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TELEGRAMĂ

Organ Central al Uniunii Tineretului Wncitor

7 Noiembrie
Matalurgiștii de la uzinale „In

dustria Sirmii" din Cimpia Turzii 
au realizat în luna octombrie pe
ste plan 1260 tone produse meta
lurgice față de 650 tone cît pre
vedea angajamentul luat in cin
stea zilei de 7 Noiembrie.

★
Constructorii do pe șantierul 

Orașului muncitoresc Hunedoara 
din cadrul Trustului nr. 4 au în
deplinit planul anual pînă la data 1 
de 30 octombrie. Au fost date în 
folosință toate cele 150 de apar
tamente care trebuiau realizate în 
acest an.

Datorită hărniciei muncitorilor ei, și întreprinderea textilă „Gh. Doja“ 
din orașul Sf. Gheorghe, R.A.M. și-a depășit în cinstea zilei de 
7 Noiembrie planul de producție. In fotografie țesătoarea Maria 
Mayer și maistrul lanoș Szabo discutînd asupra calității unei noi 
țesături.

Către
Comitetul Central al Partidului Comunist din Austria

riw
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă trimite un cald salut frățesc cu 

ocazia celei de-a 40-a aniversări a Partidului Comunist din Austria.
De-a lungul acestor 40 de ani Partidul Comunist din Austria, credincios Ideilor marxism- 

leninismului, întărind permanent unitatea și coeziunea rînduriior sale, demascînd revizionismul și 
oportunismul de dreapta, a luptat neobosit pentru realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare, 
pentru întărirea continuă a legăturilor partidului cu masele, pentru interesele și drepturile vitale 
ale clasei muncitoare și ale tuturor oamenilor muncii din Austria. Partidul Comunist din Austria a 
luptat și continuă să lupte cu consecvență pentru întărirea solidarității frățești cu celelalte par
tide comuniste și muncitorești, pentru o politică de pace și prietenie cu U.R.S.S. și cu celelalte țări 
care construiesc socialismul.

Urăm Partidului Comunist din Austria noi succese în creșterea continuă a rînduriior sale, 
în consolidarea sa ideologică și politică, în lupta sa pentru Înfăptuirea unității clasei muncitoare, 
pentru unirea tuturor forțelor care luptă pentru 
între popoare.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin 
lism.

Trăiască Partidul Comunist din Austria

pace și progres, pentru prietenie și colaborare

ln lupta voastră pentru pace, democrație șl socia-

în frunte cu Corni tetul său Central 1 
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

O CHESTIUNE
DE ONOARE

Organizația U. T. M. de la rafinăria 
3-Teleajen educă pe tineri în spiritul 
atitudinii socialiste față de muncă

(•

DE CE

—Organizafia U.T.M. de la G.A.C. „Octombrie 
Roșu" din Lupșanu trebuie să cultive la tineri 

dragostea pentru meseria de crescător 
de animale—

Sectorul zootehnic reprezintă 
una din principalele surse de ve
nituri în gospodăriile agricole co
lective. Sprijinirea dezvoltării a- 
cestui important sector este una 
din îndatoririle importante ale or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
G.A.C.

Alergi nd pe linia dezvoltării 
tinue a sectorului zootehnic, 
podăria agricolă colectivă „Octom
brie Roșu" din comuna Lupșanu, 
regiunea București a obținut im
portante succese ca urmare a 
muncii desfășurate de colectiviști 
pentru sporirea numărului de ani
male. An de an gospodăria a ob
ținut venituri din ce în ce mai 
mari. Dacă ținem seama că în unul ____ (________
1950, la înființarea ei, gospodăria tru a-i convinge că a lucra în a- 

cest sector important e o chestiu
ne de cinste, da conștiință socia
listă a fiecărui utemist fi tînăr.

V. APARASCHIVEI

din

con- 
gos-

pe degete. Utemistul Cristea Zoar- 
că și tinerii Constantin Tăriceanu 
fi Nicolae Soare sînt îngrijitori de 
vaci, utemistul Petre Preda fi ti- 
nărul Vasile Olteanu îngrijitori de 
oi fi.'., cam atît.

Care sînt cauzele care au făcut 
ca tinerii colectiviști din

~
de

G.A.C. 
nu îmbrăți- 
prețuită în

„Octombrie Roșu“ 
șeze o meserie atît 
zilele noastre ?

Trebuie spus de 
rădăcina lipsurilor 
vință stă, in primul rînd, in sla
bul interes al organizației U.T.M. 
pentru îndrumarea tinerilor către 

' sectorul zootehnic, în insuficienta 
muncă politică desfășurată de că
tre biroul organizației U.TAI. pen-

la 
in

început cu 
această pri-

Așa descrie Alexandru Sahla, 
în nuvela sa „Uzina vie", senti
mentul de care era cuprins în tre
cut un muncitor, unul din sutele 
de mii de muncitori ai țării atunci 
,cînd pe poarta fabricii ieșea o 
'nouă locomotivă :
r ;;Dln Immd'Uiînei, pe șina proas, 
ipătă s-a scos încă o locomo
tivă...

— Ce zici, tovarășe Filip, lată, 
încă una l

Și muncitorul slăbănog, cu o- 
brajii supți, umezifi de sudoare, 
inaiță brațele...

— Da, încă una. Dar 
bucură pe noi ? Ce ne 
dacă s-ar scoate nu una 
ci o sută de mii ? 
citărilor rămin tot 
se satură".

Lupta glorioasă 
stre muncitoare a 
acele vremuri. Mijloacele de 
ducție au trecut din mîna ca pi - 
taliștilor, a exploatatorilor, in 
mîna poporului muncitor. Tinere
tul știe că astăzi poporul muncitor 
se bucură de rezultatul muncii 
sale, că muncește astăzi pentru el, 
pentru tovarășii lui, pentru întreg 
poporul muncitor, că roadele mun
cii nu-i sînt furate ca pe vremuri 
de către capitaliști și moșieri

Rafinăria nr. 3 — Teleajen
are mult peste o 
tineri. Lucrează însă acolo un 
tînăr nu prea înalt, 
vioi și fața puțin negricioasă,

Burțile 
flăminde.

ce ne
bucură, 
pe zi, 

mun- 
Alții

a clasei 
spulberat

noa- 
însă 
pro-

nr.
mie de

cu ochi

COMUNISMULUI

nu dispunea decit de 18 cai și o 
singură vacă, iar astăzi gospodăria 
dispune de 74 cai, 68 vaci, 860 oi, 
163 porci fi alte animale mici 
ne dăm seama de interesul dovedit 
de colectiviști pentru dezvoltarea 
acestui sector.

Un merit al colectiviștilor din 
G.A.C. „Octombrie Roșu" este ace
la că ei au mărit numărul de a- 
ni male prin înmulțirea animale
lor proprii și mai puțin prin cum
părarea lor. Astfel, numai în anul 
1958 numărul vitelor s-a mărit cu 
20 capete prin prăsilă și cu 8 ca
pete prin cumpărare, al oilor cu 
240 capete prin prăsilă și cu 60 
prin cumpărare, al porcilor cu 59 
capete numai prin prăsilă.

O atenție deosebită acordă co
lectiviștii îmbunătățirii continue a 
rasei animalelor, construcțiilor de 
grajduri, adăposturi pentru ani
male și asigurării bazei lor furaje
re. Sectorul zootehnic constituie 
principala sursă de venituri a gos
podăriei, Fondul de bază, care la 
sfîrșitul anului 1957 se ridica la 

i 709.420 lei, a crescut in proporție 
de 60 la sută prin veniturile adu
se de acest sector. în acest an fon
dul de bază va crește cu încă 
91.600 lei, dintre care 60.000 lei 
se vor obține numai prin Valorifi
carea produselor animale.

Am amintit aici pe scurt venitu
rile mai importante pe care le-a a- 

\dus sectorul zootehnic al gospodă
riei. Aceasta demonstrează cu pri
sosință avantajele pe care le aduce 
creșterea animalelor în gospodăria 
agricolă colectivă.

Firesc ar fi fost ca organizația 
de bază U.T.M.. din G.A.C. „Oc
tombrie Roșu" să acorde o mare 
atenție sectorului zootehnic. Acea
sta se impunea cu atît mai mult, 
cu cit în gospodărie tineretul re
prezintă o mare forță — 120 de 
tineri dintre care 70 sînt utemiști. 
Din păcate insă nu așa stau lucru
rile. In sectorul zootehnic al co
lectivei lucrează foarte puțini ti
neri. Aceștia ar putea fi numărați

1Policlinica atelierelor
C.F.R. ^Grivlța Roșie- 

din Capitală

mult lăudat și apreciat în rafi
nărie. Florentin Sbîrlea îl chea
mă. E secretar al organizației 
U.T.M. nr. 4 — montaj rafină
rie și responsabil al unei brigăzi 
de tineret. Brigada lui Sbîrlea c 
prima pe oraș. A fost în urmă cu 
cîteva luni o înlrcceriF'îhtrd brigă
zile de tineret ploeștene pe ramura 
petrol, gaz și chimie și brigada lui 
Sbîrlea a ieșit prima Cum a ajuns 
la aceasta? In primul rînd pentru 
că Florentin Sbîrlea este un tînăr 
cu o înaltă conștiință muncitoreas
că. El și ceilalți tineri din brigada 
sa au înțeles că principala lor con
tribuție la construirea socialismu
lui în patria noastră este rezulta
tul muncii lor entuziaste de fiece 
zi. Și ca Florentin Sbîrlea sînt 
mulți tineri în rafinărie.

Dar mai erau și unii ifneri care 
nu-și vedeau de lucru, nu aveau o 
conștiință muncitorească înain
tată. Proverbul spune că nu exis
tă pădure fără uscături; și mem
brii comitetului U.T.'M. apun 
deschis că nici rafinăria lor n-a 
făcut excepție

A fost o vreme, cam pe la sfîr- 
șitul anului trecut, cînd multe bri
găzi existau doar pe hîrtie. 
Tînărul muncitor Constantin Du
mitru de pildă, era de o indiscipli
nă în producție greu de închipuit. 
Angajat inițial ca operator, 
cauza lipsurilor sale, a fost 
într-o muncă 
pundere — 
muncitor Ion 
cu nemiluita 
umbla vestea
gent, dar ce folos: era un chiulan
giu de prima clasă. De Ioa lor- 
dache ce să mai vorbim: lipsea

nemotivat, era indisciplinat, se cer
ta cu ceilalți muncitori, cu mais
trul și era vai de capul lucrului 
pe care punea el mîna. Trei zile 
trebuia să dregi în urmă.

Și cîji ca aceștia nu erau în alte
•

d' George Dem. Loghln ț* cu Pf.ileH
•î* 3 3 Lumi prieteniei

romîno - sovieti
ce să se consa

cre o săptămînă teatrului so
vietic.

Cu prilejul acestui important 
eveniment teatrele noastre pre
gătesc noi puneri în scenă ale 
pieselor din dramaturgia sovie
tică. Colectivele teatrale desfă
șoară o muncă înflăcărată și la
borioasă, pornită cu săptăinîni 
în urmă și care acum se află 
în stadiu de finisare, pentru a 
da viață , scenică chipurilor 
dragi ale “acelor oameni ce au 
făurit pentru prima dată în 
lume socialismul„și.,care, astăzi 
luptă pentru construirea socie
tății comuniste.

Actorii și regizorii, pictorii, 
scenografi și tehnicienii teatre
lor noastre știu că piesele so
vietice' sînt îndrăgite de publi
cul spectator care așteaptă 
premierele cu nerăbdarp și in
teres. înaltul umânism al dra
maturgiei sovietice, admirabilul 
profil moral al eroilor săi, forța 
combativă a temelor abordate, 
bogăția unor mijloace de expre
sie convingătoare prin carac
terul lor realist cuceresc atît 
publicul spectator, cît și pe in
terpret!.

Teatrul romînesc în ultimul 
deceniu a dobîndit o serie de 
victorii artistice, prețuite în 
chip deosebit de public, repre- 
zentînd piese din dramaturgia 
clasică rusă și sovietică. Con
tactul cu corosiva satiră gogo- 
liană din Revizorul și Căsăto
ria, cu puternicele caractere ale 
comediilor lui Ostrovski: Lupii 
și oile, Pădurea, sau Fata fără 
zestre, cu acuitatea psihologică 
a eroilor cehovieni din Trei su
rori și Livada cu vișini,,

(Continuare în pag. 3-a)

Oamenii < 
teatru au găsit 
în teatrul sovie
tic un sprijin 
substanțial în profesarea unei 
arte scenice călăuzită de prin
cipiile estetice ale realismului 
socialist. In acest sens, au 
contribuit din plin tematica 
inspirată din construcția so
cialismului și a comunismului, 
înalta valoare ideologică ce 
luminează mesajul acestei te
matici, oamenii înaintați zu
grăviți în piesele sovietice, 
precum și procedeele drama- 
turgice cu ajutorul cărora este 
pus în valoare materialul de 
viață. Zugrăvind viața celei 
mai înaintate societăți pe care 
a cunoscut-o vreodată istoria, 
în aspectele ei cele mai esen
țiale, dramaturgia sovietică a 
oferit cu generozitate actorilor 
noștri o galerie 
îndrăgite pentru 
moral și pentru 
dramatică.

Printre aceste 
numără neînfricații revoluțio
nari care, înfruntînd dușma
nul intern și internațional au 
pus bazele statului sovietic ; 
minunății eroi ai epocii de re
construcție economică a pa
triei ; muncitorii, țăranii și in
telectualii, cei care au tradus 
în viață sarcinile planurilor 
cincinale; vitejii ostași care 
au apărat civilizația omenirii 
de invazia fascistă; primii 
constructori ai minunatei so
cietăți comuniste.

Dînd viață acestor eroi, ac
torii noștri și-au îndeplinit o 
nobilă misiune față de publi
cul spectator, făcîrid din arta 
lor o adevărată școală cetățe
nească.

A devenit o tradiție a vieții 
noastre culturale ca printre 
manifestările artistice organiza-

, —XX—

de personaje 
fondul 

valoarea
lor 
lor

personaje se

<•

1

4
îI

din 
dat 

de maf mică ră»- 
pompagiu. Tînărul 

Soare, la fel; lipsea 
de la rafinărie. Ii 
că-i un băiat inteli-

în aceste zile, în preajma zilei 
de 7 Noiembrie, în atelierele în
treprinderii „Tehnotrig" din Cluj 
se află o serie de noi prototipuri 
gata finisate ca dulapul de conge
lat carne cu o capacitate de 60 kg., 
aparate de pasteurizat lapte cu o 
producție de 1500 litri pe oră și 
altele.

In fotografie: Utemistul Iosif 
Navratil pregătind aparatul de 
pasteurizat în vederea probei de 
omologare.

Cine este
adevăratulvinovat ?

s>
$Din sala unui tribunal^ 

britanic pentru (> 
a judecarea minorilor
Q Ne aflăm la Curtea cu juri V 
lj din Maidestone. Astăzi urmea- v 
Ază să fie judecat un proces v 
( care a stîrnit multă vîlvă pe v 
Ibătrîna insulă britanică. Fiul

unei ilustre personalități a co- v 
mis o gravă infracțiune. Sala \ 
tixită e dominată de statuia V 
zeiței Themis cea dreaptă. A- \ 
lături, emblemele fastuoase ale \ 
justiției. Polițiști în uniformă \ 
de paradă. Zumzetul a încetat \ 

0 brusc. In sală apar judecătorii * 
Q cu mantii negre de mătase, cu \ 

gulere albe spaniole puternic \ 
apretate, cu peruci medievale,

(Continuare în pag. 3-a)

I. BODEA

Pretuflndenî se vădește Interesul tineretului pentru cultură (în fața unul stand de cărți din B-dul 
_ Republicii din Capitală)

deschide suita 
— Avem în față 
fiului unui erou Â 
militare regale, Q

Foto: V. CHIRCEV

Adevârul trebuie să iasă la Q 
lumină, fie el tăinuit chiar sub a 
7 lacăte 1

Procurorul 
dezbaterilor : 
cazul trist al 
al aviației 
Martin Searby, în vîrstă de 18 Q 
ani, a atacat o bancă pe care A 
a jefuit-o de 2.274 de lire ster- ( 
line. Ne doare cînd ne gindim Q 
că tatăl lui este sir John Sear- a 
by, comandor în flota aeriană \ 
militară, director al operațiu- a 
nilor de bombardament și re- a 
cunoaștere din Ministerul Ae- q 
rului. Păcat I Băiatul a apu- a 
cat-o pe căi greșite încă de 
mic. Creierul lui a fost frămîn- Q 
tat dintotdeauna de o pasiune a 
morbidă după faimă. Biografia A 
lui e un șir dureros de actef) 
necugetate. în urmă cu cîțiva A 
ani, a fost prins în Londra vin- A 
zînd un aparat de fotografiat al A 
celebrului său tată. Apoi a în- A 
cercat să se alăture expediției A 
transantarctice. Martin a plecat A 
la Tanger, unde a încercat să Q 
intre într-o bandă internațio- () 
nală de hoți. Reîntors la JFart-Q 

0
CAROL ROMAN 0

(Continuare ln pag. IV-a)

In cela mai bune dintre operele lor 
scriitori remarcabili ai literaturii noastre 
realist-socialiste cum sînt Mihail Sado- 
veanu, Mihai Beniuc, Zaharia Stancu, 
Petru Dumitriu, Marin Preda, Titus Po- 
povici, V. Em. Galan, Francisc Mun- 
teanu și alții, au reflectat întocmai pro
filul omului înnobilat de lumina conștiin
ței socialiste, de însemnătatea rolului 
său social, a datoriei de a participa cu 
trup și suflet la lupta pentru triumful 
cauzei nobile a comunismului.

Este de aceea foarte firesc ca a- ' 
ceastă trăire intensă a momentelor de 
radicală cotitură în istoria poporului no
stru să presupună o bogată viață su
fletească în zugrăvirea personajelor li
terare. Și cînd mă gîndesc la inten
sitatea vieții sufletești a acestora îmi 
vine în minte figura emoționantă a zbu
ciumatului Adam Jora din romanul „Pa
sărea furtunii" de Petru Dumitriu. Acest 
admirabil portret al luptătorului co
munist poate servi învățăminte foarte 
importante oricărui tînăr scriitor. Și 
aceasta pentru că prin figura lui 
Adam Jora, Petru Dumitriu ne-a demon
strat artistic, argumentînd minuțios, pie
să cu piesă, că această statură morală de 
proporții monumentale a comunistului — 
a acelui erou titanic despre care vorbea 
Maxim Gorki — este cu atît mai veri
dică și mai realistă cu cît personajul este 
înfățișat mai profund, mai uman. Oare 
nu-1 înțelegem mai profund și mai com
plect pe acest răzvrătit împotriva unei 
orînduiri nedrepte atunci cînd îi cunoa
ștem și dramatica sa poveste de dra
goste ? Iubirea lui a fost cumplit lovită, 
scuipată de disprețul otrăvit al chiabu
rului care i-a luat logodnica. Sentimen
tele acestui om greu încercat în lupta cu 
dușmanul de clasă, au fost umilite, zgu
duite dureros și totuși în pofida furtu
nilor teribile ale vieții sale, în sufletul

ocnașului închis pe nedrept, al hamalu
lui înăsprit în lupte grele cu patronii 
lui — a dăinuit mereu dragostea nestinsă 
pentru Uliana, licărind mereu străluci-, 
toare sau palidă, dar permanent prezentă, 
exprimînd mai plastic sensul social al 
dramei pe care o trăise. Pe Adam Jora, 
eroul cu o bogată și intensă viață sufle
tească, îl caracterizează încrederea nestă-

vedită în lupta lor de zi cu zi pentru 
cauza socialismului.

A reflecta artistic aspectele care dez
văluie morala înaintată a constructorului 
socialismului înseamnă a demonstra con
vingător, prin imagini literare, izbutite ' 
frumusețea eroismului, a fermității prin
cipiale afirmate cu intransigență în ori
care din împrejurările vieții actuale.

al literaturii noastre
îl ESTE CARACTERISTICĂ O

vilită în partid, în victoria socialismului, 
dragostea pentru cei atașați de idealurile 
comuniste, ura neîmpăcată față de duș
manii partidului Toate acestea formează 
frumusețea chipului său moral.

Viața acestor personaje de tipul minu
natului erou literar care este Adam Jora 
— lumea gmdurilor, a sentimentelor și a 
năzuințelor acestora — este nebănuit de 
bogată. Frumusețea lor constă în purita
tea sentimentelor, în generozitatea ela
nurilor, în entuziasmul și fermitatea do-

Reflectarea acestor elemente sublime 
din profilul eroului vremii noastre im
plică și o creștere a răspunderii ideolo
gice și artistice a scriitorului. Pentru a 
convinge, el trebuie să emoționeze, să-l 
zguduie pe cititorul (său, să găsească sti
lul și expresia cele mai proprii pentru 
a zugrăvi realist, cu plasticitate, senti
mentele oamenilor.

In goana după o imagine, cu orice preț 
originală, în intenția de a reda mișcări 
dramatice ale sufletului omenesc, unii

autori se cred îndreptățiți să transforme 
realitatea lăuntrică a acestuia într-un 
coșmar înfiorător în care se petrec cele 
mai teribile drame. Uneori o asemenea 
prezentare a faptelor mimează jalnice 
formule ale unei pretinse originalități, 
îndărătul vorbelor mari, al formulelor 
umflate, se ascund de fapt lucrări lite
rare străine ideologiei noastre. A apărut 
nu de mult, anul acesta, o nuvelă a unui 
tînăr scriitor, Octav Pășcăluță, intitulată 
„Echinox". Autorul pendulează între me
lodramă și desfrîu, între fapte și imagini 
străine realităților noastre. Octav Păscă- 
luță însăilează în nuvela sa o suită de 
istorioare ponegritoare despre viața arti
știlor plastici. Potul se desfășoară pe fun
dalul unei culori de cenușă care se de
pune otova pe decor și pe chipurile oa
menilor, ca un fel de praf nivelator și 
amorf. „Echinoxul" —- trecerea de la un 
anotimp la altul, ar închipui momentul 
trezirii la o viață nouă a personajului 
central — pictorul Dimitrie Merișor. Dar 
sensul acțiunii denaturează imaginea 
obiectivă a vieții. Ca într-un vis rău se 
mișcă personajele din „Echnox" învă
luite în ceață, cu gesturi anchilozate par
că de un blestem medieval. De la un 
capăt la altul al cărții urmărești tîrîn- 
du-se în scenă cu o mare oboseală o se
rie de indivizi care seamănă obositor 
unul cu celălalt. Figurile lor obtuze și 
urîte, se încrucișează, se învălmășesc ca 
într-un iarmaroc straniu și imposibil.

„...Cînd se întilnesc, aceste false perso
naje tac încremenite, fără cuvinte. A- 
tunci, autorul găsește prilejul să le des-

MIRON DRAGO



PRIMA CALE FERATĂ
aun.ee de a efectua primul 
transport feroviar pe pămîntul 
Romîniei.

Prin deșert, în căutarea

veninului de șarpe
asemenea

V. PESKOVHULA-HOOP"
este groaz- 
In cantități

Din frumusețile patriei
Peisaj de la Cheile B icosului

moare repede, 
mereu vînători

• Proiecte mal vechi
• Dureroasa expe
riență a concesiunilor 
străine • Cînd regele 
era interesat în afa

ceri... • Replica
unui ministru 

burgtiez
romineascâ

in paginile istoriei g-au în
scris de-atunci nouă decenii... 
O dimineață de sfîrșit de oc
tombrie. Un ziar bucureștean 
notează: „încă de la orele nouă 
dimineața toate notabilitățile 
Capitalei, împreună cu familii

le lor, au început a sosi Ia 
gaza Filaret unde hala princi
pală precum și celelalte apar
tamente fuseseră decorate și 
preparate a primi pe invitați". 
Ce eveniment se petrecea?

Din gara Filaret pomea că
tre Giurgiu prima călătorie pe 
căile ferate romînești. Linia 
București-Giurgiu avea 67 kilo
metri. Locomotivei denumită 
,,Mihai Bravu“ i-a revenit mi-

Putini Istorie
Ideea construirii unor căi 

ferate pe teritoriul romînesc a 
preocupat încă cu multe dece
nii înainte de evenimentul din 
gara Filaret. La 1841, vornicul 
Gheorghe Șuțu a tratat cu pre
ședintele căilor ferate galiție- 
ne, prințul Leo de Sapicha, 
posibilitatea unor construcții 
feroviare. La 14 februarie 
1842, inginerul Marin s-a adre
sat sfatului administrativ al 
Moldovei cu propunerea ca să 
construiască un drum de fier 
care, plecând de la Mihăileni 
să urmeze valea Șiretului pînă 
la Dunăre pe o distanță de 379,3

kilometri. La început tracțiu
nea trebuia realizată cu cal. 
Inginerul Marin a calculat ca 
fiind necesară o cantitate de 
muncă cu brațele reprezentînd 
3.970.000 zile de clacă, iar cu 
carele 1.030.000 zile de clacă. 
Proiectul, din pricina dificul
tăților prin care trecea țara, 
nu a putut fi realizat. Nevoia 
unor transporturi moderne se 
face însă mereu mai puternic 
simțită. Adresîndu-se la 6 de
cembrie 1859 adunărilor elec
tive din Muntenia, Al. I. Cuza 
spunea: „Calculele făcute de 
oameni speciali au dovedit că 
cheltuielile și întârzierile de 
transport adăugite pe lîngă 
alte cheltuieli absorb la noi... 
mai mult de a treia parte din 
venituri".

Dezvoltarea capitalismului în 
țara noastră, lărgirea legături-

Vînătoare de șerpi. O aventură primej- De altfel să ascultăm ce povestește unul din 
dioasă ? Nu 1 E vorba de o dificilă încercare reporterii ziarului „Komsomolskaia Prav- 
în care oameni curajoși își pun în primej- da" ce a însoțit expediția unor 
die viața pentru salvarea de vieți omenești, vînători.

Pornim la tunătoare. întîi cu 
mașina iar apoi cînd va trebui să 
străbatem nisipurile din pustiu, 
ne vom încărca bagajele pe că
mile. N-avem arme, nici plase, 
capcane, nici măcar lațuri. Armele 
noastre se reduc la două bețe no
duroase. Dar vînătoarea ce urmea
ză s-o facem nu este deloc lipsită 
de pericole — plecăm să vinăm 
șerpi. Mai mult de 20 de specii 
trăiesc în Turkmenia. Dintre ace
ste specii cîteva sînt foarte otră
vitoare : cobra, eja, ghiurza...

lată în sfîrșit și „sălașul șerpi
lor". Ruinele unor străvechi con
strucții din argilă, acoperite de 
stuful rîulețelor. Unul dintre vînă
tori ridică expresiv degetul : 
.Jixistă!“ Lîngă vizuină se văd 
urme de șarpe. „Unul slab, apre
ciază Boris. înseamnă că seara va 
ieși la vinătoare".

Marcăm vizuina cu o bucată de 
ziar înfiptă într-o ramură și ne 
înălțăm un cort. Mai repede, mai 
repede sub cortul salvator. încă 
puțin și vom fi doborîți de inso- 
lație.

A bia acum observ nenumărate 
sgirieturi și cicatrici pe miinile 
lui.

— Întreaga mea biografie se află 
in ele — rostește zîmbind Boris. 
Uite aici, mai jos de cot, mi-a 
smuls o bucată o panteră rănită, 
aid un șacal și-a lăsat amprenta. 
Asta-i soarta vînătorului. Trebuie 
însă să-i prindem vii și de aceea 
le părți urmele... Vedeți, am o a- 
mintire și de la prima cobra. Căci 
eu am crescut în pustiu. Aveam 8 
ani dnd cobra mi-a mușcat sora. A 
pătruns sub oarîmbul cismei de 
box. Cei de -acasă și-au pierdut 
cumpătul. Repede după desdntă- 
toare... Bătrina a descântat cu 
mult zel... Numai ci peste o zi 
sora zăcea moartă... Iar peste un 
an cobra m-a mușcat pe mine. 
Tocmai de deget... Căutam între 
ruine oui de pasăre. Am fugit a- 
casă alb ca varul. Mama a ghicit 
imediat despre ce era vorba. „To
porul, a strigat, dafi-mi toporul 1" 
A dat odată și a leșinat. Iar eu 
eu toate că am rămas fără un de
get sânt încă viu. Și iată acum 
am devenit vânător de șerpi.

Ne-am așezat la douăzeci de

pași de semnul lăsat de noi. Vină- 
torit au pregătit bețele noduroase. 
Am verificat încă odată aparatul 
de fotografiat. Cobra a apărut pe 
neașteptate. Și-a ivit brusc capul 
negru și imediat corpul flexibil a 
șerpuit pe pantă. Trebuia să astu
păm vizuina, să-i tăiem calea re
tragerii 1

— Acum nu mai scapi, porum- 
bițo — mormăi Boris descriind 
cercuri lingă șarpe.

Picioarele lui se află numai la 
un metru... Cobra face ultima în
cercare de a fugi, dar un băț no
duros îi barează drumul. „Aha 1 
luptă ! Primesc !“

Cobra se încovoaie puternic și 
capul ei se află acum mult deasu
pra pământului. Corpul încordai 
tresare ușor. Puțin mai jos de cap 
se umflă gîtul ca și cum ar crește 
un „guler" lat. Acesta este un 
semnal : „Acum păzește-te, Voi fi 
fără cruțare" 1 O mișcare imper
ceptibilă și Boris ia de pe panta
loni o picătură de otravă. Cobra, 
probabil satisfăcută de atac, înțe
penește pentru o secundă, iar apoi 
încercă să fugă. Abia am așteptat 
aceasta 1 Bățul atinge „gitul" șar
pelui. lată că ea este de acum a- 
păsată puternic pe nisip. O clipă 
fi cobra este apucată de coadă ! 
„Nu, așa de ușor nu mă predau" 
— șarpele se încordează oa un 
arc.

lnvîrt cu disperare aparatul, s-a 
terminat filmul. Și ce imagini in
teresante se pierd 1 Cobra ajunge 
la pulpa piciorului lui Boris... 
Dar tocmai în aceasta constă mă
iestria vînătorului — el s-a întors 
la țanc, iar capul șarpelui a nime
rit în sacul pregătit cu iscusință 
de Vsevolod Dmitrievici. Gata 1 
Lupta s-a încheiat !

Ce se va întîmpla acuma cu co
bra ? De ce acești oameni curajoși 
își riscă astfel viața ?

Vsevolod Dmitrievici scoate din 
servietă o cutie cu eprubete de 
sticlă. Pe ele scrie : „Antico- 
brin"...

Din timpuri străvechi au sufe
rii oamenii din aceste locuri din 
cauza șerpilor. Dacă te mușca, 
trebuia să-ți tai degetul sau o 
mină. Altfel te aștepta
Unii își tăiau rana și sugeau 
va. Uneori ajuta. Dar cite 
au pierit in Asia centrală...

Un întreg centru științific 
organizat la Tașkent pentru des
fășurarea luptei contra mușcături
lor de șarpe. Și cel mai bun me
dicament s-a dovedit... chiar otra
va de șarpe. Mai precis, serul pre
gătit cu ajutorul otrăvii. Caii sînt 
contaminați cu doze extrem de 
mici. După aceea cantitatea de 
otravă se mărește. Singele calului 
formează un antidot. Din el se foc 
seruri curative : „Anticobrin",
„Antighiurzin"...

— Sînt foarte vicleni aceștia 1 a 
spus Boris despre „ghiurzi". Ni
ciodată nu știi din ce parte se a- 
runcă asupra ta. Cobra este mai... 
nobilă, te avertizează.

Tocmai pe „ghiurzi" i-a ales 
Boris ca să-mi arate cum se ia 
otrava de la șerpi. Aceasta s-a in- 
timplat la Așhabad. Șarpele pri
vea cu ochi fixi, răi.

— Pregătește-ți aparatul, 
făcut semn Boris.

Cîteva mișcări de vrăjitor cu 
penseta de lemn și iată că șarpele 
cenușiu, gros, șerpuiește în mină. 
Cu mina dreaptă Boris (ine un pa
har din masă plastică. In gura larg 
deschisă a șarpelui se văd dinții 
otrăvitori. O singură mișcare gre
șită și ți se pot înfige in mină. In 
furia sa neputincioasă șarpele este 
gata să înfigă dinții in orice întâl
nește in cale. Și imediat se apro
pie de gură cu prudență un păhă
rel. O pocnitură a muxilarelor. Pe 
pereții străvezii ai păhărelului se 
scurge a picătură de culoarea chilt-

limbarului. Aceasta 
nica otravă de șarpe ! 
mici otrava este curativă. Iar a- 
cum, cu ajutorul acestei otrăvi se 
tratează bolile de nas, gît, urechi, 
se încearcă vindecarea cancerului...

Otrava este scumpă. Ea are o 
structură chimică complicată, nu 
se poate obține în condiții de la
borator. Trebuie să fie vînați 
șerpi. Ei sînt ținuți în lăzi spe
ciale. Dar șarpele nu suportă lipsa 
de libertate și 
De aceea se duc 
curajoși în pustiu.

un nou vînt de nebunie în Occident
După 

rall"-ul 
amprenta distructivă 
asupra tinerel gene
rații din lumea capi
talistă, ani de zile, 
asupra America s-a 
abătut acum un nou 
vini de nebunie, care 
suflă de la Atlantic 
la Pacific șl din Ca
nada plnă tn Mexic: 
„Hula-Hoop".

Este vorba de o 
nouă diversiune, me
nită să ațtțe isteria 
tn rindurile tineretu
lui, să cultive des- 
friul, descompunerea 
morală. In loc să 
îndrume ttnăra ge
nerație spre cunoaș
terea marilor valori 
ale civilizației urna.

ce „rock and 
șl-a lăsat

ne, cercurile dirigui
toare americane lan
sează periodic diver
siuni care au drept 
scop: pervertirea ti
neretului, înstrăina
rea lui de cultură. 
După invazia de ,,co. 
micsuri". de „rock- 
and roii"-uri, la mo
dă se află
Hoop" Pervertirea 
capătă mereu alt nu
me, Cifrele adepților 
noului „dans" sînt de 
proporții îngrijoră
toare: 20 de milioane 
pînă tn prezent Și, 
probabil, 50 de mili
oane pînă la sfîrșitul 
anului după cum pro- 
nostichează presa a- 
mericană.

Dacă „rock and

„Hula-

rt>U“-ul qvea un ca
racter distructiv, tn 
sensul că adepții săi 
sfărimau In isteria 
dezlănțuită tot ce le 
ieșea in cale, „Hula- 
Hoop"-ul are un ca
racter... constructiv, 
dar constructiv nu
mai pentru cei care 
l-au lansat, adică 
pentru fabricanții de 
cercuri din material 
plastic. Ca orice „in
venție ’genială", „Hu
la-Hoop" este destul 
de simplă: cu un cerc 
tn jurul brtului „Hu
la-Hoop" -isiul se bt- 
țtie, mai mult sau 
mai puțin ritmic. A- 
tlta tot. Dar fabri
canții de cercuri au 
realizat un adevărat

moartea, 
otra- 
vieți

Blănuri 
colorate

5'

, Fabricile de blănuri din Le
ningrad au început să producă 
blănuri colorate in peste 50 de' 
nuanțe : în violet, în culoarea 
mierei, a coralului, portocaliu, • 
roz și altele. Primul lot —\ 

, 1.000 de pielicele de blană co-, 
1 lorată — a livrat fabrica de • 

blănuri nr. 1 din Leningrad., 
' Ca materie primă s-au folosit . 
, blănuri de miel tânăr, între- 
i buințate înainte pentru confec-, 

ționarea mănușilor. La mașini ■ 
speciale, valțuri încălzite nete-' 
zesc părul, îl îndreaptă. Apoi., 
pielicelele se vopsesc nu cu co- ■ 
loranți obișnuiți, ci cu colo- 
ranți speciali, de cadă.

Crescătorii de oi caracul din 
gospodăria „Ak-Kapcigai“ (Uz- 
bekistanul de sud) au obținut 

, oi caracul cu pielicele de cu
loarea platinei și bronzului 
Pielicelele de caracul colorat 

, sînt mătăsoase, au un lustru 
frumos și buclele rezistente.

'' Noile nuanțe ale pieilor de 
1 caracul au fost obținute în ur- 

, ma unei munci de selecție des- 
" jușurată timp de 15 ani la gos- 

' podăria „Ak-Kapcigai"......... ...... . Un avion-taxi pe străzile Berlinului (R.D. Germană)

a fost

,,blg bossiness". Mai 
mult de 40 de fabrici 
de jucării din S.U.A. 
și-au schimbat profi
lul producției, arun- 
cind pe piață canti
tăți imensț de cercuri 
din material plastic, 
cu diametrul de 1 m. 
Chiar dacă fiecare 
cerc nu costă mai 
muți de un dolar, in
ventivii fabricanți de 
cercuri au realizai 
plnă acum aproape 30 
de milioane de dolari 
și se pregătesc să-și 
sporească beneficiile.

„Onoarea" acestei 
descoperiri „geniale" 
le revine lui Arthur 
Melin și Richard 
Knerr din Lot An
geles.

tinde merge des
compunerea tinerelu
lui american, care 
sini consecințele ne
faste ale acestei si
tuații le dezvăluie în
săși presa america
nă. Imaginațl-vă o 
tlnără care In loc să 
studieze, să se plim
be sau să facă sport 
reușește „recordul" 
de a se biții intr-un 
cerc zece ore și un 
minut. Trebuie o altă 
probă de descompu
nere morală? Doriți 
numele ? Este Cons
tance Hagedorn din 
Yowa care a ieșit... 
biruitoare Intr-o lup. 
tă disputată cu alți

229 de concurenți și 
concurente, blfîindu- 
se zece ore și un mi
nut In șir. Concursul 
pentru titlul de „cam
pion absolut" al 
„Hula-Hoop”-ului nu 
și-a spus însă ulti
mul cuvîni... O fetiță 
de 11 ani a făcut 
18.000 de învirtituri 
de cerc tn trei ore și 
jumătate, iar un tl- 
năr din Michigan a 
bătut toate recorduri
le, folosind 14 cercuri 
dintr-odată. „Hula- 
Hoop" are deja clu
buri speciale tn Ame
rica, cu profesori, și 
aderenți... organizați. 
Așa se crește o ge
nerație de asasini, 
depravați, gangsteri, 
de profesie, așa se 
pregătește carne de 
tun pentru un viitor 
război.

„Hula-Hoop" are 
adepți și clntăreți, 
ba chiar și filozofi și 
sociologi, care li de
dică imnuri de slavă. 
O reclamă ispititoa
re îndeamnă și pe pă
rinți să contribuie la 
descompunerea mo
rală a copiilor lor: 
„Hula-Hoop tnlăreș. 
te legăturile familia
le. El reunește în 
aceeași preocupare 
pasionantă părinți și 
copii... Fetițele tre
buie sd meargă pre-

întinderii cu cercul la 
ele".

După cum se vede, 
nu se dau sfaturi co
piilor americani să 
citească mai mult, 
nici să învețe mai 
mult, ci să se bițiie 
cu cit mai multe 
cercuri tn jurul taliei.

Acum, „Hula-Hoop" 
după ce a cuprins 
America se întinde ca 
norul de lăcuste. 
„Anglia contamina
tă" — strigau ziarele 
americane cu entu
ziasm, iar cele en
gleze cu îngrijorare; 
„Austera Canadă in
vadată" — anunțau 
titlurile ziarelor de 
peste ocean Intr-o 
dimineață. La Toron
to era de acum gata 
să se provoace o 
adevărată catastrofă. 
Un grup de „hoops- 
ters" au început un 
concurs de „abilita
te" In mijlocul dru
mului, pe o arteră 
foarte circulată, tn- 
treclndu-se in traver. 
sarea străzii cu cer
cul In jurul taliei, 
prin șuvoiul de ma
șini.

Iată că pentru per
vertirea tineretului, 
în lumea capitalistă 
s-a găsii o nouă for
mă, aducătoare de 
și mai grase profi
turi pentru inițiatorii 
ei. Z. FLOREA

Iubitorii de muzică din toate 
țările lumii apreciază în mod 
deosebit valoroasele lucrări mu
zicale — Simfonia în mi bemol 
major și Simfonia în si minor 
— ale lui Borodin, unul din 
membrii renumitului grup al 
celor „cinci" muzicieni ruși, în
temeietori ai unei arte profund 
legate de aspirațiile poporului 
lor. De asemenea, printre lu
crările de frunte ale lui Boro
din se numără operele: „Cnea
zul Igor" și „Bogatiri" (Voi
nicii) precum și Cuartetul de 
coarde în la major.

Marele public îl cunoaște 
pe Borodin ca un muzician de 
frunte, dar Borodin a fost și un 

a 
lui

chimist remarcabil. Borodin 
studiat chimia la școlile 
August Kekule, E. Erlenmayer 
și A. Hurts.

Anul 1860 constituie pentru 
Borodin un eveniment deose
bit. in acest an, el devine co
laboratorul marelui savant rus 
Dimitrie Mendeleev.

în anul 1862, Borodin este 
numit asistent la catedra de 
chimie organică a facultății de 
medicină din Petersburg, iar 
doi ani mai tirziu confirmat 
profesor titular al acestei cate
dre.

Ca chimist, Borodin studia
ză alături de Wiirtz și Merule- 
leev o gamă întreagă de com
binații ale chimiei organice, 
aducînd serioase contribuții la 
dezvoltarea chimiei mondiale. 
Borodin este considerat astfel 
și ca unul din remarcabilii chi- 
miști ruși.

V. T.

Cu această locomotivă numită „Călugăreai" se efectuau călătorii pa 
prima cale fera tă rom'mească...

Foto : N. STEDORIAN

lor cu piața mondială capita
listă impunea burgheziei romî- 
nești să renunțe la mijloacele 
do transport bazate pe forța a- 
nimală — corespunzătoare feu
dalismului — și să introducă 
transportul feroviar. Se fac în 
acest sens o seamă de încer
cări. In jurul vistieriei statului 
încep să roiască tot soiul de 
aventurieri. In 1867, englezilor 
John Trevor Barkley și John 
Stanifforth li so încredințează 
construirea liniei ferate Bncu- 
rești-Giurgiu. In același an, 
grupului austriac Oppenheim i 
se concesionează construcția 
liniilor Roman-Ițcani, Pașcani- 
Iași și Verești-Botoșani.

Jaf din banii statului
Concesionarii străini, cu 

complicitatea politicienilor re
acționari și sub patronajul mo
narhiei, au jefuit vistieria sta
tului. Lucrările efectuate de 
concesionari au fost plătite la 
prețuri fără egal în lumea în
treagă. In timp ce, după cal
culele cele mai exagerate, un 
kilometru de cale ferată putea 
să coste maximum 150.001) lei 
aur, Oppenheim a primit 
230.000 lei aur pentru kilome
tru, iar Strousberg 306.000 lei 
aur. Culmea: lui Strousberg i 
s-a plătit o dobîndă de 7,5 la 
sută pentru întreg capitalul in
vestit. Cum a putut să fie să- 
vîrșit un asemenea jaf o să 
înțelegem mai târziu. Deocam
dată să notăm că lucrările e- 
feetuate de concesionarii străini 
s-au caracterizat prin lipsa de 
grijă pentru calitatea lor. Din 
dorința de a cheltui cît mai 
puțin, concesionarii nu au ezi
tat să construiască căi ferate 
în văi inundabile, să constru
iască poduri din tabliere refu
zate în alte țări, ca să nu mai 
vorbim de traseele care erau 
coborîte în fundul văilor spre 
a nu se executa umpluturile ce 
erau necesare. In schimb, tra
seele țineau seama de moșiile 
politicienilor și mai marilor 
vremii. Există un bogat mate
rial revelator la Institutul de 
documentare feroviară și mai 
ales la Muzeul Căilor Ferate, 
unde am găsit multe din 
tele pe care le prezentăm, 
tem astfel afla că la unele 
duri temeliile erau atît 
puțin adinei încît se 
la nivelul apelor celor
mici. Ba, uneori, erau chiar pe 
deasupra apelor.

Concesionarii trăgeau foloa
se nu numai de pe urma pre
țurilor exagerat de mari ce li 
se plăteau, ci și de pe urma 
faptului că în Romînia lipsind 
o industrie metalurgică, își a- 
sigurau o piață de desfacere 
pentru produsele lor necesare 
instalării și întreținerii căilor 
ferate. In plus, avînd concesiu-

da- 
Pu- 
po- 
de

găseau 
mai

*

nea celor mai importante 
ferate din țara noastră, ei 
trolau întreaga dezvoltare 
nomică a Romîniei.

„Afacerea 
Strousberg'*

căi
con-
eco-

Și acum o explicație. Cum a 
fost cu putință să se acorde, 
de pildă, lui Strousberg o con
cesiune în condiții înrobitoare, 
de neconceput nici măcar la 
sfîrșitul secolului al XIX-lea ? 
In afacerea Strousberg 
direct interesat însuși 
gele Carol I, proaspăt 
nit pe tron. Afacerea a

era 
re- 
ve- 

fost 
încheiată prin intermediul unui 
om de casă al lui Anton de 
Hohenzolem care nu era altul 
decît tatăl verosului monarh. 
După ce a încasat cea mai ma
re parte din bani, Strousberg 
a dat faliment. Erau în joc însă 
interese mari. Chiar faimosul 
cancelar Bismark a intervenit. 
Rezultatul: vistieria statului ro- 
min era nevoită să plătească 
drept... despăgubiri o sumă 
imensă. Afacerea Strousberg a 
costat statul romîn 288.893.320 
lei aur.

Gelos pe Strousberg, Craw
ley — un concesionar englez — 
a lăsat neterminată linia ferată 
Tg. Ocna-Adjud iar multe din 
lucrările efectuate au trebuit 
curînd să fie reparate. Afaceri
le nerușinate ale politicienilor 
burghczo-moșierimii și monar
hiei, realizate datorită conce
siunilor acordate, stîrnesc o 
nemulțumire generală. Autori
tățile sînt nevoite să procedeze 
la răscumpărarea concesiunilor 
și la încredințarea unor con
strucții inginerilor romîni. O 
primă construcție de acest fel 
este cea realizată de inginerul 
D. Frunză pe linia Buzău-Mă- 
rășești, lungă de 92 kilometri.

Dar uriașele afaceri ale bur
gheziei continuă și în anii ur
mători. Se încheie contracte cu 
firme străine nu numai pentru 
construcții, ci mai ales pentru 
livrarea de material rulant. A- 
facerile acestea sînt atît de fă
țișe încît se povestește că unuia 
din miniștri burghezi, pe nume 
Constantinescu, dar cunoscut 
mai ales sub porecla „Porcu", 
i s-a oferit de către o firmă 
străină un „șperț" de 2—3 mi
lioane lei și garanția că acest 
lucru nu va fi spus nimănui. 
Constantinescu Porcu a 
cat: „Ce zici ? Dă-mi 5 
lioane și poți să spui la 
lumea".

Nu este 
condițiuni, 
care ne-a 
în domeniul căilor ferate a 
fost dintre cele mai deza
struoase.

mli- 
mi- 

toată

atari
pe

de mirare, în 
că moștenirea 

lăsat-o burghezia și

EUGENIU OBREA

(•

<•

(>
0

1) Bluză din lină, în dungi colorate. Se poate lucra în două 
sau trei culori. Gulerul, fenta șl manșetele din culoare de fond.

2) Bluză tricotată combinată din trei culori de lină. Ex.: bluza 
bleu închis, bentița bleumarin și plastronuî două tonuri de bleu 
mai deschis decît bluza. Este un model foarte tineresc care cîștigă 
prin posibilitățile de combinare a culorilor.

3) Cazacă și vestă din lină cu o linie foarte tinerească. Cazaca 
are o garnitură din culoare închisă la gît și buzunare. Aceeași 
garnitură se repetă la partea de jos a jachetei. In față, jacheta are 
un patent lat care se continuă pe gulerul cu terminația pătrată în 
spate.
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Articolul „Dra
goste adevărată 
— nu ușurință 
fi goană după 
aestre" a produs 
• adtacă indig
nare in rânduri
le studenților de 
la institutul nos
tru. Personal 
m-am simțit ru
șinat ci astfel 
de fapte murda
re și josnice s-au petrecut în com
portarea unor colegi, viitori inte
lectuali și specialiști. Am citit apoi 
și alte articole în care cititorii zia
rului „Scînteia tineretului" au con
damnat cu asprime abaterile de 
la morala comunistă săvîrșite de 
studenții Ivan V. și Adriana L. de 
la Institutul medico-farmaceutic 
din București. In cîteva din 
aceste articole s-a arătat că 
o mare vină pentru astfel 
de manifestări imorale o poartă 
colectivul de studenți de la acest 
institut, organizația U.T.M. care 
n-a luat atitudinea cuvenită, fermă 
și combativă împotriva lor. Atitu
dinile de dezinteres și nepăsare 
dovedite de acest colectiv, de or
ganizația U.T.M. față de compor
tarea studenților în viața lor de 
toate zilele, spiritul de familiarism, 
de cocoloșire reciprocă a greșeli
lor adoptat de unii utemiști în re
lațiile dintre ei, au favorizat în ma
re măsură manifestările incompa
tibile cu profilul moral al studen
tului de tip nou. Lucrul acesta e 
cît se poate de clar. Un colectiv 
puternic, combativ, formează în 
rindul său caractere puternice, 
combative. Marea forță a colecti
vului socialist a educat și educă 
permanent în patria noastră oa
meni noi, devotați cauzei partidu
lui, clasei muncitoare, cu un înalt 
profil politic și moral, plini de 
abnegație în lupta pentru constru
irea noii societăți omenești.

Slăbirea muncii colectivului so
cialist pentru educația comunistă 
a membrilor săi, călirea lor revo
luționară, pregătirea lor ideolo
gică dă teren ideologiei și mo
ralei burgheze. Un colectiv 
slab — așa cum s-a dove
dit a fi colectivul de studenți de 
la Institutul de medicină — care 
nu se preocupă permanent și cu 
răspundere de educația comunistă 
a membrilor săi, de îndrumarea 
comportării lor în spiritul moralei 
comuniste, lasă inevitabil breșe 
prin care să pătrundă în rlndurile

Ce mediu i a furnizat studentului?
Ivan concepțiile sale retrograde ?

sale influențele putredei morale 
burgheze. încă o dată spun că 
acest lucru e cît se poate de clar. 
Dar eu aș vrea să ridic o altă pro
blemă.

Studenții despre care s-a vorbit 
în articolul amintit sînt tineri ca 
și mine. Ei au crescut în anii re

zilele ca un „crai" transformând 
sentimentul de dragoste într-un 
joc desfrînat. In cele din urmă el 
a ajuns pînă acolo încît să-și în
temeieze familia după principii ca
pitaliste, tocmindu-se la încheierea 
ei ca într-un tirg murdar de par
că n-ar fi fost vorba de alegerea

■■■
gimului democrat-popular. Au în
vățat într-o școală de tip socialist, 
învață acum într-o facultate de 
tip socialist. Visul lor a fost să 
devină medici — adică oameni 
care să îngrijească sănătatea oa
menilor — și li s-au dat toate po
sibilitățile să și-1 îndeplinească. 
Pînă la urmă însă, călcînd în pi
cioare omenescul sentiment al 
dragostei, acești studenți s-au de
dat prin comportarea lor meschi
nă la acte imorale. Și așa cum 
s-a arătat ți în alte articole astfel 
de atitudini nu sînt altceva decît 
manifestări ale influențelor mora
lei burgheze în conștiință. Se pune 
acum întrebarea: De unde provin, 
în mod concret aceste influențe ne
faste? Ce mediu a contribuit la 
alterarea conștiinței acestor doi 
studenți ? Pentru că un lucru e 
pe deplin lămurit: actele imorale 
săvîrșite de ei dovedesc că aici nu 
e vorba de un simplu accident în 
comportarea lor. Ele scot la iveală 
ceva putred în însuși caracterul 
acestor indivizi josnici ți mes
chini. Iată de ce cred că ar trebui 
ca lucrurile să nu se oprească 
aici, să mergem mai departe și să 
vedem unde este izvorul, unde este 
locul concret din care și-au tras 
seva asemenea trăsături 
compunere morală.

Să-1 luăm de exemplu 
dentul Ivan V. Perfid ți 
el s-a manifestat în viața

unei tovarășe de viață! Intr-ade
văr, datorită concepției sale bur
gheze despre viață el a văzut în ■ 
viitoarea soție un mijloc prin care 
să acapareze cit mai multe bu
nuri, scop pe care, în parte, și l-a 
realizat.

Am locuit multă vreme la cămin 
cu Vereș Mihai, student în anul 
V la Facultatea de horticultura. 
Și el și colega lui, Vereș Vilma, 
sînt fii de oameni muncitori. Viața 
de copil a Vilmei a fost o viață 
grea, zbuciumată. Ea a cunoscut 
exploatarea pe propria ei piele, 
cum se spune, slugărind ani de 
zile prin curțile chiaburilor. Acum 
Vilma e studentă, regimul demo-

crat-poputar • 
ajută să-și. îm
plinească unul 
dintre cele mai 
dragi vise ale 
ei: să devină
inginer agro
nom. Mihai și 
Vilma s-au îm
prietenit încă din 
primul an de fa
cultate și acea
stă prietenie sin

ceră, bazată pe năzuințe comune 
și ajutor reciproc i-a ajutat mult 
in munca lor de cucerire a știin
ței. In urmă cu doi ani s-au căsă
torit, iar acum, cei doi studenți au 
și un copil de toată frumusețea. 
Viața lor e plină de bucurii, seni
nă și curată.

Am dat acest exemplu, dar aș 
putea da încă o mulțime de acest 
fel și care dovedesc prin ele însele 
modul cum înțeleg tinerii educați 
de partid, de organizația noastră 
revoluționară de tineret problemele 
prieteniei, ale dragostei și căsă
toriei.

Iată dar că dacă îmi permit să 
întreb cine este acest Ivan, care 
este mediul său familiar, care sînt 
relațiile sale de prietenie în afara 
facultății, n-o fac nicidecum Cir, 
tr-o simplă curiozitate ci pentru 
că din cele relatate pînă acum în 
ziar mi se pare încă neclar cum 
de a putut ajunge acest student la 
manifestări atît de grave și dău
nătoare.

IOAN ȘTEFAN
student — secretar al biroului 
organizației de bază U.T.M. 

de la Facultatea agrozootehnică 
Institutul „Nicolae Bălcescu" 

București

de des-

pe stu- 
fățarnic 

de toate

De ce așa de puțini 
tineri in sectorul zootehnic 
al gospodăriei colective?

(Urmare din pag. l-a)

Din păcate, chiar la unii membri 
ai biroului organizației U.TM, exi
stă înfiripată o mentalitate dăună
toare, aceea că tinerii n-ar avea 
experiență în creșterea și îngriji
rea animalelor. Chiar Alexandru 
Olteana, secretarul organizației 
U.TM., avea părerea că „tinerii 
nu pot face față sectorului zooteh- _ ♦ u ntc .
Argumentul" secretarului U.T.M. 

a căzui de la început, deoarece se
cretarul organizației de partid din 
G.A.C. ne-a explicat că cei cițiva 
tineri core sînt în sectorul zooteh
nic în prezent muncesc foarte bine 
și cu rezultate edificatoare, fără 
să-și sacrifice pentru aceasta tim
pul liber. De exemplu, îngrijitorii 
de vaci Nicolae Soare și Con
stantin Tăriceanu au obținut în 
fiecare semestru sporuri de lapte 
de câte 200 pînă la 400 litri. Lu
cruri bune s-au spus și despre cei 
doi tineri îngrijitori de oi.

Organizația de bază U.T.M. a 
dus o slabă muncă politică pentru 
o-i lămuri pe tinerii colectiviști ce 
însemnătate are sectorul zootehnic, 
ce mari foloase și venituri ar adu-

ce gospodăriei tinerii dacă ar a- 
corda atenția cuvenită acestui sec
tor. Ea nu a cultivat la tineri dra
gostea pentru această meserie de 
cinste și de mare însemnătate în 
zilele noastre, care a dat nume
roși fruntași, un crescător de 
animale ca Voichiță Vasile, Erou 
al Muncii Socialiste. Organizația 
U.T.M. trebuie să ceară sprijinul 
conducerii gospodăriei și organi
zației de partid în această privin
ță, să organizeze cu tinerii cursuri 
agro-zootehnice, să prelucreze in 
ședințe și adunări generale im
portanța ce o reprezintă în dez
voltarea gospodăriei sectorul zo
otehnic. Organizația de bază 
U.T.M. are de asemenea dațoria să 
recomande conducerii gospodăriei 
pe cei mai buni utemișli și tineri 
care să lucreze în sectorul zooteh
nic. Sînt în gospodărie crescători 
de animale cu experiență ca moș 
Petre, baciul de la stână, care lu
crează de peste 50 de ani la oi, 
ca zootehnicianul gospodăriei, oa
meni de la care tinerii veniți să 
lucreze în sectorul zootehnic ar st- 
vea multe de învățat. Apoi, orga
nizația U.TM., cerând sprijinul or-

(Urmare din pag. l-a)

acrie fețele: „Lasou nu scotea nici un 
cuvânt ți te ferea să se uite la Dimi- 
trie. Era buhăit de băutură și avea cear
căne sub ochi. Lingă Nenciu părea mic 
ți nenorocit..." etc.

Trebuie spus răspicat că atît insinuarea 
trivialității cît și expresia ei cea mai so
noră ți mai grosolană sînt incompatibile 
cu literatura noastră contemporană.

Viziunea deformată a realității din nu
vela lui Octav Păscăluță, defăimarea vieții 
Intelectualilor noștri o exclude din cîmpul 
literaturii. Cititorii de astăzi vor să 
citească pagini de literatură, de poezie 
sau de proză care să afirme un intens 
mesaj optimist, să găsească o expresie ar
tistică autentică în descrierea fizionomiei 
morale ți spirituale a eroilor din zilele 
noastre.

Cele mai vitale teme ale contempo
raneității își 
emoționantă 
cititorului în 
rul reflectă 
personajelor

pot găsi calea directă —* 
și simplă — către inima 
acele lucrări în care scriito- 
realist viața sufletească a 
sale. Aceeași atmosferă de 

intensă desfășurare a sentimentelor pe 
Oare am întîlnit-o în romanul „Desculț" 
de Zaharia Stancu o regăsim în noua 
Operă a scriitorului, romanul „Rădăcinile 
sînt amare".

In prim planul acțiunii se află fi
gurile luminoase ale unor conducători 
comuniști căliți în luptele din ilega
litate care înfruntă curajoși dușma
nul de clasă. Capitolele consacrate 
biografiei lui Licu Oroș sînt remarcabile 
prin frumusețea descrierii unor elemente 
intime din viața acestui erou. Anii acți
unilor ilegale sub conducerea partidului, 

■ anii eroicei rezistențe la schingiuirile Si- 
| guranței, constituie perioada prin care 

descrie romancierul mai amplu perso
nalitatea eroului său. în activitatea de
pusă de Licu Oreș după 23 August, la 
lupta împotriva chiaburilor și a uneltelor 
dușmanului de clasă reușește în conti
nuare să pună în evidență înaltele trăsă
turi morale ale luptătorului comunist.

Lupta comuniștilor în ilegalitate ca și 
In anii de după eliberare a fost evocată 
în opera multor prozatori romîni con
temporani, în proporțiile ei reale, monu
mentale. Imaginea literară și-a justificat 
însă valoarea ei ideologică și artistică în 

;măsura reliefării realiste a eroului adînc 
uman, al gestului eroic ca și al rezisten- 

, ței tenace în cele mai grele momente.
Oamenii aceștia care au dus lupta în 

bele mai aspre condiții înfrîngîndu-și
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istorie a partidului de pe lîngă C.C. al P.M.R.
cu următorul cuprins:

de istorie a Partidului Munci
toresc Romîn.

★
P. RADOVAN: Din istoricul 

Statutului P.C.R.
GH. MOT și G. MOCANU : 

Date privind mișcarea revolu
ționară a tineretului muncitor 
din Romînia de* la sfîrșitul se
colului al XIX-lea pînă la 
1917.

FIGURI DE LUPTĂTORI 
PENTRU LIBERTATE 

ȘI SOCIALISM
ANDREI DRAGOȘ SAS și 

ION CALIN.
VIRGIL IOVANAS și ELE

NA CHIRIȚA de V. Birza,

lup-O pagină din istoria 
tei partidului pentru pregătirea 
insurecției armate de la 23 Au
gust 1944 (Scrisoarea tovarăși
lor din afară către tovarășul ’ 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
scrisoarea de răspuns a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej).

— Cuvîntarea rostită de to
varășul Ghivu Stoica la aduna
rea festivă din 22 august 1958 
pentru sărbătorirea zilei elibe
rării patriei.

— Cuvîntarea de răspuns a 
tovarășului Chivu Stoica cu 
prilejul solemnității înmînării 
diplomei de „Erou al Muncii 
Socialiste" și a medaliei de aur 
„Secera și ciocanul" de către 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare 
Romîne.

STUDII ȘI REFERATE 
I. T. ARDELEANU : Muzeul'

CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE
O încercare de a falsifica is

toria mișcării muncitorești in
ternaționale. _Patricia van Der 
Esch: „La 
tionale" (

— „Documente din istoria 
Partidului Comunist din Romî- 
nia. 1934-1937“, E.S.P.L.P. 
1957, 258 pag. I. Babici.

—- Revista „Voprosî istorii 
K.P.S.S." („Probleme de isto
rie a P.C.U.S.") nr. 1 și 2/1958 
V. Zaharescu.

INFORMAȚII
— „Principalele hotărîri ale 

Congresului al IV-lea al Parti
dului Comunist din Romînia 
(1928) și însemnătatea lor". 
(Lucrare de dizertație susținu
tă de C. Florea la Universita
tea de stat din Leningrad).

TEODOR IORDACHESCU.
DATE CALENDARISTICE

Sîmbătă au luat sfîrșit în Gapi
tală lucrările consfătuirii pe țară 
cu privire la îmbunătățirea siste
mului de reparații, comportarea în 
producție a tractoarelor și mașini
lor agricole și normele de casare 
a tractoarelor și mașinilor agri
cole.

Participanții la consfătuire au 
făcut propuneri menite să ducă la 
îmbunătățirea continuă a calității 
tractoarelor, mașinilor agricole și 
a pieselor de schimb produse de 
industria țării noastre, precum și 
la îmbunătățirea folosirii și repa
rării lor.

Deuxieme Interna-1 
(„Internaționala a I

★
Artiștii sovietici E. Avksentiev, 

I. Kazakov, laureat al Concursului 
internațional de la Varșovia și M. 
Bank, laureat al Concursului unio
nal al artiștilor de estradă, care 
se află în țara noastră cu prilejul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice au 
sosit sîmbătă dimineață la Hune
doara.

Tovarășul AI. Moghioroș l-a primit 
pe E. Warwik, agricultor din Canada 

Tovarășul Alexandru Moghio
roș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit sîmbătă sea
ra pe dl. E. Warwik, agricultor 
din Canada, care vizitează țara 
noastră. Au fost discutate proble
me legate de dezvoltarea schim-

burilor de produse agricole dintre 
cele două țări.

La discuții au asistat tovarășii 
Ion Cozma, ministrul Agricultu
rii și Silviculturii și Bucur Șchio- 
pu, adjunct al ministrului Agri
culturii și Silviculturii.

un club nou la Lucăcești

ganizației de partid și al condu
cerii, ar putea să organizeze vizite 
la vecinii lor din G.A.C. Dor Mă
runt Și altele, care au tineri cu o 
frumoasă experiență în creșterea 
animalelor.

Conducerea gospodăriei trebuie 
să acorde un sprijin mai mare în
drumării tinerilor către sectorul 
zootehnic, deoarece mulți dintre 
colectiviștii care lucrează acum tn 
acest sector sînt înaintați în vîrstă 
(unii ating 70 de ani) și care 
azi—mâine vor ceda locul cadrelor 
tinere. Schimbul de mâine al cres
cătorilor de animale nu-l poate 
împlini decît tinerii. Acest lucru 
trebuie să fie clar pentru 
organizației U.T.M. din 
„Octombrie Roșu".

Comitetul raional U.TM. 
trebuie să acorde și el un 

organizației de bază 
G.A.C. „Octombrie 
forțe și posibilități 

dar ele trebuie cu
cele mai importante

biroul
G.A.C.

Lehliu 
sprijin

mai serios 
U.T.M. din 
Roșu". Aid, 
sînt destule, 
nulitate în 
sectoare ale gospodăriei. Numai în 
felul acesta gospodăria va înflori, 
va prospera cu fiecare an, iar ve
niturile colectiviștilor var fi din ce 
în ce mai mari.

propriile lor dureri au fost oameni ou o 
viață sufletească bogată ți complexă. 
Francase Munteanu se numără printre 
scriitorii oare au refleotat în imagini pu
ternice, de o reală valoare artistică 
fizionomia sufletească a comunistului, 
a activistului de răspundere, văzut 
prin prisma vieții lui lăuntrice inti
me. După romanul „In orașul de pe 
Mureș” Francisc Munteanu realizează în 
„Statuile nu rid nioiodatS" portretul de-o 
remarcabilă vigoare artistică al unui co
munist care și-a făcut datoria an aboe-

Eroului

0 CHESTIUNEDE ONOARE
(Urmare din pag. l-a)

ARTA ÎNALTELOR IDEI
ALE COMUNISMULUI

(Urmare din pag. l-a)

mesajuil protestatar al pieselor 
lui Gorki: Micii burghezi, Cei 
din urmă, Vassa Jelesnova sau 
Dușmanii, cu dramaturgia eroi
că reprezentată prin : Ruptura, 
Trenul blindat, Tragedia opti
mistă, Liubov Iarovaia, Orolo
giul Kremlinului sau Uraganul, 
cu pamfletul maiakovskian din 
Baia sau Ploșnița, cu piesele 
legate de viața contemporană a 
societății sovietice: Makar 
Dubrava, Cringul de călini, 
Plafon Crecet, Un flăcău din 
orașul nostru, Așa va fi, O 
chestiune personală, Caleașca 
de aur, Hotel Astoria, Tînăra 
Gardă, contactul cu asemenea

opere, reprezentate cu succes 
pe scenele noastre, a pus în 
fața slujitorilor scenei romî- 
nești noi și complexe probleme 
de interpretare.

Cei mai valoroși actori ai 
noștri, în frunte cu artiștii po
porului Lucia Sturza Bulandra, 
Ion Manolescu, Aura Buzescu, 
Costache Antoniu, George Vra- 
ca, George Calboreanu, Ion 
Finteșteanu, Gheorghe Kovacs, 
Grigore Vasiliu-Birlic, Jules 
Cazaban și alții au realizat, în 
repertoriul clasic rus și sovietic, 
creații de neuitat, contribuind 
astfel la dezvoltarea artei tea
trale romînești.

Alături de dramaturgie, o 
contribuție însemnată la dezvol-

al unui om oe năzuiește fierbinte spre 
consolidarea căminului său, spre crearea 
unei armonii organice între viața per
sonală și cea obștească.

Problemele complexe pe care le ridică 
reflectarea artistică a eroului zilelor 
noastre au fost rezolvate cu succes în 
operele reușite ale literaturii noastre 
din ultimii ani. Mitru Moț tânărul 
comunist, un erou important al ro
manului „Setea" de Titus Popovici a in
trat recent în familia eroilor reprezenta
tivi pentru epoca construirii socialismu-

cornu-

comunist
al literaturii noastre 
îi este caracteristică

o bogată viață sufletească
gație față de partid. Horvath, luptător în 
ilegalitate, trecut prin închisorile burghe
ze, devenit după 23 August activist al 
comitetului județean al partidului trăiește 
o dramă profundă în viața lui familiară. 
El își iubește soția, o respectă și o încon
joară cu o căldură plină de tandrețe și 
afecțiune. Dar condițiile grele ale luptei, 
cu vitregia și persecuțiile Siguranței 
burgheze — îi despart deseori pe acești 
doi 
duit 
timă 
rilor 
năra 
teresantă este în primul rînd intensitatea 
deosebită a răspunderii morale pe care o 
trăiește eroul nostru. Figura acestuia este 
descrisă cu trăsăturile discrete și sobre ale 
unui portret realist, care transmite mai 
profund mesajul ideologic și etic al eroului. 
Francisc Munteanu descrie existența unui 
erou preocupat intens de probleme obș
tești. In aceste condiții atît Horvath cît 
și soția lui par să nu fii găsit încă formula 
firească a conviețuirii lor și se simt oare
cum nepregătiți în fața vieții noi în care 
pășesc. Dar conflictele acestea care nu 
pot să treacă fără a lăsa urme în sufle
tul eroului evidențiază profilul spiritual

oameni. Eroul nostru s-a stră
in trecut să-și apere cu pa- 
fericirea lui în pofida toprejură- 

vitrege care au pus la încercare tî- 
căsnioie. In figura lui Horvath in

tui. în personalitatea acestui om tînăr 
încercat prea de timpuriu de viață, de 
luptă grea cu dușmanul de clasă, Titus 
Popovici a deslușit — ca într-un amplu 
portret plastic de o mare profunzime și 
expresivitate — trăsături de o autentică 
omenie. Prin intermediul acestor trăsă
turi se exprimă mai veridică istoria dra
matică a eliberării unei întregi generații 
de țărani muncitori însuflețiți de o ar
zătoare sete de dreptate socială și care 
se integrează organic în lupta Partidului 
Comunist.

Imaginea destinului individual al lui 
Mitru Moț cuprinde, cu remarcabilă ca
pacitate de generalizare o întreagă etapă 
istorică din viața țărănimii noastre mun
citoare. în rândurile partidului comunist, 
în lupta pentru țelurile sale revoluționare 
Mitru Moț dobîndește o mândrie și o 
demnitate umană superioară, încearcă 
din plin satisfacția enormă a datoriei îm
plinite. Romanul lui Titus Popovici 
constituie implicit și o importantă de
monstrație artistică a descrierii imense
lor resurse morale și umane pe care le 
cuprinde personalitatea eroului comunist. 
Lupta politică intensă pe care o desfă
șoară Mitru, calitatea lui de membru al 
partidului în satul ardelean Lunca, oon-

stituie o excelentă împrejurare pentru 
desfășurarea amplă, convingătoare a tră
săturilor care recomandă personalitatea 
luptătorului ți intransigența sa. O altă 
mărturie categorică despre potențialul 
poetic uriaș pe oare-1 tamagazinează 
lupta pentru socialism, o constituie 
piesa consacrată de Al. Mirodan ge
nerației contemporane de ziariști
niști. Figura inteligentă plină de vivaci
tate și energie a lui Cerchez — eroul 
central al piesei — vibrează de un profund 
devotament pentru cauza comunismului. 
Lupta pătimașă a lui Cerchez pentru a- 
firmarea principiilor ideologice ale par
tidului, exigența sa desăvârșită dovedită 
în practica muncii la un mare cotidian 
al partidului, ne recomandă deopotrivă 
figura unui autentic erou al timpului 
nostru.

Reflectarea realistă a eroilor zilelor 
noastre implică o exigență sporită din 
partea scriitorului. îndemnul către ac
tualitate — pe care îl înțelegem ca un 
imperativ de onoare al acestui moment 
istoric — ar fi de neconoeput fără o a- 
naliză veridică a mișcărilor sufletești 
care mărturisesc puternic, emoționant de 
veridic, triumful unor însușiri superioare 
caracteristice numai moralei comuniste I

Prezentarea întregii bogății sufletești a 
eroilor literaturii noi nu trebuie însă 
confundată cu căutările bolnăvicioase, cu 
îngrămădirile de vicii și tare pe care în
săși viața le respinge. Tocmai de aceea 
este justă aprecierea pe care au dat-o re
vistele literare romanului „Paiațe și oa
meni" de A. Iozefiny și I. Pintilie, pe 
care, l-au socotit în afara literaturii, 
pentru deformarea realității în scopul 
creării unei atmosfere scandaloase, sus
ceptibile a trezi numai interesul amatori
lor de pseudo-literatură pornografică și 
morbidă.

Tocmai pentru că oamenii zilelor noa
stre trăiesc o viață sufletească intensă și 
foarte complexă, sarcina reflectării ei 
în planul imaginei literare incumbă o 
uriașă răspundere.

Viața socială, obștească, răspunderile 
politice, ca și problemele sufletești com
plexe ale eroului sînt de nedespărțit. Ele 
trebuie să-și găsească expresia într-o i- 
magine armonioasă, închegată organic în 
personalitatea eroului înaintat, care să 
exprime la un înalt nivel artistic integri
tatea, înaltele însușiri morale ale carac
terului comunist. Sînt tocmai acele tră
sături capabile să-l educe pe cititorul e- 
pocii noastre în spiritul moralei înaintate 
a epocii socialismului.

tarea și îmbogățirea tradițiilor 
realiste ale teatrului romînesc, 
a adus-o teatrologia sovietică. 
Teoreticienii sovietici a! artei 
teatrale, în frunte cu Stanislav
ski, au elaborat — pentru pri
ma dată în lume — un sistem 
fundamentat pe o concepție ști
ințifică, sistem ce constituie o 
prețioasă călăuză în procesul 
de creație al spectacolului.

Personalități de seamă ale 
teatrului sovietic ne vizitează 
în fiecare an. Mulți din oamenii 
noștri de teatru au petrecut 
zile de neuitat în cele mai im
portante orașe din Uniunea So
vietică. Pe baza acestor contac
te s-au făcut schimburi de ex
periență 
deosebit 
cimentat 
cinat

Teatre
mondială au întreprins turnee 
glorioase în țara noastră. Spec
tacolele Teatrului „Mossoviet" 
cu Uraganul și Othello, ale 
M.H.A.T.-ului, cu Orologiul 
Kremlinului și Trei surpri, ale 
Teatrului Mic cu Port Arthur, 
Puterea întunericului și Lupii 
și oile, vor rămîne vii în me
moria noastră după cum nu 
vom putea uita niciodată entu
ziasmul și căldura cu care pu
blicul nostru le-a aplaudat, fie
care spectacol încheindu-se cu 
nenumărate chemări la rampă 
ale interpreților. Acestea erau 
semnele nu numai ale unei înal
te aprecieri a magistralei arte 
teatrale sovietice, dar și o ma
nifestație de dragoste pentru 
solii artei unui popor iubit de 
noi toți.

Puține zile ne separă de 
ziua în care colectivul Teatru
lui Național „I. L. Garagiale" 
s-a întors dintr-un turneu în 
Uniunea Sovietică și care re
prezintă în viața instituției un 
important moment istoric.

Teatrul — ca orice artă — 
contribuie din plin la strînge- 
rea legăturilor de prietenie din
tre țara noastră și Uniunea So
vietică.

pe plan profesional 
de fructuoase și s-au 
prietenii de nezdrun-

sovietice cu reputație

secții? In 1957 s-a mărit vechea 
rafinărie, adăugîndu-se noi insta
lații. La angajare au venit tineri 
din toate colțurile țării, cu tot fe
lul de concepții despre muncă.

In fața acestei situații era firesc 
ca principalul obiectiv al muncii 
politice, conținutul întregii activi
tăți a organizației U.T.M. să fie 
îndreptat tocmai spre schimbarea 
concepției acestor tineri, spre a-i 
face să înțeleagă că fabricile, uzi
nele țării aparțin astăzi poporului 
muncitor, spre a le ridica și ast- 
fej nivelul de conștiință politică.

Aceasta înseamnă că organiza
ția U.T.M. Hin rafinărie trebuie să 
aibă o mare răspundere față de 
munca tineretului. Ei nu-i era in
diferent dacă tinerii privesc mun
ca într-un chip nou sau ba. 
Trebuia crescut, educat un detașa
ment serios, puternic de tineri îna
intați, care să aibă o atitudine 
nouă, socialistă în producție, care 
să-și pună toată capacitatea, toate 
forțele lor în slujba construirii 
socialismului.

Organizația de partid a avut 
un rol prețios în îndrumarea co
mitetului organizației U.T.M. pen
tru a cultiva la tineri o atitudine 
înaltă, socialistă față de muncă. 
Comuniștii din fiecare secție a ra
finăriei au stat de vorbă cu tine
rii le-au arătat în ce condiții vi
trege trăia și muncea clasa mun
citoare în trecut și care sînt con
dițiile create de regimul democrat- 
popular.

Comitetul U.T.M. din rafinărie 
cultivînd cu consecvență în rîndul 
tuturor tinerilor ideea că poporul 
muncitor este astăzi stăpînul tu
turor fabricilor, întreprinderilor și 
uzinelor, i-a educat în spiritul 
mîndriei pentru munca pe care o 
desfășoară fiecare. Tinerilor li s-a 
vorbit de aceste lucruri în adună
rile generale ale organizațiilor de 
secție U.T.'M. Fiecare faptă, bună 
sau rea, fiecare lucru făptuit de 
tineri a fost privit și discutat în 
adunările organizațiilor de secție 
U.T.M. prin această prismă.

Lecțiile din cadrul cursurilor de 
învățămînt politic ale U.T.M. au 
răspuns și ele acestei cerințe. 
Problemele teoretice erau ilustrate 
cu fapte concrete de lă ei din 
rafinărie. Rezultatele acestei preo
cupări s-au văzut în scurtă vreme 
în munca fiecărui tînăr.

In asemenea adunări ale orga
nizațiilor U.T.M., în focul discu
țiilor s-a creat acea atmosferă 
de netoleranță față de lipsuri, a- 
cea opinie de masă împotriva 
chiulului și a chiulangiilor. S-a 
ajuns la o asemenea situație 
încît chiulangii, risipitorii, indo- 
lenții în ridicarea calificării lor 
profesionale așa cum erau Dumitru 
Constantin, Ion Soare, sau Ion Ior- 
dache, se simțeau prost, condam
nați de colectivul de tineri disci
plinați și fruntași în producție. 
Atmosfera combativă, de netole- 
rare a lipsurilor i-a făcut pe ti
nerii amintiți mai sus, ca și pe 
alții, să-și schimbe atitudinea, să 
ajungă printre muncitorii buni ai 
rafinăriei.

'Mai sînt desigur unii tineri 
care întârzie la venirea în rafină
rie, și care veniți la muncă umblă 
fără rost cîtu-i ziua de mare, alții 
care mai au o calificare scăzută. 
Organizațiile U.T.M. din rafinărie 
vor trebui să nu tolereze aseme
nea abateri și să ia măsuri pentru 
ridicarea calificării acelor tineri 
care sînt rămași în urmă.

A fost un timp 
erau organizați 
bineînțeles că nu 
mare răspundere 
mers aj acesteia, 
s-au schimbat. Comitetul U.T.M. 
a organizat 29 de brigăzi de ti
neret pe întreaga rafinărie.

Trebuia cultivată la tineri mîn- 
dria răspunderii, a rolului impor-

au 
tinere-

le-am
exem-

tant pe care îl au în procesul de 
producție. Trebuiau făcuți să se 
simtă prin întreaga lor muncă și 
activitate demni de răspunderea 
încredințată. Comitetul U.T.M. a 
mers atunci mai departe: multe 
din instalațiile din rafinărie 
fost declarate instalații ale 
tului.

în instalațiile pe care 
vizitat, există o curățenie
piară. în acest sens e drept, a 
fost și un concurs pe rafinărie. 
Din loc în loc, tineri cu cîrpa în 
mînă, ștergeau, în răstimpuri 
agregatele. Dar nu numai atît. Ti
neretul rafinăriei a contribuit la 
o largă mobilizare a tuturor mun- 
cititorilor în lupta pentru cură
țenia locului de muncă.

Tineretul rafinăriei este serios 
frămîntat de îmbunătățirea pro
cesului de producție, de ridica
rea productivității muncii. Nu 
este oare o dovadă că tinerii de 
aici au o atitudine socialistă față 
de muncă faptul că numai în 
teva luni ale anului acesta 
fost făcute 26 de propuneri 
inovații dintre care 11 au fost
troduse deja în procesul de pro
ducție ?

In anii regimului democrat- 
popular muncitorul simte că ceea 
ce creează, toate bunurile mate
riale le crează pentru el, pentru 
tovarășii lui, pentru toți oamenii 
muncii din țara noastră. Iată de 
ce organizația U.T.M. de la rafi
năria 3 Teleajen a educat pe ti
neri în așa fel incit aceștia să se 
dăruiască 
struirii i 
noastră.

cî- 
au 
de 
in-

pe deplin cauzei con- 
socialismului în patria
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Festivitatea consacrată sărbătoririi 
Institutului pedagogic „Maxim Gorki“

Sîmbătă seara a avut loc la In. 
stitutul pedagogic de limba și li
teratura rusă „'Maxim Gorki" din 
Gapitală o festivitate consacrată 
împlinirii a 10 ani de la înființa
rea institutului.

Au participat academicieni, 
profesori, studenți.

Prof. univ. Mihail Novicov, rec
torul Institutului „Maxim Gorki“, 
a vorbit cu acest prilej despre în
semnătatea studierii limbii ruse 
în țara noastră, relevind rolul 
important fi sarcinile acestui in

stitut în pregătirea cadrelor di
dactice destinate răspîndirii cu
noștințelor de limbă și literatură 
rusă în rîndul tineretului școlar 
din țara noastră.

Cadrele didactice și studenții 
au fost salutați, în numele texti- 
liștilor de la Filatura Romî- 
nească de Bumbac din Capi
tală — întreprindere care pa
tronează acest institut — de mun
citoarea Maria Partenie.

Cei prezenți au primit cu a-

plauze îndelungi vestea că profe
sorii și studenții Universității Lo
monosov din 'Moscova au trimis 
Institutului „Maxim Gorki" o te
legramă de felicitare cu prilejul 
împlinirii unui deceniu de activi
tate.

Festivitățile prilejuite de săr
bătorirea a 10 ani de activitate a 
Institutului ,,'M. Gorki" continuă 
și în cursul zilei de duminică.

(Agerpres)



Fapta curajoasă 
a unor 

comsomoliști
KAL1N1N0RAD 1 (Agerpres). —

TASS transmite : Un număr de 11 
coinsomoliști-soldati din garnizoa
na Kaliningrad, conduși de ofițe
rul A. Eremin, au efectuat o mun
că extrem de periculoasă de dis
trugere a unui uriaș depozit mi
nat de munifii, lăsat de hitleriști. 
In zece zile de muncă încordată au 
fost triate, mai ales cu mina, peste 
900 mc de moloz, cărămidă, sfări- 
mături de beton armat și au fost 
scoase și făcute inofensive aproa
pe 10.000 de bombe, obuze și mine.

Depozitul a fost descoperit în
tâmplător : cu prilejul planificării 
unui cartier de locuit un buldoser 
a scos la suprafață cttevq obiecte 
suspecte. Geniștii chemați la fa(a 
locului au scos la iveală de sub 
dărimături și au făcut inofensive 
750 mine. Ei și-au dat seama că 
aici se află un imens depozit de 
rnuni(ii. In cursul cercetărilor ul
terioare au fost găsite cileva con- 
tactoare cu ceas puse în legătură 
cu o rețea explosivă.

Plenara C.C. al Parti
dului socialist italian

ROMA 1 (Agerpres). — In șe
dința de deschidere a plenarei C.C. 
al Partidului socialist italian au 
fost anunțate rezultatele lucrări
lor Comisiei pentru elaborarea te
zelor raportului Comitetului Cen
tral la cel de-al XXXlIt-lea Con
gres care va avea loc în ianuarie. 
Comisia nu a reușit să împace 
punctele de vedere ale celor trei 
curente din sînul partidului con
duse de Nenni, Vecchietti și Basso. 
In consecință au fost puse la vot 
tezele rapoartelor elaborate de toa
te cele trei curente. Tezele lui 
Vecchietti au obținut 38 de voturi, 
ale lui Nenni — 26, iar ale lui 
Basso — 19 voturi.

După ce au fost anunțate rezul
tatele votului, Nenni a cerut să 
fie eliberat din funcția de secretar 
al partidului. Exemplul lui a fost 
urtpat de toți ceilalți membri ai 
conducerii partidului. Plenara nu 
a satisfăcut însă cererea lui Nenni 
și a celorlalți membri ai condu
cerii și le-a cerut să-și îndepli
nească aceste sarcini pînă la con
gresul partidului.

Lucrările Comitetului Politic O.N.U

S.U.A. și aliații săi
s-au demascat din nou

ca adversari ai dezarmării
NEW YORK I (Agerpres). — 

înainte de ședința din după- 
amiaza zilei de 31 octombrie a 
Comitetului Politic, delegațiile 
Austriei, Japoniei și Suediei au 
difuzat un nou proiect de rezolu
ție în problema experiențelor cu 
arma nucleară. Proiectul exprimă 
numai „speranța că conferința 
(de la Geneva) va fi încununată 
de succes și va duce la un acord 
care să poată fi acceptat de toți".

La începutul ședinței comitetu
lui, delegații Japoniei, Suediei și 
Austriei au luat cuvîntul pentru 
a susține proiectul.

îndată după reprezentantul 
Austriei a luat cuvîntul delegatul 
S.U.A. Lodge. El a salutat pro
iectul dfe rezoluție al celor trei del 
legații și a declarat că acest 
proiect satisface pe deplin dele
gația sa.

Delegatul Angliei, Dixon a fă
cut o declarație care ă repetat a- 
proape cuvînt cu cuvînt declara
ția lui Lodge.

Reprezentantul Indiei, Lal, a 
declarat că problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară este 
atît de serioasă, îneît Adunarea 
Generală nu se poate limita la a 
ura succes conferinței de la' Ge
neva, fără să se pronunțe asupra 
fondului problemei.

Reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin, care a luat apoi cuvîntul 
s-a pronunțat, de asemenea, îm
potriva proiectului de rezoluție al 
Japoniei, Austriei și Suediei. El a 
subliniat că această rezoluție, care 
este doar o urare platonică de 
succes adresată conferinței de la 
Geneva, nu numai că nu face să 
progreseze discuțiile, dar readuce 
Adunarea Generală la situația ini
țială, la situația de la începutul 
discuțiilor în această problemă.

Datoria Adunării Generale, a 
spus Zorin, este de a se pronun
ța asupra fondului problemei și, 
de a determina prin aceasta, con
ferința de la Geneva să adopte 
o hotărîre așa cum așteaptă în
treaga lume.

V A. Zorin a subliniat că nu 
este întîmplător faptul că delega
țiile S.U.A. și Angliei s-au cram
ponat de proiectul de rezoluție al 
celor trei. Ei vor să se ascundă 
în spatele acestei rezoluții lipsite 
de conținut, a spus Zorin, pentru 
ca opinia publică mondială : ” 
știe care a fost în realitate 
fia lor față' de cererea de 
pune capăt experiențelor cu 
nucleară.

V. A. Zorin a declarat că 
gația sovietică va vota împotriva 
proiectului celor trei și că nu este 
de acord să se dea prioritate la 
vot acestui proiect.

Reprezentantul Iugoslaviei, D. 
Vidici, a declarat că, întrucît în
cercările de a găsi o formulă care

să nu 
pozi- 
a se 
arma

dele-

să oglindească părerea unanimă a 
Adunării Generale nu au fost în
cununate de succes, delegația sa 
s-a alăturat coautorilor proiectului 
de rezoluție al Indiei și al altor 
state

Delegații Poloniei și Ungariei s-au 
pronunțat, de asemenea, în favoa
rea proiectului de rezoluție al de
legației Indiei și al altor 13 țări, 
calificîndu-1 ca un pas serios îna
inte spre rezolvarea pozitivă a 
problemei încetării necondiționate 
a experiențelor cu arma nucleară.

Reprezentanții statului Peru și 
Argentinei, care au luat apoi cu
vîntul, au încercat prin toate mij
loacele să prezinte proiectul 
rezoluție al „celor trei" într- 
mină favorabilă.

' Luînd din nou 
Zorin a arătat că 
ale delegației S.U.A. arată încă o 
dală de ce proiectul de rezoluție 
al „celor 17“ nu poate fi acceptat 
de delegația sovietică și de în
treaga Adunare Generală. El nu 
poate constitui o bază pentru cei 
care se pronunță în favoarea unei 
adevărate încetări a experiențelor, 
întrucît 
sistarea 
ză a fi 
Statele 
Geneva 
ma încetării experiențelor cu arma 
nucleară nu-și poate desfășura lu
crările pe o astfel de bază. De 
aceea, Adunarea Generală nu tre
buie să adopte acest proiect de 
rezoluție.

V. A. Zorin a criticat și alte 
prevederi ale proiectului de rezo
luție al „celor 17", arătînd că sînt 
lipsite de temei și inacceptabile 
dacă se intenționează în mod se
rios să se rezolve pozitiv și alte 
probleme ale dezarmării.

Reprezentantul U.R.S.S. a de
clarat că, deși delegația sovietică 
rămîne fermă la părerea că pro
iectul ei de rezoluție este cel mai 
bun, ea va sprijini totuși, proiec
tul de rezoluție al Indiei și al al
tor 13 țări în această problemă, 
întrucît și acest proiect cere înce
tarea necondiționată a experiențe
lor pînă la realizarea unui acord 
în această problemă.

★
NEW YORK 1 (Agerpres). —
In cadrul ședinței din 31 oc

tombrie a Comitetului Politic au 
luat cuvîntul o serie de delegați 
care au expus punctul de vedere 
al țărilor lor asupra proiectelor de 
rezoluție. Reprezentantul Romîniei 
a susținut proiectul de rezoluție 
sovietic în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară’ și a 
criticat vehement proiectul ameri
can. El a arătat că adoptarea pro
iectului de rezoluție american nu

de 
lu-

A.cuvîntul V. 
aceste manevre.

acest proiect cere numai 
experiențelor, care urmea- 
reluate oricînd vor dori 
Unite. Conferința de la 
care examinează problc-

ar face decît să complice rezol
varea problemelor dezarmării.

Reprezentantul Romîniei a atras 
atenția-Adunării asupra grabei cu 
care delegații S.U.A. și Angliei 
caută să treacă prin comitet pro
iectele de rezoluție ce le convin 
și care le sînt necesare numai 
pentru a-și camufla refuzul de a 
lua vreo măsură practică în pro
blema dezarmării.

In același sens a vorbit și re
prezentantul Cehoslovaciei.

La discuții au mai luat cuvîn
tul delegații Indiei, Vcnpzuelei și 
Irlandei.

Comitetul a trecut apoi la vo
tarea proiectelor de rezoluții.

Bizuindu-se pe majoritatea me
canică, delegația S.U.A. a făcut 
să fie adoptată hotărîrea ca pri- 

. mul să fie pus la' vot proiectul de 
rezoluție al „celor șaptesprezece".

Pentru acest proiect de rezoluție, 
care se mărginește doar la propu
nerea de a se suspenda experien
țele pe timpul cît durează tratati
vele de la Geneva, au votat 49 
de delegații, printre care aliații 
S.U.A din cadrul blocurilor mili
tare agresive și toate țările din 
America Latină.

Astfel, Comitetul Politic a ter
minat de fapt examinarea proble
mei dezarmării. Din cauza sabo
tajului delegației americane și 
delegațiilor țărilor care urmează 
politica S.U.A., Comitetul nu a 
putut să-și îndeplinească misiu
nea și nu a contribuit la rezolva
rea pozitivă a problemelor urgen
te în legătură cu dezarmarea.

Impunînd Adunării Generale re
zoluția lor lipsită de conținut și 
care nu obligă pe nimeni la ni
mic, delegațiile S.U.A. și ale prin
cipalilor lor aliați s-au demascat 
complect, dovedind că sînt împo
triva încetării imediate și necon
diționate a experiențelor cu arma 
nucleară, împotriva reducerii buge
telor militare ale marilor puteri. 
Ele au arătat încă o dată în fața 
întregii lumi că nu vor să pună 
capăt cursei înarmărilor atomice.

împotriva proiectului de rezolu
ție american au votat delegațiile 
U.R.S.S. și ale țărilor de demo
crație populară. Delegațiile a 23 
de țări s-au abținut de la vot.

Lucrările Conferinței de Ia Geneva
GENEVA 1 (Agerpres). — In 

continuarea ședinței din 31 oc
tombrie a conferinței de la Gene
va în problema încetării experien
țelor nucleare a luat cuvîntul Da
vid Ormsby-Gore, ministru de 
stat al Angliei pentru Afacerile 
Externe, care a promis în cuvîn- 
tarea sa că delegația britanică „va 
avea o atitudine constructivă față 
de rezolvarea problemelor acestei 
conferințe". Totuși Ormsby-Gore a 
căutat să pună pe primul plan nu
mai acele „greutăți mari", după 
expresia sa, care după cum a afir
mat, stau în calea încetării expe
riențelor nucleare ca și în calea 
realizării dezarmării generale con
trolate.

Reprezentantul S.UA., James 
Wadsworth, a declarat că delega
ția americană se va conduce la 
tratative de principiile propuse la 
22 august a.c. de președintele 
Eisenhower. El a spus că aceasta

înseamnă consimțămîntul S.U.A. 
de a înceta experiențele numai pe 
un an de zile cu posibilitatea re
luării lor. Wadsworth a spus însă 
că acest consimțămînt depinde de 
o serie de condiții formulate foar
te vag.

La terminarea ședinței închise 
participanții la conferință au pu
blicat un comunicat în care se 
spune :

„Prima ședință închisă a trata
tivelor dintre cele trei puteri a 
avut toc sub președinția ambasa
dorului S. K. Țarapkin, reprezen
tantul U.R.S.S. Șefii celor trei de
legații au expus pozițiile guverne
lor lor față de sarcinile conferin
ței. Reprezentantul U.R.S.S. a 
propus spre examinare participan- 
ților la conferință proiectul unui 
acord cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară. 
Următoarea ședință va avea loc 
ia 3 noiembrie".

Marele miting
al prieteniei SOVIETO-POLONE 

de la Kiev
Cuvtntările lui W,

KIEV 1 (Agerpres). — După succes a socialismului și comunis- 
cum a-a mai anunțat, cu prilejul mului în fiecare din țările lagăru- 
vizitei la Kiev a delegației R. P. lui socialist o constituie prietenia 
Polone, la 31 octombrie a avut loc frățească, strînsa colaborare și 
un mare miting la care a luat cu
vîntul șeful delegației, Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Vorbind despre economia R. P. 
Polone, Gomulka a declarat că, 
potrivit prevederilor planului, pro
ducția industrială va crește pînă 
în 1965 cu 80 la sută față de 1958, 
iar producția agricolă — cu 30 la 
sută.

Referindu-se la politica agrară,
W. Gomulka a spus:

Partidul nostru declară deschis 
că numai gospodăria colectivă o- 
feră posibilități uriașe de progres 
și dezvoltare De aceea vom cău
ta să întărim cooperativele agrico
le de producție existente și să în
ființăm cooperative noi pe baza 
principiului liberului consimță
mînt.

Wladyslaw Gomulka a subliniat 
că pentru realizarea planurilor tra
sate sînt de o importanță uriașă 
dezvoltarea și întărirea continuă 
a colaborării frățești economice și 
tehnice a Poloniei cu toate țările 
socialiste, în primul, rind cu Uniu
nea Sovietică.

A luat apoi cuvîntul A. I Kiri
cenko, membru în Prezidiul C.C. 
al P.C.U.S. El a subliniat că vi
zita în Uniunea Sovietică a dele
gației R.P. Polone constituie o 
nouă mărturie grăitoare a priete
niei tot mai strînse dintre po
poarele U.R.S.S. și Poloniei, a 
consolidării continue a unității 
forțelor socialismului, strîns uni
te în puternicul lagăr socialist.

A. I. Kiricenko a vorbit despre 
succesele Uniunii Sovietice în 
construirea viitoarei societăți co
muniste și, în special, despre suc
cesele poporului ucrainean. El a 
relevat că Ucraina sovietică este 
astăzi unul din cele mai puternice 
și mai bogate state ale Europei.

După cum a demonstrat viața, 
a spus el în continuare, o condi
ție absolut necesară construirii cu

Gomulka și -4.1. Kiricenko

ajutorul reciproc al popoarelor a- 
cestor țări, coeziunea și urtitatea 
partidelor lor marxist-leniniăte. El 
a subliniat că prin munca sa fără 
preget poporul polonez a transfor
mai Polonia, în trecut înapoiată 
din punct de vedere economic, în- 
tr-un stat socialist dezvoltat. Prie
tenia sovieto-polonă, a spus A. I. 
Kiricenko, nu poate fi despărțită 
de mărețele cuceriri socialiste ale 
oamenilor muncii din țările noas
tre Vom întări și de acum înain
te această prietenie, vom lărgi co
laborarea noastră politică, econo
mică și culturală și ajutorul reci
proc.

In cadrul mitingului a luat de 
asemenea cuvîntul N. V. Pod- 
gor-nîi, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ucraina.

★
MINSK 1 (Agerpres). — TASS 

transmite : 
gația R.P. Polone, în frunte 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre
tar al C.C. ' 
un tren special la Minsk, venind 
din Kiev.

Oaspeții din R.P. Polonă au fost 
însoțiți de Aleksei Kiricenko, 
membru al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C.U.S., și Mihail Ta
rasov, vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

In gară oaspeții au fost întîm- 
pinați de Kiril Mazurov, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist din Bielorusia, Nikolai 
Avhimovici, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Vasilii Kozlov, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Bieloruse și alte 
personalități.

Wladyslaw 
Mazurov au 
salut.

Pe străzile 
R.P. Polonă 
căldură de mii de oameni ai mun
cii din capitala bielorusă.

La 1 noiembrie dele- 
cu

al P.M.U.P., a sosit cu

Gomulka și Kiril 
rostit cuvîntări de

orașului oaspeții 
au fost salutați

din
cu

R.P.R. propusă să părticipe la conferința 
experților pentru problema preîntîmpinării 

unui atac prin surprindere
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: In nota adresată 
la 1 noiembrie ambasadei S.U.A., 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a constatat acordul gu-

Despre situația nouă în relațiile
sovieto-iraniene

— Declarația guvernului sovietic
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 31 octombrie 
A. A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., a înmî- 
nat lui Mustafa Samia, ambasado
rul Iranului, o declarație a guver
nului sovietic adresată guvernului 
Iranului.

In declarația sa guverna’ sovie
tic atrage atenția guvernului ira
nian asupra situației noi care se 
creează în relațiile sovieto-iranie
ne în legătură cu tratativele din
tre Iran și S.U.A. în problema în
cheierii unui nou tratat militar. 
Acest tratat prevede să se acorde 
forțelor armate ale S.U.A. posibi
lități largi de a subordona Iranul 
într-o măsură și mai mare planu
rilor militare americane.

In declarația «a guvernul so
vietic subliniază că guvernul ira
nian urmează în politica externă 
o linie primejdioasă în primul rind 
pentru Iranul însuși, ținînd prea 
puțin seamă — după cum se vede

ale
se

Cine cslc adevăratul vinovat?
(Urmare din pag. l-a)

ling, el a intrat ca voluntar în- 
tr-un regiment de parașutiști. 
Ultima încercare de a obține 
faima l-a făcut să prade banca... 
Acestea sînt faptele... Cauzele 
delictului trebuie căutate, 
domnilor, înainte de toate, în 
capul băiatului. Această sete de 
faimă, care i-a dominat per
sonalitatea l-a dus la rele...

Aici ajuns, procurorul a tăcut 
brusc. încă de mai multă vre
me avea senzația că statuia 
dreptății, ori de cite ori ia el 
cuvîntul, îl privește batjocori
tor. Și-a spus in sinea lui : „Ce 

-dracii, mă enervează !■■ Am să 
pun s-o scoală , afară... Cu ea, 
ori fără ea, lot aia e...“

l s-a dat cuvîntul lui Martin 
Searby, infractorul, „doritorul 
de renume". Acesta, în cîteva 
propozițiuni — care mai tir- 
ziu au făcut o seamă de ziare, 
britanice să-l denumească 
..posesorul unei minți de o in
teligență superioară" — a re
cunoscut prădarea băncii.

— Din totdeauna mi-a plăcut 
să fiu erou. Să comit ceva care 
să mă facă renumit. Și m-am 
gîndit : ce să mă fac ? Orice 
profesiune aș avea nu pot de
veni altceva decît un anonim.

Totuși eu trebuia si devin ci
neva. M-am uitat în jurul meu. 
Ce tint oamenii ale căror nu
me tint veșnic pomenite în ga
zete ? Ori gentlemeni plini de 
bani, ori parașutiști in luptă cu 
răsculații.

Zeița dreptății asculta în
mărmurită confesiunile micului 
tîlhar.

Avocatul lui Martin, a 
put să înfrunte acuzarea 
efecte dramatice :

— E un băiat tînăr.

tnce-
prin

_ _  ____ .__ Abia
a împlinit 18 ani. Are un tem
perament cu totul focos. Vrea 
să facă lucruri care să-l facă 
renumit. Cred că toate cele co
misă de el pot fi socotite.mi
nime în comparație cu inteli
gența și imaginația sa vie pen
tru o vîrsfa' atit de fragedă. . 
Faptul că n produs oarecare 
neplăceri unei bănci trebuie 
interpretat cu maximum de in
dulgență.

In sală lucrurile luau o tur
nură dulce. Băiatul e mic, nu 
a știut ce-a făcut. A văzut fi el 
pe alții. Cînd, deodată, din 
sală s-a ridicat un necunoscut, 
care dorea să ia cuvîntul în fa
voarea acuzatului :

— Cunosc pe cai ce se fac 
cu adevărat vinovați pentru 
faptul că Martin Searby a de
venit tîlhar... Înainte de toate

reamintesc că în Anglia se si- 
virșesc săptăminal 11.000 de in
fracțiuni grave : asasinate, vio
luri, jafuri. Jumătate din ele 
sînt comise de copii și adoles
cenți de. o vîrstă cu Martin 
Searby. Înainte vreme noi sus
țineam că această creștere a 
criminalității infantile se da- 
torește lipsei de supraveghere 
asupra copilului în acei ani. 
Această explicație veche este 
repetată și astăzi. Fără îndoială 
că valul criminalității în rîndu
rile tinerilor se datorește și 
influenței filmelor polițiste 
și revistelor pornografice, dar 
în primul rind faptului că 
o mare parte a tineretului este 
desnudăjduită și nu vede nici o 
perspectivă de viitor. Da, dom
nilor... Martin Searby, dorea 
să devină un om renumit. Nu 
s-ar fi dat înlături, dacă 
fost educat într-un spirit 
tos, să îndeplinească și 
mai grele, dar onorabile 
toriri. Dar în jurul său

ar fi 
sănă- 

cele 
înda-
a

zut că viciul, nedreptatea so
cială, frauda, sînt lăudate, 
acestora li se face „presă bu
nă". Atunci de ce n-ar parveni 
și el, de ce nu ar cîștiga renu
me pe aceleași căi pe care le 
indică societatea capitalistă 
drept unice ? A plecat la Tun

că

ger pentru a deveni hoț inter
național. Apoi a intrat intr-un 
detașament de parașutiști-ban- 
diți. Apoi a prădat o bancă. 
Acestea nu tint altceva dec.it 
trepte care i-au fost indicate de 
către orinduirea socială care 
generează asemenea calamități.

Ca la un semnal, toți cei din 
sală au început să se agite 
alit de puternic, incit mai, mai 
era ca statuia zeiței Themis cea 
drgnptă, aflată pe masa ju
decătorilor, să se facă țăndări. 
Necunoscutul a fost scos din 
sală într-o clipită.

Starea de surescitare ivită a- 
tit la judecători, procuror, a- 
vocați, cit și la persoanele „bine" 
din sală, care asistau la pro
ces a trecut ; toți au răsuflat 
ușurați. Bine că a fost închisă 
gura acestui păcătos !

Zeița Themis a continuat să 
: privească sfidătoare la desfășu

rarea procesului, unde era ju
decat doar „cazul" Martin 
Searby, și nu adevăratul vino
vat al dramei tinerei genera- 

. ții britanice — ORINDUIREA 
CAPITALISTĂ.

P.S. Din păcate asemenea a- 
nonimi cu bun aimț numai 
foarte rar »e pot face auziți în 
sălile de judecată ale tribuna
lelor britanice.
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Intr-o fabrică de tuburi electronice din Pekin

In legătură cu scrisoarea 
lui B. Pasternak adresată 
tovarășului N. S. Hrușciov
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: In legătură cu 
scrisoarea adresată de B. L. Pas
ternak tovarășului N. S. Hrușciov, 
agenția TASS a fost împuternicită 
sa declare că organele de stat so
vietice nu vor pune nici un fel de 
piedici lui B. L. Pasternak dacă el 
își va exprima dorința să plece în 
străinătate pentru a primi premiul 
ce i-a fost decernat. Versiunea 
răspîndită de presa burgheză că 
lui B. L. Pasternak i s-ar fi refuzat 
dreptul de a pleca în străinătate 
este o născocire grosolană.

După cum s-a aflat, pînă acum 
B. L. Pasternak nu a înaintat nici 
unui organ de .stat sovietic cere-

i se acorda viza de ple-rea de a 
care în străinătate și aceste orga
ne nu au obiectat și nu vor obiec
ta nici pe viitor împotriva acordă- f 
rii vizei de ieșire lui B. L. Pas- 
ternak.

In cazul în care B. L. Pasternak 
va dori să părăsească definitiv 
Uniunea Sovietică, a cărei orîn- 
duire socială și al cărei popor le-a 
calomniat în lucrarea sa antisovie- 
tică „Doctor Jivago", organele o- 
ficiale nu-i vor crea nici un fel de 
dificultăți. 1 se va acorda posibi
litatea să părăsească Uniunea So
vietică și să încerce personal toa
te „minunățiile raiului capitalist‘s

— de eventualele consecințe 
acesteia. Uniunea Sovietică, 
spune în declarație, nu va râmîne 
indiferentă în fața situației care 
se creează în legătură cu încheie
rea de către Iran a unui nou tra
tat militar cu S.U.A., care primej
duiește direct frontierele de sud 
ale Uniunii Sovietice.

Se fac încercări — se spune în 
continuare în declarație, de a jus
tifica noua măsură primejdioasă a 
guvernului iranian, invocînd ne
voile apărării Iranului. Aceste in
vocări nu pot însă să înșele pe ni
meni, deoarece Iranul nu este a- 
menințat de nici o primejdie din 
partea vecinilor săi și în special 
din partea Uniunii Sovietice.

In declarația sa guvernul sovie
tic arată că acțiunile guvernului 
iranian nu sînt în concordanță cu 
declarațiile oamenilor de stat Ira
nieni că or dori să dezvolte și să 
îmbunătățească relațiile dintre cele 
două țări.

După părerea guvernului sovie
tic, se arată în declarație, este pu
țin probabil ca în actuala situa
ție vizita în Iran a lui Kliment Vo- 
roșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. — 
proiectată ca o vizită de prietenie 
și bunăvoință — să fie oportună. 
In prezent, se arată în declarație, 
se pare că nu există condițiile 
pentru ca o astfel de vizită să fie 
utilă relațiilor sovieto-iraniene.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța sinceră că guvernul ira
nian va considera necesar să nu 
întreprindă acțiuni urmărind să 
complice în mod grav și primej
dios relațiile sovieto-iraniene.

vernului S.U.A. cu propunerea gu
vernului sovietic de a se convoca 
pentru ziua de 10 noiembrie 1958 
la Geneva conferința experților 
pentru problema preîntîmpinării 
unui atac prin surprindere. In fe
lul acesta, se arată în notă, se 
poate considera drept rezolvată 
problema datei și locului confe
rinței.

Guvernul sovietic, arată nota, ia 
act de comunicarea că din partea 
puterilor occidentale, in afara re
prezentanților S.U.A., la conferin
ță vor lua parte reprezentanți ai 
Marii Britanii, Franței, Canadei și 
Italiei, poate că și al unor altor țări. 
Guvernul sovietic a comunicat că 
la conferință vor participa repre
zentanți ai U.R.S.S., Poloniei, 
Cehoslovaciei, Romîniei, Albaniei, 
poate că și al unor altor țări.

După cum se arată în notă, gu
vernul sovietic este de părere că 
lucrările experților trebuie orien
tate spre elaborarea unor reco
mandări practice asupra măsurilor 
pentru preîntîmpinarea unui a- 
tac prin surprindere, concomi
tent cu anumite acțiuni în pro
blema dezarmării.

O victorie 
a constructorilor 

hidrocentralei 
de la Stalingrad

VOLJSKI 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zilei 
de 31 octombrie principalele lu
crări pentru acoperirea albiei flu
viului Volga în zona hidrocentra
lei de la Stalingrad au fost ter
minate. Principala masă a ape
lor fluviului a pornit prin con
strucțiile hidrocentralei. Prin ve
chea albie trece în prezent nu
mai a 5-a parte din apele Volgăi.

Intr-un interviu acordat cores
pondentului TASS, A. S. Pavlen
ko, ministrul centralelor electrice 
al U.R.S.S., a arătat că acoperi
rea albiei fluviului Volga lingă 
Stalingrad a fost făcută Intr-un 
termen record și la un înalt nivel 
calitativ.

★ ★ ★

Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Către Nikita Sergheevici Hrușciov
Stimate Nikita Sergheevici,
Mă adresez dv. personal, Comi

tetului Central al P.C.U.S. și gu
vernului sovietic.

Din raportul tovarășului Semi- 
ceastnii am aflat că guvernul nu 
ar pune nici o piedică plecării 
mele din U.R.S.S.

Acest lucru este pentru mine 
imposibil. Sint legat de Rusia prin 
naștere, prin viața și munca mea.

Nu concep soarta mea despărțită 
de ea și în afara ei. Indiferent de 
greșelile pe care le-am săvîrșit și 
rătăcirile mele nu mi-am putut 
imagina că mă voi afla în centrul

unei campanii politice, ațițată în 
Occident in jurul numelui meu.

Dîndu-mi seama de aceasta, 
am făcut cunoscut Academiei Sue
deze că renunț de bunăvoie la 
Premiul Nobel.

A-mi părăsi patria înseamnă 
pentru mine moartea și de aceea 
rog să nu se ia împotriva mea a- 
ceastă măsură extremă.

Pot spune cu mina pe inimă că 
am făcut cite ceva pentru literatu
ra sovietică și pot să-i mai fiu de 
folos.

B. PASTERNAK
31 octombrie 1958 

Scrisoarea a fost primită la 3f 
octombrie 1958, ora 18.

Adunarea scriitorilor din Moscova
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarul „Litera- 
turnaia Gazeta" anunță că la 31 
octombrie a avut loc o mare adu
nare a scriitorilor din Moscova, 
care a discutat hotărîrea Prezidiu
lui conducerii Uniunii Scriitorilor 
din U.R.S.S., Biroului Comitetului 
organizatoric al Uniunii Scriitori
lor din R.S.F.S.R., Prezidiului con
ducerii secției din Moscova a 
Uniunii Scriitorilor „cu privire la 
acțiunile unui membru al Uniunii 
Scriitorilor din U.R.S.S., B. L. 
Pasternak, incompatibile cu titlul 
de scriitor sovietic". După cuvîn
tul introductiv rostit de S.S. Smir
nov, s-au desfășurat dezbateri la 
care au participat L. Oșanin, K. 
Zelinski, V. Gherasimov, V. Per- 
țov, A. Bezîmenski, A. Safronov, 
S, Antonov, B. Sluțki, G. Niko
laeva, V. Solouhin, S. Baruzdin, 
L. Martinov, B. Polevoi. Toți vor
bitorii au subliniat în unanimitate 
că prin lucrarea sa calomnioasă 
antisovietică, prin comportarea sa 
antipatriotică trădătoare, B. Pas-

ternak s-a situat în afara litera-i 
turii sovietice și a societății sovie- 
tice. Vorbitorii au aprobat hotă-* 
rîrca care prevede excluderea lui 
din rîndurile membrilor Uniunii 
Scriitorilor din U.R.S.S. Pârtiei- j 
panții la ședință au cerut să se | 
păzească puritatea ideologică a li- I 
teraturii sovietice, să se intărea- 
scă legăturile artei sovietice cu 
viața poporului. Ei au chemat scri
itorii să se unească și mai strîn3 
în jurul partidului comunist. Adu
narea a adoptat în unanimitate o 
rezoluție prin care cere guvernului 
sovietic să-l priveze pe trădătorul 
B. Pasternak de cetățenia sovie
tică. Scriitorii din Moscova, se 
spune în rezoluție, au fost și vor 
fi împreună cu poporul lor, cu par
tidul comunist, întotdeauna și în 
toate. Unindu-ne și mai strțns, în
tărind și mai activ legăturile noa
stre indisolubile cu viața, se arată 
în rezoluție, noi, scriitorii din ca
pitala patriei noastre, vom ajuta 
partidul, guvernul, poporul în măr 
reața lor muncă constructivă.

Vesti din R.P.D. Coreeană
I

Avîntul învățămîntului tehnic
In R.P.D. Coreeană funcțiunea- tează asemenea școli se ridică la 

ză în prezent 120 școli tehnice, 54.000. In ultimii zece ani, cursu-. 
medii și superioare, față de nu- i" . ' ' '
mai trei școli tehnice superioare vite de 24.000 tehnicieni din toate 
in timpul ocupației japoneze. In a- rpmurile economiei, naționale, 
fără de acestea, tinerii muncitori ~ 
au posibilitatea de a studia la 
peste 70 de școli tehnice serale. 
Numărul muncitorilor care frecven-

rile școlilor tehnice au fost absol-

O parte a Bulevardului Stalin din orașul Cendin (R.P.D. Coreeană) de curînd construit

De asemenea pe lingă ministere 
funcționează 97 cursuri de învăță- 
mînt tehnic, frecventate de 16.300 
sludenți, absolvenți ai școlilor me
dii. Cursurile, durează 1-2 ani. In 
perioada de după război un număr 
de 26.000 studenți au absolvit 
cursurile acestor școli.

Dezvoltarea școlilor tehnice are 
un rol de frunte în realizarea sar
cinii trasate in primul plan cinci
nal, de a pregăti 60.000 tehni- 
cieni,

Electrificarea 
căilor ferate

Zilele trecute a intrat în exploa
tare de probă noua l'nie de cale 
ferată electrificată care leagă 
Phenianul cu orașul Vonsan. Elec
trificarea acestei linii a fost efec
tuată de muncitori și tehnicieni 
coreeni.

Un alt sector de 90 de km a 
fost electrificat cu ajutorul tehni
cienilor sovietici. Noua linie va fi 
dată în exploatare în ajunul celei 
de-a 41-a aniversări a Revoluției 
din Octombrie.
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