea pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a 
plîngerii Siriei împotriva ame
nințărilor din partea Turciei.

Nave de război 
americane la Izmir

Construirea orașului Dimitrovgrad constituie una din reali
zările însemnate obținute de poporul frate bulgar in anii re
gimului democrat-popular. Este demn de reamintit că acest 
oraș s-a înălțat dlr. temelii prin munca entuziastă a tinerilor.

în fotografie: Combinatul chimic de la Dimitrovgrad noap
tea.

LONDRA 18 (Agerpres). — 
După cum anunță corespon
dentul din Istanbul al agen
ției Reuter, la 18 octombrie a 
sosit la Izmir un grup de nave 
de război americane, printre 
care și crucișătorul „Canber
ra".

dice al Academiei R.P. Romîne, 
Gh. Vasilichi, președintele Uniu
nii Centrale a. Cooperativelor 
Meșteșugărești, arhitect Nîcolae 
Bădescu, adjunct al ministrului 
Construcțiilor • ș« Materialelor 
de Construcții, Kovacs Gyorgy, 
scriitor, vicepreședinte al Corni- 

__  ___ _ r___ . siei pentru cultură și învățămînt 
tații: acad? dr. Ștefan S. Nico- a Marii Adunări Naționale, dr. 
Iau. membru al Prezidiului Aca
demiei R. P. Romîne, președin
tele secției de științe medicale 
a Academici, vicepreședinte al 
Comitetului grupului parlamen
tar pentru relațiile de prietenie 
romîno-franceze, prof. univ. Tra
ian lonașcu, președintele Comi
siei juridice a Marii Adunări Na
ționale. director științific adj net 
al Institutului de cercetări juri-

La invitajia grupul :i parla
mentar franco-romîn din Aduna
rea Națională Franceză, vineri 
seara a părăsit Capitala plecind 
spre Paris o delegație a Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romî
ne care va face o vizită in 
Franța.

Din delegație fac parte depu-

Gabriela Bernachi. director gene
ral în Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, Geo Bogza, 
scriitor, membru al Academiei 
R. P. Romine și Mihai C. Ion, 
învățător.

Membrii delegației fac parte 
din grupul parlamentar pentru 
relații de prietenie romîno-fran- 
ceze din Marea Adunare Națio
nală a R.P. Romîne.

(Agerpres)

PENTRU URMĂTOARELE 
TREI ZILE ÎN ȚARA: Vreme 
caldă și frumoasă. Innourări 
parțiale și ploi locale se vor pro

duce in nordul țării. Vint în ge
neral slab. Temperatura în creș-

tere: minimele vor oscila între 
2 și 12 grade și numai local vor 
coborî la 0 
fi cuprinse 
Pe alocuri,

grade; maximele vor 
între 16 și 24 grade, 
ceață dimineața.

LOTO C E NT R A L
La tragerea Loto Central din 

seara zilei de 18 octombrie 1957, 
au foet extrase din urnă urmă
toarele 9 numere:

27 8 65
de
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țară este de 1.950.216

47 7
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Astăzi și mîine satelitul va trece
pe deasupra Bucureșfiului

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS. transmite : La 18 oc
tombrie ora 18, satelitul și racheta purtătoare au înconjurat 
de 205 ori pămîntu!, parcurgînd o distantă de aproximativ 
9 milioane kilometri.

In dimineața zilei de 19 octombrie, racheta purtătoare va 
fi înaintea satelitului cu aproximativ 24 minute, sau cu 
11.000 kilometri ; spre seara ziltf de 19 octombrie, racheta va 
trece cu aproximativ 27 minute înaintea satelitului fiind la o 
distantă de aproximativ 12.400 kilometri de acesta; racheta 
purtătoare va trece la 6,75 grade longitudine estică de satelit.

In ziua de 19 octombrie satelitul va trece deasupra orașului 
București la ora 20,40, iar în ziua de 20 octombrie la ora 
04,S7 (ora Moscovei).

Perspective luminoase în domeniul 
gravimetrlel

de atracție, precum șl devierile de 
la aceasta (așa numitele ano- 

" “ ’ ‘ Cercetînd
artificial

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : Intr-o convor
bire cu un corespondent al agen- malii gravitaționala), 
ției TASS, Mihail Molodeanski. cu ajutorul satelitului -......—
membru corespondent al Acad?- repartiția pe continente și în ocea- 
miei de Științe a U.R.S.S. spe- ne a întinselor regiuni cu^anoma- 
cialist în domeniul gravimetrici, 
a declarat că observațiile efec
tuate asupra satelitului artificial 
vor da posibilitatea de a se ajun
ge la rezultate Importante în do
meniul gravimetrici terestre și de
terminării cu precizie a formei 
pămintului.
Compararea traiectoriilor cîtorva 

sateliți artificiali va permite să 
se precizeze dimensiunile planetei 
noastre, valoarea medie a forței

lii gravitaționale: vom obține pre
țioase informații despre oscilațiile 
densității din interiorul pămîntu- 
lui și vom putea preciza concep
țiile noastre despre structura 
scoarței pămintului.

Cunoscînd viteza de mișcare a 
sateliților, se, vor putea măsura 
ușor și precis distanțele dintre di
feritele puncte ale globului pămîn- 
tesc.

OCOOCCOO PE SCURT

NEW YORK. La bursa de la 
New York cursurile acțiunilor au 
început din nou să scadă simțitor. 
Numai în cursul zilei de 17 oc. 
tombrie valoarea totală a acțiuni- 
lor cotate la bursă a scăzut 
miliarde de dolari.

CAIRO. După cum anunță 
ț:_ 
vizită oficială de două zile , 
dintele Vecei Executive Federative 
a R.P.F. Iugoslavia, Vukmano- 
vici.

HELSINKI. La 18 octombrie Sei
mul finlandez a respins cu majo
ritate de voturi cererea guvernului 
de a i se acorda vot de încredere. 
Ca urmare a votului, președintele 
consiliului, Sukselainen, a prezen. 
tat demisia cabinetului.

WASHINGTON. Biroul de Sta- 
tistică al S.U.A. a anunțat că, po
trivit ultimelor date statistice, la 1 
septembrie populația Statelor Unite 
se ridică la 171.790.000 de locui
tori.

DAMASC. Ministerul Afacerilor 
Interne al Siriei a comunicat că 
populația Siriei este de 4.100.000 
de oameni.

cu 3,5

CAIRO. După cum anunță agen
ția Taniug, la Cairo a sosit într-o 
vizită oficială dc doua z!!c preșe.

XXXXXX5O

VARȘOVIA. După cum transmite 
agenția PAP, Gpmisia centrală a 
controlului de partid a C.C. al 
P.M.U.P. a examinat dosarele ce
lor 17 membri și candidați de par
tid, care au lucrat la redacția' sap. 
tămînalului ,,Po Prostu“. Activita
tea dusă în ultimele luni de mem
brii de partid de., la redacția revis
tei ..Po Prostu" arată că ei nu 
au îndeplinit hotărîrile plenarelor 
a 8-a și a 9-a ale C.C., au alune
cat pe poziții antisocial’ste și bur- 
gheze și au pășit pe calea luptei 
de grup împotriva liniei partidului.
10 membri ai redacției ,,Po Prostu“ 
au fost excluși din rîndurile 
P.M.U.P. Unei serii de. persoane
11 s-a dat mustrare cu avertis- 
ment.

LONDRA. Președinția Consiliu
lui de Miniștri al Marii Britanii 
a dat publicității în seara de 17 
octombrie un comunicat în care 
se anunță că primul ministru bri
tanic, MacMillan, va pleca lu 
Washington in ziua de 22 octom
brie pentru tratative cu președin
tele Eisenhower.

Criza de quvern de lun^ă cu atîiea consecințe dat în ultimii cîțiva ani au adop-mice comune, dar 
pentru Franța. De atunci o serie 

din Franța continua d/n partidele cu tendință democra.
tică au syffrit mari prefaceri, au 
cunoscuL grele fiămîntări, pierderi 
de prestigiu, în urma, acceptării de 
compromisuri cu'forțele de dreapta, 
a faptului că s-au înclinat în fața 
celor d.ouă sute de familii din um. 
bră ale marilor capitaliști și mai- 
ales (i fața ^dictatului american. 
Așa s-'au petrecut lucrurile cu par-, 
t:2' ___ 'S " L
partidul radical și cel radical-so- 
cialist. Aceste lucruri au determi. 
nat măcinarea sterilă și divizarea 
forțelor democratice, constituind 
astfel o piedică foarte mare și di
ficilă în calea unei lupte comune 
pe bază de unitate pentru binele 
și progresul Franței, a tuturor for.

PARIS 19 ora 0,13 (A-,
gerpres). — Adunarea Na- < 
țională Franceză nu a acor- ] 
dat votul de învestitură ce-?’ 
rut de Antdine Pinay, lide- < 
rul grupului independenți- ] 
lor, care fusese însărcinat < 
cu formarea noului guvern.

In felul acesta, criza de ] 
guvern din Franța continuă, j

♦ fferp
J tioni

Din nou, încercările de a forma 
un guvern în Franța au capotat. 
Acolo, un guvern va putea fi 
alcătuit datorită unor alianțe înj
ghebate pentru moment între di. 
feritele partide de coloratură drepto. 
centristă din necesitatea de a avea 
totuși o echipă guvernamentală 
care să rezolve treburile curente. 
Acest nou guvern — indiferent cine 
ar sta în fruntea lui —.nu va re. 
zolva însă criza politică franceză 
ce durează de peste un deceniu, 
criză ce se agravează cu vremea 
și care, în limitele impuse de anu- ^au “avut de grzzc
mite cercuri politice, nu va putea probleme în fața cărora s-a aflat 
fi rezolvată. In aceste condiții cind _ r—*
a devenit evidentă deosebita gra. 
uitate a crizei și mai ales a con. 
secințelor ce decurg din ea, e ne. 
cesară o analiză a situației poli
tice franceze actuale, situație ce 
poate fi caracterizată ca o lungă 
și irezonabilă criză politică.

începutul actualei stări de lu. 
cruri poate fi identificat cu mo. 
meniul în care cercurile reacțio
nare franceze, ajutate îndeaproape 
de imperialiștii americani, au de. 
terminat ruperea alianței dintre 
principalele forțe politice ce au 
luptat împotriva fascismului. Des. 
trămarea guvernului de unitate na- 
țională, care a realizat o seamă de 
reforme sociale și politice impor
tante, a coincis cu punctul de cri. 
ză, ce avea să aibă o durată atlt

. tat o atitudine extrem de rigidă, mană în cadrul pieții comune, 
mai clar, o atitudine de înăbușire * 7 J

• sîngeroasă a aspirațiilor către in
dependență ale poporului algerian. 
Sub pretextul că Algeria ar pre- 

, zenta o situație diferită față de 
alte colonii, întrucît acolo e sta. 
bilit un număr mai mare 'de fran. 
cezl, guvernele de la Paris au con
tinuat politica de represiune, ne.

' voind să cedeze o colonie care are 
: uraniu, petrol, terenuri agricole și 

tidul socialist francez (S.F. I.O.). cu alte bogata. Fată de problema al.
*......................................... geriană partidele din coaliția gu

vernamentală manifestă atitudhii 
diverse, de la colonialismul cel 
mai fățiș, reprezentat de indepen
denții de dreapta al căror exponent 
este și Pinay, pînă la o anumită 
înțelegere față de poporul alge, 
rian, pînă la admiterea unei anu-

1 Comentariul ZJLEI
țelor progresiste și de stingă. In 
toți acești ani de criză, partidele 
politice de guvernămînt, aflate sub 
influența celor mai îndărătnice 
cercuri financiare și a colonialiștilor 

' '» răspuns unor grave
r................ _ t__  _.. t
■Franța. Principală a fost atitudi
nea diferitelor partide participante
— de.a lungul acestor ani de criză
— la diversele coaliții guvernamen. 
tale, față de politica colonială și 
față de înarmare. Cele două pro
bleme sînt strîns legate între ele. 
Acești ani au fost plini de încercă, 
rile disperate făcute de unele gu- 
verne și partide franceze, de a 
menține imperiul colonial francez 
și de a înăbuși lupta de eliberare 
și independență națională a popoa
relor din colonii. Cu toate aceste 
încercări, Franța a pierdut colo, 
niile din Indochina, a pierdut Ma. 
rocul și Tunisul și a fost silită să 
acorde altor colonii — ca de pildă, 
celor din Africa de vest — anumite 
drepturi. Față de Algeria, însă, 
guvernele franceze ce s-au perin.

mite autonomii algeriene, ba chiar* 
în unele cercuri restrlnse radicale, 
la recunoașterea principiului auto, 
determinării. Această diversitate de 
păreri, dar mai cu seamă opoziția 
înverșunată a cercurilor de dreapta 
față de o rezolvare cit de cit rezo
nabilă ,a problemei algeriene, opo. 
ziția chiar față de elastica lege, 
cadru a guvernului Maunoury ce 
promitea o vagă autonomie, a de
terminat, împreună cu politica fis. 
cală și cea agricolă, căderea ulti. 
mului guvern*

Situația politică din Franța, mai 
precis criza politică, este agravată 
și de situația grea financiară. La 
aceasta își dau concursul cursa 
înarmărilor, politica agresivă dusă 
în cadrul alianței atlantice, pier
derile materiale șl morale avute 
în urma agresiunii împotriva Alge, 
riei, p'rivilegiile impuse de ameri. 
câni pentru produsele lor și în 
sfîrșit, concurența germană, pre
siunile exercitate de către Ger. 
mania occidentală asupra Franței 
și consecințele unei politici econo-

Aceste elemente inexistente sau 
numai în embrion acum zece ani 
s-au dezvoltat îngrijorător alcă
tuind un nod greu de dezlegat, un 
adevărat nod gordian. Cu vorbe 
cu mijloacele vechi ale guvernelor 
de pînă acum, nu se va putea însă 
tăia acest nod. Cu un nou guvern, 
pe bazele vechi cunoscute, întoc
mit în urma unor alianțe netrai. 
nice între partide de dreapta și 
centru, cu orientări și interese ex
trem de deosebite, criza n'ii va fi 
rezolvată. Se va alcătui un nou 
cabinet care va trăi în cel mai fe. 
ricit haz cîteva luni și apoi o altă 
criză de guvern. Intre timp fac- 
torii arătați mai sus operează în 
mod agravant îngreunînd și înde, 
păr tind rezolvarea.

Singura ieșire din acest labirint 
al crizei politice este constituirea 
unui guvern de stingă, reprezenta, 
tiv, capabil să rezolve democratic 
galele probleme ale Franței. Nu. 
mai un astfel de guvern va putea 
tăia nodul gordiyt al crizei poli
tice franceze.
■ Scrisoarea pe care Maurice Tho. 
rez și Jaques Duclos au trimis.o 
partidului socialist francez, partidu. 
lui radical și altor partide și gru
puri progresiste, indica tocmai o 
astfel de soluție, singura valabilă 
îrț actualele condiții. Numai un ast
fel de guvern va rezolva dificila 
problemă a Algeriei și va putea 
căuta soluțiile cele mai potrivite 
pentru lichidarea marasmului eco. 
nomic. Atita vreme cit forțele de 
stingă nu se vor uni, atita vreme 
cit toate forțele patr/otice ale Fran. 
ței nu vor alcătui o platformă pe 
baza principiilor generale accepta
bile, atita vreme criza politică nu 
va afla sfîrșit. Tar cu trecerea 
timpului această criză, continuin- 
du.se, va putea crea condiții priel. 
nice pentru dezvoltarea fascismului 
și pentru instaurarea unei dictaturi 
de dreapta. Pentru salvarea Fran
ței, poporul francez cere ca forțele 
de stingă să se unească, să alcă. 
tuiască un guvern stabil, majori, 
tar, capabil să pună frîu cercuri, 
le reacționare.

MIRON ALDEA
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i a O Din nou s-a manifestat
_ _ _ „_ _ _ _ _ _ _  politica discriminatorie
a statelor occidentale în primirea de noi membri

NEW YORK 18 (Agerpres). — adevăratele interese ale popoare- 
TASS transmite: La 18 octom
brie Comitetul Politic special a 
terminat discutarea problemei 
admiterii de noi membri în 
O.N.U.

Și de data aceasta reprezen
tanții fărilor occidentale încâl
cind Carta O.N.U. și procedind 
pe placul Statelor Unite au stre
curat liotărîrea după care dintre 
toate țările care. au cerut admi
terea în O.N.U. numai Coreea 
de sud și Vietnamul de sud ar 
„satisface condițiile de admitere".

In loc să examineze problema 
admiterii în O.N.U. tinînd seama 
de 
al

principiul unanim recunoscut 
universalității O.N.U. și <le

lor, reprezentanții acestor state 
au continuat să persiste în po
litica lor de discriminare fața de 
R.P. Mongolă, R.P.D. Coreeană 
și R.D. Vietnam. Ei nu au vrut 
să țină seama de argumentele 
raționale ale reprezentanților 
multor țări, printre care aproape 
toate țările Asiei și Orientului 
Apropiat și Mijlociu.

Proiectul de rezoluție al Indici 
și Indoneziei care au propus 
Consiliului de Securitate să exa
mineze, toate cererile de admi
tere în O.N.U., a întrunit 33 de 
voturi. Proiectul a fost respins 
cu o majoritate neînsemnată de 
numai patru votdri; 10 delegați 
s-au abținut.

Problema dezarmării nu poate 
fi condiționată de soluționsrea 

altor probleme politice
Cuvîntarea lui

NEW YORK 18 (Agerpres).— 
In cadrul dezbaterilor cu privire 
la dezarmare, oare .au loc în Co
mitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U., a luat cuvîntul 
ministrul de Externe al Iugo
slaviei, Kocea Popovici.

Agenția Taniug relatează că 
ministrul de Exierne al R.P.F. 
Iugoslavia,‘după ce a arătat că, 
în ciuda tratativelor de pînă a- 
cum, nu s-a ajuns la nici o so
luție concretă, astfel îneît cursa 
înarmărilor continuă într-o for
mă din ce în ce mai acută, s-a 
referit la faptul că soluționarea 
problemei dezarmării în întregul 
ei este în 
ner.ealistă. 
reală decît

' început de 
preconizeze

prezent o încercare 
„Nu este posibilă și 
acea soluționare sau 
soluționare care să 
un compromis" — a 

declarat Kocea Popovici.
Ministrul de Externe iugoslav 

s-a declarat în favoarea lărgirii’ 
componentei subcomitetului Co
misiei O.N.U. pentru dezarmare, 
subliniind că țările care nu a- 
parțin nici unui bloc pot aduce 
o importantă contribuție la cauza 
dezarmării.

Kocea PopOvici s-a ridicat 
împotriva teoriilor „războaielor 
limitate" și .a folosirii „pe scară 
redusă" a armelor atomice și cu 
hidrogen, teorii vintunate de u- 
nele cercuri occidentale, subli
niind că aceste teorii s-au do
vedit false „întocmai ca- și cea
laltă teorie la modă în trecut și 
care susținea că uriașa forță de 
distrugere a noilor arme va fl în 
sine cea mai bună chezășie îm
potriva posibilității unui 
Astăzi, pacea nu poate fi 
rata decît prin pregătiri 
de pace, în cadrul cărora 
loc îl ocupă, firește, necesitatea 
și posibilitatea dezarmării. Din 
moment ce formula „dacă do
rești pacea, pregătește-te pentru

război, 
a sigu- 
act ive 

primul

Kocea Popovici
război" a devenit necorespunză
toare, este oare posibil să se gă
sească argumente serioase pen
tru justificarea teoriei represa
liilor sau intimidării ? Aceasta 
este în realitate o formulă veche 
într-o formă nouă".

Ministrul de Externe iugoslav 
a subliniat că războiul nu poate 
fi preîntîmpinat „prin nici un 
fel de poliție aeriană" ci numai 
prin lichidarea neîncrederii și, 
ca un prim pas în această direc
ție, prin interzicerea imediată a 
experiențelor nucleare.

Kocea Popovici a declarai că 
problema dezarmării nu poate fi 
condiționată de soluționarea al
tor probleme politice

Ministrul de Externe iugoslav 
a propus ca un prim pas în di
recția încetării experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen și 
a interzicerii totale a acestor ar
me „obligația pentru tarile cura 
fabrică arme nucleare de a nu 
exporta în alte țări arme de a- 
cest fel sau materiale dezagre- 
gabi!e folosibile în scopuri mi«' 
litare. Considerăm, de asemenea, 
că renunțarea pe o perioadă a- 
numită la folosirea armelor nu
cleare, așa cum s-a prevăzut în 
proiectul sovietic de rezoluție, 
ar fi și ea folositoare în cadrul 
eforturilor de realizare a obiec
tivului menționat".

Kocea Popovici a condamnat 
politica bazată pe forța și ame
nințări ca mijloc de soluționare 
a problemelor internaționale li
tigioase.

Ministrul de Externe al R.P.F. 
Iugoslavia, Kccea Popovici, a 
felicitat călduros pe oamenii de 
știință sovietici pentru măreața 
lor realizare — lansarea primii- 
lui satelit artificial al pămintului. 
„Din punclul de vedere al om'- 
nirii ca un tot unit este vorba 
aici de o realizare măreață și 
pentru aceasta oamenii de știin
ță sovietici merită felicitări".
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f logratice, care aovecesc încercările ce 
( din Italia pentru a reinvia fascismul.

Omenirea progresistă a inmormintat fascismul in luptele ctlii 
de al doilea război mondial. Dar iată că din nou, la lumina zilei 
apar rămășițele lui disprețuite de popoare. Cu autorizația guver
nului italian, in localitatea Predappio, satul natal a! Iui Mus
solini, a avut loc in fața mormintuiui acestuia, parastasul în 
amintirea fostei căpetenii fasciste. A fost aliniată o gardă for
mată din indivizi in cămăși negre. Și după cum se poate ob
serva și din clișeu adepții ducelui au salutat rămășițele pămîn- 
tești ale acestuia cu tradiționalul salut fascist, jurind să renască 
ideile sale pătrunse de ură față de om. Sicriul cu cadavru' lui 
Mussolini se păstrează in biserica Ccrro Magiore purtind in 
scripția „Documente provinciale", lată adevărate documente fo
tografice, care dovedesc încercările ee le fac forțele reacționare rl t n Italia nontrii roitivi-i
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