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O veste scurtă, așteptată cu viu interes de 
toți oamenii muncii din patria noastră, a făcut 
de acum înconjurul Întregii țări, pe calea unde
lor, prin coloanele ziarelor: in ziua de 19 oc
tombrie s-a terminat colectivizarea regiunii 
Constanța.

O victorie a socialismului la sate, o victorie 
care confirmă incă odată, cu tărie, justețea po
liticii partidului nostru.

Avintul maselor de țărani muncitori pe calea 
cooperării in producția agricolă s-a datorat in 
cea mai mare măsură creșterii conștiinței socia
liste a acestora. întăririi ideii colectivizării. In 
Dobrogea s-a dezvoltat atit de mult și atît de 
repede noul, pentru că aici s-a cristalizat in 
deosebi munca comuniștilor și utemiștilor: in* 
educarea și transformarea conștiinței oamenilor.

Statul democrat-popular a acordat o deose
bită atenție acestui proces istoric, asigurînd re
giunii Constanța baza materială necesară. Mii 
de tractoare, zeci de mii de mașini agricole

moderne, cadre de specialiști au venit în ajuto
rul țăranilor muncitori.

In toate ramurile de activitate s-a făcut sim
țită munca depusă de utemiști, de tineri. Sub 
continua îndrumare a comuniștilor, acești tineri 
au fost pioni ai noului la sate, au dus cuvin- 
tul partidului in mijlocul țăranilor muncitori.

Munca lor, experiența lor este un izvor nese
cat de învățătură pentru toți tinerii din întrea
ga țară, care și ei, în toate celelalte regiuni, 
luptă pentru transformarea socialistă a agri
culturii.

Folosind experiența lor în activitatea desfă
șurată pentru atragerea țăranilor muncitori pe 
calea agriculturii socialiste, pentru consolidarea 
unităților înființate — cel mai eficace mijloc de 
agitație în masă — utemiștii din întreaga țară 
vor putea și el raporta victorii mari în acea
stă muncă, victorii asemănătoare celor cucerite 
de tovarășii lor din regiunea Constanța.
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O familie puternica
Un cronicar original

O fată care se mărită
în Topraisar o

nu-

zilelor lui care 
in cronica zile-

Abadi Menasam are 70 de ani. 
E un tătar slab, mărunțel, cu chi
pul uscat de vînturi, dar cu niște 
ochi teribili de vii cu care știe să 
vadă perfect. Că-i așa, e deajuns 
să spun că el a fost primul colec
tivist care a intrat în G.A.C.-ul din 
Topraisar în 1950, cu 5 hectare de 
pămînt și 7 copii.

Pe urmele lui au călcat mai a- 
poi cele 328 de familii pe care le 
numără azi gospodăria, adică în
tregul sat.

Chiar dacă ar fi săvîrșit în via
ță numai acest act și merită toată 
atenția. Dar Abadi Menasam are 
mult mai multe la activul său.

în singurătatea acestei stepe 
imense, bătrînul ăsta, cu ini
ma dulce ca un cîntec tătărăsc, în- 
fruntînd gerul unei ierni aspre in
tr-o cămăruță a vegheat zile și 
nopți ca să nu se clintească un 
pai din avutul obștesc al gospo
dăriei proaspăt înființate: 400 de 
hectare de pămînt și 6 căruțe.

Era convins el că pămînul nu 
fuge, dar știa că cele 6 căruțe au 
roți și se pot lesne mistui în ne
gurile stepei!

Doi ani mai tîrziu, în gospodă
rie s-a petrecut o dezbinare pusă 
la cale de Abdulaman Kadî.. 24 
de familii și-au încărcat inventarul 
în căruțe și au ieșit pe porțile gos
podăriei. 8 dintre ele au fost adu
se înapoi de Abadi Menasam.

L-am întrebat pe tătarul 
ce-l fapt 
luat W
Acolo în ___r, ..... ____
a izlazului, mi-a arătat o scobitu
ră de pămînt. Pe locul acela, în 
scobitura aceea, cu sute de ani în 
urmă se înălța Topraisarul — Ce
tatea de lut. Din cetatea asta, au

ăsta 
:e să se poarte astfel ? M-a 

mină și m-a dus la cîmp. 
cîmp, sub iarba sărată

pornit ai lui cu plugul de lemn 
să zgîrîie pămîntul, să scoată pîi- 
ne. Plugul de lemn a trecut 
din generație în generație și a 
ajuns șl în mîinile lui Abadi M&- 
nasam. Doar pămîntul a trecut în 
alte mîini.

Bătrînul îmi vorbește de un oa
recare „domnul Ionel", un avocat 
viclean fost proprietar prin păr
țile locului. Cu el, a trebuit să 
aibă „de aface“.

Domnul Ionel i-a dat în parte 
lui Abadi Menasam să-i munceas
că o bucată de pămînt. Ca să-i 
răsplătească truda l-a plătit cu un 
împrumut luat din bancă pe 
mele tătarului.

Bătrînul își ridică brațul 
rotește peste cîmp.

— Acum totul e al nostru! _
dus plugul de lemn, s-a dus dom
nul Ionel / Asta... a rămas... Abadi 
Menasam, stăpîn pe cetatea pă
mîntului... 3327 de hectare, 42 de 
vaci, 89 tineret bovin, 38 boi de 
muncă, 640 de oi, 189 de porci, 
1.260.000 lei fond de bază... Bogat 
Ahadi Menasam, ce zici ? " 
cardașlîc (adicq frăție).

îmi enumera toate aceste 
pe nerăsuflate.

— 98 vagoane de grîu, 
vara ast, apoi struguri, apăi pasă
rea... Avem și două autocamioa
ne... Oamenii asta, de la Cetatea 
pămîntului, au făcut patruzeci și 
doi case noi... Un cartier ca-n 
Constanța... Toate nu le-a visat 
Abadi Menasam, dar jumătate din 
ele tot visat...

Bătrînul înclină capul într-o par
te .și mă privește cu atenție. Vrea 
să se convingă că înțeleg pe de
plin rostul spuselor lui. Și în con
tinuare ca să pricep* mai bine fe
nomenele Topraisarului îmi mărtu
risește că aci „e sărac doar cei ce 
nu muncesc*. Și după o clipă de

cumpănă, ca un activist de partid 
Abadi Menasam îmi vorbește de 
perspective. La el, ca și la activis
tul de partid, a vorbi despre pers
pective e o necesitate și vitală și 
filozofică. Cu ele Abadi Menasam 
își încheie cronica 
de 1 ani se varsă 
lor noastre.

și-l

S-a

Bogat

bunuri

făcut

în toamna asta, ... _ r____
să fie cîteva ' nunți. Am stat de 
vorbă cu una dintre viitoarele mi
rese. O cheamă Grizica Aspru. 
Deși e cu 52 ani mai tînără decit 
Abadi Menasam și ea a intrat de 
mult in istoria Topraisarului. Cînd 
a venit in gospodărie n-avea de
cît 14 ani. în 4 ani, Grizica Aspru 
a urcat cîteva trepte pe care ni
ciodată nu le-ar fi putut urca o 
femeie,, în vechea Cetate de lut. 
E membră în consiliul de condu
cere al gospodăriei. Conduce bri
gada zootehnică. De la chipul as
cuns de văluri pînă aci e un 
drum, un drum lung. Grizica As
pru n-a fost pusă acolo unde e, 
nici pentru că are ochi frumoși, 
nici pentrucă trebuia să fie alea
să în consiliu și o femeie. Ea a 
ajuns aici unde e, prin meritele ei 
personale, datorită noilor legi în
scăunate în Cetatea pămîntului. 
Pentru Grizica zestrea nu mai 
constituie o problemă. Numai cu 
banii luați pe cele 300 de zile- 
muncă pe care le-a făcut pînă a- 
cum, poate să-și cumpere și rochie 
de mireasă și pantofi de nabuc și 
perle și o parte din trusou.

Temerea mamei sale că o să-i 
rămînă fata nemăritată dacă intră 
în gospodărie s-a spulberat, e o 
amintire care va rămîne veșnic în
chisă în cufărul trecutului.

Ai dreptate Abadi Menasam. Ce
tatea asta a dumitale și a Grizicăi, 
și a celor 328 de familii din To
praisar e puternică.
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Duminică a avut Casa prieteniei romîno-sovietice o
întîlnire intre pionieri și tov. Panaitescu Ștefan, participant la Ma
rea Revoluție Socialistă din Octombrie.

Cu planul anual 
îndeplinit

Tractoristul Valeriu Ciobanu de la S.M.T. Topraisar din ra
ionul Negru Vodă este fruntaș pe regiunea Constanța, iar faima 
sa de fruntaș numai la virsta de 21 de ani a trecut granițele 
regiunii Constanța. In cursul anului trecut a lucrat Ia desțele
nirea păminturilor chiar in Kazahstan în Uniunea Sovie
tică. Din schimbul de experiență pe care l-a avut cu tractoriștii 
din Alma-Ata s-a Întors in țară cu cunoștințe pe care le-a apli
cat pe teren și le-a împărtășit și tovarășilor săi de muncă.

încă și astăzi cămășile țărăn
oilor de prin părțile Suoevei sea
mănă uimitor de mult cu cele 
ale femeilor dace înfățișate de 
basoreliefurile monumentului de 
la Adam-Clisi (Tropaeum Tra- 
iani). Această observație pe care 
o documentează o lucrare a lui 
Florea Bobu Florescu, apărută 
în colecția caietelor de arta 
populară, te invită și ea să pri
vești atent scurgerea perpetuă a 
timpului. O anumită croială a 
fost impusă de anumite cerințe ; 
tradiția nu vine mai tîrziu decît 
să sprijine necesitatea. Dar ița- 
rii de prin unele sate ale Boto
șanilor au 101 crețuri (ajungînd 
să aibă o lungime totală de 4 
m.), explicația 
stă în necesita
tea unei îmbră- 
căminți dintr-un 
material subțire 
dar care să fie 
călduros totoda
tă; îi trebuiau
păstorului supus tuturor capri
ciilor naturii și care, în pendulă
rile transhumanței, nu putea să 
ducă după sine prea multe boc
cele. Unele semne ale trecutului 
au deci o rațiune pozitivă.

Insă dezvoltarea lentă a mij
loacelor de producție în condi
țiile feudale justifică cele mai 
multe lucruri. O enormă canti
tate de energie se risipea în ate
lierele meșteșugărești — pentru 
obținerea unor rezultate dispro
porționate. Cînd privim astăzi

Proletari din toate firile
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CITIȚI

SPORT
Mărfi 22 octombrie 1957

Literatura sovieticămilitantă a marilor idealuri ale omenirii
Nu găsim în complexul fenome

nologiei literare o asemenea con
secvență în orientare, o asemenea 
continuitate ascendentă în afir
marea idealului etic și estetic su
perior cum ne oferă literatura so
vietică. Dacă în perioada premer
gătoare Revoluției din Octombrie 
pe făgașul inițiat de Gorki au 
pășit talente remarcabile ca : Se- 
rafimovici, F. Gladkov, Serghev- 
Țenski, Ivanov, Demian Bednîi; 
•Vladimir Maiacovski și alții — 
anul 1917 a marcat pragul unei 
literaturi ale cărei postulate coin
cid pe de-a întregul cu impera
tivele revoluției socialiste triumfă
toare, ilustrînd mersul societății 
sovietice spre comunism în diver
sele momente și stadii.

Înregistrînd pulsul nou al vieții 
din preajma lui Octombrie 1917,

Conf univ. 
Tamara Gane

primul scriitor al proletariatului — 
Maxim Gorki adresa cu caracteri
stica lui ardență un apel către 
confrații săi întru arma scrisului: 
„In jurul nostru începe să cloco
tească viața, se trezesc noi con
științe, apar noi probleme îndrăz
nețe, se naște un om nou, care

Hotărîți să cinstească cea de-a 
40-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie cu noi 
succese în muncă, colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
de la exploatarea minieră „Bau
xita*4 din Aleșd, regiunea Oradea, 
și-a îndeplinit zilele acestea sar
cinile de plan prevăzute pe anul 
1957.

Cheia succeselor lor este apli
carea pe scară din ce în ce mai 
largă a metodelor înaintate de 
muncă care i-au ajutat să spo
rească în fiecare lună din acest 
an randamentele în subteran.

Dornici ca succesul lor ,să fie 
încununai de alte victorii în pro
ducție, minerii din Aleșd s-au an
gajat ca pînă la sfîrșitul anului, 
în cinstea aniversării proclamă
rii Republicii Populare Romîne, 
să extragă alte însemnate canti
tăți de minereuri peste plan 

(Agerpres)

Cuprinsă de emoții, tînăra bri
gadieră a urcat la tribuna prezi
diului. Da, ei, Corneliei Radu, 
brigadieră aici pe șantierul tine
retului de la Buftea i s-a acordat 
această cinste. Oare nu-i firesc 
acest lucru ! Sigur că da. din mo
ment ce ea este una din brigadie
rele fruntașe. Dar nu numai pe ea 
au aprins-o emoțiile, bucuria, fe
ricirea. Duminică, 20 octombrie 
a.c., fiecare dintre cei peste 100 
de brigadieri, a trăit astfel de 
clipe. Sărbătorirea a 5 ani de la 
deschiderea acestui șantier. a în
scris în inimile harnicilor briga
dieri de la Buftea o zi de neui
tat.

Raportul tovarășului Ion Melin- 
cescu, șeful șantierului a grăit 
despre succesele lor. Și cum să 
nu tresară inima,, cînd în fața su
telor de elevi, de tineri și altor 
oaspeți care au venit la sârbă-

TINERII mUNIOI 
intensifică ritmul recoltărilor 

în gospodăriile de stat
* La Constanța mobilizarea a luat amploare * Voluntarii timișoreni 
în plină otensivă pentru rezultate deoseb te * In regiunile Baia Mare, Stalin, 
Galati, Oradea și Pitești-sute de tone de produse recoltate sîmbătă și duminică
* Trustul Gostat și colectivele de conducere ale unor gospodării

din regiunea Iași subapreciază aportul tineretului
La ora cînd »e scriu aceste rin- 

duri, continuă primirea veștilor 
din regiunile țării. în gospodă
riile de stat se fac încă socoteli, 
se încheie bilanțul activității vo
luntarilor care au lucrat sîmbătă 
și duminică. La comitetele raiona
le și regionale U.T.M. se face a- 
naliza acestei munci. Prezentăm

cititorilor noștri cîteva aspecte, 
fapte și realizări aosite din opt 
regiuni.

Corespondentul nostru din Con
stanța subliniază că în zilele de 
sîmbătă 19 și duminică 20 octom
brie, mobilizarea voluntarilor din 
întreaga regiune a luat un deose
bit avînt față de săptămîna pre0 foaie de zestre

uneltele grosola- •• 
ne de muncă și, ? 
zmulgîndu-le fi- J 
gurativ din som- f 
nul muzeelor, | 
căutăm să le re- • 
integrăm în so- ** 
cietatea care le anima, ne lovim 
de 
de 
se

„Inimii lui Danko“, poemele 
„Cîntecul șoimului44, „Cîntecul 
albatrosului44, precum și alte ale
gorii) conțin în raport cu tradi
țiile umaniste ale literaturii seco
lului al XIX-lea un fond nou re
voluționar. Fondul acesta vine să 
anunțe parcă ivirea unor „vremuri 
eroice" (după expresia lui Gorki) 
în care omul nu va mai fi un 
joc al destinului ca în concepția 
antichității clasice sau în neocla
sicismul generat de Renaștere, și 
nici un răzvrătit solitar (și deci 
neputincios să transforme lumea) 
în dezacord cu mediul său social 
cum l-au conceput adepții școlii 
romantice; el nu va fi nici omul
— victimă a contradicțiilor lumii 
capitaliste ca tip aproape generic 
al literaturii realist-critice cu opu
sul său inerent : omul — „stăpîn 
al vieții44, asupritor și exploatator.

Literatura care se dezvolta în 
Rusia la începutul veacului nostru 
paralel și în pas sincronizat cu 
mișcarea proletariatului revoluțio
nar își fixa noile coordonate isto- 
rico-sociale ale elementului „om“.

Paternitatea descoperirii acestui 
tip uman și a fixării lui în do
meniul literelor îi aparține lui 
Maxim Gorki. Tipul omului — 
luptător, al militantului conștient 
pentru cauza dreaptă a celor 
mulți îl crează în veacul al 
XIX-lea Cemîșevski în persoana 
lui Rahmetov („Ce-i de făcut ?“). 
El a servit decenii de-a rîndul 
drept pildă și model de luptă în 
faza democrat-revoluționară pînă 
cînd eroul gorkian va ilustra în 
figuri diversificate evoluția revolu
ționarului de profesie. Muncitorul 
Pavel Graciov din nuvela „Cei 
trei** (1901) reprezintă o prima 
fază, stadiul inițial de trezire a 
conștiinței de clasă care îl va 
orienta precis spre mișcarea orga
nizată. La fel și figura lui Nil — 
mecanicul de locomotivă din piesa 
„Micii burghezi" întruchipează 
voința activă a clasei sale, ' “ 
îndreptată împotriva celor 
niți de instinctul feroce și 
sivist al proprietății de 
Bessemenovilor și care în r___
se afirmă pe un plan deocamdată
— mai mult sau mai puțin fățiș 
prin formula: „Stăpîn este ace1 a 
care muncește". Dar pe Nil nu l 
vedem acționînd decît sub im-»

toare — Cornelia e dată ca exem
plu. Doar depășirea zilnică a 
nului cu brațele ei a 
nut-o. Cu harnicii lui bri
gadieri. șeful de brigadă Anton 
Baraghinâ a depășit zi de zi pla
nul la săpături cu 1,50 la sută. 
Aceste fapte ale lor și ale altora 
au fost pe deplin răsplătite. Tova
rășul Ion Manciuc, prim secretar 
al comitetului regional U.T.M. 
București a dat citire numelor ce
lor 10 brigadieri care au primit 
insigna și Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.M. ;F ale celor 18, 
care au primit Diploma de onoare 
a Comitetului regional U.T.M.- 
București. lată-i pe cei zece care 
au fost aplaudați la această săr
bătoare, cind li s-au înmînat in
signele și diplomele : Anton Bara- 
ghină, Petre Dumitru. Ion Pavel, 
Cornelia Radu, Dumitru Călin, 
Ion Melincescu, Ion Alilitaru. Ma
ria Staet. Ilie Nica și Ion Cris- 
toaica.

Cadourile. în număr mare, care 
au constat din costume de haine, 
pantofi și alte obiecte au întregit 
prețuirea care li se acordă celor 
ce muncesc pe șantierul tineretu
lui de la Buftea. Apoi dragostea 
cu care au fost înconjurați Briga
dierii în această zi, de elevi, de 
tinerii veniti din comunele vecine 
și de alți oaspeți a sporit bucuria 
acestora. Cuvintele calde rostite 
de tovarășul ion Manciuc, lor 
le-au fost adresate. Echipa artis
tică din Ghimpați, pentru ei a 
cîntat. Pionierii, lor le-au adus sa
lutul voios; felicitările organiza
ției de partid de pe șantier, ei 
le-au primit. După masa tovără
șească ei, brigadierii, au fost aceia 
care au trecut pe rînd prin fata 
microfonului și au cîntat și reci
tat ce i-au îndemnat inimile. Reu
niunea tovărășească de după a- 
miază. în cinstea lor a fost dată 
și ei s-au distrat minunat. Și 
toate acestea au fost firești, că 
doar era sărbătoarea lor.

N. BARBU

este și un cititor curios și însetat 
de carte. Acest cititor cere să i 
se dea răspuns la întrebările fun
damentale ale vieții și ale minții. 
El vrea să știe unde e adevărul, 
de partea cui este dreptatea, unde 
să-și caute prietenii și cine îi e 
dușman De altfel, întreaga li
teratură gorkiană de pînă atunci 
aducea din plin aceste probleme 
fundamentale pentru dezvoltarea 
societății, pentru orientarea oftiu- 
lui.

Ideea transformării revoluțio
nare a societății omenești ca fiind 
o necesitate istorică, este indiso
lubil legată de problema omului, 
a omului privit nu ca o entitate 
abstractă, luată izolat, ci ca o 
parte a energiei colective, ca ele
ment component al voinței de 
masă. Tocmai la acest adevăr a- 
junge Maxim Gorki, după ce în 
căutarea lui, înainte de a fi de
venit un gînditor marxist con
știent, scriitorul creează un șir 
întreg de imagini alegorice, figuri 
— simboluri de factură romantică. 
Concepția care stă la baza pove
stirilor lui Gorki din perioada ini
țială („Makar Ciudra", „Bătrîna 
Izerghil" cu admirabila legendă a

S’RII

voinlă 
stăpî- 
exclu- 
teapa 
piesl

„Festivalul R. S. S. Bieloruse44
Numeroși locuitori din* orașul 

Giurgiu au sărbătorit duminică 
in semn de prețuire a prieteniei 
romîno - sovietice „Festivalul 
R. S. Ș. Bieloruse44.

Oamenii muncii din regiunea 
București au simțit âJn plin 
ajutorul frățesc al poporului so
vietic. Mașini puternice, con
struite de industria noastră cu 
ajutorul neprecupețit al Uniunii 
Sovietice, brăzdează astăzi ogoa
rele regiunii. Cu ajutorul lor și 
prin aplicarea celor mai avan
sate metode sovietice de lucrare 
a pămîntului, colectiviștii, întovă
rășiți! și țăranii muncitori cu gos
podărie individuală din Această 
regiune au cules an de an pro
ducții din ce în ce mai mari 
Anul acesta, de pildă, producția 
medie la aproape toate culturile 
a depășit cu mult recoltele ob
ținute în cei mai bogați ani din 
timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc.

Ajutorul sovietic s-a simțit din 
plin și în industrie și în toate 
sectoarele de activitate din re
giune.

Duminică, încă din primele ore 
ale dimineții, sute de cetățeni din 
orașul Giurgiu s-au strîns pe 
străzile acestui frumos port du
nărean în așteptarea lui N. V. 
Turbin, membru al Academici 
R. S. S. Bieloruse, directorul in
stitutului de biologie al acestei 
academii, care a vizitat această 
localitate, asistînd la manifestă
rile din cadrul Festivalului R.S.S 
Bieloruse.

La sosirea oaspetelui, tov. Stan- 
cu Tudor, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular 
orășenesc Giurgiu, i-a urat bun 
sosit în numele locuitorilor orașu- 

Răspunzînd. N. V. Turbin a

cedentă. 2.618 tineri au recoltat 
la gospodăriile de stat porumbul 
de pe 176 hectare și au eliberat 
terenul de coceni în vederea efec
tuării arăturilor de toamnă. Alți 
240 tineri voluntari au sprijinit 
gospodăriile colective la strîngerea 
recoltelor de toamnă. în fruntea 
acțiunii, făcînd un serios progres 
față de săptămîna trecută, s-a si
tuat comitetul raional Medgidia al 
U.T.M., care a mobilizat 915 ti
neri și comitetul orășenesc Cons
tanța al U.T.M., care a mobilizat 
620 tineri. Comitetul raional Tul- 
cea al U.T.M., a răspuns la această 
acțiune mult sub posibilitățile exis
tente.

O activitate fructuoasă au avut-o 
cei 2.681 tineri timișoreni, care au 
sprijinit gospodăriile de stat la 
recoltarea porumbului de pe 102 
hectare, au ajutat la transportatul 
a 221 tone porumb și au desfăcut 
din pănuși 21 tone porumb recol
tat cu combinele. Fruntaș în mo
bilizarea voluntarilor a fost comi
tetul raional Arad al U.T.M.

Tinerii din regiunea Stalin, în 
număr de 2.233, au înscris în ru
brica realizărilor lor de duminică, 
la capitolul „recoltări în G.A.S.“, 
următoarele : 25 hectare cartofi,
26,5 hectare sfeclă de zahăr, 5 hec
tare morcovi etc.

în gospodăriile de stat din re
giunea Galați, cei 2.670 voluntari 
care au lucrat duminică au recol
tat : 60 tone porumb, 15 tone stru
guri, 70 tone cartofi, 2 tone' roșii 
etc.

Din Oradea, Pitești și Baia Mare 
ni se anunță că cei peste 4.000 de 
tineri care au sprijinit gospodăriile 
de stat din aceste două regiuni au 
recoltat alte sute de tone de pro
duse agricole.

în regiunea Iași, cu toate șezi- 
sările și critica făcută, trustul re
gional Gostat și conducerile unor

O delegație a C. C. 
al U. T. M. a plecat 

în R. P. Polonă
La 20 octombrie a plecat la 

Varșovia o delegație a Comite
tului Central U.T.M., care la in
vitația Uniunii Tineretului Socia
list va face o vizită de cîteva 
zile în R.P. Polonă. Delegația 
este condusă de tov. Ion Cîrcei, 
secretar al C.C. al U.T.M.

„Izvod de cele ce vor să dăm 
fiicei noastre Ilenii, după cum 
arată în gios.

1787, gnenar 8.
8 boi, 4 vaci cu viței, un răd- 

van ferecat, doi cai telegari ou 
hamurile..." — boierul trase din 
oiubuo și trecu la altceva...44 — 
o giubea cu jder sau cu nurcă, o 
rochie bună, un bariș cu sîngeap 
negru, o rochie de purtat... „Se 
gîndi că-i ajunge. Dar tot tre
buia să adauge podoabele, așa 
că urmă “ ...Un inel de aur, o
pereche cercei de aur, o pereche 
paftale de argint... paftale cu co
lan bun44... — mormăi paliami- 

_________ , _____ ___________cui și, lehametisîndu-se, începu 
Kiriac Borș din Bîdilita. Scurtîn- să înșire repede și ultima parte 

a dotei, aceea 
privind lucrurile 
de gospodărie: 
„un ogheal cu 
saltea de cutnie 
cu perinile lor, o 
ladă cu mănă- 
tușuri femeiești, 

farfurie de argint 
tingiri cu 

la obiecte 
scîrbea că 
tingiri cu 
ou ibric,

cînd noi, dacă 
ne întoarcem cu 
un veac sau două 
în urmă.

...Intr-o dimi
neață de iarnă a 

• anului
dumnealui boierul 
Ciurea, paharnic, 
zit neobișnuit de devreme. Iși 
mărita fata, pe Ileana, dînd-o lui

Timpul 
la Suceava (Iii)

propria noastră incapacitate 
înțelegere : „Cum ? oamenii 
chinuiau în felul acesta ?

1787,
Vasile 

s-a tre-

iI•
i 
t

TR!A i

Bine, dar trebuie să fi fost în
grozitor r •

îngrozitor era, într-adevăr, dar 
răul cel mare nu trebuie căutat 
aoi, ci în mutilarea sufletelor, 
strivite de realități sociale crude. 
In definitiv în fața urmașilor de 
peste milenii și noi ne vom pre
zenta cu unelte relativ primitive ; 
dar relațiile stabilite la noi între 
producătorii de astăzi nu-i vor 
putea surprinde pe cei ce vor 
trăi, să zicem, prin anii 2.000 de 
la Revoluția din Octombrie... Pe

du-și tabieturile în acea zi, mai 
înaintea alcătuirii alaiului de 
nuntă trebuia să încheie cele de 
cuviință pentru înzestrarea unei 
fete de neam. învoiala în fața 
cuscrilor sau a ginerelui fusese 
făcută în gros. Acum însă, bă- 
tînd din palme, paharnicul strigă 
slugii să-1 aducă degrabă pe pi
sar ; acesta se înfățișă cu supu
nere, ținînd călim ările în brîu și 
gata să scrie, după poruncă.

După ce se 
rul începu să

o scaltușcă, o 
cu lingurița ei, patru 
capacele lor...—trecea 
tot mai proaste și se 
le mai rostește — 12 
cușători, un lighean
patru blide de cușători, o scoarță,

ȘTEFAN IUREȘ

••una din tUe la biblioteca Uteaul din Săli,te, raionul Sibiu. Tineri si virstnid, țărani 
muncitori iubesc cartea. '



Alegeri U.T.M. în organizațiile studențești

DEZBATERI VIICONCLUZII POZITIVE, HOTARIRI IMPORTANTE
Utemiștii din anul IV medi

cină generală de la Institutul de 
medicină din Iași și-au ales noul 
birou de an. Se poate spune că 
a fost o adunare generală bine 
pregătită, că discuțiile au dovedit 
maturitate și orientare din partea 
utemiștilor. Adunarea 
prilejuit o discuție fructuoasă a 
studenților despre activitatea lor 
profesională și despre munca de 
educație politică.

Am observat o mare mîndrie 
la studenți pentru că în anul lor 
nu a fost nici un repetent și au 
avut foarte puțini restanțieri. Este, 
aceasta, un admirabil motiv de 
laudă. Dar cum au procedat ei 
de au ajuns la asemenea rezul
tate ? în cadrul adunării îneepînd 
cu prezentarea dării de seamă și 
sfîrșind cu concluziile, utemiștii 
și-au arătat unul altuia cum au 
lucrat, au judecat și apreciat ce 
au făcut bun, au criticat 
și au propus soluții de 
tare. Anul numără 123 
miști dar munca propriu 
desfășurat în grupe.

Maria Voinescu este 
mulți ani organizatoarea 
a 8-a". Are în grupă 5 utemiști și 
2 neutemiști. Toți sînt colegi mi
nunați, trăiesc, învață, cercetează, 
se ajută reciproc. în colectiv îi 
întîlnești în sălile de cursuri. în 
colectiv îi întîlnești la expoziții, 
la filme, concerte, opere, în

excursii. Se poate spune eă gru
pa aceasta e model pe an. Și nu 
este singura grupă astfel croită. 
Trebuie de asemenea să remar
căm activitatea științifică pe care 
o desfășoară studenții anului a- 
cesta. Activitatea lor a fost orien- 

aceasta a tată îndeosebi spre problemele
practice, care pot sluji imediat 
producției și oamenilor. Multe 
din lucrările, comunicările lor au 
fost publicate în revista institu
tului.

Discuțiile multora dintre stu
denți, ca și o bună parte din da
rea de seaină, s-au ocupat de e- 
ducația politică, de influența po
zitivă a organizației U.T.M. în 
acest sens. A reieșit că organizația 
U.T.M., sub îndrumarea atentă a 
organizației de partid, 
rol foarte activ în 
studenților

lacunele 
îndrep- 

de ute- 
zisă s-a

de mai 
„grupei

joacă un 
activitatea 

Informă
rile politice periodice îi țin 
curent pe studenți cu situația 
ternă și internațională, îi fac 
înțeleagă și să aprecieze just 
venimentele ce se succed.

în adunarea de alegeri, ei 
hotărît ca și pe mai departe 
țină cu regularitate asemenea 
formări politice. De asemenea, 
roul anului a organizat diferite 
conferințe pe teme ca „Răscoala 
din 1907“, „Eminescu", „Călătorie 
în Africa", „Delta Dunării". Adu
narea de alegeri a arătat că aceas
ta a folosit mult studenților îm-

din an.
la 

in
să
e-

au 
să 

in- 
bi-

0 foaie de zestre
(Urmare din pag. l-a)

două lăvicere, două sfeșnice, un 
suflet de țigan"...

După care, bucurîndu-se că a 
scăpat de povară, încheie nu toc
mai limpede: „partea de moșie 
ce i s-a cuveni, ori din Moldova, 
ori raia, vrînd dumnezeu să iasă, 
sa se facă împărțeala frățește".

Mai este oare ceva de adăugat 
după această transcriere ? Oda 
demnității umane, vestejirea ro
biei, zîmbetul amar, comentariul 
Uric ? Inutil. Izvodul vorbește...

Multi erau cei care făureau 
tingiri și blide pentru a fi pînă 
la urmă vînduți sau dăruiți odată 
cu aceste blide și tingiri. Mulți 
erau cei care sleindu-și puterea 
pe coamele plugului de lemn se 
tot duceau din tată în fiu, la 
înalta judecata pentru strămo
șeasca palmă de pămînt încălca
tă de cutare boier velit. Pierdeau 
procesul se înțelege. Le rămînea 
mînia Și mai rău era cînd mînia 
celui furat nu-și putea găsi nici 
măcar ea făgașul firesc, pierzîn- 
du-se în teama confuză de pe
deapsa cerească: cazurile cînd 
posesiunile mînăstirești înghițeau 
hotarele opincarilor. Și atunci,

prinși între imboldul de a pune 
mîna pe par și amenințarea de 
afurisenie, unii plecau spinarea, 
unii își luau lumea în cap. Se 
făceau haiduci sau îi găseai în
rolați în oștiri străine, dueîndu- 
se să se bată pentru soldă și să 
moară pentru împăratu’...

Și totuși, în asemenea vremuri, 
se răspîndea pretutindeni faima 
ceramicei de Kuty, cu motivele 
ei orginale și stranii, înflorea arta 
populară a încondeierii ouălor — 
mărturii caduce ale geniului ne
pieritor, imensă risipă de fante
zie cromatică ; se dezvolta măie
stria pietrarilor capabili de ade
vărate dantelării în materii dure; 
sus, spre munte, se năștea și se 
perfecționa cu fiecare generație 
huțulca, jocul huțulilor, poate cel 
mai extraordinar dans popular al 
acestor meleaguri, explozia vieții 
în mișcări armonizate ; se rotun
jeau și se mlădiâu neîncetat cîn- 
tecele — totul și toate în decenii 
și secole care distilau anonim 
sevele secrete ale pămîntului din 
nordul Moldovei ; acele seve 
care, odată ajunse la maturitate 
aveau să izbucnească în Mihail 
Eminescu. în Ciprian Porum- 
bescu, în Octav Băncilă, în Geor
ge Enescu...

bogățindu-le cunoștințele de cul
tură generală. Păcat numai că nu 
întotdeauna a fost asigurată o 
participare satisfăcătoare a stu
denților, îndeosebi a celor din
grupele 15, 21 și 23. în grupele 
pomenite, activitatea U.T.M. înce
pe să aibă un inexplicabil carac
ter bătrînesc. Atunci, biroul de 
an s-a gîndit să organizeze vizita
rea în 
tarea 
nizeze 
seamă 
vizite 
serate 
țești- , .
participat la acestea. Fiecare era 
dornic să-și îmbogățească cunoș
tințele, să se distreze. Și lucrurile 
au început să se schimbe. Entu
ziasmul, voia bună, 
duse în activitatea 
în viața studenților 
grupe.

Dar cu aceasta nu 
totul. Mai este puțin pînă 
studenții acestui an vor păși în 
viață. Au petrecut cinci ani lao
laltă în institut. Cu toate acestea, 
unii continuă și acum să se com
porte ca niște copii „scutiți" de 
munca obștească care se conside
ră de pe acum ca niște „funcțio
nari" pe care-i privește profesia 
și nimic mai mult. E vorba de 
studenți de felul lui E. Alexa, 
J. Medoghi, Veronica Turcu, H. 
Negulă care întotdeauna fug de 

"î orice muncă obștească. Pe dea
supra, aceștia sînt și restanțieri. 
E bine ca măcar în ceasul al 
unsprezecelea ei, și alții ca ei, să 
judece, să urmeze exemplul gru
pei 8, pentru că viața nu cruță 
nici pe chiulangii, nici pe Leneși, 
nici pe încrezuți și înfumurați.

După lungi dezbateri adunarea 
a adoptat un plan de Jiotărîri 
Iată cîteva dintre ele :

...Un schimb de experiență cu 
utemiștii de la „Țesătura" Iași.

...Constituirea a șase brigăzi de 
cîte 15 studenți care să ajute 
gospodăriei de stat Cotnari, prin 
muncă voluntară ori de cîte ori 
aceasta va avea nevoie.

...O serată literară închinată 
scriitorilor ieșeni.

...Vizitarea pe grupe a 
mentelor și a muzeelor, 
siile studenților culese cu 
prilej vor fi publicate de 
revista institutului.

Cum se vede — hotărîri 
sânte menite să contribuie la pre
gătirea multilaterală a studentului 
utemist. Rămîne numai ca noul 
birou ales (Ovidiu Boboeea. 
Georgeta Albesc». Pompiliu Co- 
man, N. Chirilă. Eugenia Mar- 
coci) să depună stăruință pentru 
înfăptuirea lor.

C. SLAVIC
< corespondentul „Scinteii tinerelu

lui" pentru regiunea lași

colectiv a expozițiilor, vizi- 
muzeelor istorice, să orga- 
întîlniri cu activiști de 
de partid și de stat, 

în întreprinderi, seri și 
literare, baluri studen- 

Mulți dintre studenți au

s-a soluționat 
cînd

au fost rea- 
organizației, 

din anumite

pRinwiF

Toamna bogată și-a adus roadele și în această casă țărănească din Vlașca

Literatura sovietică
militantă a marilor
idealuri ale omenirii

(Urmare din pag. l-a) măcar Pavel Korcia-

xnonu- 
împre- 

acest 
către

intere-

„Festivalul R. S. S. Bieloruse"
(Urmare din pag. l-a)

transmis oamenilor muncii din 
regiunea București și orașul
Giurgiu un călduros salut din 
partea oamenilor de știință din
R. S. S. Bielorusă, din partea
poporului bielorus și a popoarelor 
Uniunii Sovietice. „Mă bucur ne
spus de mult, a spus printre al
tele N. V Turbin, și simt o plă
cere deosebită că mă aflu în mij
locul dv. cînd sărbătoriți Festiva
lul R.S.S. Bieloruse".

Oaspetele a vizitat apoi Casa 
pionierilor din Giurgiu unde pio
nierii i-au inminat buchete de fiori 
și cravată de pionier.

in cercurile Casei pioneri’or N. 
V. Turbin a stat prietenește de 
vorbă cu micile gazde. La plecare 
oaspetele sovietic a dăruit Casei 
pionierilor un frumos album.

In sala de festivități din car
tierul blocuri a fost organizată o 
serbare în cadrul Festivalului 
R. S. S. Bieloruse. Radu Siniș- 
teanu, prim-secretar al Comitetu
lui raional P.M.R. Giurgiu, a fă
cut o scurtă prezentare a R.S.S. 
Bieloruse. N. V. Turbin a vorbit 
apoi despre frăția popoarelor so
vietice. despre prietenia de ne
zdruncinat și ajutorul reciproc din
tre acestea, despre realizările ^oa
menilor muncii “ ~
lorusă în cei 40 
nouă.

Înconjurat de zeci de cetățeni 
oaspetele sovietic a făcut apoi o 
plimbare la Podul Prieteniei de

peste Dunăre. Printre cei care 
l-au condus se aflau și muncitori 
care au contribuit la realizarea 
acestei impunătoare construcții. 
Ei au cunoscut îndeaproape pe 
specialiștii sovietici care au mun
cit alături de specialiștii romîni și 
bulgari la construcția acestui pod, 
s-au bucurat de aportul mașinilor 
sovietice de mare capacitate folo
site aici.

N. V. Turbin a vizitat apoi fa
brica de zahăr unde metodele so
vietice a graficului orar și de 
predefecare cu zeamă ineomplect 
saturată au dus la ridicarea con
siderabilă a productivității mun
cii în fabricarea zahărului. Pre
tutindeni, muncitorii au făcut oas
petelui o caldă primire, marțifes- 
tind pentru prietenia de nezdrun
cinat romîno-sovietică.

După amiază oaspetele sovietic 
a făcut o 
Dunăre.

excursie cu vaporul pe

★

Teatrului de Stat de

din R-.S.S. Bie- 
de ani de viață

Tn sala _
Operetă din Orașul Stalin a avut 
loc duminică seara u<n recital ex
traordinar dat de celebra cîntă- 
reață sovietică Zara Doluhanova, 
artistă a poporului din R.S.S. Ar
meană. In program au figurat lu
crări de Ceaikovski, Prokofiev, 
Șostakovici, Faure, de Falla, Re
vel etc. Eminenta mezzosoprană 
sovietică a fost îndelung ovațio
nată de public.

(Agerpres).

Tn cursul zilei de luni 21 oc
tombrie a.c. tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, a avut o 
întrevedere cu un grup de oameni 
ai muncii din R.P.D. Coreeană 
care și-au 
odihnă în 
acest prilej 
treprinderi 
Romînă.

Delegația 
mată din Li Iăn Găi, vicepreșe
dintele Consiliului sindical al re
giunii Kan-Uan-Do, Kim Ian 
Bong, secretar al comitetului de 
partid de la hidrocentrala „Sup- 
hun“, Kim Kong Cie, președintele 
comitetului sindical de la între
prinderea siderurgică „Săn-Zin", 
Zănc roam Ian, profesor emerit 
de geografie și Bac Ghil Zong, 
Erou al muncii socialiste de la 
uzinele chimice „Bandung".

Oaspeții coreeni au mulțumit 
Consiliului Central al Sindicate
lor pentru posibilitatea ce H^s-a 
oferit de a vizita țara noastră și 
a cunoaște realizările obținute în 
construirea socialismului.

Tn cursul întrevederii, tovarășul 
Gheorghe Apostol a subliniat ne
cesitatea lărgirii continue a legă
turilor frățești dintre sindicatele 
din R.P.D. Coreeană și din R.P 
Romînă, precum și necesitatea 
dezvoltării colaborării dintre sin
dicatele țărilor lagărului socialist 
și a întăririi unității sindicale 
mondiale.

Coreeană 
petrecut concediul de 
țara noastră și cu 
au vizitat diferite în- 

și instituții din R.P.

coreeană a fost for-

pulsul unor raționamente sugerate 
de experiența aspră a vieții.. Lip
sește acea forță centralizatoare 
care să canalizeze conștiința și 
energia a mii, zeci și sute de mii 
de frați buni cu neînduplecatul 
Nil. Apariția acestei forțe în viața 
socială a Rusiei este consemnată 
proape simultan în romanul 
Mama" și în piesa „Dușmanii". 
Iste partidul clasei muncitoare 
are dirijează conștiința maselor 

spre un țel bine determinat.
Intr-adevăr în pofida vremelni

cilor retrageri, a înfrîngerilor a- 
parente nu încape nici o îndoială, 
că „Oamenii aceștia vor învinge". 
Și replica unui personaj din piesă 
cade ca un verdict al istoriei care 
a devenit realitate palpabilă în 
zilele revoluționare ale lui Octom
brie 1917.

Tradiția eroului gorkian în mod 
strălucit împlinită în Pavel Vlașov 
și tovarășii săi din capodopera 
„Mama" are filiațiuni directe și 
neîntrerupte în proza, dramaturgia 
și poezia epocii sovietice. Temele 
majore legate direct sau indirect 
de revoluție și de cuceririle ei — 
fie că ne gîndim la „Geapaev" și 
„Răzvrătirea- de D. Furmanov, 
la „Înfrîngerea" de A. Fadeev, la 
„Torentul de fier" de Serafimovici, 
la piesa „Liubov Iarovaia" de K. 
Treniov, sau „Ruptura" de Lavre- 
niev, la „Cimentul" și „Energia" 
de Gladkov, ' 
nit" de M. 
Derbent" de 
călit oțelul" 
„Poemul pedagogic" de Makaren
ko, la poemele lui Maiacovski sau 
la poeziile pline de patos revolu
ționar ale lui Demian Bednîi 
indiferent de epoca la care se 
feră sau conflictul pe care 
brodează aceste teme majore, 
Ionul lor principal gravitează 
jurul dezideratului exprimat

la „Pămînt desțele- 
Soldhov, „Petrolierul 
Krîmov, la „Așa s-a 
de N. Ostrovski, la

ie
se 
fi- 
în 

, de
neîntrecutul maestru al realismu
lui socialist — Maxim Gorki — 
în următoarele cuvinte: „...Tre
buie să ridicăm la rangul cuvenit 
imaginea omului muncitor în de
cursul istoriei, a omului, acest 
izvor de energie, care organizează 
și transformă lumea..)*. Filiațiunea 
în domeniul tradiției literare nu 
înseamnă cîtuși de puțin copiere, 
imitație sau palidă pastizare. Dim
potrivă. Tradiția bună întăreștepotrivă. Tradiția bună întărește 
anumite poziții cîștigate, deschi- 
zînd perspective libere și neîngră- 

i cutezanța imaginației 
dirijînd-o spre reda- 
a adevărului vieții, 
această tradiție bună 
sovietică dispune de 

dinamis-

dite pentru 
creatoare și 
rea veridică 
Dar, tocmai 
în literatura 
un dinamism interior 
mul transformărilor revoluționare. 
Davîdov — muncitorul comunist 
de la uzina Putilov, frămîntaț su
fletește pînă la suferință atunci 
cînd e pus în alte condiții decît 
în cele obișnuite, profesionale, nu 
ne evocă nici măcar asociativ fi
gura predecesorului său Pavel Vla-

TINERII VOLUNTARI 
intensifică ritmul recoltărilor 

in gospodăriile de stat
(Urmare din pag. l-a) 

gospodării subapreciază aportul 
voluntarilor. Este necesar ca orga
nele în drept să analizeze și să 
rezolve această situație, pentru ca 
voluntarii să se poată achita cu 
succes de sarcina pe care și-au a- 
eumat-o.

După cum am anunțat, tabloul 
realizărilor obținute de tinerii vo
luntari în zilele de sîmbătă și du
minică nu este complect, deoarece 
au fost oglindite aci datele pri
mite numai din opt regiuni. To
tuși, din cele relatate rezultă ela

nul cu care tineretul s-a încadrat 
în această acțiune patriotică. Acti
vitatea în această direcție însă nu 
se oprește. Ea trebuie intensificată 
deoarece o parte importantă din 
porumbul gospodăriilor de stat 
este încă nerecoltată.

Este necesar, de aceea, ca ieșiri
le pe teren, la recoltat, să se facă 
și în timpul săptămînii, pentru că 
fiecare hectar, recoltat mai de vre
me înseamnă un prețios timp cîș- 
tigat pentru executarea lucrărilor 
pregătitoare pentru recoltele anu
lui viitor.

INFORMAȚII
'Duminicii a părăsit țara ziaristul 

elvețian dr. H. Fleig, membru în 
conducerea ziarului „Die Tat“ și 
comentator la postul de radio 
Beromunster, care ne-a vizitat țara 
la invitația I.R.R.C.S.

Sîmbătă a sosit în Capitală în 
cadrul acordului cultural dintre 
R.P. Romînă și R. Cehoslovacă, 
dr. Julien Podoba, directorul In
stitutului de endocrinologie al 
Academiei de Științe din R. Ce
hoslovacă.

La gospodăria agricolă de stat Panciu, regiunea Galați munca 
pentru recoltarea strugurilor precum și vinificarea acestora este 
în toi.

De pe cele 907 ha. vie s-au recoltat struguri de pe o supra
față de 413 ha. obținindu-se o producție medie la ha. de 7.721 kg.

Pînă in prezent gospodăria agricolă de stat Panciu a vinificat i 
cantitatea de 1.988 tone struguri, rezultînd 1.391 tone must. Pro
cesul de vinificație se face în cele 4 centre moderne special 
amenajate. In toamna acestui an gospodăria de stat Panciu a 
exportat cantitatea de 1.200 tone struguri.

sov. Și nici _____ ____  _
ghin care deși pare a fi up Vlasov

: mai evoluat din punct de vedere 
politic și ideologic, axe trăsături

! individuale de caracter, de struc- 
I tură psihică unele chiar determi- 
i nate de împrejurările speciale ale 

vieții — caie f
i numai de eroul gorkian,
i de alți dîrji luptători pentru co- 
I munism ca de pildă femeia co- 
i misar din „Tragedia optimistă" a 
■■ lui Vsevolod Vișnevski, de Mere- 
' siev din „Povestea unui om ade

vărat" de Boris Polevoi sau de 
. admirabilii, prin tinerețea și ge- 
. nerozitatea patriotică a sacrificiu- 
, lui lor, eroi ai „Tinerei Gărzi- 
, imortalizați de pana lui Alexandr 

Fadeev.
i Fiecare toamnă ne răsfață ochiul, 
i mintea și sufletul cu o recoltă
■ bogată de cărți noi (iar unele din 

reeditări își vor păstra mereu su-
[ fiul înnoitor al ineditului) din li- 
- teratură clasică rusă și sovietică, 
i Și aceasta este încă o tradiție re- 
i voluționară din cele scumpe po- 
t porului nostru cîștigate prin luptă 
. și devotament față de partid și
■ cauza libertății. Este o hrană spi- 
. rituală care pregătește generații 
[ de oameni adevărați cu gîndul

și urechea sensibil aplecate spre
’ marile învățăminte ale literaturii 

crezului realist — socialist. Soc’ 
listă în fondul ei umanist, în af..

' marea idealului etic și estetic pus
< în slujba 

nității în 
cuvînt.

Multe din cărțile apărute cu 
prilejul „Lunii prieteniei romîno- 

. sovietice" evocă în paginile lor 
momentele cruciale ale Revoluției 

, socialiste din Octombrie seu tra- 
. dițiile ei neștirbite pe frontul 
. muncii pașnice constructive, ca și 
, pe frontul războiului antifascist. 
, Acest din urmă aspect îl întîlnim 

tratat pe planuri multiple (între 
hotarele Uniunii Sovietice și în 
afara hotarelor, în Norvegia co
tropită de naziști) în cartea Iul 
Kazakievici „Inima prietenului".

Un interes cu totul deosebit, 
aparte, îl prezintă procesul de per
cepere a mișcării revoluționare —» 

! la început percepere rudimentară, 
senzorială ca să zicem așa, iar 
pînă la sfîrșit lucidă, conștientă, 
gîndită — proces oglindit în psi
hologia unui copil de muncite 

i Tima crescut într-un orfelinat, li» 
sufletul acestui erou de vîrsiă 
fragedă din romanul „Tn întâmpi
narea zorilor" de V. Kojevnikov 
rămîn adînc săpate cuvintele sim
ple, dar tocmai prin aceasta mă
rețe, rostite de bolșevicul Bîjikov 

i după uciderea năpraznică a unui 
grup de partizani bolșevici do 
către autoritățile țariste (acțiunea 
ro&anidni ’ se încheie cu proci a- 

’ marea Revoluției proletare) :
— Tovarăși! Construim pe rui- 

: nele lumii vechi, imperiul drep- 
. tății și al libertății omenești! Cei 

mai buni fii și cele mai bune fiice 
ale poporului nu și-au cruțat 
viața pentru atingerea acestui 
scop. Jurăm în fața tovarășilor 
noștri care au căzut în luptă că 
vom sluji întotdeauna, neobosiți, 
marea cauză a revoluției prole
tare".

Va fi încununată de succes — 
perspectivele sînt de netăgăduit 
— și lupta bolșevicilor dintr-o fr 
brică de produse zaharoase împo
triva patronului (figura odioasă a 
lui Vaskoboinikov) și a acoliților 
săi zugrăvită de scriitorul N. 
Leașko în romanul său „Ocnă 
dulce". Muncitorii conștienți Ka- 
lujanin, Kozlov, știu să dezvăluie 
șiretlicurile demagogice ale lui 
Vaskoboinikov, demascînd iluzia 
„Ocnei sale dulci". Tineretul re
prezentat prin ucenicii : Vasia 
Kamîșin, Ivocika și alții ne cîștigă 
simpatia prin entuziasmul și ne- 
înfricarea lor. O lectură de ase
menea’instructivă și plăcută prin 
efectele ei tonice o găsim în 
cartea de „Amintiri" a vechiului 
luptător comunist Babușkin.

Eroii și cărțile noi care îmbo
gățesc în această toamnă festivă 
bagajul cunoștințelor noastre a 
mintesc prin tonalitățile și sensu
rile lor majore de marile tradiții 
revoluționare ale literaturii sovie
tice, de aceea confesiune de cre
dință înaltă și superioară pe care 
a profesat-o Pavel Korceaghin, lă- 
sînd-o ca mesaj posterității: „Ni
mic nu-i mai prețios pentru om 
decît viața... N-o trăiești decît o 
singură dată și trebuie s-o trăiești 
astfel incit să nu simți chinuitoare 
durere pentru anii trecuți în za
dar, să nu te roadă rușinea pentru 
un trecut meschin și mirșav, iar 
tn fața morții să poți spune: 
„toată viața și toate puterile mi 
le-am închinat cauzei celei mai 
minunate din lume : luptei pentru 
eliberarea omenirii".

îl deferențiază nu 
îl gorkian, dar și

fericirii omului, a uma- 
expresia înaltă a acestui

rit ttrJ* t«rv>W»î•> ifctcfcUt.
lihnit* ♦rpWlcf

SOLIDARI CU CAUZA LUI
OCTOMBRIE ROȘU

Tineretul muncitor din Romînia în lupta pentru apărarea revoluționară a U.R.S.S.
Am spicuit pentru cititorii 

„Scînteii tineretului" citeva din 
materialele publicate in presa 
revoluționară de tineret cu pri
vire la acțiunile inițiate pen
tru apărarea Revoluției din 
Octombrie. Din aceste spicuiri 
tineretul patriei noastre își 
poate da seama cit de puternic 
a răsunat glasul tinerei gene
rații revoluționare din Romînia, 
condusă de P.C.R., în apărarea 
primului stat socialist, solidari
tatea deplină cu muncitorii și 
țăranii ruși eliberați de sub 
jugul exploatării capitaliste.

în primul său 
număr din de

cembrie 1918 „Foaea Tînăru- 
lui" organul mișcării tineretului 
muncitoresc din Romînia, che- 
mînd tineretul muncitor la ao- 
lidaritate cu Revoluția din Oc« 
tombrie scrie cu înflăcărate

F®a®a
I

1918

cuvinte: „Lumea veche se pră
bușește. în locul ei de la ră- 
sărit, se ridică o lume nouă, 
cu idei noi, cu așezăminte 
noi“. Aceasta era noua sooie- 
tate, societatea socialistă care 
se construia în Rusia în urma 
victoriei Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

1920
ret a relatat pe larg despre 
desfășurarea

zi de trecere în revistă a forței 
tineretului muncitor care lupta 
pentru apărarea revoluționară 
a statului sovietic. De la un 
capăt la altul al țării, prin 
mari mitinguri și demonstrații 
a răsunat strigătul tineretului 
muncitor. „Vrem pace cu Ru
sia". în moțiunile votate cu 
ocazia marilor întruniri, la 
București, lași. Galați, Ploești, 
Timișoara, Arad, Fălticeni, 
Piatra Neamț etc., tineretul 
muncitor și-a afirmat solidari
tatea cu eroicul proletariat rus.

în moțiunea votată la marea 
întrunire din Capitală se arăta 
că tineretul muncitor „afirmă 
că va lupta cu toată energia 
lui tînără pentru pace imediată 
cu Rusia Sovietică...**

..Jos războiul, Trăiască 
publica Socialistă Rusă !** 
cheia moțiunea.

Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, după ce s-a arătat 
însemnătatea revoluției pentru 
mișcarea muncitorească din 
țara noastră, s-a precizat clar 
poziția revoluționară a tinere
tului din Romînia față de 
Rusia Sovietică. „Vrem pace 
cu Rusia — pentru că proleta
riatul rus prin vitejia sa, timp 
de 5 ani ne-a arătat care este 
culea pe care trebuie să mear
gă muncitorimea 
nală**.

urata în cuvinte calde drago
stea față de prima armată a 
muncitorilor și țăranilor, hotă- 
rit oare de a apăra Rusia So
vietică.

internațio-

în
grele
a fost aruncat

condițiile 
ale ilegali-

Re- 
în-

1925
tații în care 
de regimul burghezo-moșieresc,

SI Mi <klt 
‘i? itreiMl Ixjit

1 9*^9 Sărbătorind cea a a aniver. 
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie „Tînărul leni
nist" organ al C.C. al U.T.C. 
din Romînia a trimis în nu
mele tineretului nostru munci
tor un fierbinte salut tineretu
lui sovietic, asigurînd tînăra 
generație a U.RS.S. de solida-

*• -:
Tineri Muncitor» dela Sate și La fcitMWK «* iMikNM 'l.ai 

«t 1 •eu OAt’

Partidul Comunist din Romînia 
și alături de el U.T.C.R. nu 
și-au încetat nici un moment 
activitatea. P.C.R. și U.T.C.R. 
au continuat cu și mai multă 
hotărîre lupta pentru apărarea 
revoluționară a statului sovietic.

Manifestul Comitetului Cen
tral al Uniunii Tinerelului Co
munist din Romînia, adresat 
tineretului muncitor cu ocazia 
sărbătoririi zilei de 7 Noiem
brie 1925 arăta că: „Republica 
Sovietică a muncitorimii și ță- 

o
stîncă de granit, cu toate asal
turile burgheziei**. Manifestul 
îndemna tineretul la „...luptă 
contra oligarhiei și contra pre
gătirilor de război prin front 
unic de luptă al tuturor celor 
ce muncesc**.

ritatea tinerilor din țara noa
stră față de cauza măreață a 
construirii primului stat socia
list din lume.

1930 "
tot adevărul** ziarul „Tînărul 
Muncitor**, organ central al

împotriva oli
garhiei romîne 

care căuta să dezlănțuie război 
contra Uniunii Sovietice, ală-

1922

rmtanat sociAttsi

Presa revolu
ționară de tine-

bumsa veche se prăbușește.
.bi focul t'i, râsârd, se

'îdicâ o hifits mă. ea idei 
cu ttșei&tinte notd.

de clasa muncitoare s-a 
ridicat și tineretul muncitor.

In numărul din 5 noiembrie

rănimii stă puternică ca

ljR

acțiunilor tinere-

Ziua Internațională a Tineretvihit, zi de luptă 
hotărâtă fmpofrib'a răshoatelor imperialiste, 

fientru apărarea Uniunii Rep. Scaette^ Soeiatisfe Ex primind sen
timentele 
muncitor

tot

tului nostru în cadrul zilei in
ternaționale a tineretului. Ziua 
de 5 septembrie 1929 a fost o

1922 al ziarului „Tineretul So
cialist", cu ocazia celei de-a 
cine ea aniversări a Marii

1929
tului nostru
„Tînărul luptător" a 
prilejul celei de-a 11-a
sări a Armatei Roșii pentru a

tinere- 
gazeta 
folosit 
aniver-

■ •

secțiunilor de tineret de pe 
lingă Sindicatele Unitare scrie: 
„Blocul Muncitoresc Țărănesc 
de la noi a hotărît să formeze 
o delegație de muncitori și 
țărani pentru a vizita Uniunea 
Sovietică... Dacă burghezia nu 
ne va lăsa să plecăm în Uniu
nea Sovietică să-i impunem cu 
forța să ne deschidă granițele. 
Vom lupta ca cunoștințele de
spre înfăptuirile fraților noștri 
din U.RS.S. sa pătrundă mai 
adînc în masele de muncitori 
și tineri. în feliil acesta vom 
face foarte mult pentru apăra
rea Uniunii Sovietice**.

. S t, ’ Â 3 n ’ 5 i » 3 2
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...Cîteva spicuiri din presa tineretului nostru muncitor în anii grei 
ai asupririi burghezo-moșierești. Ele ne amintesc despre lupta plină 
de abnegație a tinerilor înaintați din Romînia pentru apărarea pri
mului stat socialist din lume, U.R S.S.

GHEORGHE MOȚ



Sa sc prcîntimpinc
o agresiune împotriva Siriei!

Anglia și S.U.A. se cramponează 
de o politică care nu mai poate

succesavea
LONDRA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: Conducătorii 
partidului laburist englez care 
au publicat articole în paginile 
presei engleze de duminică, ara
tă necesitatea imperioasă a unor 
tratative între puterile occidenta
le și Uniunea Sovietică 
înlăturarea primejdiei la 
păcii create de situația din 
tul Apropiat și Mijlociu.

A. Bevan scrie în ziarul

pentru 
adresa 
Orien-

pus aceasta de cîteva ori. Este 
timpul să ne folosim de cuvin
tele lui".

Cunoscuta activistă a partidu
lui laburist, Barbara Castle scrie 
în ziarul „Sunday Pictorial" : 
„Ne aflăm la marginea unui răz
boi, deoarece Occidentul a încer
cat să privească 
lumea arabă ca 
particulară a sa".

Barbara Castle 
timpul apropiatei 
Washington Eisenhower și Mac
Millan trebuie să înțeleagă că sin
gura speranță de a menține pa
cea în Orientul Mijlociu constă 
în realizarea unui acord cu Ru
sia cu privire la respectarea in
dependenței țărilor arabe, așa

la situația din 
Ia o problemă

arată că în 
întîlniri de la

_ ______ _______ ______ -„News 
of World" : „Toți factorii din O- 
rientul Mijlociu prevestesc o ca
tastrofă dacă nu vor fi luați sub 
control și nu vor fi orientați în- 
tr-o direcție mai favorabilă".

Bevan scrie că „marile puteri 
au posibilitatea să aducă o nouă 
contribuție mai directă la cauza 
Instaurării păcii ia această 
regiune prin realizarea unui 
acord cu Uniunea Sovietică cu 
privire la încetarea livrărilor de 
armament sau tehnică militară 
oricăreia din țările Orientului 
Mijlociu.

Hrușciov mi-a spus că a pro-

Asemenea unui bumerang"
NEW YORK 20 (Agerpres). — cui agresivei „doctrine Dulles-Ei- 

Comentînd situația periculoasă ."’i”'-,"“

dependenței țărilor arabe, 
cum cere Carta O.N.U.

Intr-un articol redacțional, zia
rul „Reynolds News" scrie: An
glia și Americă nu-și dau seama 
de situația reală a lucrurilor și 
se cramponează cu încăpățînare 
de o politică care nu mai poate 
avea succes".

pentru cauza păcii în Orientul 
Apropiat, situație creată prin poli
tica dusă de S.U.A. în această re
giune, o parte din presa america
nă este nevoită să recunoască eșe-

A 33-a plenară a C.C
P.S.U.G

BERLIN 21 (Agerpres). — A- 
genția A.D.N. a transmis comuni
catul cu privire la cea de-a 33-a 
plenară a C.C. al P.S.U.G.

Intre 16 și 19 octombrie 1957 
a avut loc cea de-a 33-a plenară 
a Comitetului Central. Raportul 
Biroului Politic a fost prezentat de 
H. Matern. W. Ulbricht a rapor-

^Percheziție la sediul |
® U.T.C. din Franța ®
® PARIS 20 (Agerpres). —® 
® TASS transmite : La 19 oc-Q 

tombrie, poliția a făcut o Per'fâ\ 
^cheziție la sediul Uniunii _ Ti* a 
' I neretului Comunist Francez, 
( ) confiscînd articolele consa-ty 
( } erate tânărului patriot Albanfy 
«Lieschti, care se află în închi-^ 

soare pentru că a refuzat să a 
lupte împotriva poporului au™ 
gerian. w ®

Poliția a confiscat totodată^ 
un număr al revistei „Avânt-A 
garde", care cheamă la luptăm

tat despre „Problemele fundamen
tale ale dezvoltării economice și 
politice a Republicii Democrate 
Germane", B. Leuschner — des
pre „Cifrele de oontrol ale planu
lui economiei naționale pe 1958 
și propunerile cu privire la ci
frele de oontrol ale celui de-al 
doilea plan cincinal", și O. Gro- 
tewohl — despre „Dezvoltarea 
Germaniei occidentale după alege
rile pentru Bundestag".

La discuții au luat cuvînjtul 36 
de persoane.

Raportul Birouluj Politic și ra
poartele prezentate de W. Ul- 
bricht, B. Leuschner și O. Grote- 
wohl au fost aprobate în unanimi
tate.

P. Wandel a fost eliberat din 
funcția de secretar al Comitetului 
Central. Comitetul Central a hotă- 
rît să creeze o comisie pentru pro
blemele culturii pe lingă Biroul 
Politic sub oonducerea lui A. 
Kurell.

garau , cute uueuniu <-<*
\ I pentru eliberarea lui Lieschti.^ 
{ ) Biroul Național al Vniunii\& 
( | Tineretului Comunist Francez (f) 
«a dat publicității o declarație OK 

în care protestează împotriva^ 
$ „noilor atentate la libertatea 
A cuvîniului", și cheamă tinere-Q 
X tul să intensifice lupta pentru^ 
® pace în Algeria și pentru eli-® 
® berarea lui Lieschti.

l

j
(; Un trmunai am nagnau

«pronunțat trei condamnări law? 
rîla IC luni tin/'hian.nrp ci olteîw

® Tineri irakieni 
® condamnați pentru că 
Sau participat la Festival

05 BAGDAD 20 (Agerpres). — 
() Un tribunal din Bagdad a 
/ j pFOA'uiiță't t'Tci vwîuâaîiiiari 

cite 18 luni închisoare și alte® 
’ două la cîte 11 luni închisoa-^ 
Ore cu suspendarea pedepsei a 
((împotriva unor tineri irakienig 

deoarece au participat la
® Festivalul Mondial al Ti-® 
®neretului și Studenților de la® 
® Moscova.
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v «g REYKJAVIK 20 (Agerpres).g 
X TASS transmite : Recent a a-to 
V vut loc la Reykjavik cel de-alx 
w5 16-lea Congres al Asociației Ti-® 
® nerilor Socialiști din Islanda.® 

La 19 octombrie au fost datejț 
a publicității rezoluțiile Congre-jjj 
x sului în problemele mișcăriiX 
® muncitorești, locuințelor, lărgi-® 
® rii zonei apelor teritoriale is ® 
flh landeze, bazei militare ameri-$ 
a cane din Islanda etc.
x Congresul s-a pronunțat cu 
vhotărire pentru admiterea Re- 
flh publicii Populare Chineze în _ 
a O.N.U., condamnînd poziția a 
v reprezentanților Islandei la cea«. 
®de-a 12-a sesiune a Adunării® 
® Generale a O.N.U., oare au vo-® 
flhtat împotriva admiterii Chinei.® 
a Congresul a chemat întregul^ 
X tineret al țării să se pronunțex 
®cu hotărîre împotriva oricăror® 
® relații cu soldații americani a-® 
®tfta timp oît aceștia se mai află® 
a în țară. Rezoluția se încheie a 
Xorintr-un apel către guvernul X 
® Islandei de a îndeplini rezolu-® 
®ția Altingului din 28 martie® 
® 1956 cu privire la retragerea® 
a din țară a trupelor americane a 
® și de a folosi întreaga sa in- 
®fluență în or^mzațfile interna- 
®ționale pentru a contribui la 
® „o respectare și mai mare a 
Apoliticii de neutralitate promo- 
X vată de țările mici de pe glob".

Congresul Asociației 
linerilor socialiști 

din Islanda

In prezent există tot ce este necesar 
pentru a se putea trece la măsuri

PE SCURT
MOSCOVA. — La 21 octombrie a 

sosit la Moscova delegația Repu
blicii Populare Romîne condusă de 
A. Joja, ministrul lnvățămîntului 
și Culturii, pentru semnarea pla
nului de aplicare a acordului cul
tural dintre R- P- Romină și 
U R. S. S. pe anul 1958.

PARIS. — Criza de guvern din 
Franța continuă. După eșecul lui 
Antoine Pinay în încercarea de a 
forma un noii guvern, președintele 
Republicii a. propus lui Robert 
Schuman, unul din liderii partidu
lui catolic .^Mișcarea Republicană 
Populară**, să formeze noul gu
vern La 21 octombrie în cea de-a 
22-a zi a crizei politice Robert 
Schuman s.-a prezentat la Preșe
dinția Republicii anunțînd că re. 
fuza să formeze noul guvern din 
cauza divergențelor ce se mani
festă între diferite partide în pro
blemele fiuănciar-economice. Pre. 
ședințele Rene Coty a reluat con- 
sultă r lie.

BEIRUT. — In portul Beirut au 
sosit două vase militare engleze.

ANKARA. — Agenția France 
Fresse anunță că o societate fran
ceză în colaborare, cu una turcă 
va construi un pod peste Bosfor 
In acest scop duminică s-a în- 
cheiat la Ankara pn acord între o 
delegație franceză care se află în 
Turcia și reprezentanții guvernului 
turc. Podul care' va avea o lungi, 
me de 1.340 m și va fi înalt de 70 
de metri va fi susținut de 2 piloni 
așezați la o distanță de 673 
m unul de altul.

PRAG A. — La 19 octombrie a 
sosit la Praga o delegație a Par. 
Udului Socialist Japonez condusă 
de T.. Hatoyama.

NEW YORK. - Ziarul „Daily 
Worker** publică un comunicat al 
Comitetului național administrativ 
al Partidului Comunist din S.U.A. 
în care se spune că la 16 octombrie 
William Z. Foster, președintele 
Partidului Comunist din S.U.A., a 
suferit o congestie cerebrală care a 
provocat paralizia părții drepte a 
corpului. In comunicat se spune că 
starea lui W. Foster este în pre
zent satisfăcătoare și că pe zi ce 
trece el se simte mai bine. Au re
venit unele funcțiuni ale mîinii 
drepte și într.o măsură mai mică 
ale piciorului drept. Vorbirea i-a 
revenit aproape în întregime.

ATENA. — După cum anunță a- 
genția „Athenagence**, la 21 oc
tombrie a sosit în vizită oficială 
în capitala Greciei Eduard Kar- 
delj, vicepreședintele Vecei Execu
tive Federative a R. P. F. Iugo. 
slavia. Kardelj face această vizită 
în Grecia întoreînd vizita oficială 
făcută în Iugoslavia în decembrie 
1956 de primul ministru al Greciei 
Karamalis.

PARIS. — Delegația parlamen- 
tară romînă condusă de acad, prof- 
Ștefan Nicolau a sosit luni dimi
neață la ora 9,30 (ora franceză} 
în gara de est din Paris. Delega
ția înapoiază vizita făcută anul 
trecut în Romînia de către o dele- 
gație parlamentară franceză

BUDAPESTA. — Oamenii muncii 
din R. P. Ungară au sărbătorit un 
nou și mare eveniment în con
strucția socialistă a țării. La ma
rele combinat metalurgic ,,Stalin- 
varos“ a intrat în funcțiune cel 
de-al doilea furnal înalt cu o ca
pacitate de 700 mc.

LONDRA. — Un comunicat ofi
cial publicat în seara de 21 octom
brie la Londra anunță că cu înce
pere de la 1 noiembrie actualul 
guvernator al Ciprului, mareșalul

efective depractice și
NEW YORK 21 (Trimisul spe

cial Aperpres).
Cu.prilejul dezbaterii proble

mei dezarmării, în ședința din 
dimineața zilei de 21 octombrie în 
Comitetul Politic al O.N.U. a luat 
cuvîntul ministrul Afacerilor Ex
terne al R. P. R., Ion Gheorghe 
Maurer. In cuvintarea sa el a 
spus printre altele •

Dezbaterile din acest Comitet 
scot încă odată la iveală însem
nătatea primordială pe care a do- 
bîndit-o problema’ dezarmării în 
viața internațională, îapt care 
merită a fi salutat în activitatea 
Organizației Națiunilor Unite. 
După ce a arătat că în prezent 
cursa înarmărilor a devenit cu 
adevărat o racilă adincă, un fla
gel al societății contemporane cu 
efecte nefaste în toate comparti
mentele vieții economice și so
ciale, tov. Maurer a spus :

Delegația romină consideră că 
mai presus de orice considerente 
practice sau organizatorice, mai 
presus de orice calcule înguste 
ale unei puteri sau grup de pu
teri, ceea ce trebuie să predomine 
aici în Organizația Națiunilor 
Unite, este recunoașterea că ar
mele nucleare și alte mijloace 
barbare de distrugere în masă a 
populației, de transformare tn 
vaste cimitire a ceea ce a creat 
mai prețios civilizația și cultura 
umană, că deci condamnarea lor, 
scoaterea lor în afara legii, este 
o obligație ce rezultă în mod im
perios din morala și dreptul in
ternațional. Conștiința omenirii 
nu se împacă și nu se va împăca 
niciodată cu ideea recunoașterii și 
legalizării armelor nucleare. Da
toria Organizației Națiunilor U 
nite — a spus tov. Maurer — 
este să pună în balanță întreaga 
ei autoritate pentru a obține pro
hibirea categorică a armelor nu
cleare, condamnarea fără apel a 
războiului nuclear.
Reprezentanții puterilor N.A.T.O- 

resping ideea ilegalizării armelor -- ,— - ■
atomice și a condamnării războiu- rl'°.r prezente poate duce la ou
lui nuclear sub motiv că aceasta sur* practice de dezarmare. Ca 
n-ar satisface interesele acestor prime măsuri care pot fi aaop- 
puteri. Problema care stă în fața fate noi consideram : suspenda- 
O.N.U. este însă de a găsi un drum rea pe doi-trei am a experiențe- 
o soluție a dezarmării care să sa- nucleare; angajamentul so- 
tisfacă interesele tuturor țărilor, lemn al puterilor atomice de a 
fie ele atomice sau neatomice, fie nu arme nucleare pentru o
ele mari sau mici, interesele ge- perioadă inițială de cinci am.
nerale ale păcii și securității in- Pentru ambele măsuri există în
ternaționale și nu interesele în- prezent condiții obiective de apli-
guste ale unor puteri sau ale unui cabilitațe. Acest lucru nu-1 con-
grup de puteri.

INTERESELE PșACIl Șl SECU
RITĂȚII GENERALE INTERE
SELE TUTUROR POPOARELOR D....TD1, 
MARI ȘI MICI, DIN Ț|ARI ATO- ^NIKU FnpTF1 np
MICE SAU NEATOMICE. CER ȘȚ^NJIAW A 
CA ARMFI F NUCI FARF QA MATE, A ARMAMENTELOR ȘI 
HE LUMINATE WN ARMA 4 ~ 
MENTELE STATELOR, S|A FIE 
PUSE IN AFARA LEGII.

_ . anume, iwi i copnigciu tcizna
Domnule președinte, care să fie trivit căreia efectuarea unei redu- 

metoda cea mai eficace pentru a cerj simțitoare a forțelor armate 
urni cu un ceas mai devreme pro- a armamentelor, care urmează 
blema dezarmării din domeniul a se face țn etapa a doua, tre- 
discuțiilor în domenjul hotărîrilor buie condiționată de rezolvarea D Tlî-r» z.„ „TenȚ Xe* î 1 cs ranra. . . . .... .....
zentanților diferitelor puteri re
zultă ca două sînt metodele prin
cipale ce se confruntă actual
mente în această direcție. Prima 
metodă este cea p ’ '
puterile N.A.T.O. care concep re-

dezarmare
lor așa cum au arătat aici, «- 
tunci de ce aceste state crează 
la distanțe de 8.000—10.000 mile 
de teritoriile lor baze militare cu 
un vădit caracter agresiv? Aces
te baze militare, așa cuzn o dove
desc evenimentele, departe de a 
li îndreptate numai împotriva 
statelor socialiste, constituie pir- 
ghii ale politicii de intimidare și 
amenințare la adresa tuturor ță
rilor care doresc să-și păstrez, 
independența și trambuline pentru 
acțiuni agresive cu caracter im
perialist. De aceea aceste baze 
trebuie desființate fără întîrziere. 
Guvernul romîn a salutat cu 
satisfacție propunerea R. P. 
Polone, sprijinită de R. Ceho
slovacă. de a renunța pe teri
toriile lor la producția și stațio
narea de arme nucleare cu con
diția ca un angajament similar 
să fie luat și de Republica Fede
rală Germană și de R.D. Germa
nă. In conformitate cu propune
rile mai vechi ale guvernului R.D. 
Germane în același spirit, —1 
sprijinim propunerile Uniunii 
vietice pentru realizarea unei 
duceri a efectivelor militare 
celor patru puteri staționate . . 
teritoriul Germaniei, precum și a 
unei reduceri a forțelor armate 
ale S.U.A., Regatului Unit și 
Franței staționate pe teritoriul ță
rilor membre ale N.A.T.O., ca și 
a trupelor U.R.S.S. staționate pe 
teritoriul țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia. In pro
blema controlului, delegația romi, 
nă se declară pentru un control 
sistematic și adecvat al măsurilor 
de dezarmare.

Domnule Președinte, încheind 
declarația noastră, țin să reafirm 
convingerea fermă că EXISTA 
IN PREZENT TOT CE ESTE NE- 
CESAR PENTRU A SE PUTEA 
TRECE LA MASURI PRACTICE 
Șl EFECTIVE DE DEZARMARE. 
Cursa înarmărilor a ajuns intr-un 
stadiu în care, pe de o parte, 
primejdiile pentru pace au deve
nit mari, dar pe de altă parte au 
apărut și posibilități noi pentru 
revizuirea concepțiilor învechite 
care blochează de ani de zile dru
mul spre o înțelegere asupra 
dezarmării și pentru adoptarea 
unor prime măsuri de dezarmare. 
Dezbaterile Comitetului Politic 
pot_ și trebuie, după părerea noa
stră, să aducă o însemnată con
tribuție pentru punerea în valoa
re a acestor posibilități".

zolvarea problemei ca fiind si
multană și indivizibilă.

A doua metodă este cea pro
pusă de U.R.S.S. și sprijinită de 
multe alte state, care preconi
zează luarea fără întîrziere a a- 
celor măsuri, fie ele și parțiale, 
limitative, pentru care există con
diții obiective de aplicabilitate. 
U.R.S.S. prezintă de asemenea 
un program de ansamblu care 
prevede toate aspectele dezar
mării. dar aceasta nu împiedică 
să se propună, ca un prim pas 
concret adoptarea oricărei măsuri 
care ar putea scoate problema 
dezarmării din impasul în care a 
intrat. Experiența arată că ori 
de cite ori s-a realizat o apro
piere între punctele de vedere ale 
celor două părți intr-p problemă 
sau alta a dezarmării, metoda 
simultană și indivizibilă susținută 
de cele patru puteri occidentale 
a zădărnicit realizarea unui a 
cord. A condiționa adoptarea ori
căreia din măsurile pentru care 
există condiții obiective de adop
tarea unui ansamblu de măsuri 
asupra cărora există diferențe de 
vederi substanțiale, înseamnă a 
bate pasul pe loc, înseamnă a

al ziarului „New York Times", 
Schmidt, este nevoit să constate 
faptul-că acestei „doctrine" ațîță- 
toare îi opun rezistență pînă și 
acele țări din Orientul arab care 
urmează linia generală a politicii 
americane.

Cînd Statele Unite au făcut alu
zie că vor folosi, probabil, doctrina 
împotriva Siriei — scrie, ziarul 
„New York Times" — celelalte 
state și-au strîns rîndurile pentru 
a apăra guvernul sirian și „ase
menea unui bumerang doctrina s-a 
întors împotriva Statelor Unite".

Guvernul Libanului, scrie cu în
tristare corespondentul, trebuie să 
facă față cererii tot mai intense 
de a respinge doctrina 
wer.
grijă orice menținere a legăturii 
sale cu această doctrină. Re
gele Arabiei Saudite a dat 
publicității comunicate în care 
contestă că ar fi aprobat cîndva 
această doctrină", iar guvernul 
Iordaniei rupe legăturile cu doc
trina Eisenhower.

Corespondentul din Washington 
al ziarului „Christian Science Mo
nitor" constată că dacă înainte 
unii dintre guvernanții țărilor a- 
rabe și-au mai făcut vreo iluzie în 
privința „doctrinei Eisenhower", 
acum, sub greutatea faptelor, a- 
ceste iluzii se spulberă. „Asupra 
țărilor arabe — scrie ziarul — 
exercită influență tendința prea 
vădită a Washingtonului de a-i 
înarma pe arabi împotriva arabi
lor, de a instiga Iordania împo
triva Siriei și Arabia Saudită îm
potriva Egiptului".

După părerea corespondentului 
din Washington al ziarului „Was- 
shington Post and Times Herald", 
promisiunea făcută de Dulles în 
cadrul conferinței de presă’ de a 
sprijini Turcia „a făcut să crească 
sentimentul de neliniște în lumea

Eisenho-
„Guvemul irakian evită cu

Cuvîntarea tov. 
Ion Gheorghe Maurer 
în Comitetul Politic 

al O.NU.

noi
So. 
ro 
ale
pe

senhower".
Ziarul „New York Post", de pil

dă, caracterizează această „doc
trină" ca „inadecvată, sterilă și 
instigatoare". Subliniind caracte
rul militar al „doctrinei", ziarul 
declară că ea „irită mai mult de- 
cît liniștește" țările cărora le 
este destinată.

Corespondentul din Washington întreagă".

Declarația agenției TASS 
avertisment

CAIRO 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : Opinia publică egip
teană își exprimă profunda indig
nare față de agresiunea pregătită 
de S.U.A. și Turcia împotriva Si
riei. în legătură ca declarația a- 
genției TASS, ziarele arată că po
ziția Uniunii Sovietice față de Si
ria este sprijinită pe larg de po
poarele țărilor arabe care salută 
politica sovietică de apărare a pă
cii și securității în Orientul Mij
lociu.

Ziarul „Aș-Șaab" scrie că de
clarația agenției TASS „este un 
foarte serios avertisment făcut de 
Uniunea Sovietică Occidentului".

Ziarul „Al Gumhuria" publică 
informația despre declarația agen
ției TASS sub titlul: „Rusia previ
ne Turcia și cere retragerea trupe
lor ei concentrate de-a lungul 
frontierelor siriene". în declarația 
agenției TASS, subliniază ziarul, 
„este demascat întregul plan de

Pînă la 21 octombrie, ora 6 dimineața
Satelitul a efectuat 243 rotații 

complecte în jurul globului
MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite : De peste 16 zile 

satelitul și racheta purtătoare se rotesc in jurul pămîntului. Pină la 
21 octombrie ora 6 dimineața satelitul a efectuat 243 rotații com
plecte in jurul globului pămintesc. Postul de radio de pe satelit con
tinuă să funcționeze pe ambele frecvente de 20 și 40 M.Hz.

Rezultatele analizei arată că perioada de rotație a satelitului și 
rachetei purtătoare în Jurul pămîntului se micșorează treptat; pe
rioada de rotafie a rachetei purtătoare se micșorează ceva mai re
pede decît cea a satelitului din cauză că racheta purtătoare are 
pierderi relativ mari de energie dat fiind rezistența aerului pe care 
o intimpină in păturile inalte ale atmosferei.

In prezent perioada de rotație a satelitului este de 95,55 minute, 
iar a rachetei purtătoare — de 95,12 minute. Această micșorare lentă 
a perioadei de rotație permite să se prevadă că racheta purtătoare 
și Îndeosebi satelitul artificial se vor mai roti încă mult timp în 
Jurul pămîntului.

ir
MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite: Pînă la 22 

octombrie, ora 6, satelitul artificial al pămîntului va înconjura 
de peste 258 de ori globul pămîntesc, parcurgînd o distanță de 
11,25 milioane km. Spre seara zilei de 22 octombrie racheta 
purtătoare va fi înaintea satelitului cu 46 minute, ceea ce co
respunde unei distanțe de 21.000 km. Racheta purtătoare va 
trece la 11,5 grade longitudine estică de satelit,

un serios

în-

agresiune împotriva Siriei, elabo
rat de Turcia și de Statele Unite".

Concentrările de trupe 
la granița Siriei continuă
BEIRUT 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarul „As-Siasa“ 
scrie că în timp ce guvernul turc 
publică dezmințire după dezmin
țire la știrea privind concentrarea 
de trupe turcești la frontiera cu 
Siria, știri primite de la martori 
oculari sosiți din Turcia confirmă 
că aceste concentrări continuă.

Schimb de păreri
NEW YORK 21 (Ageipres). 

La 20 octombrie a avut loc o
tîlnire între A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Salah Bitar, ministrul 
Afacerilor Externe al Siriei, Mah
mud Favzi, ministrul Afacerilor 
Externe al Egiptului, Krishna 
Menon, conducătorul delegației 
Indiei la Adunarea Generală a 
O.N.U., și Aii Sastroamidjojo, 
conducătorul delegației Indone
ziei.

în cadrul întîlnirii a avut loc 
un schimb de păreri asupra situa
ției din Orientul Apropiat și Mij
lociu.

Agravarea situafiei 
politice în Iordania

BEIRUT 21 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei libaneze, 
in ultima vreme in Iordania se 
remarcă o agravare a situației 
politice. Ziarul „Telegraf" anunță 
demisia a 11 deputațl in parla
ment. In afară de aceasta, opt 
deputați s-<: ascuns fiind urmă
riți de autorități.

Ziarul „Ad-Diar“ arată că la 
20 octombrie trupe iordanlene au 
despărțit partea apuseană a Ior
daniei de cea răsăriteană. Comu
nicațiile telefonice dintre cele 
două părți au fost întrerupte. 
Poliția a arestat 800 de persoane.

Harding, va fi înlocuit cu Hugh 
Foot, fost guvernator al insulei 
Jamaica.

ATENA. — In sala Parnas din 
Atena a avut loc la 20 octombrie 
prima adunare publică a Ligii de 
prietenie romîno-greacă. La adu- 
nare au participat fruntași, ai vie
ții publice din Atena și Pireu, per
sonalități politice, scriitori, oameni 
de artă, ziariști, cot aercianți. Au 
fost de față reprezentanți ai Am. 
basadei R. P. Romîne la Atena.

închide orice drum care ar pu
tea duce spre rezolvarea proble
mei. Dimpotrivă, a adopta oricare 
din măsurile asupra cărora se 
poate cădea de acord în mod se
parat și necondiționat înseamnă 
a deschide un larg drum spre re
zolvarea problemei în ansamblu. 
De aceea delegația romînă este 
în mod hotărit de partea acestei 
metode pozitive propusă de U- 
niunea Sovietică și consideră că 
însușirea ei de către delegații ță

testă și nu-1 poate contesta ni
meni.

Domnule președinte GUVER
NUL ROMIN SE PRONUNȚA 
------------ REDUCEREA SUB-

A BUGETELOR MILITARE ALE 
STATELOR și a și procedat la o 
reducere a efectivului forțelor sale 
armate. Noi respingem teoria po-

r\. A iv -1 MUtC VUHUIțlUlMUa UC IVZ.V1V U1V«
practice . Din cuvintanle repre- problemelor politice litigioase.

'Membrii Organizației Națiuni
lor Unite — proclamă Carta — 
își reglementează diferendele in- 

Szată“dfle

O politică primejdioasă 
(Desen de STAMATESCU MIHAI 

Corespondent voluntar)

In ajutorul agriculturii
în îndepărtatul Caucaz, secre- ,

tarul Tineretului Liber German acele locuri, în vîrstă de 15—16 
din raionul Erfurt, Heintz Butz, ani, se alăturaseră unui colhoz 
a făcut cunoștință cu o brigadă după ce-și terminau lecțiile, 

,de producție compusă din elevi, munceau zilnic cîteva ore pe

Elevii din școlile medii de prin ogoarele colhozului pentru ca 
toate lucrările să fie îndeplinite 
la timp și în bune condiții. 
Munca le făcea plăcere și trezea 
în acești tineri dragostea pentru 
natură. Iată o treabă bună I și-a 
zis Heintz Butz. Așa ceva ar 
trebui să fie organizat și în R.D. 
Germană! Cind a relatat condu
cerii și elevilor interni ai școlii 
medii din Herbslebener cele văzu
te și constatate în Caucaz, aceștia 
j-au entuziasmat de îndată. Pă
rinții elevilor au fost și ei de 
acord cu Inițierea unor acțiuni 
asemănătoare și astfel, la 20 
martie, a luat ființă brigada de 
>rod*ucție a elevilor din gospodă
ria agricolă colectivă „Clara 
Zetkin". A trecut mai bine de 
jumătate de an de cind există 
irigada și ea a obținut rezultate 
oarte frumoase atit la invăță- 
ură cit și în muncă.

> 
pulberea 
și dl. Dulles

în așa fel încît pacea și securita
tea internațională ca și justiția 
să nu fie primejduite. Deci. Carta 
O.N.U. nu oferă nici un fel de te
mei pentru a condiționa dezarma
rea de rezolvarea diferendelor in
ternaționale.

REPUBLICA POPULARA R0- 
MINA SE PRONUNȚA DE ASF- 
MENEA PENTRU DESFIINȚA
REA BAZELOR MILITARE PE 
TERITORII STRĂINE. Dacă re
prezentanții S.U.A. și ai Angliei 
sînt cu adevărat preocupați în 
mod exclusiv de securitatea țări-

Am aflat o rețetă : iei un 
butoi cu pulbere, aprinzi un 
fitil și-l așezi în apropiere, cit 
mai în apropiere. Se va întîm- 
pla ceva ? în cor veți răs
punde : o cumplită explozie. 
Eroare, cruntă eroare. Domnul 
Dulles ne învață că astfel vom, 
dobîndi convingerea că fitilul 
trebuie stins.

Vreți să obțineți pacea ? 
Domnul Dulles este darnic in 
rețete: faceți rost .de niște pri
mejdie de război, înghițiți-o în 

se va 
cităm.

Press" 
confe-

Un act unilateral 
și arbitrar 

al guvernului 
R. F. Germane

BELGRAD 21 (Agerpres). — 
Agenția TANIUG transmite de
clarația secretariatului de stat pen
tru Afacerile Externe al R.P.F. Iu
goslavia în legătură cu ruperea 
relațiilor diplomatice dintre Repu
blica Federală Germană și Iugo
slavia, pentru motivul că Iugo
slavia a recunoscut Republica 
Democrată Germană.

„Acest act unilateral și arbitrar 
al guvernului R.F. Germane — se 
spune în declarație — neobișnuit 
în relațiile între state în timp de 
pace, nu numai că este primit cu 
o profundă nemulțumire de opi
nia publică și guvernul R.P.F. Iu
goslavia, dar este considerat și ca 
un act ostil. O astfel de politică 
a guvernului R.F. Germane nu 
poate fi și nu este în concordanță 
cu interesele păcii, ale colaborării 
internaționale, principiilor
Cartel O.N.U".

• doză mare și pacea vi
• dărui. Nu credeți ? Să 
î atunci agenția „United 
i care arată că la ultima
• rință de presă domnul Dulles
• a declarat că „pericolul de 
j război mereu prezent este unul
• din factorii cei mai impor-
• tanți pentru apărarea păcii", 
i Dacă cumva fitilul aprins se 
i va apropia prea mult de bu-
• toiul cu pulbere nu vă neli- 
â niștiți. Domnul Dulles e con-
• vins că așa se „împiedică oa'
• menii să fie mulțumiți de ei
• și să considere pacea drept un 
i lucru de la sine înțeles".
• Domnului Dulles i se spune
• - <
; dăruit-o —----
• mare tiraj inspirat de predi-
• lecția secretarului de stat al 
i Ș.U.A. pentru echilibristica pe

marginea prăpastiei. Predilec
țiile pentru uz personal nu ne 

( deranjează. Nenorocirea începe 
de acolo de unde domnul Du
lles încearcă să ne convingă
că gusturile lui trebuie ac
ceptate de omenire. La acest 
punct ne .dispare amuzamentul 

’ cu care contemplăm o echili
bristică lipsită de luciditate și 
(jver1^ dreptul să ne manifestăm 
îngrijorarea.

„Pericolul de război mereu 
prezent" generează beneficii 
Morganilor. Rockfellerilor, Du- 
ponților. Există un mecanism 
al cărui mod de a acționa a 
fost dezvăluit. Războiul are 
rolul de oxigen pentru pulsa
ția veniturilor monopoliste. 
Șl -— îu plus — constituie 
rațiunea de a exista a politi
cii Departamentului de Stat 
al S.U.A.

Dar pentru muritorii de 
rînd ce populează globul a 
devenit de mult limpede că fi
tilul aprins nu are ce căuta 
lingă butoiul cu pulbere. Acu
mularea de stări primejdioase 

transcrisă pe plan 
în noțiunea de li- 
plan politic în 
pace. Există un

Domnului Dulles i se spune 
„omul prăpastie". Porecla i-a 
— — j un ziar american de

Oricînd gata să învețe ceva nou, elevii școlii 
medii din Herbslebener sînt pregătiți de lucru. Ei 
se străduiesc să fie folositori gospodăriei agricole 
colective „Chra Zetkin" din care fae parte acum.

Tînăra aceasta ar vrea să 
devină om de știință I îm
preună cu tovarășii ei a 
plantat 51 de soiuri de po
rumb din 16 țări. In anul 
1958, gospodăria agricolă co
lectivă nu va avea grijă în 
ceea ce privește alegerea se
mințelor. Brigada de tineret 
poate recomanda soiurile cele 
mai bune.

* W g B;
nu poate fi 
sufletesc — 
niște iar pe 
starea de __~~~~
A.B.C. al vieții care contrazice 
flagrant pe domnul Dulles. 
Focul lingă pulbere poate săl
ta veniturile lui Morgan dar 
poate concomitent să determi
ne un incendiu pentru care 
oamenii nu vor fi recunoscă
tori domnului Dulles.

îi place conducătorului di
plomației americane săi se 
joace cu focul ? îl privește. 
Aceasta nu însearțină însă că 
omenirea trebuie să facă echi
libristică pe marginea prăpas- 
tiei...

E. O
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