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Plenara a petra a Comitetu
lui Centrai al Uniunii TlnareUn 
Iul Muncitor a trasat tuturor or
ganizațiilor U.T.M. din lectorul 
socialist al agriculturii sarcina 
de a crea în toate unitățile so- 
cialiste posturi utemiste de 
control. Sarcina acestora este 
de a sprijini activ și perseve
rent lupta tinerilor din aceste 
importante sectoare de muncă 
împotriva risipei și furturilor 
din avutul obștesc, de a spri- 
jini lupta pentru buna calitate 
a lucrărilor, pentru buna orga
nizare a muncii.

Raidul de față analizeaxă ac-

tlvitatea cîtorva posturi ute-
miște de control tn actuala
campanle agricolă.
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IA LA HUNEDOARA 
13.500.000 LEI 

ECONOMII

CAMPANIEI de TOAMNA
P. U. C. atent la munca tuturor

La Combinatul siderurgic din 
Hunedoara s-au realizat anul a- 
cesta economii la prețul de cost 
in valoare de peste 13.500.000 lei. 
Cea mai mare parte din această 
sumă a fost economisită in ulti
mele trei luni și jumătate, adică de 
la data cînd a început să se apli
ce aproape în toate secțiile com
binatului inițiativa de reducere a 
prețului de cost pe tona de me* 
tal.

Autorii inițiativei — oțelarii de 
la cuptoarele Martin — au redus 
in fiecare lună prețul de cost pe 
tona de oțel cu 45 pînă la 70 de 
lei în loc de 40,51 lei cit preve
dea angajamentul. Ca urmare a 
acestui fapt, oțelul produs în pri
mele opt luni ți jumătate ale a- 
nului la oțelăriile Martin nr. 1 și 
nr. 2 a costat cu aproape 8 mi
lioane lei mai puțin decît era pla
nificat.

Fumaliștii din secția l-a fur
nale au ieftinit în ultimele luni 
cu 30 pînă la 50 de lei fiecare 
tonă de fontă față de 28,50 lei 
cit se angajaseră.

La ieftinirea metalului au adus 
un aport prețios și muncitorii și 
tehnicienii care deservesc trans
porturile din combinat. Pe baza 
aplicării fi respectării cu strictețe 
a graficului de circulație au fost 
mai bine aprovizionate secțiile de 
producție din combinat. In ace- 
lafi timp vagoanele au fost redate 
la timp traficului circulației. Spre 
deosebire de anul trecut cînd 
combinatul a plătit penalizări și 
locații ce s-nu ridicat la sume des
tul de mari, în ultimele fapte luni 
din acest an, prin reducerea pre
țului de cost planificat pentru 
transporturi s-au realizat 2.696.000 
lei economii. In comparație cu 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, prețul de cost al trans
porturilor în combinat a fost re
dus cu 12,68 la sută, iar volumul 
transporturilor a crescut mult.
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Acțiunile tinerilor din G.A.S. „Justin Georgescu" 
regiunea Galati, au avut un rol hotărîtor în obține
rea succesului în anumite etape ale muncilor de 
vîrf. Totuși activitatea lor economică nu avea con
tinuitate, maniîestînd mai mult un caracter de 
campanie. în urma unei analize făcute de organi
zația de bază U.T.M. cu privire la participarea 
tineretului la activitatea economică a gospodăriei, 
s-a născut Ideea înfăptuirii unui post utemist de 
control. Prin intermediul lui , întreaga organizație 
poate fi informată permanent despre munca și com
portarea fiecărui utemist și tînăr în parte, despre 
grija pe care o manifestă conducerea gospodăriei 
față de condițiile de muncă și viață ale tinerilor 
muncitori, despre deficiențe sau despre inițiativele 
bune manifestate în unele sectoare de producție.

Chiar de la început postul utemist de control a 
sezisat și a criticat unele deficiențe care frînau 
procesul de producție, mobilizînd tineretul la di
ferite acțiuni de interes obștesc. Un mare rol l-a 
avut în această privință gazeta postului utemist 
de control, din activitatea căreia am spicuit cîteva 
lucruri. Le vom prezenta însoțite de caricaturile 
respective publicate la gazeta postului.

...Victor Mirescu se număra printre mecaniza
torii fruntași ai gospodăriei. Era un băiat muncitor 
își îngrijea bine mașinile pe care Ie avea în pri
mire, executa lucrări de bună calitate. Totuși, în- 
tr-o zi, din neglijența lui i sa defectat tractorul. 
Contrar obiceiului și obligațiilor sale, nu l-a repa
rat imediat și l-a lăsat o bucată de vreme în sta
rea în care era. Aceasta a însemnat și pierdere de 
timp și bani cheltuiți pentru piesele

deci o piedică în procesul de producție al gospo
dăriei. Atunci la gazeta postului utemist de con
trol a apărut caricatura pe care o reproducem mai 
jos. Au văzut-o aproape toți mecanizatorii gospo
dăriei și au condamnat comportarea lui Mirescu.
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Foaie verde matostat 
Tractorul i s-a stricat, 
El s-a dus și s-a culcat. 
Singur de s-o repara, 
Să-l strige și... s-o scula.

A văzut-o șl el, s-a rușinat de fapta lui, și-a re
parat într-un timp record tractorul și în scurtă 
vreme s-a numărat din nou printre mecanizatorii 

fruntași.
...Un alt număr al gazetei, o 

altă sezisare a postului utemist 
' V® de control. In sectorul zootehnic 

lucrează mulți tineri ca îngrijitori 
/ de animale, mulgători etc. Prin-

A I cipala lor preocupare este aceea
) I de a obține printr-o furajare ra-
/ țională și prin respectarea igie- 

\ N. SIMIONESCU

\ (Continuare în pag. 3-a)
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destinată păi cum vine asta —— Nene, 
matale te-ngrași și noi slăbim ?!

tineretului Fruntașă pe tară 
la 
de

arăfurile 
toamnă

Sosirea în Capitală 
a unei delegații a Consiliului 

unional al asociațiilor tehnico 
științifice din U. R. S. S.

Vineri după amiază a sosit în 
Capitală, la invitația Consiliului 
Central A.S.I.T., o delegație a 
Consiliului unional al asociațiilor 
tehnico-științifice din U.R.S.S. for
mată din Boris Semionovici Sram- 
ccnko, vicepreședinte al Consiliu
lui unional al asociațiilor tehnico- 
științifice din U.R.S.S., Alexei 
Vladimirovici Lubovski, vicepre
ședinte al Societății agricole și
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silvice din U.R.S.S. și furi Fedo- 
rovici Dimitriev, vicepreședinte al 
Comitetului regional din Saratov 
al Societății de construcții de ma
șini.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de ing. 
Ștefan Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Central A.S.I.Ț., ad
junct al ministrului Invățămîntu- 
lui și Culturii, ing. Constantin A- 
tanasiu și Al. Priadcenko, vice
președinți ai Consiliului Central 
A.S.I.T., ing. Oliviu Rusu, prim 
secretar al Consiliului Central 
A.S.I.T., și membri ai Biroului 
Consiliului Central A.S.l.T.

în timpul șederii în țara noa
stră membrii delegației vor vizita 
uzine și fabrici din Capitală și din 
țară, unități socialiste ale agricul
turii, diverse instituții.

Prima oră de 
curs la disciplina ®
„Teorii mecanisme- g
lor și mașinilor". 8
Studenții anului III |
mecanică din Insti- g

tutui de căi ferate din 8
București ascultă cu deo- | 
sebită atenție explicațiile g
tovarășului conf. Mano- 8

lescu Nicolae (în me- g
dalion). Fiecare noțiu- g
ne, fiecare lecție însu- 8
fită la timp ușurează în- |
țelegerea materiei, asiini- g
larea temeinică a cunoș- 8
tințelor pentru examene. |
Iată dc ce încă din prima g
zi de curs, studenții au 8
început serios activitatea. g
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Al ll-lea Festival 
al tineretului 

din orașul Craiova

Pe marginea unor lucrări din colecta 
„In jurul lumii"

Tineretul nostru constructor al 
socialismului este pătruns de o 
puternică sete de a cunoaște, de 
o dorință fierbinte de a se instrui 
și cultiva cît mai mult. Unul din 
domeniile științelor care atrage 
puternic curiozitatea tinerilor este 
geografia, ei vor să cunoască și 
să călătorească cu gîndul prin 
toate țările lumii, să afle ce e in
teresant și nou pe fiecare meri
dian și paralelă a lumii, ce 
schimbări se petrec an de an în 
înfățișarea orașelor și satelor, ce 
noi popoare își cuceresc indepen
dența, cum se duce în cele mai 
îndepărtate colțuri ale continen
telor, lupta pentru o viață mai 
bună și pentru pace. Pentru a 
răspunde acestei cerințe legitime 
a tinerilor, Editura Tineretului a 
înființat colecția „In jurul lumii" 
în carg au apărut o seamă de lu
crări apreciate de cititori. Astfel 
colecția a prezentat cu ajutorul 
îndrăgitei pene a lui Geo Bogza 
(„Metidiane Sovietice") aspecte 
minunate din marea Țară a So
cialismului, îmbogățind mintea și 
sufletul lectorilor cu idei și sen
timente de neprețuit, cu o drago
ste fierbinte față de marele po
por prieten, constructor al comu
nismului. Tot despre Uniunea 
Sovietică povestește și Toma 
George Maiorescu relatînd des
pre călătoriile prin Uzbekistan, 
Kazahstan, Azerbaidjan, Georgia, 
Armenia. Scriitorul V. Em. Ga- 
lân a povestit în cartea sa „Me
sajul luj U Iun Tuo" scene de 
neuitat din avîntul constructor al 
eroicului popor chinez, talentatul 
reporter cehoslovac Ludwik As- 
kenzzy a redat un interesant 
tinerar | 
vara Germană), 
vietic Gh. Gulia 
pre poua 
cehoslovac („In țara 
H us“) iar 
a făcut 
Republicii Populare Albania („In 
țara vulturilor de munte"). 
Un foarte interesant volum al 
colecției este de asemenea cartea 
lui Boris Po'evoi '— autorul 
neuitatelor „Atelierul de foc" și 
„Povestea unui om adevărat", in
titulată „Impresii din America". 
Boris Polevoi militează în aceste 
însemnări pentru prietenia între 
poporul sovietic și cel american, 
spune în mod convingător ade
vărul despre S.U.A., despre capa-

1 i- 
prin Germania (Primă- 

. scriitorul so- 
a istorisit des- 

viață a poporului 
lui Jan 

scriitorul I. Kopalin 
cunoscută înflorirea

citatea oamenilor muncii de aco
lo, dar și despre racilele profun
de ale sistemului capitalist ex
ploatator.

Aceste cărți își îndeplinesc 
menirea oferind cititorilor imagini 
veridice de viață din diferite țări 
și în primul rînd ale țărilor din 
mărețul lagăr al socialismului, îi 
învață pe tineri să înțeleagă mai 
adine marea diferență dintre sta
tele cu orînduire socialistă și 
cele cu orînduire capitalistă, poli
tica diferitelor guverne față de 
lupta mondială pentru pace, ii e- 
ducă în spiritul înaltelor idei ale 
internaționalismului proletar și 
patriotismului socialist.

Din păcate însă nu toate căr
țile apărute în colecție gorespund 
tematicii și sarcinilor educative 
ale acesteia. Trebuie 
astfel ca o greșeală 
scădere condamnabilă 
ței necesare, faptul că 
în cadrul colecției două cărți cu 
totul necorespunzătoare și anu
me: „Aventuri la Matto Grosso" 
de Raymond Maufrais și „Orașe 
și teatre" de Horia Deleanu.

Cum s-a putut întîmpla să a- 
pară în Editura Tineretului pre
tinsul reportaj al lui Maufrais, 
notele de drum ale unuj aven
turier oarecare, pătrunse de o 
concepție cu totul aservită ideo
logiei și moralei burgheze, cum 
s-a dat uitării, tipărindu-se acea
stă carte. factorul educativ și 
s-au subapreciat ideile complect 
greșite și dăunătoare pe care ea 
le propagă? Căci Raymond Mau- 
frais mărturisește fără jenă în 
cartea lui țelurile care l-au pur
tat în expediția in jungla brazi
liană : „Gîndul că am putea să 
evadăm într-o bună zi de pe tă- 
rîmul unde vegetam fără nădejde, 
în căutarea acelei aventuri pe 
care Tad o descria atît de ade
menitor, ne dădea putere să ră- 
minem Ia Rio și să ne ducem 
viața mai departe". Și .iată ce a- 
nume trebuie să-i ofere „evada
rea" „...blocuri, femei în blănuri 
scumpe și mașini aerodinamice..."

Se înțelege că un asemenea a- 
yenturier lipsit de scrupule, care 
pleacă într-o expediție nu din do
rința de a ajuta la desăvîrșirea 
științei și la eliberarea sărmani
lor indigeni ci pentru a cuceri 
faima și bogăția ce i-ar permite

B. DUMITRESCU 
(Continuare in pag, IV-a)

Regiunea 
lașă pe țară 
rilor și tnsămlnțărilor de toamnă. 
Efectuarea acestor lucrări tn ter
men optim și in bune condiții a- 
grotehnice se datorește colectivi
zării tn întregime a agriculturii 
acestei regiuni.

Pînă la 3 octombrie, gospodări
ile agricole colective din regiune 
au arat 80 la sută din suprafețele 
ce urmează să fie tnsămințate. 
Numeroase gospodării agricole 
colective au terminat sau sini pe 
sftrșite cu executarea arăturilor 
pentru Insămlnțărl.

(Agerpres)

Constanta este frun- 
tn efectuarea arătu- CELE

I.a Craiova, în cadrul manifes
tărilor organizate cu prilejul celui 
de-al ll-lea Festival orășenesc al 
tineretului, vineri după amiază 
la Clubul uzinelor „7 Noiembrie“ 
din localitate a avut loc o consfă
tuire cu tinerii fruntași in pro
ducție din unitățile industriale ale 
acestui oraș.

In după-amiaza aceleași zile, în 
amfiteatrul școlii medii nr. 3 din 
Craiova a avut loc consfătuirea 
tinerilor fruntași la învățătură din 
școlile de diferite grade din acest 
oraș.

După prezentarea unor referate, 
s-au tras concluzii privind meto
dele de îmbunătățire a muncii.

n strungar își 
poate privi ori- 
cînd rodul mun
cii. Un zidar se 
poate mîndrj în 
fața oricui ară- 
tîndu-i clădirea 
ridicată de el.

Cei care montează însă con
ducte pentru transportul gaze
lor le îngroapă în pămint și nu 
le mai văd niciodată. Și totuși, 
oamenii aceștia sînt mîndri și 
pasionați pentru meseria a- 
leasă. Venind de la Orașul 
Stalîn și stabilindu-se lingă

considerat 
gravă, o 

a exigen- 
au apărut

Tractoarele lucrează în pantă mare

Paroșeni, grupul constructori
lor de conducte și magistrale 
a pus la poarta șantierului, în 
picioare, două bucăți de con
ducte — ca să vadă că ei sînt 
cei care le montează în pă. 
mint. Au venit lingă Paroșeni 
prin luna aprilie, iar după 
șase luni s-au acoperit de glo
rie. N-au săvîrșit fapte mari, 
neobișnuite, ci s-au îndîrjit zi 
de zi, și-au încordat perma
nent puterile și au montat pe
ste muntele Vulcan o 
tă de gaze.

Tinerii constructori 
duete sint mîndri de 
lor. Sint mindri fiindcă știu 
pentru ce muncesc. Ei știu că 
prin conducta lor, cantitatea 
uriașă de gaze de sondă care 
se pierde în aer la schela 
Țicleni, va ajunge în Valea 
Jiului, la termocentrala Paro
șeni, înlocuind cărbunele atît 
de necesar în multe alte ra
muri ale industriei noastre. 
Partidul i-a făcut să înțelea
gă aceasta și le-a încredințat 
această însemnată lucrare.

...Așadar, în primăvară, șan
tierul 4 al întreprinderii de 
montaj-conducte și magistrale 
din Orașul Stalin s-a stabilit 
la poalele muntelui Vulcan, 
lingă Paroșeni. De jos, de la 
poalele muntelui, constructorii 
au început munca pentru mon
tarea conductei. Au începui 
iutii să taie un drum. Bul
dozerele au împins la deal 
pămîntul, ,au desrădăcinat co
paci seculari. A fost greu. 
Drumul se croia în pantă, prin 
pădure. Dacă pentru montarea 
conductei ar fi fost necesar 
un tunel, cu siguranță că 
montorii de conducte s-ar fi 
transformat și în mineri-tune- 
liști.

Sus constructorii au instalat 
prima tabără : o magazie pen
tru utilaje, o bucătărie și cîte
va dormitoare largi. Apoi, au 
început propriu-zis munca.

Pe crestele muntelui au fost 
întîmpinați de vînt. Un vînt 
năpraznic care sufla din toate 
direcțiile și carej lucru apron 
iii ț î î » I ■ n ‘ I ■ ■

conduc-

de con- 
meseria

pe de necrezut, a îndoit și stîl- 
pii metalici, purtători ai rețelei 
de înaltă tensiune. Au mai 
montat ei multe conducte dar 
nicăieri natura nu a fost așa 
de crudă. Pe lingă vîntul care 
smulgea noaptea corturile pen
tru materiale și le arunca în 
pădure, la începutul verii a 
venit ceața. Pe șeaua Vulca
nului (traseul conductei) se 
lăsa în cîte o zi ceață de cir
culau tractoarele cu farurile 
aprinse. în aceste condiții: 
pantă, drum periculos, vint și 
ceață, coloana de tractoare, 
în frunte cu mașina lui Găte. 
joiu, s-a pus în mișcare. După 
el Tudor și Păunescu au în
ceput să transporte materialul 
tubular. Cînd ceața era prea 
densă, ajutorul tractoristului 
cobora 
încotro 
drumul.

Este specific tinereții să vi
seze isprăvj vitejești. Tinerii 
constructori ai conductei Ți- 
cleni-Paroșeni n-au visat ci 
au săvîrșit fapte vitejești. 
Drumul pe care urca coloana 
tractoriștilor era periculos, dar 
ei n-au sfidat pericolul, dim
potrivă, l-au înlăturat cerce- 
tind palmă cu palmă locul pe 
unde treceau ; iar acolo unde 
panta ajungea la 38 la sută, 
montau un troliu și trăgeau 
cu cablu utilajele. Asta a ce
rut o încordare permanentă, o 
încordare a cehilor și mușchi
lor iar terminarea transportu
lui în vîrf de munte a avut 
în el tot atît eroism ca și o 
faptă vitejească deosebită.

Cînd transportul a fost în
cheiat. au venit săpătorii și 
sudorii. Condițiile lor de mun
că au fost și mai grele. Vîn
tul și ceața le pătrundeau in 
plămini iar praful în ochi. Pă- 
mîntul răscolit de șenile era 
ridicat în vîrtejuri cenușii și

V. CONSTANTINESCU

din cabină și pipăia 
e prăpastia și încotro

ii„200 de 
ale FRANȚEI
care URZESC
dinu m b r â

•

Una din cele mai răspîndite le
gende născocite de propaganda 
trusturilor pariziene pretinde că 
Franța este o „țară de patroni 
mici și mijlocii" pe care n-a a- 
tins-o dezvoltarea monstruoase
lor uniuni monopoliste.

„Săpunul „Perșii" spală tot 1 — 
strigă ziarele burgheze. La rîndul 
lor revistele afirmă că săpunul 
„Omo" distruge murdăria prin 
„munți miraculoși de spumă". La 
radio cineva cîntă că pînă și bu
nicile foloseau săpunul „Javel la 
Croix", săpunul cu „cea mai so
lidă tradiție". în sfîrșit, actrița Si
mone Renant afirmă cu autoritate 
că stelele de cinema preferă să
punul de toaletă „Lux"...

Iar naivul amețit de reclama 
pestriță și insistentă, nici nu știe 
că toate mărcile de săpun sînt 
produse numai de o singură uniu
ne monopolistă, trustul „Barell" 
care exploatează în fabricile sale 
zeci de mii de muncitori. De alt
fel, aproape întreaga producție și 
vlnzare a mărfurilor de larg con
sum, pe care le cumpără fiecare 
familie franceză, sînt monopolizate 
de cîteva trusturi și carteluri. Iar 
lucrul acesta se întîmplă în toate 
ramurile economiei franceze,

O demascare puternică a 
cului propagandistic potrivit
ruia economia franceză, „predomi
nată de patronul mic și mijlociu" 
a scăpat de racilele capitalismului 
se face în lucrarea publicată la 
Paris de un colectiv de economiști r 
francezi progresiști sub titlul

tru-
că-

„Franța și trusturile". Ea demon
strează că de fapt întreaga econo
mie națională a Franței se află 
sub controlul unui grup de mi
liardari și milionari. împrăștiind 
confuzia pe care încearcă să o 
creeze propagandiștii mitului 
Franței necapitaliste, această lu
crare contribuie la înarmarea ide
ologică a maselor muncitoare, la 
clarificarea obiectivelor luptei 
politice pentru eliberarea de ex
ploatare.; „Dacă știi ce rol joacă 
trusturile în viața Franței, dacă 
le cunoști forța, planurile, puncte
le lor slabe, înseamnă că ai dobîn- 
dil o armă în lupta pentru liber
tate, independență, viitorul lumi
nos și măreția țării noastre" — se 
spune în prefața lucrării econo
miștilor francezi.

în această lucrare se arată că 
statistica oficială, mergînd pe li
nia acreditării legendei care pre
zintă Franța drept o „țară de 
patroni mici și mijlocii", susține 
că în Franța ar exista 1.800.000 
firme industriale și comerciale. 
Dar —■ se arată în lucrare — din 
aceleași date oficiale se poate ve
dea că un grup de mari monopo
luri (1200 companii) care nu re
prezintă nici 0,1 la sută din nu
mărul total al firmelor, controlea
ză peste 60 la sută din întreaga 
producție. în anul trecut, 1.149 
de companii cu un rulaj de peste 
2 miliarde franci fiecare, repre- 
zentînd mai puțin de 0,3 la sută

EM. RUCAR

(Continuare. în pag.
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Din nou

(>
orizontului cultural 

muncitori. Cercul .li
să strîngă legăturile 
tineri muncitori, i. af
ectivitatea sa. Asț-

liștilor străini, de a incendia o 
c.„„r.„-a„vC întreprindere pe care o stăpînise
poporului nostru, pe vremuri. Acțiunea lui mîrșavă 

'■ ... este zădărnicită însă de oamenii
cinstiți vigilenți printre oare pro.

Tinerii muncitori de la uzinele 
„Steagul Roșu.“ din Orașul Sta- 
lin au la înâemînă numeroase 
mijloace pentru a petrece în
chip interesant^ și atractiv timpul 
liber,, pentru a-și ridica nivelul 
cultural-artistic și politico-ideolo. 
gic. Unul din acestea, oare se 
bucură de multă prețuire în rîn- 
dul tinerilor iubitori de literatură, 
este cercul literar ,,Mihail Sado- 
veanu". In fiecare joi se adună la 
ședințele cercului un mănunchi de 
tineri îndrăgostiți de arta scrisu
lui ; în jurul mesei încing discu- 
ții Interesante și pasionante pe 
cele mai diferite probleme de li
teratură și pînă |a urmă, cum 
spune și proverbul, se face lumi- 
nă, fiecare participant are de în
vățat lucruri de preț. Munca cer
cului literar s-a îmbunătățit foar- 
te mult în ultima vreme, de dud 
e condusă de comunistul Ștefănes- 
cu Constantin, un tovarăș price
put și inimos, un bun educator al 
tineretului. Sub îndrumarea lui, 
nivelul ședințelor cercului literar 
crește de la o săptămînă la alta 
dîndu-se un ajutor de preț în 
creșterea tinerilor muncitori talen. 
tați dintre care unii de o valoare 
autentică, creîndu-se condiții pen- 
tru lărgirea 
al tinerilor 
terar oaută 
cu masa de 
trăgînd-o în 
fel, pe lîngă alte acțiuni, a fost 
organizat un eoncurs-ghicitoare 
cu teme din opera marelui Cară, 
giale și un important concurs li
terar. Acest din urmă concurs a 
avut un succes bine meritat, bucu- 
rîndu-se de participarea a nume
roși tineri muncitori. Fericițil cîș. 
tigători ai concursului au primit 
nu numai însemnate premii ci și 
respectul și dragostea tovarășilor 
lor iar acei dintre ei oare nu prea 
activau în cadrul cercului literar 
au devenit frecventatori pasionați.

Cine cercetează lucrările primi
te |a concurs șl cele premiate nu 
poate fi decît plăcut impresionat 
de justa lor orientare tematică și 
de măiestria cu care sînt realiza

te cele mai multe dintre ele. Par- Aici se redă cu un ascuțit simț 
ticipanții la concurs au înțeles că dramatic încercarea unui fost pa- 
a face literatură bună înseamnă tron, devenit, unealtă a împeria- 
a descrie în mod artistic fenome- " 1,1 
nele cele mai semnificative din 
viața nouă . a i . 
mersul lui revoluționar înainte 
sub conducerea partidului. Tinerii
muncitori poeți și prozatori nu pria lui fiică educată într-un spi- 
s-au adresat unor teme rupte de rit sănătos de un colectiv munci, 
viață, abstracte, străine de preo. 
cupările lor de zi cu zi ci au re
dat, fiecare Pe măsura forțelor 
lor, în creațiile lor, aspecte din 
activitatea înfloritoare a munci
torilor uzinei. Lucrări ca „Parti
dului" de N. Carpen. „Oțelul 
curge" de M. Popa, „Pastel uzi
nal" de Al. Cerbu, „Sirena" de 

vățat lucruri de preț. Munca cer- Virgil Nicolae, „Mi-e dragă uzi.
Perșinaru și altele, 

luminos de azi al
na“ ‘ de N. 
cțntă traiul 
muncitorilor tn opoziție cu trecu
tul nenorocit, fericirea de a munci 
pentru construirea socialismului, 
felul cum se manifestă noua con.

toresc.
Această justă concepție asupra 

a ceea ce trebuie să reflecte în 
primul rînd literatura, acest spi
rit cu adevărat muncitoresc în 
problemele de cultură poate fi 
observat nu numai în lucrările a- 
duse la cercul literar, ci și în fe
lul cum se discută, principial și 
tovărășește în cadrul ședințelor. 
Am participat și eu la o aseme
nea ședință. Se discuta despre 
două lucrări ale tov. Roșea Con
stantin, o poezie închinată unei 
demonstrații a oamenilor muncii 
cu prilejul unei sărbători și un 
poem despre Marea Revoluție 
Socialistă . din Octombrie. Cu 
cită grijă și dragoște căutau to
varășii' să valorifice ceea ce-i bun 
în lucrările acestea, să-1 ajute 
pe autor să îndepărteze lipsurile 
versurilor sale. La un moment dat 
s-a născut o discuție foarte inte.

pentru oa el să poată merge îna- 
inte. este primirea unui sprijin se
rios din partea, comitetului U.T.M, 
al uzinei care pînă acum nu s-a 
preocupat de cercul literar. Co
mitetul U.T.M. are datoria de a 
atrage cît. mai’ mulți tineri iubitori 
de literatură și înzestrați spre ac
tivitatea cercului, trebuie să se 
îngrijească de asemenea de educa
rea lor ideologică, avînd grijă ca 
fiecare din ei șă urmeze la o 
formă de învățamînt politic, să-și 
îmbunătățească cunoștințele de 
cultură generală. De asemenea și 
tovarășii de la filiala Uniunii 
Scriitorilor trebuie să se ocupe 
mai îndeaproape de «acest cerc din 
a cărui experiență pot împărtăși 
și altor cenacluri, de pildă celui 
din Orașul Stalin unde mei pe 
departe nu domnește un spirit să
nătos, o atitudine principială în 
problemele de literatură.

îmbunătățirea și mai puternică 
a activității cercului literar, „Mi
hail Sadoveanu“ va da roade bo, 
gate în lucrările create de tinerii 
săi membri talentați, care se 
străduiesc să răspundă comenzii 
sociale adresată de viața noastră 
nouă fiecărui mînuitor al con
deiului devotat poporuîui.

M. ANDREESCU

despre 
spreîete

Prinfre tinerii membri
ai cercului literar de la

mod coJonat, aspecte de la de- 
uzinele „Steagul Roșu** monstrația celor ce muncesc,

’ n ’ fără a adinei tema, a arăta sem
nificația profundă a sărbătorii 
poporului muncitor care trăiește o 
viață nouă? Fără îndoială ca nu. 
Autorul și-a însușit concluzia 
discuțiilor și ținînd seama de 
sugestiile tovarășilor săi a hotă- 
rît să îmbunătățească poezia, fă- 
cind să apară mai limpede, ideia 
că bucuria celor ce participă la 
demonstrație se explică tocmai 
prin marile realizări ale poporu
lui condus de partid.

Fără îndoială că în cercul lite. 
rar se discută și despre desăvîrși- 
rea artistică a formei, despre teh
nica versului etc. Dar pozitiv este 
în primul rînd faptul că accentul 
principal cade asupr% problemelor 
de conținut. Tovarășul Roșea a 
fost cel mai mulțumit cînd cole
gii săi de cerc, care l-au ajutat 
atunci cînd a început să scrie 
poemul „Octombrie", indfcîndu-i 
cărțile pe care să le citească 
pentru a se documenta mai bine, 
i-au recunoscut succesele în reali
zarea poemului, plasticitatea unor 

. figuri de stil, dar i-au sugerat și 
să: dea o împlinire mai pregnantă 
lucrării, nelimitîndu-se la descrie
rea Marii Revoluții Socialiste, ci 
arătînd și uriașul ei rol în viața 
popoarelor.

După ce un alt membru al cer
cului a citit un frumos reportaj 
care povestea foarte convingător 
despre prietenia dintre un mun
citor romîn și unul maghiar din 
uzină — ca expresie a prieteniei 
și respectului dintre poporul ro- 
mîn și minoritățile naționale din 
țara noastră sub steagul interna
ționalismului proletar și al pa
triotismului socialist 
din versurile
Nicolae.

Cu aprecieri 
primită poezia
ilustra procesul profundelor trans- 
formări oare se petrec în 
satului nostru, pleacă 
bolul
,,E-o

iștiință a muncitorilor în activita
tea lor cotidiană, prin mărirea 
producției și a productivității 
muncii., prin realizarea de însem
nate economii și inovații. In a- 
celași timp, alți tineri participant! 
la concurs au dovedit o justă pă
trundere a fenomenelor vieții, în- 
țelegînd că rămășițele vechilor 
clase exploatatoare, în ura lor 
față de poporul eliberat de sub 
jugul lor, pun cale fel de fel 
de uneltiri ticăloase înceroînd cu 
disperare, dar zadarnic, să se o- 
pună mersului nostru biruitor 
înainte. Asemenea lucrări sînt de 
pildă „Datorie" de Ștăfan Breazu 
și mai ales interesanta scenetă a 
lui A. Măglașu „Misiunea F“.

sale tov.

unanime 
lui care,

a citit
Prosan

pietrei 
piatră

uitata

SOMOGYI JOZSEF „Furnalist" (sculptură)
Din expoziția „Arta revoluționară maghiară"

de hotar, 
de hotar

viața 
de la sim-

trtntită-n 
spini 

piatră funerară 
înecat zvîrlit afară

Ca o 
Un sttrv de 
De valul greu de rod și de lumini. 
Cu teamă te-ocolea șl plug și vită 
Cînd nemilos ne sugruma hotarul 
Cind trist și însingurat plugarul 
Se ofilea pe brazda lui sleită 
Piei piatră de amar și de durere ..1 
Cînd val de aur și smaragd mă 

cheamă 
Spre mulțli cei cu visul meu de-o 

seamă 
Te-nghlte încet cenușa stinsei ere"

După oum se vede, activitatea 
cercului literar .,Mihail Sadovea- 
nu" de la uzinele „Steagul Roșu" 
din Orașul Stalin are un conținut 
profund educativ. Membrii cercu
lui literar stnt hotărtțl să-șl îm
bunătățească și mal mult munca, 
iar în viitorul apropiat și-au pro- 
pus să organizeze o serată lite
rară închinată Iul 7 Noiembrie și 
un schimb de experiență cu cer
cul literar de la uzina de trac
toare. Una din condițiile esențiale

Alături de alte manifestări aș
teptate cu nerăbdare de oamenii 
muncii, Luna prieteniei romîno- 
sovietice va prilejui apariția unor 
cărți de valoare care aduc mesaje 
de preț din cultura marelui popor 
sovietic. Editura ,,Cartea Rusă“ ne 
va pune astfel la dispoziție nu
meroase volume dintre care spi
cuim cîteva mai importante. Din 
literatura contemporană sovietică 
vom avea o nouă ediție a roma
nului „Pe Donul liniștit" și o nouă 
ediție din „Pămîht desțelenit" — 
epopeile războiului civil și ale 
colectivizării, ieșite de sub con
deiul lui Mihail Șolohov. După 
recenta „Ce-i trebuie omului", 
Iliă Ehrenburg, va fi reprezentat 
și cu romanul „Pe nerăsuflate" 
care aduce mărturii impresionan
te din perioada de început a con
struirii socialismului 
Sovietică, după 
„Drumul 
Leonov și
F. Kataev abordează problemele 
aceleiași perioade re fer indu-se la 
marele realizări din industrie. 
Vom mai putea citi de asemenea 
romanele „Undeva în Polesia" de 
L. Obuhova, „Calea încercărilor" 
de B. Iampolski și „Steaua polară" 
de N. Măriei. Talentatul scriitor 
V. Ovecikin pe care cititorii noștri 
l-au apreciat mult va fi din nou 
prezent în librării cu nuvela sa 
din mediul sătesc „O primăvară 
buclucașă",

Nu mai puțin bogat este repre
zentat și compartimentul clasici
lor. Semnalăm 
bite volumul I 
zofice" de N. 
primul volum 
cugetări" de A. I. Herțen. Vom 
mai putea citit de asemenea volu
mul 11 (Teatru) și volumul 12 
(Povestiri) din opera marelui Tol
stoi, volumul 9 al Operelor lui 
Turgheniev și volumul 7 al Ope
relor lui Cehov. De asemenea va 
apare cel de al 9-lea volum al 
Operelor lui Gorki precum și ver
suri alese de Alișer Navoi.

Iubitorii de artă vor putea citi 
monografia sculptorului Șadr de 
l. Kolpinski, amintirile lui S, Ro- 
zenfel despre marele cîntăreț Șa- 
liapin și o culegere de articole 
alese ale genialului regizor de 
film S. M. Eisenstein. O foarte 
bine venită apariție o va constitui 
de asemenea însemnările memoria
listice ale șoferului lui Lenin, S. 
K. Ghil care povestește despre fe
lul cum l-a cunoscut pe minuna
tul conducător în timpul celor 
șase ani cî>t l-a servit. Sub semnă- 
tura lui Victor Vîntu în volumul 
„La masa de lucru" pot fi citite 
interviuri ale unor cunoscuți scrii
tori sovietici ca Fedin, Ehrenburg, 
Leonov, Kataev, Polevoi.

in Uniunea 
cum. romanele 

spre ocean" de L. 
„Timp, înainte !“ de

ca apariții deose- 
al „Operelor filo- 
G. Cernîșevski și 
din „A mintiri și

Un moment din piesa „Recolta de aur" de Aurel Baranga, prezentată pe scena Teatrului Muni
cipal din Capitală

E II
TI»

Nu • necesar să redemon- (i 
străm necesitatea prefețelor, ,i 
mai ales la cărțile autorilor p 
străini traduși în romînește, a p 
acelor prefețe care să prezinte p 
cititorului neavizat personali- p 
tatea scriitorului, care să-1 a- p 
jute să înțeleagă în mod just 
opera acestuia, să-i explice cum 
interpretează el fenomenele 
vieții, să-i arate limitele viziu
nii sale. Se înțelege că într-o 
asemenea prefață care nu este 
un studiu literar de speciali
tate trebuie să se renunțe la 
amănunte pitorești dar nesem
nificative, la o superabundență 

biografice, esențialul 
să-l constituie buna 
a cititorului în lec-

i • de date 
|i trebuind 
(i orientare
|i tura cărții. Din păcate unii au- 
(I tori de prefețe scapă din ve
il dere, dintr-un motiv sau altul, 
(> aceste îndatoriri și scriu ca și 
|l cum ar uita cui se adresează, 
(• pentru ce anume au fost soli
ți citați, care este rolul prefeței 
|i pe care o oferă.
(l Iată de pildă interesanta co

lecție „Meridiane" a Editurii 
de Stat pentru Literatură și 
Artă. Unele prefețe publicate 
la broșurile acestei colecții nu 
corespund misiunii lor. In pre
fața la volumul „Povestiri din

Primul Festival și concurs in
ternațional „George Enescu' 
încheiat 
Ecourile 
sune...

Iată-1
mon Snitkovski, laureat al pre
miului I la vioară și al premiu
lui II la secția de interpretare 
a Sonatei de Enescu, care a apă
rut în cadrul concertului orche-* 
strei simfonice a radiodifuziunii 
dirijate de Emanoil Elenescu, 
interpretînd concertul de vioară 
de Glazunov. Snitkovski dispune 
de un ton amplu și cald și este 
un temperament pasionat căruia 
concertul lui Glazunov pare a-i 
fi foarte apropiat. Elev 
David Oistrah, tînărul 
este stăpîn pe o tehnică 
cabilă și, în același timp, 
o pregătire muzicală, de o matu
ritate precoce ( nu are decît 25 
de ani). Snitkovski exprimă o 
gamă largă a cuprinderii ideo- 
emoționale, resursele sale inter
pretative fiind multiple. Astfel în 
cele două ocazii în care a cîntat 
concertul de Glazunov a scos în 
evidență laturi variate ale lucră
rii, la finala probei de vioară ne-a 
apărut mai reliefată căldura a- 
ceea din adîncuri proprie temei 
de început și chiar în general 
primei mișcări a concertului, în 
vreme ce în apariția sa de la 
concert elementele de vioiciune 
din final atît de colorate și atît 
de dificile tehnic, ne-au apărut 
mai bine realizate, subliniate.

Mihail Voskresenskț a dezvă
luit mai mult la concertul din 
sala Dalles farmecul special al 
artei sale. Muzician de mare sen
sibilitate, dispunînd de un bagaj 
tehnic impresionant, 
ski apare ca 
temeinicia și 
întotdeauna, 
de suavitate,

cu un strălucit 
lui continuă insa

de pildă pe

i“ s-a 
succes
să ră-

Solo-

al lui 
virtuos 
remar- 

vădește

Voskresen- 
un interpret la care 
rigurozitatea sînt, 

însoțite de o notă 
de gingășie cuceri-

pre- 
pro- 
spre 
care 
din

dezvoltarea 
idei și sen-

o încununare a
ale laureaților, ca o trecere 
stagiunea muzicală propriu 
a apărut și recitalul extraor-

acestor con-

toare. Recitalul pe care l-a dat a 
depășit cu mult programul anun
țat întrucît a oferit nu mai 
puțin de 5 bisuri, la cererea unui 
public entuziast. Am putut asista 
deci la o „Retrospectivă Voskre- 
senski" în care figura muzică de 
Bach, Beethoven, Schumann, Cho
pin, Prokofiev, Silvestri, Eșpai. 
Și aceasta ne-a întărit încrede
rea în viitorul — și chiar în 
zentul — acestui delicat și 
fund muzician, înclinat nu 
acel „big-tone" (ton mare) 
este spectrul sălilor mari
vremea noastră, ci... spre muzică, 
spre expresia directă, spre ade
vărul artistic, spre 
lumii sale bogate de 
ti mente.

Ca 
certe 
spre 
zisă,
dinar dat marți seara la Ateneul 
R.P.R. de către pianistul chinez 
Li Min-Cean pe care ne-am o- 
bișnuit să-l numim „revelația 
concursului". Intr-adevăr Li Min- 
Cean a uimit prin excepțional de 
armonioasa dezvoltare a întregii 
sale personalități artistice. Li Min 
Cean este un virtuos care stăpî- 
nește claviatura ca un mare ma
estru. In execuția lui o gamă îți 
poate sugera un șirag de perle 
prin strălucirea și perfecțiunea 
șlefuirii fiecărei note. De aseme
nea tehnica lui este desăvîrșită. 
Dar
acea 
ră“, 
tuoși, acea manifestare evidentă 
de „înfrîngere a dificultăților" 
textului. La acest mare artist 
s-ar părea că totul este „normal" 
că este deajuns să porțl mtna

la Li Min-Cean 1 
particularitate de 

întîlnită la mulți alți vir-

nu există 
! „bravu-

deasupra clapelor pentru ca ele 
să închege un cînt perfect. Vir
tuosul dispare și nu rămîne decît 
poetul. Acesta nu pare 
pe coardele pianului ci 
coardele sufletului său.

Cînd îl auzi pe Li 
interpretînd sonata 
Beethoven sau „Lucirile în apă' 
de Debussy, cînd îți dezvăluie 
strălucirea tocatei de Paul Con- 
stantinescu, farmecul caracte
ristic al variațiilor de Lui-Țuan 
sau complexul universal al suitei 
de Enescu îți dai seama că tem
peramentului său poetic nu-i este 
străin nici un stil, de la marii 
clasici»la muzicienii-contemporani 
al căror mesaj umanist ni-1 înfă
țișează.

El este desigur un imens ta
lent dar nu este un caz izolat. 
La Moscova. Varșovia, București, 
Praga, pianiștii chinezi se află 
în primele rînduri ale concursu
rilor internaționale. China care 
fusese o mare mută în muzica 
din ultimul veac, reînvie. Lucrul 
acesta apare legat de dezdoirea 
grumazului poporului chinez care 
a scrutat jugul asupritorilor im
perialiști și al ciankaișiștilor și 
și-a cucerit libertatea. In 
sens și Li Min-Cean 
exemplu. Numai în 
populare el a putut 
sistematic pianul și 
lejul să se ridice la 
de artă care au îneîntat unanim. 
Azi talentele populare din China 
pot înflori în voie dăruind lumii 
noi comorj de adevăr și frumos. 
Acest mesaj viu ni-1 aduce și Li 
Min-Cean.

a cînta 
pe însuși

i Min-Cean
op. 110 de

acest 
este un 

anii puterii 
să studieze 
a avut pri- 
acele culmi

FR. SCHAPIRA
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să ducă o viață de desfrîu, nu 
putea scrie o carte cu caracter 
educativ pentru tineret. Raymond 
Maufrais. în dorința de a capta 
cu orice preț atenția cititorului, 
de a-i oferi o lectură palpitantă, 
în același timp din lipsa unei 
viziuni cu adevărat științifice a- 
supra realităților, dă o imagine 
deformată a vieții triburilor de 
indieni sălbateci, nu explică așa 
cum ar fi fost firesc, cauza îna
poierii lor prin exploatarea la 
care sînt supuși. „E interesant să 
cunoști triburi'e care locuiesc a- 
cest ținut — amestecul de naivi
tate și sălbăticie care-i caracteri
zează". se spune în prezentarea 
pe care o face editura acestei 
cărți, so!idarizîndu-se in fapt cu 
poziția lui Maufrais deși acesta 
oferă un fals tablou al traiului 
indienilor Karaya și șavanți. Este 
un tablou pictat cu culori țipă
toare căutat exotice, care estom
pează rădăcinile profunde ale ca
rențelor unei societăți condamna
te de istorie, societate în care un 
pumn de capitaliști adună bogății 
imense iar restul poporului și 
mai ales rămășițele vechii popu
lații băștinașe se zbat în mizerie.

Dar nu numai atît. Cartea Iui 
Maufrais face fără înconjur ofi
ciu de răsoîndire a unor năra
vuri putrede, face elogiul modu
lui de viața descompus burghez 
elogiul imoralității, crimei, abu
zului sexual și alcoolic. laiă 
cum își descrie autorul cîțiva e- 
roi: „Felipo, Paolo, Atahon, îi 
regăsea, ca și cum ar fi ieșit 
pentru mine dintr-un roman de 
aventuri. Cu toate marile lor 
vicii, se purifică in fiecare dimi-

neață într-un torent cu grăunțe 
de aur. Legea lor este a celui 
mai tare. Aceea a pistolului de la 
cingătoare. Nu se tem nici de 
dracu I Cred numai in norocul 
lor, în nimic altceva — asta e 
credința lor comună, și ea ii în
suflețește cu sălbăticie". Nu e de 
mirare că Maufrais îi admiră pe 
acești „vajnici" mînuitori de pi-

rii mai puțin pregătiți. Iată un 
exemplu de frază aleasă la In- 
timplare chiar din pagina întîia 
a cărții: „Făcînd abstracție de 
greutatea argumentului tehnic 
contemporan — disc, magneto
fon, fotografie, peliculă cinema
tografică ș.a. — aproape suficient 
pentru infirmarea desperării 
sceptice, poezia spectacolului de

în aprecierea valorii operei de 
artă. El face notații fugitive des
pre spectacolele văzute în Ger
mania și Italia, fără să stăruie 
cum ar fi trebuit asupra temati
cii lor, asupra poziției autorilor 
șl interpreților, fără să scoată în 
evidență pregnant victoria rea- 
lism-socialismului asupra curen
telor artistice decadente.

Mai mult

creați 
lui. 
co
de 
Și

stoale, ei sînt în fond 
după chipul și asemănarea 
Acest chip însă nu are nimic 
mun cu înfățișarea autorului 
cărți pentru tineretul nostru 
de aceea colecția „In jurul lumii" 
nu trebuia să publice „Aventuri 
la Matto Grosso".

O altă carte care nu-și justifică 
apariția în cadrul colecției, 
„Orașe și teatre" de Horia 
leanu. Pe de o parte ea nu co
respunde tematicii colecției iar 
pe de altă parte are serioase vi
cii de concepție și realizare care 
o fac inaptă pentru educarea 
justă a tinerilor. In primul, rînd 
este scrisă intr-un limbaj 
bicat, păsăresc, de natură 
ne o barieră între carte și

Roma" al cunoscutului scriitor |l 
progresist italian Alberto Mo- «I 
ravia, G. Lăzărescu se ocupă p 
prea puțin de importanta pro- f 
blemă a conținutului schițelor 
lui Moravia, nu privește cu 
un ochi destul de critic drumul p 
greu, plin de rătăciri al scrii- ,i

(
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torului către o artă cu adevă
rat realistă. In loc să arate cu 
ascuțime lipsurile concepțiilor 
lui Moravia într-o anumită pe
rioadă, prefațatorul parcă îi ia 
grijuliu apărarea. Despre ro
manul „Indiferenții" el scrie 
obiectivist și „rece" : „A fost 
un roman admirabil și respin
gător în același timp, inteligent 
și insuportabil,, realist și su
prarealist; desperat ' și plin de 
neliniști". Să ne fie cu iertare 
dar a spune despre o carte că 
e „admirabilă și respingătoa
re" în același timp e prea 
mult 1

„Este oare adevărat că Mo
ravia s-a complăcut — mai a- 
les în „Indiferenții" — într-o 
lume de orori, fără nici o lu
mină de ideal ?“ se întreabă 
prefațatorul. Și tot el răspunde 
scuzînd această lipsă a scrii
torului cu facilul argument că 
și tragicii greci antici făceau 
la fel.

Și Madeleine Scarlat în pre
fața ei la volumul de schițe al 
scriitoarei engleze Katherine 
Mansfield, în loc să accentueze 
asupra forței demascatoare a 
prezentării moravurilor putre
de burgheze, se pierde în hă
țișul unor considerații laterale, 
și scuză—de asemenea cu un 
argument pueril (cităm: „U- 
niversul restrîns, în care a fost 
însă silită să circule după a- 
gravarea bolii, nu l-a îngăduit 
să imortalizeze antagonismele 
cele mai flagrante ale societății 
în care trăia, sau încercările 
grele ale războiului, care au 
contribuit la subminarea sănă
tății ei")—lipsa de oonsecvență 
a scriitoarei în încriminarea 
viciilor societății. capitaliste. 
Este timpul ca și prefețele să 
constituie o preocupare a edi
turilor care trebuie să dea do
vadă de exigență ideologică în 
redactarea lor.

S. VLAD
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spirit de răspundere
de literatura

teatru își impune amintirea per
severentă, care are marele dar 
de a te urmări, de a te solicita 
continuu, de a 
mitate la baza 
șit de asociații 
apucă amețeala 

Apoi autorul 
de o privire 

este obiectivistă asupra 
De-

alam- 
a pu- 
citito-

se așeza cu fer- 
unui lanț nesfîr- 
fertile". Parcă te 
cînd o citești! 

se face vinovat 
intelectualistă și 

fenomenelor 
cercetate, care, se Înțelege, nu 
corespunde modului de gîndire 
propriu tinerilor noștri înaintați. 
Horia Deieanu povestește în goa
na condeiului despre orașe și 
teatre dar omite să explice o sea
mă de fapte în mod științific, 
marxist. încearcă să discute che
stiuni de artă fără a adinei pro
blemele de conținut, hotărltoare

Coîecția „Tn jurul lumii" tre
buie să-și îmbunătățească activi
tatea. evitînd pe viitor tipărirea 
unor cărți dăunătoare sau inuti
le ca acestea de maj sus, îmbo- 
gățindu-și tematica și preocupă
rile. In primul rînd ar trebui 
respectat profilul colecției (nu 
trebuie uitat că și Editura Știin
țifică are colecția „Pe harta lu
mii" destinată informării citito
rilor asupra diferitelor țări) care 
ar trebui să constea, credem, în 
publicarea unor reportaje și note 
de călătorie interesante, capabile 
să redea intr-o formă atrăgătoare 
fenomenele esențiale ale regiuni
lor descrise. Trebuie apoi să se 
pună cel mal mare accent pe 
popularizarea marilor succese ale

țărilor lagărului socialist, ar tre
bui tipărite și cărți despre R. P. 
Ungară, R. P. Polonă, R. P. Bul
garia, R. D. Vietnam, R. P. 
Mongolă, despre popoarele din 
țări foste colonii care și-au cu
cerit independența și altele care 
luptă pentru eliberarea lor na
țională. Ar trebui folosită de ase
menea tnai mult tribuna colecției 
pentru demascarea putredului 
mod de viață capitalist, pentru a- 
rătarea pe viu a ravagiilor pe care 
le provoacă asemenea racile ale 
societății burgheze, ca desfriul, cri
minalitatea infantilă, influența ci
nematografiei și artei decadente 
americane asupra tineretului din 
occident, demonstrîndu-se în ace
lași timp că cei mai buni tineri 
din țările capitaliste se încadrea
ză în lupta pentru pace și pro
gres, cofnbătînd, prin diferite 
mijloace, morala decăzută.

Aceste cărți scrise de repprteri 
talentați nu trebuie să abunde în 
amănunte așa zis pitorești dar în 
fapt nesemnificative, nu trebuie 
să fugă după originalitate cu ori
ce preț ci trebuie să scoată la 
iveală cu măestrie, pe baza unei 
viziuni științifice marxist-leniniste 
esența socială politică a feno
menelor petrecute în țările respec
tive, să arate dezvoltarea mișcă
rii de luptă pentru eliberarea po
poarelor, pentru pace și 
lism.

Există toate condițiile 
ca și colecția „In jurul
să-și îmbunătățească munca, de
venind o instructivă și plăcuta 
tovărășie pentru timpul liber al 
tineretului nostru.

socia-

pentru 
lumii"
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lilipută, ireală; 
siluetă străvezie 

un izvor de măiestrie.
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Fildeș pe fildeș, degete ușoare 
Trecură-n fildeș — geniu și răbdare 
Au încrustat încete și dibace 

Pagodele subțiri ca niște ace, 
închipuind cu trudă și migală 
O lume
Și fiece 
închide

O,< degetele-acestea inspirate 
Și-au risipît sărutul peste toate 
De la desenul fin, în filigratnă 
La sclipitoarea șarjă de aramă. 
Căci degete de fildeș și răbdare 
Au construit uzine și tractoare 
Și degete-nvățate cu mi gale 
Au înălțat în vad — hidrocentrale.

Fildeș pe fildeș, degete ușoare 
Au incrustat in fildeș cu răbdare.
Dar se preface-ură fără preget 
Răbdarea Închisă în ori și care deget 
Cînd vînt dușman din nou se-abate iară 
Voind să-nvle lanțuri sfărimate.

Degete de fildeș delicate
Au închis, de secole adunate
Mări de iscusință și răbdare — 
Degete, ca fulgul de ușoare 
Nimenea tăria nu le o sfarmă
Cînd s-au încleștat pe-un pat de armă.

I
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Disprețul
fată de muncă

Tatăl lui Gheorghe Moșneguțu e 
un bătrîn harnic, stimat mult de 
către oamenii din sat pentru pa
siunea și dragostea cu care lu
crează fierărie. Sora tînărului este 
căsătorită cu un om muncitor, 
fratele său Alexei e secretar al 
unei organizații de bază 
membru in comitetul 
U.T.M., tînăr activ, cu dragoste 
pentru munca de organizație. 
Pentru aceasta despre familia 
Moșneguțu se vorbește cu respect 
în comună. Despre Gheorghe, în 
schimb, se vorbește ca despre un 
leneș, ca despre un pierde-vară. 
De mic, Gheorghe a fost crescut 
răsfățat de toți ai casei, îndepli- 
nindu-i-se toate gusturile, fără 
însă să i se ceară să se deprin
dă și el cu munca. Mai tîrziu, ta
tăl l-a dat la o școală profesio
nală, dar Gheorghe, leneșul, 
n-avea chef nici de învățătură. A 
venit acasă, fără să termine școa
la, a stat ce a stat, apoi i-a venit 
„dor de ducă". A cerut bani de 
la părinți, de la soră, de la Alexei 
și a plecat la București. După ce 
a isprăvit banii s-a reîntors aca
să. E tînăr în toată firea, puter
nic, plin de sănătate, dar el trîn- 
dăvește toată ziua, tăind cîinilor 
frunză prin sat.

Emilia Neicu are 17 ani. Tatăl 
ei este membru al întovărășirii a- 
gricole din Șipote. Din zori el 
pleacă la muncă. Emilia însă, 
„fata tatii", rămîne acasă. Sătenii 
se agită, îi dau zor să îndepli
nească lucrările agricole la timp. 
Emilia stă toată ziua în spatele 
perdelei de la geam privind șo
seaua. Visează un „băiat grozav" 
cu care vrea să se mărite. Seara 
iese la șosea să afle cine se mai 
căsătorește, cu cine sau care fată 
s-a mai certat cu prietenul și din 
ce pricină. Acasă treburile zac 
baltă. Ii e rușine acestei „domni
șoare" să dea cu mătura prin, ca
meră. Are mîinile albe și nu vrea 
să și le murdărească. Tatăl ei, 
cînd vine de la cîmp e nevoit 
să-și facă singur mîncare, pentru 
că fata lui e „prea fină" pentru a 
o pune la asemenea treabă.

Aceasta înseamnă oare drago
ste de părinte? Familia- este che
mată să insufle copiilor dragoste 
și respect față de mancă, să-i e- 
duce în spiritul unei înalte răs
punderi față de societate. Părinții 
lui Gheorghe Moșneguțu și ai E- 
miliei Neicu au înțeles greșit ro
lul lor în educația . acestor tineri, 
deschizîndu-le perspectiva de a 
duce dezgustătoarea viață de pa- 
raziți. Intr-o astfel de educație nu 
poate fi vorba de o dragoste cu 
adevărat părintească. Atmosfera 
de alintare, adorația nechibzuită,

U.T.M., 
comunal

îndeplinirea oricărui capriciu, lip
sa oricărei exigențe nu pot să 
contribuie la formarea unui om 
întreg, cu principii morale sănă
toase. Acum acestor părinți le e 
rușine de copiii lor. Mama lui 
Gheorghe Moșneguțu își dă sea
ma cît de dăunătoare a fost în 
cele din urmă „grija" ei exagera
tă pentru fecioru-său, ferindu-1 de 
la orice efort fizic, cocoloșindu-1. 
vreme îndelungată ca pe o păpu- 
șică. Se pare însă că a ajuns prea 
tîrziu la descoperirea acestui sim
plu adevăr.

Acum cîteva săptămîni cînd l-a 
rugat pe fiul ei să se apuce de 
muncă, să termine cu trindăveala 
și risipa, găliganul a sărit la ea 
s-o bată. A aflat de aceasta și 
organizația U.T.M. din comună 
care a pus în discuția utemiștilor 
comportarea lui Gheorghe Moșne
guțu. Se pune însă în mod firesc 
întrebarea : De ce au așteptat ute
miștii atîta vreme? Gheorghe Moș
neguțu e utemist. Nu-i cunoșteau 
ei oare comportarea de pierde- 
vară, viața trîndavă în care lîn- 
cezește ? Nu-1 vedeau ei mereu 
umblînd prin sat fără nici un că- 
pătîi, în timp ce tinerii comunei 
participau activ la muncile agri
cole? Atitudinea față de muncă e 
cheia verificării morale a tînăru- 
lui înaintat. Ce fel de utemist e 
atunci Gheorghe Moșneguțu, ce 
fel de utemistă e Emilia Neicu, 
cînd ei disprețuiesc munca, mani
festă față de muncă o atitudine 
boierească?

Din aceste două cazuri se des
prinde o concluzie clară și de 
mare preț. Nimic din viața unui 
tînăr utemist nu poate fi consi
derat ca ceva străin de viața de 
organizație. Lenea, parazitismul, 
fuga de răspunderile sociale, nu 
sint altceva decît rodul putredei 
morale burgheze și utemiștii nu 
pot sta pasivi la manifestările lor. 
Conștiința revoluționară, conștiin
ța de clasă ne obligă să luptăm 
cu toată fermitatea pentru stîrpi- 
rea oricăror manifestări ale mo
ralei burgheze în comportarea ti
nerilor înapoiați.

Organizația U.T.M. are datoria 
să ajute ea însăși familiile unor 
astfel de tineri, să lupte prin toa
te mijloacele ce-i stau la îndemî- 
nă pentru a educa oameni întregi, 
cu dragoste de muncă, folositori 
societății.

Iată de ce considerăm că orga
nizația U.T.M. din comuna Hîrlău 
nu și-a îndeplinit cu cinste sarci
na pe care o are în educația co
munistă a membrilor săi.

năpustit spre șanțurile con
ductei. Maistrul punctului stri
ga atunci ca un comandant 
pe front: „Culcați 1". După ce 
trecea vîrtejul băieții se scu
turau de pămînt, se mai între
bau rîzînd „cutn a fost" și 
reîncepeau lucrul.

Apoj era frigul. Un frig 
umed de ți se lipea mina de 
metalul 
deseori 
pii de 
mușcau 
miinii. 
au aprins focul. Prin septem
brie a căzut și zăpadă.

Munca naște oameni cu o 
structură deosebită. Pe unde 
au trecut, pe unde au lucrat, 
montorii de conducte au știut, 
au văzut limpede pentru ce 
luptă. Asta le-a dat puterea 
de a învinge greutățile, le-a 
dat această tărie și voință de 
granit.

Cei mai tineri sudori, Ion 
Velisar, Stan Stelian, sudau 
conductele cap la cap. Dar 
cum sudau ?! In vîntul și fri
gul înconjurător unind meta
lul nu numai trainic ci și fru
mos. Sudurile for luau aspec
tul unor ornamentări cu me
tal.

Cu tractoarele în pantă, 
Dragu și Pantazi coborau con
ductele în groapă. Cîtă în
cordare pentru a nu răsturna 
mașinile, pentru a lăsa con
ductele exact la semn ! (Vîn
tul mișca cîrligele macarale
lor ca pe niște pendule). In 
condițiile astea, Ion Secuiu — 
un copilandru de vreo 19 ani 
— era cel care executa penul
tima operație : unea cu metal 
grupurile de tuburi. Cei mai 
în vîrstă îl porecliseră „spiri- 
dușul". Se răsucea în jurul

rece. Vîntul se întețea 
așa de tare incit stro- 
ploaie nu cădeau ci 
din pielea frunții și a 

In toiul verii oamenii

C. SLAVIC

conductei cu aparatul de sudat 
ușor ca o pisică.

Oare pe buletinul de iden
titate al lui Ion Secuiu scrie : 
sudor pe vînt și pe ploaie, pe 
frig ? Bineînțeles că nu. El e 
un sudor obișnuit, dar în în- 
dîrjirea eroică zilnică și comu
nă, in care fiecare își reliefa 
trăsăturile de caracter cele 
mai înalte ei nu putea să lu
creze altfel decît ceilalți.

La un moment dat construc
torii au dat de piatră. 11 ki
lometri au săpat cu dinamită 
cu ciocanele pneumatice. A 
mers foarte greu. Poate mai 
greu decît s-ar fi așteptat ei 
înșiși. Alături însă de șanțul 
conductei ședeau frînți de vînt, 
stîipi metalici. „Pe noi nu 
ne fringe vîntul și nici piatra. 
Construim pentru noi" — era 
gîndul de legitimă mîndrie al 
fiecăruia. Eroismul tinerilor 
constructori, încrîncenarea co
tidiană de care aproape în 
modestia lor, nu-și dau sea
ma, izvorăște din trăsăturile 
de caracter ale constructoru
lui de azi, omul cu ideal so
cial înalt, izvorăște din rațiu
nea că ceea ce face e spre bi
nele întregului popor.

Mai sînt de montat circa 300 
de metri de conductă și casa 
de reglare. Am văzut focurile 
pe unde a fost îngropată con
ducta și subscriu la convinge
rea generală că angajamentul 
șantierului 4 — de a termina 
lucrarea cu două luni de zile 
maj înainte (la 31 octombrie 
în loc de 31 decembrie) — va 
fi îndeplinit!

Cele două conducte de la 
poarta șantierului încă n-au 
fost dezgropate. O parte din 
echipele de tineri montori, su
dori și tractoriști, au 
însă la o altă conductă, 
are și ea nevoie de gaz metan.

plecat 
Reșița

Expoziția de miniaturi persane
Sub auspiciile Comisiei Națio

nale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. și Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, la Galeriile de artă ale 
Fondului Plastic din Calea Vic
toriei a avut loc vineri la amiază 
vernisajul Expoziției U.N.E.S.C.O. 
de reproduceri după miniaturi 
persane.

La deschidere au luat parte 
reprezentanți ai f.R.R.C.S. și ai 
Comisiei naționale a R.P. Romî
ne pentru U.N.E.S.C.O., ai Comi
tetului Național pentru apărarea 
păcii din R.P. Romînă, Ligii ro
mîne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, Ministerului

Invățămîntuiui și Culturii, Mini
sterului Afacerilor Externe, ar
tiști plastici, ziariști.

Expoziția cuprinde reproduceri 
după miniaturi de o mare finețe 
care redau scene din istoria Per- 
siei, frontispicii lucrate cu multă 
migală din cartea . Șah Nameh" 
a cunoscutului scriitor persan 
Firdussi, frontispicii din culege
rea de povești intitulată „Ka- 
lila și Dimna", miniaturi din 
culegerea „Mttraka Gulșan“, di
ferite manuscrise caligrafiate și 
ilustrate cu artă, reproduceri 
după picturi murale ale palatului 
Cehei Sutun din Ispahan.

Vizitele delegației
parlamentare poloneze

In continuarea vizitelor pe 
Care le fac în țara noastră la in
vitația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, membrii delega
ției parlamentare poloneze în 
frunte cu ■ mareșalul Seimului 
R. P. Polone, Czeslaw Wycech, 
au plecat vineri dimineața spre 
Valea Prahovei.

Oaspeții sînt însoțiți de depu
tății 
Tiță 
Marii 
mitru
Tadeusz Matysiak, prim-secretar 
al ambasadei R. P. Polone la 
București.

La Ploești, 
al industriei 
parlamentarii
uzinele de utilaj petrolifer „1 
Mai“. La sosire, oaspeții au fost 
întîmpinați de deputății Marii 
Adunări Naționale, D. Balalia,

Marii Adunări Naționale 
Florea, vicepreședinte al 
Adunări Naționale, și Du- 
Simulescu, precum și de

Ieri s-a deschis in Capitală 
în str. Logofătul Luoa Stroid 
nr. 13 o expoziție de invenții 
și inovații, organizată de Mi
nisterul 
rudelor 
dioatul 
strucții 
lotr de

Construcțiilor și Mate- 
de Construcții și Sin- 
munoitarilor din con- 
și industria materiale- 

comtnucțU,
Foto V. CHIRCEV

importantul centru 
noastre petrolifere, 
polonezi au vizitat

prim-secretar al Comitetului re
gional Ploești al P.M.R., Gh. 
Stan, președintele Sfatului popu
lar regional, precum și de Ste
lian Nanău, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Ploești al 
P.M.R., și Ion Vidroiu, președin
tele Sfatului Popular Orășenesc.

Directorul uzinelor, ing. C. 
Pîrvu, a informat pe oaspeți des
pre profilul uzinelor și producția 
de utilaj petrolifer romînesc.

Parlamentarii polonezi au vizi
tat diferite sectoare de producție, 
precum și grupul social al între
prinderii. Cu viu interes, oaspeții 
au urmărit montarea unei mari 
instalații de foraj la 3.500 m. a- 
dîncime, produs de înaltă tehnici
tate al uzinelor „1 Mai“ Ploești.

Părăsind uzinele membrii dele
gației parlamentare poloneze 
și-au exprimat admirația față de 
înaltul nivel tehnic al producției

unități frun- 
utilaj petro- 
urat colecti- 
tehnicieni și 
în muncă.

și produselor acestei 
tașe a industriei de 
lifer rojninesc și au 
vului de muncitori, 
ingineri noi succese

Delegația parlamentară polone
ză a vizitat apoi un grup de son
de în exploatare din cadrul sche
lei petrolifere Băicoi, unde di
rectorul schelei, Al. Grozea, a in
format pe oaspeți despre procesul 
tehnologic al extracției țițeiului.

In apropierea comunei Călinești 
membrii delegației au asistat la 
forarea unei sonde de 4.000 m. a- 
dîncime ce se efectuează cu uti
laj petrolifer romînesc.

Continuîndu-și călătoria pe Va
lea Prahovei, oaspeții polonezi au 
vizitat în cursul după-amiezii 
muzeul Peleș și Casa de cultu
ră din Sinaia.

( Agerpres)

POSTURILE 
din sectorul 
in bătălia

P. U. C. atent

UTEMISTE DE CONTROL 
socialist al agriculturii 

campaniei de toamnă

la munca tuturor
(Urmare din pag. l-a)

nei, o producție cit mai mare de lapte de 
la fiecare vacă furajată, o creștere cît mai mare 
în greutate a fiecărui animal. La un moment dat 
însă, într-o brigadă, treburile au început să meargă 
prost; planul nu se îndeplinea, oamenii erau ne
mulțumiți. Se infiltrase ia conducerea acestei bri
găzi un om corupt, un bețiv. Muncitorii mulgători 
erau frustați. Cu toate că-și realizau norma zil
nică, brigadierul Gheorghe Ene le ponta mai puțin, 
diferența de lapte muls trecînd-o în contul fiului 
său, mulgător în aceeași brigadă. In afară de a- 
ceasta, vițeilor nu le era asigurată hrana necesară 
(îndeosebi laptele), din care cauză în loc să 
crească ziinic în greutate cu 0,600 kg. conform 
planului, creșteau numai cu 0,450 kg. Cej doi 
utemiști îngrijitori de viței, Ștefan Călălui și Emil 
Bouru au sezisat acest fapt postului utemist de 
control, care, la rîndul său, l-a adus la cunoștința 
organizației de partid și conducerii gospodăriei. 
Totodată, la gazeta postului utemist de control a 
apărut caricatura pe care am reprodus-o aici. 
Toți muncitorii care au văzut caricatura și-au ma
nifestat indignarea față de faptele condamnabile 
ale lui Gheorghe Ene. Analizind cele sezisate, con
ducerea gospodăriei a hotărit îndepărtarea ime
diată din gospodărie a brigadierului nedinstit.

Postul utemist de control a semnalat de aseme
nea existența unor mari rezerve de îngrășăminte na
turale la marginea comunelor însurăței și Viziru, 
îngrășăminte care nu erau folosite. Cu ajutorul ti
nerilor țărani muncitori mobilizați de comitetul ra
ional U.T.M., utemiștii și rinerii din gospodărie au 
transportat și împrăștiat pe ogoarele gospodăriei 
acest ingrășămînt prețios.

Zilele acestea, în scopul urgentării lucrărilor a- 
gricole din campania de toamnă, postul utemist de 
control și-a propus să organizeze un raid prin 
brigăzile de tractoare cu tema:

„Cum își îngrijesc tinerii mecanizatori tractoa
rele și cum le folosesc în scopul urgentării arătu
rilor și însămînțărilor".

Postul utemist de control din G.AS. „Justin 
Georgescu" a căpătat o experiență bună. Activi
tatea sa este mult apreciată atât de organizația de 
partid și de conducerea gospodăriei, cît și de fie
care muncitor tînăr șl vîrstnic.

Patru pe hîrtiePatru pe hîrtie însuflețind buna 
și patru... tot pe hîrtie organizare a campaniei

Acum vreo două luni am intrat în sediul comi
tetului raional U.T.M. Domnești. I-am găsit acolo 
aproape pe toți activiștii. In timpul discuției i-am 
întrebat:

— Cite posturi utemiste de control aveți în 
sectorul socialist al agriculturii ?

Ochi mari, priviri întrebătoare
cineva a îngînat:

— Avem vreo opt...
— Dintre care patru pe hîrtie

— a adăugat altul.
— Da, unul merge foarte bine

șl... tăcere. Apoi

și patru... merg

— m-a asigurat 
tovarășul Marin Garafalide, secretar al comitetului 
raional U.T.M.

— Unde se află?
— La G.A.S. Domnești.
Am plecat acolo. Secretarul organizației 

mi-a spus :
— Veniți în sediul organizației să vi-1
A scos dintr-un sertar o mapă cu un 

verbal. Și în procesul-verbal am citit despre șe
dința de constituire a postului utemist de control.

— De cînd a fost înființat șj ce activitate a 
desfășurat ?.

— Păi, de vreo 10 zile, de cînd a fost 
rășul Garafalide pe-aici. Dar 
să se ocupe.

După ce a aflat despre ce
— Credeam că e ceva mai 

gurat: Vă rog să veniți peste 
să vedeți...

Peste două săptămîni am venit iar aici. De cum 
am intrat în curtea gospodăriei m-am îndreptat 
direct spre gazeta postului utemist de control. 
Ceva, ceva se făcuse, dar foarte puțin.

— Abia am început activitatea — m-a asigurat 
mai apoi secretarul organizației U.T.M. Dar... mai 
tîrziu, dacă veniți...

M-am dus la comitetul raional U.T.M. Tovarășii 
nu luaseră încă nici o măsură în legătură cu postu
rile utemiste din agricultură dar m-au asigurat că... 
o să se facă.

Am fost din n-»u la Brănești acum clteva zile. 
La sediul comitetului raional U.T.M. n-am, găsit 
pe nimeni. Pe teren am constatat că din cele opt 
posturi utemiste de control din raionul Domnești 
continuă să existe tot... nici unul.

B. NICOLAE

nu prea

U.T.M.

arăt.
proces-

știm
tova- 

cu ce

e vorba 
greu — .
vreo 10 zile I Atunci

mi-a
și m-a asi-

spus :
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După romanul lui 
F. M. DOSTOIEVSKI

Pruna parte a tri.ogiei 
romanul „Calvarul" de 
Tolstoi cu :

I. 
I. 

N.

0 PRODUCȚIE a studioului„mosfilm 

flROTUl 
(NASTASIA FILIPOVNA)

RUFINA NIFONTOVA 
NINA VESELOVSKAIA 

VADIM MEDVEDEV 
NICOLAI GRIȚENKO 

V. SARLAHOV 
Scenariul: 

BORIS CIRSKOV 
Regia: 

GRIGORI ROȘAL 
Imaginea: 

LEONID KOSMATOV 
Muzica : 

DMITRI KABALESVKI

A. R. L. U. S. 
organizează

T I V A L

R. NIFONTOVA 
N. VESELOVSKAIA 

V. MEDVEDEV 
N. GRIȚENKO 

M. BULGAKOVA 
V. AVDIUȘKO 

Scenariul: 
BORIS CIRSKOV 

Regia : 
GRIGORI ROȘAL 

Imaginea: 
LEONID KOSMATOV 

Muzica :
DMITRI KABALEVSKI

în colaborare cu Direcția Rețelei Cinematografice și Difuzării 
de la 8—14 octombrie la cinematograful „Patria“

FILMULUI SOVIETIC

încă cu mult înainte de începe
rea campaniei, postul utemist de 
control de la G.A.C. din comuna 
Stoicănești, raionul Drăgănești- 
Olt și-a stabilit sarcini precise, 
pentru a ajuta buna desfășurare 
a campaniei. Prima acțiune a po
stului utemist de control a fost 
organizarea unui raid pe tema : 
„Cum este organizat controlul 
pregătirii semințelor pentru însă- 
mînțări". în urma acestui raid se 
constatase că selecționarea semin
țelor se făcea anevoios, neorgani
zat. Pe baza propunerilor făcute 
de către postul utemist de control 
organizația de bază U.T.M., cu 
sprijinul organizației de partid și 
al conducerii gospodăriei colective, 
a creat două echipe speciale de 
tineri cărora Ii s-a încredințat mi
siunea de a răspunde de condițio
narea semințelor și tratarea lor.

Postul utemist de control se ocu
pă de toate problemele pe care 
le ridică buna desfășurare a lu
crărilor 
Membrii 
control 
laritate 
a reviziei inventarului agricol ne
cesar pentru desfășurarea lucrări
lor agricole în timpii optimi. Ei 
organizează acum un control rigu
ros asupra felului cum sînt folo
site în cîmp fiecare plug și fie
care semănătoare, iar acolo unde 
se constată existența unor nereguli, 
lipsă de răspundere față de mașini 
se acționează operativ, de multe 
ori chiar pe loc. Lipsa fiarelor de 
plug de rezervă îngreuna simțitor 
desfășurarea lucrărilor de arături. 
Postul utemist de control a criti
cat aspru conducerea gospodăriei 
colective care amina nejustiticat 
de pe o zi pe alta aprovizionarea 
brigăzilor de cîmp cu numărul 
necesar dc fiare de plug. Condu
cerea gospodăriei și-a însușit cri
tica care ia fost adusă și în scurt 
timp a rezolvat sezisarea înteme
iată a postului utemist de control.

Deși arăturile pentru însămîn- 
țări erau în toi, nu se întreprinsese 
nici o acțiune pentru transportul 
pe cîmp al gunoiului de grajd, 
depozitat în platformele special 
amenajate, nici a grămezilor care 
stăteau nefolosite în apropierea 
grajdurilor de animale. Față de 
această stare de lucruri postul u- 
temist de control a acționat la 
timp, susținînd inițiativa organi
zației de bază U.T.M. oare a făcut 
ca transportul îngrășămintelor na
turale la cîmp să fie o acțiune a 
tineretului, cărîndu-se la cîmp 
peste 200 tone gunoi de grajd.

în activitatea de sprijinire a 
campaniei agricole de toamnă, 
postul utemist de control desfă- 

o activitate neîntreruptă, 
constatări și recoman- 

cu res
ell

agricole de toamnă, 
postului utemist de 

au verificat cu regu- 
calitatea reparațiilor și

șoară
Se fac constatări și 
dări concrete în legătură 
pectarea adincimii arăturilor, _
nivelarea terenului înainte de în
ceperea însămînțărilor, dacă 
mințele au fost bine acoperite și 
dacă lucrările sînt executate la 
un nivel agrotehnic corespunzător. 
Toate acestea au o înrîurire pu
ternică asupra colectiviștilor, care 
muncesc cu însuflețire pentru ter
minarea la timp a însămînțărilor 
de toamnă.

se-
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PIOTR <-----------
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NIKOLAI
LIUDMILA

Scenariul
SERGHEI GHERASIMOV 

după romanul cu același titlu 
MIHAIL ȘOLOHOV 

Imaginea: 
VLADIMIR RAPOPORT 

Muzica:
IURII LEVITIN

GLEBOV 
KIRIENKO 
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SMIRNOV 
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DANILO ILCENKO 
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NIKOLAI SMIRNOV 
LIUDMILA HITIAEVA 
N. ARHANGHELSKAIA 
ELLINA BISTRIȚKAIA 
ZINAIDA KIRIENKO

Scenariul și regia : 
SERGHI GHERASIMOV 

după romanul cu același titlu de 
MIHAIL ȘOLOHOV 

Imaginea : 
V. RAPOPORT

Muzica :
IURII LEVITI1JJ

D. ILCENKO 
A. FILIPPOVA 

P. GLEBOV 
I HITIAFVA 

N. ARHANGHELSKAIA
Z. KIRIENKO 

E. BISTRIȚKAIA 
Scenariul și regia: 

SERGHEI GHERASIMOV 
după romanul cu același titlu de 

MIHAI ȘOLOHOV 
Imaginea:

V. RAPOPORT
Muzica:

IURII LEVITIN

IAKOVLEV 
BORISOVA 
PODGORNII 

I. PARHOMENKO 
I. LIUBEZNOV 

L. IVANOVA 
Scenariul și regia : 

I. PIRIEV 
Operator șef: 
V. PAVLOV

Muzica :
N. KRIUKOV

L. SMIRNOVA 
V. ZUBKOV 

M. POGORJELS 
Scenariul:

L OLȘANSKI 
șl N. RUDNEV 

Regia:
K. VOINOV 

Imaginea: 
KUZNEȚOV

Comitetul de radio și teleyi- 
ziune împreună cu Consiliul 
General A.R.L.U.S. organizează 
un concurs pentru ascultătorii 
sovietici ai emisiunii în limba 
rusă a postului de radio Bucu
rești.

Concursul constă din 17 între
bări privind istoria, viața poli- 

”, social-culturalătică. economică, 
a țării noastre.

CâștigătorilorCiștigătorilor acestui concurs 
li se vor oferi : premiul I — o 
călătorie turistică de 10 zile în 
R. P. Romînă , două premii II 
— cîte un covor romînesc; două 
premii III — discuri cu muzică 
populară romînească, precum și 
mai multe mențiuni.

Concursul începe la 7 octom. 
brie 1958 și se va desfășura în 
toată perioada Lunii prieteniei 
romîno-sovietice.

1



Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne 
primită de tovarășul

Mao Tze-dun
PEKIN 3 (Agerpres). — China 

Nouă transmite: In seara zilei de 
2 octombrie, tovarășul Mao Țze-dun, 
președintele R. P. Chindze, a pri
mit delegația Adunării Populare a 
R.P Bulgaria în frunte cu tov. 
Vilko Cervenkov, delegația mili
tară a R.P. Albania în frunte cu 
tov. Baluku Bekir, delegația For
țelor Armate ale R.P. Romine în 
frunte cu tov. general colonel 
Leontin Sălăjan, delegația mili
tară a R.P. Ătongole in frunte cu 
tov B. Dorj, delegația Consiliului 
popular orășenesc al Sofiei în 
frunte cu tov. Kostov, delegația 
fizicienilor sovietici în frunte cu 
tov. D. V. Efremov, delegația A- 
sociației de prietenie sovieto-chi- 
neze în frunte cu tov. Ccrednicen- 
ko și delegația Asociației de prie
tenie polono-chincze in frunte cu 
tov. Burgin.

La primire au fost de față to
varășii Liu Șao-ți, Cin En-lai, 
Cîu De, Den Siao-pin, Pin De-huai, 
Pin Cijen, Cen 1, Ne Jun-cijen, 
precum și reprezentanții diploma
tici ai celor șase țări frățești,

—xx—

INCIDENTE IN CIPRU
NICOS1A 3 (Agerpres). —• 

In cea de-a treia zi de la in
trarea în vigoare a planului 
britanic cu privire la Cipru, 
au continuat în întreaga insulă 
acțiunile populației cipriote 
împotriva trupelor colonialiste 
britanice.

La Limassol un mare număr 
de profesori și studenți ai fa
cultății din oraș au organizat 
vineri dimineață o puternică 
manifestație de protest împo
triva planului Macmillan. Po
liția a atacat pe manifestanți 
cu gaze lacrimogene și bastoa
ne de cauciuc, rănind grav nu
meroase persoane.

Arhiepiscopul Makarios a a- 
dresat vineri dimineață po
porului cipriot un apel în 
care îl cheamă să opună o re
zistență dîrză planului britanic. #
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Lucrările Adunării Generale a O.N.U.

S.U.Ă. și Anglia nu-și îndeplinesc obligația
de a se retrage din Liban și Iordania

4

Cuvînfarea lui A. A. Gromîko
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: In ședința din 
după-amiaza zilei , de 2 octom
brie, șeful delegației sovietice, 
ministrul Afacerilor Exterrigy al 
U.R.S.S., A. A. Gromtlld, a postit 
o cuvîntare în legătură cu nece
sitatea retragerii gțabnice ă tru
pelor americane și engleze: din 
Liban și Iordania. Gromîko a 
subliniat'că. în mțimentul. jfe' față 
situația internațională se carac
terizează printr-o jiiare încorda
re și poartă in sine primejdia 
unei serioase explșzii militare 
capabile să împingă Omenirea în 
abisul unui război atomic distru
gător. Șeful delegației sovietice 
a relevat că sarcina retragerii 
trupelor americane și engleze din 
Liban șt Iordania, pusă de se
siunea extraordinară specială a 
Adunării Generale, nu a fost în
deplinită. In ciuda zarve; publi
citare ridicate în jurul apropia
tei retrageri a trupelor, unități 
militare americane ș; engleze 
continuă să se afle în aceste 
țări. Aceasta înseamnă că pri
mejdia pentru pace în regiunea 
Orientului Apropiat și Mijlociu, 
care a apărut în legătură cu a- 
gresiunea S.U.A. și Angliei îm
potriva Iordaniei și Libanului, 
nu a fost de fel înlăturată. Ra
portul secretarului general al 
O.N.U. în această problemă de
notă că nu există și nu poate 
exista loc pentru autoliniștire, 
deoarece S.U.A. și Anglia nu 
și-au îndeplinit obligațiile ce le 
revin conform rezoluției Adună
rii Generale.

A. A.

nevrele S.U.A. și Angliei care, 
recurgînd la diferite subterfugii 
întîrzie retragerea trupelor lor, 
intervin cu brutalitate, fără nici 
o jenă, în treburile interne ale 
Libanului și Iordaniei. Gromîko 
a demonstrat absurditatea argu
mentelor la care recurg S.U.A. 
și Anglia în încercările lor de 
a-și justifica politica intervențio- 
nistă și folosirea tacticii amînă- 
rilor și subterfugiilor.

A. A. Gromîko a arătat că ori
ce încercări de a întîrzia îndepli
nirea sarcinii referitoare la re
tragerea grabnică a trupelor a- 
mericane și engleze din Liban și 
Iordania vor contraveni în mod 
flagrant rezoluției Adunării Ge
nerale. A. A. Gromîko a arătat 
că poziția S.U.A. și Angliei în a- 
ceastă problemă oferă toate te
meiurile pentru a se cere ca 
problema retragerii trupelor, și în 
consecință a înlăturării urmări
lor agresiuni; anglo-americane în 
Orientul Apropiat, 
pe ordinea de zi 
problemă separată, 
toare.

să fie inclusă 
a sesiunii ca 
de sine stătă-

Gromîko a demascat ma-

★
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

In ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 2 octombrie a 
Adunării Generale a O.N.U., 
după cuvîntarea rostită de con
ducătorul delegației sovietice, A. 
A. Gromîko, a luat cuvîntul de
legatul S.U.A. Lodge pentru a 
face „scurte, observații". El a ne
gat în mod nefondat faptul că 
S.U.A. au săvîrșit o agresiune 
trimițîndu-și trupele în Liban.

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
In ședința din dimineața zile; de 
3 octombrie a Adunării Genera
le a O.N.U. au luat cuvîntul dele
gații R.S.S. Ucrainene, Pakista
nului Și Greciei.

L. F. Palamarciuk, ministrul 
Afacerilor Externe al R.S.S. U- 
crainene, a criticat vehement ac
țiunile S.U.A. și Angliei, care 
n-au îndeplinit nici pînă acum 
rezoluția sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale și nu și-au re
tras trupele din Liban și Iorda
nia. O neliniște apăsătoare pen
tru destinul păcii, a continuat el, 
provoacă și situația din Extre
mul Orient, creată de acțiunile 
agresive ale S.U.A.

Ali-Khan, șeful delegației Pa
kistanului, și-a consacrat o parte 
a cuvîntării încercărilor de a 
justifica participarea țării sale la 
blocuri agresive — S.E.A.T.O. și 
pactul de la Bagdad.

Averoff, ministrul Afacerilor 
Externe al Greciei, și-a consa
crat o parte considerabilă a cu
vîntării problemei Ciprului, criti- 
cînd cu asprime planul englez de 
rezolvare a acestei probleme.

Un amestec nerușinat 
în treburile interne 

ale Libanului

In Comitetul Economic
YORK 3 (Agerpres).

iar
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

Comitetul Economic și Financiar 
al Adunării generale a O.N.U. a 
trecut la examinarea primei pro
bleme de pe ordinea sa de z; — 
la instituirea unui fond special 
pentru nevoile dezvoltării țărilor 
slab dezvoltate.

In ultimii cîțiva ani țările slab 
dezvoltate din punct de vedere e- 
conomic au luptat cu sprijinul 
Uniunii Sovietice și al cîtorva al
tor țări pentru a se crea pe lingă 
O.N.U. un fond pentru dezvol
tarea economică | 
dezvoltate, din care s-ar putea 
finanța în primul rind construc
țiile industriale și alte construc
ții. împotriva creării acestui fond 
au obiectat însă Statele Unite, 
Anglia și o serie de alte țări oc
cidentale care 
piedice 
naționale a țărilor slab dezvol
tate.
S.U.A. în cadrul dezbaterilor 
arătat că, cu
O.N.U., ei nu vor decît să creeze 
condiții favorabile pentru pene
trația capitalului privat străin în 
țările slab dezvoltate,

Prezentînd spre examinare co
mitetului un proiect de rezoluție 
a 17 țări (Afganistan, India, Bir- 
mania, Ghana, Indonezia, R.A.U., 
Arabia Saudită, Irak și altele) 
Gopala Menon, reprezentantul In
diei. a subliniat că ideea institu
irii unui fond pentru dezvoltarea 
economică a țărilor slab dezvol
tate nu poate fi înmormîntată. 
Autorii proiectului de rezoluție au 
propus ca consiliul administrato
rilor fondului special să fie ales 
nu în cadrul ședinței Consiliului 
Economic și Social așa cum do
resc S.U.A., ci într-o ședință ple
nară a Adunării Generale a 
O.N.U. în care țările slab dezvol
tate s-ar putea bucura de un 
sprijin larg.

Statele Unite, care au prezen
tat un proiect de rezoluție în nu
mele a 24 de țări, cer cu insisten
ță ca consiliul administratorilor 
să fie ales de Consiliul Economic 
și Social, unde ele au asigu
rată majoritatea. Reprezentantul 
S.U.A., Mansfield, a declarat 
chiar că fondul special „nu poa
te îndeplini menirea de fond pen
tru dezvoltarea capitală". -

G. P. Arcadiev, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, care a luat cu-

sprijinul

a tarilor slab

încearcă să îm-
dezvoltarea economiei

Poziția reprezentanților 
a 

ajutorul fondului

vîntul în comitet la 2 octombrie, 
a citat date convingătoare do
vedind felul în care Uniunea So
vietică apără în mod consecvent 
drepturile țărilor slab dezvoltate 
contribuind la dezvoltarea lor e- 
conomică.

Reprezentantul U.R.S.S. a sub
liniat că toate țările trebuie să 
fie membre ale acestui fond și nu 
numai statele membre ale O.N.U. 
și ale organizațiilor specializ-ate, 
așa cum doresc S.U.A. Consiliul 
administratorilor fondului, a 
spus el, trebuie să fie ales în ca
drul unei conferințe a tuturor ță
rilor participante la acest fond, 
sau cel puțin în cadrul sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. In 
funcția de director general al 
fondului trebuie să fie numit re
prezentantul uneia din țările slab 
dezvoltate.

G. P. Arcadiev a criticat aspru 
manevrele prin care S.U.A. în
cearcă să împiedice Republica 
Populară Chineză, Republica De
mocrată Germană, Republica 
Populară Mongolă, Republica 
Democrată Vietnam și Republica 
Populară Democrată Coreeană să 
participe la acest fond. Reprezen
tantul Uniunii Sovietice și-a re
zervat dreptul de a face o decla
rație în problema participării 
U.R.S.S. la fondul special.

Discuțiile în această problemă 
continuă.

BEIRUT 3 (Agerpres). — In 
ciuda protestelor opiniei publice, 
ambasadorul american la Beirut, 
McClintock, continuă amestecul 
în afacerile interne ale Libanului, 
căutînd prin toate mijloacele să 
obțină constituirea unui guvern 
prooccidental și menținerea trupe
lor americane pe teritoriul liba
nez. Potrivit știrilor transmise de 
corespondentul din Beirut al a- 
gențieî France Presse, ambasado
rul S.U.A. a deolarat că „un a- 
cord asupra retragerii trupelor a- 
mericane din Liban nu va putea 
li realizat dacă guvernul Karami 
nu va reuși să obțină majoritatea 
parlamentară sau cel puțin nu va 
încerca să primească sprijinul fa- 
larigițtilor".

La Beirut s-a anunțat că pri
mul ministru libanez, Rașid Ka
rami, a refuzat invitația făcută 
de ambasadorul McClintock de a 
se întîlni la sediul ambasadei ame
ricane cu conducătorul falangiști- 
lor, Gemayel. El a calificat, acea
stă invitație drept „o imixtiune în 
afacerile interne ale Libanului" 
Premierul libanez a avut o 
întrevedere cu președintele parla
mentului, Osseiran, în urma că
reia a declarat că nu va ezita să 
dizolve parlamentul dacă falan- 
giftii și susținătorii fostului preșe
dinte Șaman continuă provocările 
Intre timp, potrivit relatărilor a- 
gențiilor de presă occidentale, la 
2 octombrie s-au semnalat noi in
cidente la Beirut între falangiști 
și forțele guvernamentale, iar fos
tul președinte Camille Șamun a 
chemat pe adepții săi să provoace 
un război civil.

Provocările mi 
împotriva R. P.

PEKIN 3 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite : Avioane mi
litare americane au pătruns de 
20 de ori în ziua de 3 octom
brie deasupra apelor teritoriale 
chineze, și de 2 ori deasupra te
ritoriului Chinei continentale; 
Patru nave militare americane 
au violat apele teritoriale chineze 
in regiunea Țzînmîridao și Mat- 
sushan. în legătură cu aceasta, 
purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze a declarat că guvernul 
chinez dă al 21-lea avertisment 
serios împotriva acestor grave 
provocări militare comise de 
Statele Unite.

★
PEKIN 3 (Agerpres). — Agen

ția China Nouă anunță că avioa
ne ale armatei populare chineze 
de eliberare au doborît două a- 
vioane de transport americane
„C-46“ aparținînd ciankaișiștilor. 
Aceste avioane care voiau să pa
rașuteze material de război in

Zboruri provocatoare 
ale aviafiei vest- 

germane deasupra 
teritoriului R. D. G.
BERLIN 3 (Agerpres). — A- 

genția ADN anunță că la 29 sep
tembrie, două avioane cu reacție 
ale forțelor aeriene militare vest- 
germane au violat spațiul aerian 
al R.D. Germane în regiunea ora
șului Hildburghausen. In aceeași 
zi, un avion bimotor vestgerman 
a violat spațiul aerian al R.D.G. 
în regiunea Oschersleben. El a 
zburat deasupra teritoriului R.D.G. 
timp de peste 25 de minute.

Agenția ADN subliniază că 
zborurile provocatoare ale avioa
nelor militare N.A.T.O. deasupra 
teritoriului R.D.G. constituie o 
violare grosolană a dreptului in
ternațional.

(Urmare din pag. I-a)

ifare americane 
Jhineze continuă 
insula Țzlnmîndao s-au prăbușit 
— unul deasupra insulei și altul 
în mare.
Dulles îi dă „asigurări" 

lui Cian Kai-și
WASHINGTON 3 (Agerpres). 

S.U.A. continuă să susțină politi
ca agresivă în Extremul Orient, 
incitîndu-i pe .ciarikaișiști împo
triva R. P. Chineze. Agenția 
Associated. Press relatează că se
cretarul de stat, Dulles, i-a tri
mis un mesaj lui Cian Kai-și în 
car? îl „asigură" că S.U.A. nu 
își vor schimba actuala politică.

■Vicepreședintele S.U.A., R. • 
Nixon, a făcut o declarație, la 
San Francisco în care a subli
niat că declarațiile făcute săp- 
tămîna aceasta de președintele 
Eisenhower și secretarul de stat 
Dulles nu înseamnă o schimbare 
a politicii americane în conflic
tul din Taivan,

j' O imagine de pe șantierele

Î
 socialismului in R.D. Germană. 

Membri ai Tineretului Liber 
German încadrați în brigăzi 
de muncă voluntară dau ajutor 
la construcția portului maritim 

Rostock

Un act mîrșav
în numele...

„amuzamentului"
REIKJAWYK 3 (Agerpres). 
,TASS transmite : Serviciul 
I islandez de pază a coastei a a- 
l nunțatcă la 1 octombrie în 
, zona de pescuit de 12 mile a 
i Islandei au. pescuit citeva trau- 
, lere engleze. Unul din acestea 
j a pescuit sub steag sovietic. 

. Cind autoritățile islandeze au 
p cerut comandantului torpiloru- 

lui englez „Diana", aflat în a- 
j propiere să explice această 
,i comportare a traulerului en- 
p glez, li s-a răspuns că traulerul
■ I a ridicat steagul sovietic nu-
■ i mai pentru a-i „amuza" pe is

landezi.

MOSCOVA. — La 3 octombrie 
Aleksandr Nesmeianov, președin
tele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a prezentat un referat 
in Sala Coloanelor din Casa Sin
dicatelor la adunarea oamenilor 
de știință și reprezentanților vie
ții publice din capitala sovietică, 
consacrată împlinirii unui an de 
la lansarea primului satelit arti
ficial al pămlntului.

MtjNCREN, — Pentru realizarea 
excepțională a pavilionului R. P. 
Romine la tirgul international ali
mentar de la Miinchen, prezidiul 
tirgului și juriul international de 
selecționare au conferit Camerei 
de Comerț a R.P.R. medalia de 
aur.

MOSCOVA. — La 3 octombrie 
Teatrul National „Ion Luca Cara- 
giale" din București și-a început 
turneul la Moscova cu spectaco
lul „O scrisoare.. Pierdută".

CAIRO. — Ministerul Afacerilor 
Externe al R.A.U. a făcut cunos
cut că R.A.U. a hotărît să recu
noască oficial Republica Guineea.

CONACRY. — Adunarea Națio
nală Constituantă a Guineei s-a

întrunit in după-amiaza zilei de 
2 ocțpmbrie intr-o nouă ședință 
cu care prilej ă1 fost votată o lege 
privind acordarea unei largi 
amnistii.

PARIS. — La 3 octombrie s.a 
deschis în suburbia pariziană 
Ivry plenara C.C. al Partidului 
Comunist Francez. Pe ordinea de 
zi a plenarei figurează problema 
situației politice din țară după 
referendum. Raportul cu privire 
la această problemă va fi pre
zentat de Marcel Servin, membru 
în Biroul Politic al C.C. al P. C. 
Francez.

RECTIFICARE
In numărul din 3 octombrie al 

ziarului nostru, în știrea referitoa
re la convorbirile conducătorilor 
R. P. Chineze cu diferiți oaspeți 
străini aflați la Pekin, nu
mele conducătorului delegației po
litice și culturale grecești se va 
citi: Femos Cornaros.*

Sărbătorirea 
acad, lorgu Iordan

La Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a avut loc vineri la 
amiază solemnitatea înmînării 
Ordinului „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa I-a a- 
cademicianului lorgu Iordan, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani, pentru merite deosebite 
în activitatea științifică și didac- . 
tică. »

La solemnitate au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romîne, a- 
cad. Atanase Joja, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Pavel 
Țugui, șef de secție la C.C. al 
P.M.R., academicienii P. Con- 
stantinescu-lași, membru în Pre
zidiul Marii Adunări Naționale, : 
I. S. Gheorghiu, vicepreședinte, 
al Academiei R. P. Romîne, | 
Ștefan Milcu, secretar prim, Va- 
sile Malinschi, secretar prim ad
junct al Academiei R.P. Romîne, 
Simion Stoilov.

★
Vineri după amiază Academia 

R. P. Romîne a sărbătorit prin- 
tr-o ședință festivă pe academicia
nul lorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei, cu prilejul împli
nirii a 70 de ani, pentru înde
lungata și bogata sa activitate 
științifică și didcctică.

In prezidiu au luat loc acad. 
Atanase Joja. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ministrul 
Invățămîntului și Culturii, acad. 
I. S. Gheorghiu, vicepreședinte al 
Academiei R. P Romine, și acade
micienii Ștefan Milcu, Gh. lonescu- 
Sisești, Al. Rosetti, V. Malinschi, 
Em. Condurache.

Ședinfa. a fost deschisă de acad. 
1. S. Gheorghiu vicepreședinte al 
Academiei.

Luînd cuvîntul, acad, lorgu Ior
dan a mulțumit partidului și gu
vernului pentru condițiile create 
oamenilor de știință in vederea 
desfășurării unei vaste activități în 
slujba promovării culturii și știin
ței în țara noastră.

O demonstrație în Anglia prin care se cere acordarea drepturi
lor democratice pentru Cipru și reîntoarcerea arhiepiscopului Ma- , 

karios

din numărul total al societăților 
industriale și comerciale care folo
sesc munca salariată, au efectuat 
aproape jumătate din numărul to
tal al operațiunilor de afaceri. 562 
de mari trusturi își însușesc 59 la 
sută din totalul profiturilor reali
zate de toate firmele franceze. 
Este clar, deci, că tabloul idilic 
al „predominării" întreprinderilor 
mici și mijlocii e o pură invenție.

In Franța de azi, cîteva uniuni 
Î'igăntice au concentrat în mîinile 
or întreaga producție industrială. 

In numeroase ramuri industriale 
(producția de aluminiu, cupru, 
plumb, cobalt, nichel, clor, nylon, 
cabluri electrice, carburatoare, 
lămpi de radio) cîte unul sau 
două trusturi predomină întreaga 
producție. Aceștia sînt giganți de 
tipul concernului Schneider, 
care ni-1 descrie 
altele — lucrarea 
turile" Concernul 
nește întreprinderi miniere, meta
lurgice, constructoare de mașini, 
de aparate și de armament de ar
tilerie. Numărul muncitorilor pe 
care-i exploatează acest concern 
depășește 125.000 de oameni. în 
întreprinderile lui Wandel — un 
alt rege al industriei grele din 
Franța lucrează 85.000 de mun
citori.

Familiile de Wandel și Schnei
der — Creuzot — două dintre 
cele 200 familii de mari monopo- 
liști care stăpînesc economia Fran
ței-— dețin împreună cu r 
trusturi peste 75 la sută < 
ducția de oțel a țării, 
concentrării producției și < 
lui se întîlnește în toate 
rile economiei. Nici presa nu con
stituie o excepție. Ziarele și re
vistele aparțin unor mari concerne 
și grupuri de editori — milionari, 
în frunte cu proprietarii unor 
ziare reacționare ca „France- 
Șoir", „Le, Parjsien libpre", „Le 
Figaro". Difuzarea presei e mo
nopolizată de agenția „Hachette".

In perioada postbelică, numărul 
băncilor din Franța s-a micșorat 
cit peste 20 la sută. La începutul 
anului trecut dintr-u« număr de, 
341 de întreprinderi bancare din. *• - «.vru ivim cx.iv

Franța, Algeria și Saar 10 bănci lului monopolist hotărăsc în mod

pe 
larg — printre 
„Franța și trus- 
Schneider reu-

încă trei 
din pro- 
Procesul 
capital u- 

: ram li

Cele „200 de familii" ale Franței
urzesc din umbrăcare

uriașe posedau peste 85 la sută 
din capital. Manipulînd fonduri 
de miliarde, băncile gigantice își 
întind tentaculele în toate ramu
rile economiei naționale. Astfel, 
Banca pariziano-olandeză (Ban
que de Paris et des Pays-Bas) — 
și-a plasat agenții în 190 de pos
turi de conducere ale societăților 
financiare, industriale și comercia
le, în special în industria petroli
feră, metalurgică și constructoare 
de mașini electrice. Reprezentanții 
casei Rotschild dețin 110 locuri 
în consiliile de administrație ale 
diferitelor companii. Acest gigan
tic trust financiar posedă mine de 
zinc și nichel, oțelării și instalații 
do rafinare a petrolului, căi fe
rate și vase maritime.

Datorită strînsei împletiri de 
interese care există între bănci și 
concernele industriale se instituie 
dominația a 7—8 grupuri aje ca
pitalului financiar, care formează 
vîrfurile oligarhiei financiare. In 
capitolul „Oamenii marelui capi
tal" autorii cărții „Franța și trus
turile" dau caracterizări scurte dar 
expresive ale monopoliștilor-mili- 
ardari. Iată, de pildă, clanul mi
liardarilor de familie condus de 
marchizul Melchior de * Vogue. 
Marchizul, mare latifundiar, mem
bru al aristocraticului Jockey Club 
aste în același timp președinte și 
membru în consiliile a diferite 
companii maritime, de asigurări, 
metalurgice etc. O rudă a sa, Ar
mand de Vogue este președintele 
trustului chimic Saint Gabain și 
membru,în consiliile a diferite so
cietăți pentru fabricarea cauciu
cului. Un alt de Vogue —- con
tele Franțois — își face mendrele 
în companiile coloniale. Familiile 
miliardarilor Lazare Rotschild, Mi
rabeau, Worms, Monique, Mercier, 
Mallet, Hottinguer au acaparat 
pozițiile cheie din economie. Cî
teva zeci de căpetenii ale capita-

nestingherit soarta economiei na
ționale a Franței.

Oligarhia financiară a pus stă- 
p'nire pe posturile de comandă 
din aparatul de stat. In capitolul 
„Monopolurile și statul" autorii 
lucrării la care ne referim arată 
că „niciodată pînă acum n-a exis
tat o asemenea dominație a băn
cilor asupra statului." Se știe că 
actualul guvern francez e format 
exclusiv din reprezentanți ai gru
purilor financiare cele mai influ
ente. Primul ministru De Gaulle, 
care descinde el însuși dintr-o fa
milie de industriași din Nordul 
Franței este legat prin rube
denie de marile concerne Wad- 
del și Schneider care domină 
industria grea și de arma
ment a Franței. Directorul lui 
de cabinet, Georges Pompidou, 
este în același timp directorul ge
neral- al Băncii Rottschild-Couve 
de Murville, ministrul de externe, 
reprezintă grupul „Union Parisien- 
ne Mirabeau" care controlează o 
importantă parte a finanței fran
ceze, bănci, asigurări, metalurgie, înțelegem limpede izvoarele .poli- 
petrol și altele. Acest grup are pu- "
temice interese în colonii, domi- 
nînd compania algeriană bancară 
și de credit care are peste 180 de 
s.icurs.-fe în Africa de Nord pre
cum și marile concerne miniere 
care jefuiesc bogățiile Africii Ne
gre. Louis Jacquinet, ministru de 
stat, deține prin soția sa o cin
cime din acțiunile faimoasei Bănci 
Lazare, uriașă rețea de participări 
și influențe cu mari interese ac
tuale în petrolul saharian prin 
„trustul Shell" și „Compagnie 
franțaise du Sahara". Ministrul 
Educației Naționale, Jean Bert- 
hoin e legat direct de faimoasa 
„Banque de Paris et des Pays .înarmărilor, în subjugarea Algeriei- 
Bas" care și ea are numeroase in- Tocmai pentru înfăptuirea pl.ănu- 
terese în Africa de Nord. Minis- rilor lor colonialiste pentru asigu- 
trul de îinanțe, Pinay este omul rarea unor profituri maxime în 
de încredere al Consiliului Națio- colonii și în metropolă au socotit 
nai al Patronatului francez. Jo- monopoliștii francezi că este mo-

în

mentul să recurgă la o dictatură 
personală militară menită să des
chidă calea dictaturii fasciste 
după chipul și asemănarea celei 
create de monopoliștii germani în 
1933.

Subordonîndu-și total aparatul 
de stat și folosindu-1 pentru inte
resele lor egoiste, pentru jefuirea 
populației, pentru stoarcerea de 
impozite și împrumuturi de stat, 
pentru ridicarea prețurilor și în
ghețarea salariilor, rechinii mono
polurilor franceze își asigură pro
fituri uriașe. Numai în cursul ul
timilor trei jmi, veniturile a 100 
de mari trusturi din Franța au 
crescut cu 121 la sută.

In lucrarea „Franța și trustu
rile" se dau de asemenea date 
importante în legătură cu expor
tul de capital pe oarc-1 fac trustu
rile franceze. Oligarhia financiară 

, ! capitaluri 
uriașe în colonii, în statele Ameri- 
cii Latine, slăbind în felul acesta 
înseși băzfele economiei franceze. 
Cartea prezintă tabele care arătă 
volumul și repartiția geografică a 
investițiilor de capital francez în 
străinătate ,și a rețelei filialelor

seph Rooss, secretar de stat al 
Ministerului Forțelor Armate, e 
director general al uzinelor 
„Chausson" și reprezentant al 
Băncii Uniunii pariziene în consi
liul de conducere al societății „U- 
gine". De altfel, însuși Ministrul 
Forțelor Armate e o persoană bi
necunoscută în cercurile finan
ciare franceze, fiind membru în 
consiliul de administrație al so- 
cietățiii franceze de electricitate 
și al altor societăți interesate 
jefuirea bogățiilor Algeriei.

Aceasta fiind componența gu
vernului, nu-i greu de văzut ale 
cui interese apără și nu-i greu de 
înțeles de ce toate grupările mo
nopoliste au cheltuit sute de mi
lioane de franci dueînd o campa
nie furibundă în favoarea noii 
constituții menită să consfințească 
sub o aparență de „legalitate" 
ceea ce opinia publică dembera- din. Franța învestește 
tică din Franța numește „dictatu
ra băncilor".

Datele publicate în lucrarea 
„Franța și trusturile" ne ajută să

ticii agresive a cercurilor guver
nante franceze,izvoarele-lcursei,.,ne» ___  ,_____
bunești a înarmărilor și ale răz- trusturilor și bijpcilor franceze, 
boiului criminal dus împotriva po- .Miliardarii ri nriîionarii ~boiului criminal dus împotriva po- ..Miliardarii ri milionarii Franței 
porului algerian. Aflăm astfel că 'J^rticip5*actrv la jaful imperialis- 
începînd din 1952, din cele aprO- ' ’ ------ -
xirndtiv 1,800 miliarde frânei cîț 
reprezentau chejtui.elile militare, 
uriașa sumă de 1.100 miliarde 
franci a revenit monopolurilor 
franceze. Cît privește Algeria, nu
mai din jefuirea bogățiilor acestei 
țări patru monopoluri franceze au 
realizat în 6 ani un profit net de 
38 miliarde franci. Aceasta ne ex
plică convingător de ce miliarda
rii francezi sînt interesați în cursa

mului mondial și la aservirea a 
sute de milioane de oameni ai 
muncii din diferite părți ale lumii.

„Cît privește' satisfacerea nevoi
lor vitale ale poporului nostru, 
hrană pentru cei flăm'nzi, îmbră
căminte pentru cei ce suferă de 
frig, 100.000 de locuințe necesare, 
asigurarea deservirii sanitare a 
țării, clădiri, și mijloace pentru 
instruirea tineretului, credite pen
tru educarea și pregătirea acestui 
tineret în vederea marelui viitor 
la care are dreptul Franța — oli
garhia financiară nu numai că nu 
este dispusă să se ocupe de acest 
lucru, dar nici măcar nu dorește 
să se gîndească la el" — arată

autorii cărții la care ne referim.
O contradicție de neîmpăcat 

desparte clica miliardarilor de na- > 
țiunea franceză ; între politica 
antipopulară a monopolurilor și 
interesele naționale ale țării, ale 
poporului se cască o prăpastie a- 
dîncă. Sub conducerea Partidului 
Comunist Francez, masele munci
toare din Franța luptă împotriva 
politicii antipopulare a monopolu
rilor, pentru apărarea drepturilor 
și libertăților democratice, pentru 
pace și o viață mai bună.

Cele ce se întîmplă în aceste 
zile în Franța, înființarea lagăre
lor de concentrare, pregătirea u- 
nei legi electorale menite să în
lăture aproape participarea orică
rei opoziții la viitoarea Adunare 
Națională, emiterea unei ordonan
țe acordînd Ministerului de In- ț 
terne împuterniciri speciale pen
tru reprimarea luptei poporului 
algerian, amenințările lui Sous- 
telle — unul din stîlpii guvernului 
De Gaulle — despre „punerea la 
respect" a comuniștilor și „răfu
iala cu toți cei de stînga", toate 
acestea arată clar că primejdia 
fascismului, primejdia celei mai 
crîncetțe și mai bestiale dictaturi 
a monopolurilor plutește deasu
pra Franței.

Cartea „Franța și trusturile" îți 
ajută să-ți dai seama de unde 
vine grava amenințare la adresa 
poporului Franței. Ea îți dezvă
luie dedesubturile mecanismului 
complicat al vieții economice p 
Franței ajutfndurte astfel să înțe
legi evoluția evenimentelor politi
ce din această țară, să înțelegi 
atît ticăloșia pumnului de miliar
dari care uneltesc subjugarea to
tală a poporului muncitor c’t și 
măreția luptei maselor populare 
din Franța conduse de comuniști 
pentru apărarea intereselor lor vi
tale.

Departe de a se lăsa înșelate 
de propaganda reacționară care 
încearcă să camufleze activitatea 
prădalnică a trusturilor, oamenii 
muncii de pretutindeni urmăresc 
cu vigilență țelurile egoiste, cri
minale ale monopolurilor, ele în
țeleg din ce în ce mai bine care 
sînt sarcinile luptei pentru lichi
darea odioasei domnii a capitalu
lui financiar. Aceasta constituie 
una din chezășiile succesului for
țelor progresului în lupta împo
triva reacțiunii internaționale.
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