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țările lagărului socialist. Aceste 
relații sînt frățești, relații cum 
nu pot să existe decît intre două 
țări socialiste. Poporul nostru nu 
va uita niciodată că oamenii so
vietici ne-au ajutat oridecîte ori 
era necesar. Cu multilateralul a- 
jutor in materii prime, utilaj și 
documentații, U.R.S.S. ne-a spri
jinit frățește în opera de dezvol
tare a economiei noastre naționa
le, de industrializare socialistă. 

De o deosebită însemnătate 
sînt legăturile tot mai strînse ro- 
mîno-sovietice în domeniul 
turii, literaturii și artei.

Pentru oamenii de litere 
artă din țara noastră, pentru pu
blicul romînesc, arta și literatu
ra sovietică, de o mare forță ar
tistică, pătrunse de un adine 
umanism și puse fără rezervă în 
slujba poporului, reprezintă un 
înalt exemplu.

Tocmaj de aceea, fiecare carte 
nouă tradusă din bogata litera
tură sovietică, fiecare solie arti
stică ce o primim din țara sovie
telor se bucură de o deosebită 
prețuire din partea poporului no
stru.

Politica de pace a Uniunii So
vietice, devotamentul ei pentru a- 
ceastă cauză scumpă popoarelor, 
perseverența ei neobosită 

tarea de noi și 
noi căi 
slăbirea 
dării internațio
nale, pentru 
triumful coexis
tenței pașnice, al 
prieteniei și co
laborării între 
țări și popoare, 

i-au atras simpatia și admirația 
tuturor prietenilor păcii și pro
gresului.

Marile realizări dobindite de 
Uniunea Sovietică în întărirea 
capacității ei de apărare, în dez
voltarea mijloacelor sale tehni
ce militare, constituie, fără îndo
ială, succese ale întregului lagăr 
socialist, ale tuturor forțelor pă
cii. Unitatea și coeziunea lagăru
lui socialist, în frunte cu U.R.S.S. 
sînt pentru noi — ca și pentru 
toate popoarele frățești — o che
zășie de nădejde a securității și 
muncii noastre pașnice.

Alături de Uniunea Sovietică, 
poporul nostru știe că munca sa 
pașnică în construirea socialis
mului este pusă la adăpost împo
triva tuturor încercărilor imperia
liste de a întoarce înapoi roata 
istoriei, de a ne aduce din nou 
în jugul robiei capitaliste.

Pentru acest motiv, prietenia și 
alianța cu Uniunea Sovietică este 
privită de poporul nostru ca o 
condiție vitală a existenței și in
dependenței sale, pentru acest 
motiv Luna Prieteniei Romîno- 
Sovietice esta o sărbătoare a în
tregului nostru popor.

De aceea, sutele de mii de oa
meni ai muncii ce vor participa 
la conferințele, festivalurile și 
șezătorile ce vor avea loc în ace
ste zile, sutele de mii de oameni 
ai muncii ce vor aplauda noile 
creații ale compozitorilor, drama
turgilor și cineaștilor sovietici, 
întregul nostru popor va rosti din 
toată inima: „Alături de Uni
unea Sovietică — prieteni pe 
veci",
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La deschiderea 
Lumi prieteniei 
romîno-sovietice

lui V. I. Lenin.

Astăzi începe tradiționala Lună 
a Prieteniei Romîno-Sovietice, 
care se desfășoară în fiecare an 
in cele două țări vecine și priete
ne.

O prietenie născută în timpuri 
străvechi, continuată și adincită 
odată cu trecerea vremii, ridicată 
pe o treaptă nouă, superioară în 
anii democrației populare — a- 
ceasta este prietenia romîno-so- 
vietică.

Poporul nostru, care însuflețit 
de un fierbinte patriotism își 
făurește viața sa nouă, socialistă, 
sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn, știe că o garanție 
esențială a izbinzii pe această 
cale o constituie sprijinul generos 
al primei țări a socialismului 
victorios, prietenia și colaborarea 
frățească cu Uniunea Sovietică și 
cu toate țările socialiste.

Demonstrînd în mod elocvent 
superioritatea sistemului econo
mic socialist. Uniunea Sovietică 
merge din succes în succes pe ca
lea ce urcă pe primul loc in lu
me. Sînt concludente în această 
direcție succesele științei din 
U.R.S.S. Oamenii sovietici au 
trimis in Cosmos primul satelit 
artificial al pămintului, mărturie 
a geniului creator al poporului 
constructor al comunismului. Tot 
oamenij sovie
tici au lansat pe 
apă primul spăr

gător de gheață 
atomic. Pe flu
viul Volga a in
trat 
une 
mare 
trală
purtînd numele 
Pe Nipru, pe Angara, la Bratsk 
se construiesc alți giganjj hidro
energetici. A intrat parțial în 
funcțiune o centrală atomoelectri- 
că de 600.000 de kilowați.

Colhoznici; smulg pămintului 
recolte tot mai mari. An de an 
statul primește tot mai multe ce
reale de la colhozuri și sovho
zuri. Tineri sovietici desțelenesc 
întinderi uriașe de pămint vir
gin. In ce privește producția de 
carne, lapte și unt, angajamentul 
de a întrece S.U.A. va fi în cu- 
rînd realizat. Oamenii de știință 
descoperă și pun în slujba con
strucției comuniste noi și noi 
comori ale subsolului: diaman
te și fier, petrol și gaz metan.

Indeplinindu-și rolul său in
ternaționalist, Uniunea Sovietică 
sprijină din toate puterile 
socialiste pentru obținerea 
tulul general al întregului 
socialist.

Prietenia și colaborarea 
no-sovietică s-au întărit continuu 
în anii puterii populare cînd, prin 
eforturile creatoare ale poporului 
nostru și mulțumită colaborării 
și ajutorului primit din partea 
Uniunii Sovietice, țara noastră 
s-a smuls pentru totdeauna din 
înapoierea de veacuri în care a 
fost menținută de capitaliștii stră
ini și de clasele exploatatoare și 
obține succese hotăritoare in con
struirea socialismului.

Legăturile economice romîno- 
sovietice reflectă in mod gră
itor caracterul profund constructiv 
al relațiile de tip nou dintre

țările 
avin- 
lagăr

romî-

De vorbă 
cu o reprezentantă 
a tinerei generații 

de cineaști 
sovietici

Actorul de film rămâne in me
moria spectatorului prin nota di
stinctivă a eroului interpretat. 
Poate, de aceea, totdeauna cînd 
«tai de vorbă cu unul din cei al 
căror nume sălășluiește pe afișele 
cinematografelor ești tentat să 
descoperi dacă în viața de toate 
zilele împrumută din trăsăturile 
personajelor aduse pe ecran. La 
Roza Ivanovna Malcagonova te 
captivează simplitatea, modestia, 
vioiciunea plină de farmec. Este 
asemenea eroinelor ei preferate, 
așa cum o cunoaștem din „Un om 
obișnuit". Nu știu de ce, dar, 
spontan, o clipă îți imaginezi cum 
i-ar sta cu codițe, în clasicul șorț 
alb școlăresc. Fantezie reporteri
cească? Acum, desigur. Fără însă 
să-i mărturisesc gîndul, aflu că a 
jucat pe ecran rolul unei fetițe cu 
codițe. Filmul l-am văzut, dar ro
lul episodic nu mi-1 amintesc. Era 
pe vremea cînd Makagonova nu 
era, ceea ce în limbaj publicitar, 
se numește „cap de afiș"... 
respectăm regulile clasice 
terviului.

— Cum v-ați descoperit 
artistică ?

— De cînd eram copil visam să 
devin artistă. Locuiam la Ruibișev 
și după fiecare piesă de teatru pe 
care o vedeam dădeam spectaco
le... acasă Spectatori erau, bine
înțeles, membrii familiei. Succesul 
era deci asigurat. Pe vremea 
aceea preferam opereta. Au trecut 
anii și preferințele s-au. schimbat. 
De vină este... arta cinematogra
fică, care a cunoscut o dezvoltare 
rapidă. Ayq s-a născut visul de a 
deveni actriță de cinematograf...

— Și visul s-a împlinit ușor ?
— Aș putea răspunde afirmativ. 

Nu s-a inlîmplat nimic deosebit 
tn drumul meu spre platoul de 
filmare. Am urmat institutul și... 
am devenit actriță. Aceasta s-a în- 
tlmplat in 1952. De-atunci am tur
nat 12 filme...

— O întrebare tradițională : care 
a fost primuț dumneavoastră rol?

— Mai eram studentă etnd am

V. EUGENIU OBREA
(Continuare in pag. 4-a)

Dar să 
ale in-

vocația

cul-

Și

în cău-

pentru 
incor-

I Se apropie ziua
i petrolistului. A- 
) cest eveniment 
i este cinstit prin 
, noi succese în 
i muncă ale pe-
i troliștilor patriei. Colectivul
i de muncă ai rafinăriei nr.
i 10 - Onești își realizează cu
i cinste sarcinile de plan ob-
, ținînd și însemnate econo

mii. In fotografie: instalația 
de distilație atmosferică și 
vid a rafinăriei nr. 10-Onești.

multă încălfăminte 
cu mai putină 
materie primă

al fruntașilor
croitori în piele

ștanțorâ
Primul concurs pe țară al celor 

mai buni croitori și ștanțor'i s-a 
desfășurat ieri in cadrul uzinei 
,,lanoș Herbak" din Cluj.

S-a tras ia sorți ca la un exa
men de maturitate, machetele cu 
materialele ce urmau să fie lucra
te și mesele de croit. Emoția a 
dispărut. Cuțitele de croit ștanțea- 
ză pe piei dind forme pieselor din 
care se vor confecționa pantofi 
bărbătești și încălțăminte pentru 
copii, bocanci bărbătești și de 
copii. Pe masă așteaptă stegulețe- 
le care vor fi decernate celor ce 
in acest concurs vor obține cei 
mai buni indici de utilizare a su
prafeței pielii.

Stegulețe asemănătoare au fost 
aduse și in secția ștanță unde se 
întrec fruntașii ștanțori.

întrecerea este dirză. După cite- 
va ore, concursul a luat sfârșit. 
Cine a ciștigat, care sînt fruntașii 
dintre fruntași ?

Pe locul I la concursul croit 
piele pantofi bărbătești și încăl
țăminte pentru copii l-a ocupat 
comunistul Rada Faustin, fruntaș 
in uzina ,,Ianoș Herbak".

La concursul ștanțorilor talpă 
crupon, locul I a fost obținut de 
fruntașul uzinei inițiatoare, Dobai 
Francisc, iar la concursul dintre 
fruntașii ștanțori in talpă cauciuc 
locul I a fost ocupat de ilnărul 
Binder Paul de la fabrica „8 Mai“- 
Mediaș.

Extinzlnd experiența doblndită 
in acest concurs, vor fi obținute 
noi succese în acțiunea patriotică 
inițiată de uzina „Ianoș Herbak": 
,,Să realizăm la cit mai multe 
produce cele mai bune consumuri 
specifice și cele mai bune calități 
pe țară".

apărarea si dezvoltarea
AVUTULUI OBSTESC

Strungurile care se văd în fotografie nu sînt într-un atelier 
din vreo întreprindere oarec are. Ele se găsesc deocamdată în 
secția de ambalaj al produs e'or finite de la întreprinderea 
„Iosif Rangheț“ din Arad.

Colectivul acestei întreprin deri și-a realizat planul produc
ției marfă pe ultima lună în proporție de 105.41 la sută, iar 
planul producției globale în proporție de 102,24 la sută.

în mai toate întreprinderile în 
care lucrează tineri există 
posturi utemiste de control, care 
dau un serios sprijin producției. 
Ele au ca scop printre altele — 
așa cum a arătat Plenara a III-a 
a C.C. al U.T.M. — să descope
re lipsurile din procesul de pro
ducție, rezervele interne nefo
losite ale întreprinderii, să con
tribuie la realizarea de econo
mii, să lupte împotriva rebutu. 
rilor, pentru îngrijirea utilaju
lui, într-un cuvînt să lupte pen
tru apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste.

Pe alocurj insă, unele posturi 
utemiste de control din fabrici 
și nzine nu sînt la înălțimea 
sarcinilor deosebit de însemnate 
ce le revin. în această privință 
iată pe scurt unele constatări 
făcute cu privire la modul cum 
se ocupă de apărarea avutului 
obștesc, posturile utemiste de 
control de la uzinele „Boleslaw 
Bierut", filatura „Dacia" și 
treprinderea „Tehnometal".

are o activitate destul de slabă. 
Gazeta postului apare la intervale 
destul de mari, iar atunci, când 
apare, se ocupă de diferite pro
bleme luate la intimplare. Păstra
rea si dezvoltarea avutului obștesc 
n-au constituit pini acum o pro
blemă de căpetenie a postului ute
mist de control, spre care să ațin-

Raid prin întreprinderile „Teh- 
nometal", „Dacia", „Boleslaw 
Bierut" din Capitală tn legătu
ră cu preocuparea posturilor 
utemiste de control pentru apă
rarea ;i dezvoltarea avutului 

obștesc.

Un început bun, 
dar... atît

prezent, postul utemist deîn
control de la uzinele metalurgice 
„Boleslaw Bierut" din Capitală

tecscă atenția masei de tineret. E 
drept, prin luna iulie, postul ute
mist de control din uzină a pu
blicat un articol scris foarte do
cumentat de un inginer, in care 
se atrăgea atenția tiner.lor asupra 
pagubelor care se aduc întreprin
derii, și chiar economiei naționale, 
atunci cînd sînt ignorate unele 
lucruri „mărunte" dar care con
tribuie la știrbirea avutului ob
ștesc. în acest articol, se arată, de 
pildă, că prin folosirea energiei 

electrice care se 
pierde in zadar 
într-un kwh, 

s-ar putea pro
duce următoa
rele : laminarea 
a 50 ' kg. metal 
sau extracția 
transportul 
suprafață a 
kg. cărbune, 
pot țese 10

pînză, i-au se pot confecționa 
două perechi încălțăminte.

Dacă mașina de tras țevi nr. 1 
merge în gol 10 minute — se a- 
rată în articol — se consumă inu
til 2 kwh, energie cu care s-ar 
putea produce de două ori canti
tățile de mai sus. Dar cite mașini 
din uzină nu consumă inutil ener
gie electrică din cauză ci sînt lă
sate să meargă în gol ?

Vn alt aspect. La ferăstrăul de 
țevi-bare, la fiecare tăietură s-ar 
putea economisi un centimetru de 
metal. Dacă s-ar fcce acest lucru, 
s-ar economisi într-un singur an 
materiale a căror valoare se ridică 
la peste 100.000 lei.

Publicarea acestui articol la ga
zeta postului utemist de control a 
constituit un lucru bun și deosebit 
de instructiv pentru tineri in ceea 
ce privește lupta pentru continua 
dezvoltare a proprietății socialiste. 
Colectivul postului utemist de 
control a păcătuit însă prin aceea 
că nu s-a străduit să analizeze si
tuația din uzină pentru ca artico
lul să nu vorbească la modul ge
neral cț cu exemple concrete des
pre felul cum tinerii luptă pentru 
dezvoltarea proprietății socialiste. 
N-a făcut atunci acest lucru și nu 
l-a mai făcut nici 
S-ar putea crede că 
mai sînt tineri care 
care produc multe
ntr-și îngrijesc mașinile. Lucrurile

CORNELIA BANCILA
VICTOR CONSTANTINESCU

după aceea, 
în uzină nu 

dau rebuturi, 
deșeuri sau

COCKTAIL
cu prilejul celei de a 9-a

aniversări a proclamării
Republicii Democrate Germane

Marți seara, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R. D. 
Germane la București, Wilhelm 
Bick a oferit un cocktail în sa
loanele Casei Centrale' a Armatei 
cu prilejul celei de-a 9-a aniver
sări a proclamării Republicii De
mocrate Germane.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, 
Voitec, Ion 
nașe Joja, 
ghe Stoica, 
P.M.R., ai 
diului Marii 
conducători ai instituțiilor centra-

Leonte Râ’itu, Ștefan 
Gheorghe Maurer, Ata- 
Mihail R'alea, Gheor- 

membri ai C C. al 
guvernului, ai Prezi- 

Adunări Naționale,

le și ai organizațiilor obștești, per
sonalități ale vieții culturale, re
prezentanți ai presei.

Au participat de asemenea 
membrii delegației Seimului P. P. 
Polone care se află în țara noa
stră in frunte cu mareșalul Seimu
lui, Czeslaw Wycech.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Ambasadorul R. D. Germane la 
București, Wilhelm Bick și preșe

dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P, Romine, Chivu Stoica, au ro
stit toasturi.

Cocktailul 
atmosferă de

s-a desfășurat într-o 
caldă prietenie.

(Agerpres)

fi 
la 
75 
se 
m.

Depuneri da coroane la Monumentul 
Eroilor Sovietici de către 

ambasadorul R. D. Germane

De ce este ignorată
iN ORAȘUL STALIN

Cu prilejul celei de-a 9-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate Germane, marți dimi
neața ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al R.D. Germane la București, Wilhelm Bick, în
soțit de membrii ambasadei, au depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor Sovietici din Piața 
Victoriei.

La solemnitate au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului 
Forțelor Armate ale R.P. Romîne.

Au asistat V. F. Nikolaev, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice la București, gene- 
ral-maior I. P. Juravlev, atașat militar, naval și 
al aerului, și alți membri ai ambasadei.

După depunerea coroanei, cei prezenți au păstrat 
un moment de reculegere.

In aceeași dimineață, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al R. D. Germane la Bucu
rești, Wilhelm Bick, însoțit de 
membrii amba'sadei, au depus o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

După depunerea coroanei, cei 
prezenți au păstrat un moment 
de reculegere.

inițiativa tinerilor de la Vladimiri?
5

Inițiativa utemiștilor și tineri
lor din Vladimiri de a păstra și 
îngriji monumentele istorice repre
zintă un important mijloc de edu
care comunistă, patriotică a tine
retului. Alăturîndu-se acestei ini
țiative numeroase organizații 
U.T.M. din țară organizează multe 
acțiuni menite să contribuie la 
cunoașterea de către tineretul 
muncitor a trecutului glorios de 
luptă al poporului, a tradițiilor 
cultural-artistice acumulate de-a 
lungul veacurilor. Și la Orașul 
Stalin unele organizații U. T. M. 
și de pionieri, îmbrățișînd cu căl
dură inițiativa tinerilor din Vla
dimiri, au luat sub patronajul lor 
îngrijirea unor monumente istori
ce, organizează unele acțiuni pen
tru studierea trecutului de luptă 
al P.C.R. și U.T.C. și al poporu
lui nostru muncitor. Astfel, în u- 
nele uzine cum sînt „Ernst Thăl- 
mann", „Steagul Roșu", „Strun
gul" și altele s-au creat din ini
țiativa organizațiilor U.T.M., col
țuri ale U.T.C., unde au'loc une-

ori discuții, convorbiri între tine
rii muncitori și membrii de partid. 
Alte organizații U.T.M. și de pio
nieri, cum sînt cele de la Școala 
medie nr. 5 și de la Școala de 7 
ani nr. 15, au luat sub îngrijirea 
lor mormintele unor eroi ai Arma
tei Sovietice care au căzut în lup
tele pentru eliberarea patriei noa
stre de sub jugul fascist.

Dar acțiunile întreprinse pînă a- 
cum nu reprezintă decît o mică 
parte față de ceep ce pot și tre
buie să facă organizațiile U.T.M. 
din Orașul Stalin pentru îngrijirea 
și păstrarea monumentelor isto
rice, pentru popularizarea luptei 
revoluționare a oamenilor muncii 
conduși de partid, în rîndurile ti
neretului. După cum se știe Ora
șul Stalin este un important cen
tru muncitoresc al țării. Pe teri
toriul orașului și în împrejurimile 
lui se găsesc nenumărate monu
mente, locuri istorice și case me
moriale, mărturii 
glorios do luptă 
U.T.C. in anii grei

ale trecutului 
al P.C.R. și 
ai ilegalității,

dovezi grăitoare despre lupta oa
menilor muncii romîni, maghiari, 
germani, împotriva cruntei exploa
tări burghezo-moșierești. De ase
menea, în unele întreprinderi cum 
sînt fostele uzine „Astra", „Voi- 
na“, „I.A.R.", Depoul C.F.R., ute- 
ciștii au inițiat, sub conducerea 
partidului, puternice acțiuni de 
iuptă ale tineretului împotriva cri
minalului război antisovietic. A- 
plicarea pe scară largă a inițiati
vei tinerilor de la Vladimiri, ar fi 
constituit un minunat prilej pen
tru studierea, cunoașterea de către 
tinerii muncitori a drumului glo
rios de luptă al P.C.R. și U.T.C., 
a mișcării muncitorești din Bra
șov. Din păcate însă, comitetul 
orășenesc U.T.M. și multe organi
zații U.T.M. din Orașul Stalin nu 
organizează acțiuni care să răs
pundă interesului crescînd al tine
rilor din oraș față de inițiativa de 
la Vladimiri. Mulți activiști 
utemiști din Orașul Stalin în frun
te cu membrii biroului și secre
tarii comitetului orășenesc U.T.M.,

nici nu prea știu concret in ce 
constă această inițiativă și mai 
ales cum poate fi ea folosită pen
tru educarea comunistă, patrio
tică a tineretului. Mai mult, la 
comitetul orășenesc U.T.M., unii 
activiști ai comitetului orășenesc 
U.T.M. aîirină chiar că „Orașul 
Stalin nu oferă posibilități 
tru îngrijirea monumentelor 
rice, că cel ' mult poate 
nierii să se ocupe de așa i

pen- 
• isto- 

pio- 
ceva". 

Evident afirmația esie neînteme
iată, căci discutind cu tov. Ion 
Podea, directorul muzeului regio
nal îți dai seama cu ușurință cit 
de multe lucruri deosebit de im
portante pot face organizațiile 
U.T.M. și de pionieri din oraș 
pentru păstrarea și îngrijirea mo
numentelor istorice, 
rea acestei acțiuni 
educare patriotică

(Continuare in

pentru folosi- 
in munca de 
a tineretului.

I. ANDREI

pag. 2-a)

Stoica
C uvîntarea 

tovarășului Chivu
Sînt deosebit de bucuros că am prilejul să adresez, in numele

Comitetului Central al partidului nostru, al Guvernului Republicii 
Populare Romine și al poporului romîn, cele mai călduroase feli
citări Comitetului Central al Partidului 
mania, Guvernului Republicii Democrate 
menilor muncii din Republica Democrată 
dc-a IX-a aniversări a marii lcr izbînzi — crearea primului stat 
al muncitorilor și țăranilor germani.

Sărbătoarea de azi găsește un puternic ecou în inima poporului 
nostru, care se bucură sincer de realizările oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană, de succesele importante obținute 
in acești ani în opera de construire a socialismului. Noi sîntem 
profund satisfăcuți de întărirea continuă a colaborării frățești 
multilaterale dintre țările noastre, unite prin legături trainice in 
cadrul mărețului lagăr al socialismului in frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Guvernul șl poporul nostru intîmplnă cu simpatie și sprijină 
(Continuare în pag. 3-a) 

Cuvîntarea 
ambasadorului Wilhelm Bick

Sccialist Unit din Ger- 
Germane și tuturor oa- 
Germană cu ocazia celei

Oamenii muncii din R.D. Germană șl toți oamenii progresiști 
și iubitori de pace din întreaga Germanie sărbătoresc astăzi 
într-un cadru solemn a noua aniversare a fondării statului lor 
muncitoresc și țărănesc.

Sintem fericiți să petrecem această sărbătoare în familia fră
țească a statelor socialiste, alături de R.P. Romină cu care avem 
strînse legături politice, economice, culturale din cele mai cor
diale și prietenești.

Lupta eroică și victoria de importanță istorică mondială a ar
matelor Uniunii Sovietice asupra criminalilor fasciști a permis 
clasei muncitoare germane ca, sub conducerea Partidului Socia
list Unit din Germania, să-și creeze primul stat muncitoresc șl 
țărănesc din istoria Germaniei, țara de baștină a socialismului 
științific, și să realizeze genialele idei și țeluri ale marelui gîn- 
ditor și savant Karl Marx.

In R.D. Germană au fost create premisele socialismului și oa
menii muncii de la noț vădesc o mare inițiativă și putere crea-

(Continuare în pag. 3-a)

Tractoristul Nicolae Loftier și muncitorul Marin Simon de la G.A.S. din comuna Sagul, raionul 
Arad, pregătind mașina de semănat în vederea însămînțării griului. Prin pregătirea cuplajelor de 
trei semănători tractoristul N. Loftier iși depășește zilnic norma de insămințare cu peste 3 ha.

cu grîu.



Cum organizăm
informarea politică

A TiNOEIULUI
Una din principalele sarcini ale 

organizațiilor de bază U.T.M. este 
să-i informeze pe tineri la timp 
și bine cu tot ceea ce este nou 
în activitatea politică internă și 
internațională, să le explice pe 
larg toate măsurile luate de par
tidul și guvernul nostru, să-i pună 
la curent cu desfășurarea tuturor 
evenimentelor.

Vă înfățișăm mai jos cîteva as
pecte despre modul în care se ocu
pă unele organizații U.T.M. din Ca
pitală de informarea politică a 
tineretului.

re operativă a tineretului, cu tot 
ceea ce este nou, a reușit să 
trezească interesul tinerilor față de 
evenimentele interne și internațio
nale.

Concept!* ce dăunează 
pregătirii politice 

a utemișthor

Temeinic și operativ
De cura am intrat în curtea fa

bricii „Kirov" din Capitală, pe dru
murile sau în secțiile fabricii am 
întîlnit o serie de panouri, afișe 
și fotomontaje ce popularizau ulti
mele succese ale industriei noastre, 
ale științei sovietice, un panou cu 
aspecte de la mitingurile de pro
test împotriva provocărilor impe
rialiștilor americani în China. Dis
cuțiile cu secretarul comitetului 
U.T.M., tov. Petre Dudescu. și cu 
o serie de tineri din secțiile ștan
ță, marochinărie și încălțăminte 
manuală, au adeverit că aici exi
stă multă preocupare pentru in
formarea politică operativă a tine
retului.

Aproape că nu a existat aduna
re generală în organizațiile de 
secție în cadrul căreia să nu se fi 
prezentat un scurt referat de 10— 
15 minute pentru ca utemiștilor 
să li se reamintească și explice 
principalele evenimente politice in
terne și internaționale Așa de 
pildă în organizația de secție nr. 
8 de la încălțăminte manuală, ute
miștii Ștefan Unclieașu, Georgeta 
Marinescu, Lazăr Viorica, secre
tarul organizației U. T. M. Niță 
Panțuru, au vorbit celor 70 de 
utemiști despre situația politică din 
Franța, despre intervenția impe
rialiștilor englezi și americani în 
Liban și Iordania, iar recent des
pre provocările imperialiștilor a- 
mericani împotriva R.P. Chineze 
etc. Toate aceste informări erau 
discutate înainte de citirea lor în 
fața utemiștilor de întregul 
rou U.T.M. pentru a controla 
dul în care au fost tratate 
mai importante evenimente și 
tru a evita eventualele confuzii.

cale de informare folo- 
organizațiile de secție 
fost scrierea de articole 
a fi citite la stația de

Părăsind fabrica „Kirov" ne-am 
îndreptat spre organizația de bază 
U.T.M. a Ministerului Industriei 
Grele Și aici am aflat despre u- 
nele acțiuni ale organizației 
U.T.M., menite să contribuie la o 
temeinică informare politică a ti
neretului. In cadrul unor adunări 
generale U.T.M au fost prezentate 
informări politice, bune, legate de 
temele cele mai actuale.

Un lucru ce atrage de la 
început atenția este că organiza
ția de bază U.T.M. are încă nu
meroase posibilități de a informa 
operativ tineretul, dar ele nu sînt 
folosite. Există de-a lungul celor 
opt etaje o sumedenie de panouri 
cu diverse anunțuri, reclame etc. 
Nici unul nu este folosit însă de 
organizația U.T.M. pentru a afișa 
fotomontaje interesante cu aspec
te din viața tineretului din țara 
noastră și din celelalte țări de de
mocrație populară, sau imagini 
din lupta pentru eliberare națio
nală dusă de tinerii din colonii.
illlllllllllIllllllllllllllinilllllllllllllllHlllIflIllllllllllllllllllllinil.
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bi- 
mo- 
cele 

pen-

O altă 
sită de 
U.T.M. a 
ce urmau 
radioamplificare. La secția ștanță 
trebuie evidențiată o inițiativă 
bună: la fiecare ședință a cercu
lui de învățămînt politic, propa
gandistul verifică prin cîteva în
trebări. (timp de 10—12 minute), 
cum, cunosc tinerii evenimentele 
politice curente. Așa s-a procedat 
în anul de învățămînt politic care 
a trecut, așa se va proceda și de 
acum încolo.

Unele organizații de secție 
U.T.M. au invitat în fața utemiș- 
tilor o serie de tovarăși care să 
le vorbească despre diverse eve
nimente. Comunistul Ion Șerban, 
de pildă, a vorbit despre actul is
toric de la 23 August, Herman Mi
cheles, secretarul organizației de 
partid, a vorbit tineretului despre 
tradiția revoluționară a zilei de 
1 Mai, un asistent universitar a 
dat explicații 
de al treilea 
mistui Mihai 
despre viața 
sovietic a cărui țară a vizitat-o de 
curînd etc.

Toate aceste forme de informa-

nostru
'UliiilIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIM

In trecut exista un panou inti
tulat „Ce să citim azi din ziare" 
pe care se afișau tăieturi din zia
re cuprinzînd articolele mai im
portante despre evenimentele po
litice interne și internaționale

Faptul că organizația U.T.M. 
de la Ministerul Industriei Grele 
și-a limitat activitatea de infor
mare politică a tineretului, numai 
la unica formă, a informărilor 
prezentate în adunările generale, 
precum și faptul că o serie de po
sibilități folosite în urmă cu cît- 
va timp au fost neglijate sînt o 
urmare a existenței unor păreri 
greșite despre rolul organizației 
U.T.M. în informarea politică a 
tineretului : „sînt intelectuali, ci
tesc mai mult și deci se informea
ză și singuri" — spun tovarășii din 
comitetul U.T.M. Că citesc este 
foarte bine, țlpr aceasta nu ab
solvă orgahizăția U.T.M. de sar
cina ei Organizația U.T.M. este 
datoare să-i ajute pe tinerii inte
lectuali, funcționari etc., să înțe
leagă profund evenimentele politi
ce curente. Ea trebuie să le 
facă cunoscute hotărîrile par
tidului și guvernului nostru, să-i 
ajute să înțeleagă întreaga com
plexitate a problemelor politice și 
economice ce se ivesc, atît interne 
cît și externe. Pentru aceasta 
este nevoie ca fiecare membru al 
comitetului U.T.M. de la Ministe
rul Industriei Grele să lichideze 
de urgență cu această concepție 
profund dăunătoare.

Ștefan Paraschiv, secretarul comi
tetului U.T.M., rugtndu-1 să ne 
spună ceva despre modul în care 
organizația U.T.M. reușește să a- 
jute pe tineri să înțeleagă mai pro
fund evenimentele interne și inter
naționale. Răspunsul ne-a uimit:

— Nu am făcut nimic, tovară
șe ! Nu ne-am ocupat de loc de 
asta...

— Nici în adunările generale 
nu se prezintă informări politice ?

A ridicat din umeri și a con
tinuat. »

— De acum o să facem I Mi-am 
dat seama de lipsa noastră în a- 
ceastă privință și vom lua măsuri.

Am stat de vorbă cu mulți ti
neri care își manifestau dorința de 
a afla mai multe, de a cunoaște 
tot ceea ce se petrece în țară și 
peste hotare. Și aceasta poate s-o 
facă foarte bine organizația 
U.T.M. Secretarul comitetului 
U.T.M., tov. Ștefan Paraschiv, și 
responsabilul cu educația politică 
din comitet, inginerul Gheorghe 
Mărgărit, trebuie trași la răspun
dere pentru inactivitatea organiza
ției în' acest domeniu important 
menit să asigure utemiștilor un 
nivel politic ridicat.

V-am prezentat cîteva aspecte, 
dintre cele mai semnificative în- 
tîlnite în întreprinderile și insti
tuțiile vizitate cu prilejul raidu
lui de față.

Ca o lipsă generală trebuie 
subliniată în special tendința de 
a folosi aceste informări numai 
pentru problemele internaționale, 
neglijîndu-se informarea operați, 
vă a tineretului privind realiză
rile industriei și științei romîne
ști, popularizarea succeselor ma
rilor șantiere naționale ale tine
retului, explicarea măsurilor gu
vernului și partidului nostru în 
diverse domenii de activitate.

Este datoria comitetelor raio
nale U.T.M. și a comitetului o- 
rășenesc U.T.M. București de a 
se ocupa mai intens de informa
rea politică a tineretului. In nici 
o organizație de bază U.T.M. nu 
am aflat să se fi ținut vreo șe
dință de birou (același lucru se 
întîmptă și la comitetele raionale 
U.T.M.) care să fi analizat și 
această sarcină principală a or
ganizației noastre. Trebuie ară
tat și faptul că nici un instructor 
teritorial nu a ajutat și nici nu 
a tras la răspundere secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. 
pentru nerespectarea îndeplinirii 
acestei importante sarcini de or
ganizație.

Tineretul este întotdeauna dor
nic să afle tot ce este nou, tot 
ceea ce se petrece în țară și 
peste hotare. Trebuie să le sa
tisfacem această dorință, 
sificînd 
U.T.M.
formare

infen- 
activitatea organizațiilor 
pentru o temeinică in- 
politică a tineretului.

GH. ANGELESCU

în legătură cu cel 
satelit sovietic, ute- 
Cimpoeru a povestit 
fericită a tineretului

Nepăsare față de infor 
marea politică 

a tineretului
Peste 1.500 de tineri și tinere, 

muncitori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari muncesc zi de zi în 
cadrul uzinelor de utilaj agricol 
„Semănătoarea". Cunoscînd acest 
lucru, ne-am adresat tovarășului

Bătrîna și mereu tînără universitate ieșeană „AL Ioan Cuza' împlinește 100 de ani. Sub cupolele-i 
cărunte cresc astăzi noi generații de cărturari devotați cauzei po porului muncitor.

In fotografie: un aspect al universității „Al. loan Cuza'

Bc cc este ignorată
IN ORAȘUL STALIN

iI IM I I

tinerilor de la Vladimiri?
(Urmare din pag. I-a)

Astfel, în Piața Prundului a a- 
vut loc în 1903 prima ciocnire sîn- 
geroasă a muncitorilor din oraș 
cu detașamentele poliției și jan
darmeriei burghezo-moșierești. A- 
ceste locuri și monumente istorice 
care vorbesc despre începuturile 
mișcării muncitorești în Brașov. 
In lupta împotriva regimului 
burghezo-moșieresc și a fascis
mului au căzut multi fii ai cla- 

' sei muncitoare din orașul Brașov 
cum sînt Ion Fonaghi.Breiner Bela, 
și alții, a căror viață și activitate 
constituie pilde nemuritoare de 
înalt patriotism, de abnegație și 
devotament nemărginit față de 
cauza partidului comunist și a po
porului muncitor. Dar organiza
țiile U.T.M. sînt insuficient îndru
mate să studieze istoria mișcării 
muncitorești din oraș, tradițiile 
revoluționare de luptă ale P.C.R. 
și U.T.C., viața și activitatea eroi
lor clasei muncitoare și tineretului 
muncitor.

O slabă preocupare manifestă 
de asemenea organizațiile U.T.M. 
din oraș pentru păstrarea și îngri
jirea unor monumente istorice care 
amintesc despre trecutul îndepăr-

tat de luptă al populației din ora
șul Brașov. Vechea cetate a Bra
șovului, de exemplu, este unul din 
aceste monumente. Unele părți și 
ziduri ale acestei cetăți, care fă
ceau parte din sistemul de forti
ficație al orașului Brașov, așa cum 
este zidul de sub Tîtnpa, zidul de 
sub Warthe, Turnul Negru și Tur
nul alb de pe Warthe, sint năpă
dite de bălării și mărăcini. Patro
narea acestor monumente, îngri
jirea lor, constituie o datorie de 
onoare a utemiștilor și tinerilor din 
oraș. Organizațiile U.T.M. pot de 
asemenea să mobilizeze tineretul 
la acțiunea de depistare a obiec
telor istorice, la culegerea de măr
turii la lucrările de restaurare și 
amenajare a unor case și clădiri 
declarate monumente istorice, cum 
sint Bastionul Țesătorilor, Podul 
Bătușilor și altele. Totodată orga
nized asemenea acțiuni de muncă 
voluntară, organizațiile U.T.M. pot 
antrena masa largă a tineretului 
pentru studierea luptei revoluțio
nare a poporului, pentru cunoaș
terea monumentelor istorice din 
oraș. Intîlniri ale tinerilor cu 
membrii de partid, organizarea de 
vizite și excursii la monumentele și 
locurile istorice din oraș și din îm-

prejurimile orașului, inițierea unor 
discuții între tinerii muncitori des
pre trecutul luptei revoluționare a 
partidului pe baza documentelor ti
părite sau a altor documente 
existente la muzeu etc., constituie 
doar cîteva din posibilitățile care 
stau la îndemîna oricărei organiza- 
zații U.T.M. din oraș pentru a face 
mai temeinic cunoscut în rîndul 
utemiștilor și tinerilor tradițiile 
revoluționare de luptă ale partidu
lui, aie poporului muncitor, pen
tru a sădi la fiecare utemist și tî- 
năr dragostea fierbinte față de 
patrie, devotamentul nemărginit 
față de eroicul partid al clasei 
muncitoare.
țiuni pot fi întreprinse numai 
dacă în
lui orășenesc și a organizațiilor 
U.T.M. din Orașul Stalin pentru 
educarea comunistă, patriotică a 
tineretului, valoroasa inițiativă a 
utemiștilor și tinerilor din Vladi
miri își va găsi locul ce i se cu
vine.

Dar asemenea ac-

activitatea comitetu-

Festivalurile raionale și orășenești

sărbătoare a muncii
și a tineret ii

J
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Desfășurarea festivalurilor raionale și orășenești ale tineretului 
se apropie de sfîrșit. Intrate de acum In tradiția muncii de or
ganizație, festivalurile tineretului prilejuiesc o creștere a întregii 
munci politice a organizațiilor U.T.M. Sute și mii de tineri au 
intimpinat această tnare sărbătoare tinerească muncind mai mult 
și mai bine, învățînd mai temeinic, ridicîndu-și con
știința politică. In fiecare cătun și sat al patriei, tinerii au 
răspuns mai activ chemărilor organizației U.T.M., parlicipînd la 
numeroase acțiuni patriotice, muncind voluntar zeci și zeci de 
mii de ore, realizînd importante economii. Fie că era vorba de 
strîngerea fierului vechi, de săpat șanțuri, reparat podețe, curățat 
izlazuri, plantări de pomi etc., utemiștii și tinerii patriei au mun
cit cu mult entuziasm. întreaga viață cultural-sportivă înregi
strează cu prilejul festivalurilor un puternic avînt, numeroși tineri 
formînd noi și noi echipe artistice, sportive, dispuți ndu-și întîie- 
tatea în diversele faze ale festivalurilor raionale.

Sîmbătă și duminică în multe orașe din țară au avut loc nume
roase manifestări cultural-artistice și sportive, desfășurate cu 
prilejul etapei raionale și orășenești a festivalului.

In cadrul raidului nostru, redăm mai jos citeva aspecte.

In orașul fontei 
și oțaiuiui

Cei ce nu cunosc
ÎNFRINGEREA

Sîmbătă după a- 
miază a avut loc pe 
stadionul „Tractorul" 
din Orașul Stalin 
deschiderea celui de 
al Ill-lea Festival 
orășenesc al tinere
tului. Cu acest pri
lej cele cîteva mii de 
utemiști și tineri 
muncitori, elevi și 
studenți au raportat 
cu mîndrie partidu
lui și organizației 
U.T.M. că eforturile 
lor depuse pe frontul 
muncii și al învăță
turii, în întâmpinarea 
acestei sărbători a ti
nereții, au fost încu
nunate de succese 
deosebite. Astfel, e- 
conomiile de metal 
realizate de către ti
nerii muncitori din 
oraș, de la începu
tul anului și pînă a- 
cum, se ridică la 
/feste 800 d* ton*

iar valoarea fierului 
vechi colectat la 
peste 100.000 lei. De 
asemenea, răspun- 
zînd chemării orga
nizației U.T.M., ute
miștii și tinerii din 
oraș au efectuat pes
te 300.000 de ore de 
muncă voluntară în 
acțiunea de înfrumu
sețare a orașului și a 
întreprinderilor, de 

strîngere a recoltei, 
de plantare a pomi
lor pe marginea șo
selelor, precum și In 
acțiunea de a reda 
noi terenuri agricul
turii.

Duminică, cea de 
a doua zi a Festiva
lului, a prilejuit tre
cerea în revistă a ce
lor mai bune formații 
cultural-artistice și 
sportive ale tineretu-

Xit» oraș. Pe

trei estrade amenaja
te în parcul „Noua", 
parcul „Tractorul" și 
grădina „Zimtner", 
peste 20 de echipe 
și brigăzi artistice 
de agitație romi ne, 
maghiare, germane, 
tinerii animați de a- 
celeași aspirații, de 
aceleași sentimente de 
cald patriotism, au 
prezentat în fața mii
lor de spectatori un 
bogat și frumos pro
gram artistic. Carna
valul, care a avut 
loc duminică seară 
în parcul „Noua", a 
încheiat această săr
bătoare a muncii, a 
tinereții și voioșiei, a 
cîntecviui și dansu
lui T~ cel de al III- 
lea 'Festival al tine
retului din Orașul 
Stalin.

I. ANDREI

Duminică, începînd de dimineață 
și pînă noaptea tîrziu orașul fon
tei și oțelului — Hunedoara — a 
găzduit o frumoasă sărbătoare a 
tinereții — cel de al 3-lea Festival 
orășenesc al tineretului.

Sute de siderurgiști și con
structori, împreună cu familiile lor, 
au ținut să ia parte la sărbătoa
rea tineretului din oraș. In cuvin- 
tul de deschidere, tovarășul Marcu 
Alexandru, prim-secrefar al co
mitetului orășenesc U.T.M., a tre
cut în revistă succesele remarca
bile cu care tineretul din Hune
doara a întirnpinat cel de al 3-lea 
Festival orășenesc. Realizările de 
bază ale bilanțului enunțat le con
stituie cele 23.900 tone oțel și 17.000 
tone laminate date peste plan de 
tinerii siderurgiști de la începutul 
anului și pină în prezent, Numai 
în luna septembrie a.c. brigăzile 
de tineret de la cuptorul nr. 3 al 
oțelăriei vechi, au elaborat în 
stea Festivalului orășenesc 
tone oțel peste plan.

In timp ce pe stadion au 
ceput întrecerile sportive, pe 
tradele din oraș se desfășoară 
concursul echipelor și brigăzilor 
artistice din C.S.H., I.C.S.H., trus
tul 4 construcții și din celelalte 
întreprinderi ale Hunedoarei.

Partea a doua a zilei a excelat 
în veselie și distracții. In deosebi 
cursele cu măgăruși, fuga în saci, 
meciul de fotbal humoristic arbi
trat de pe măgăruși au stîrnit 
veselia generală. Începînd de la 
orele 17 stadionul a găzduit car
navalul festivalului care a fost 
însuflețit de veselia a mii de ti
neri, pînă tîrziu după miezul nop
ții. In cadrul carnavalului și-au 
dat concursul formațiile corale și 
artistice ale Combinatului, trustu
lui 4 construcții, I.C.S.H.-ului, care 
s-au clasat pe primele locuri ale 
concursului din cadrul festivalu
lui.

lor și al vechii stăpîniri ța
riste. Cînd nu se află în luptă 
partizanii se înfrățesc cu sără
cimea satelor, duc muncă de lă
murire, se sfătuiesc cu țăranii 
muncitori. Sfatul sătesc s-a a- 
dunat într-o izbă întunecoasă la 
chemarea comandantului bol
șevic Levinson. Acesta a convo
cat sfatul pentru a judeca fap
ta partizanului Morozka, cel 
care a furat cîțiva pepeni de la 
un sătean oarecare. Țăranilor li 
se pare că n-are nici un rost 
să se adune și să discute des
pre un fleac ca acesta dar Le
vinson le explică că nu e un 
fleac, nu e vorba de cîțiva pe
peni ci de atitudinea unui par
tizan față de populația nevoia
șă. Și astfel, țăranii încep să se 

______________ lumineze, pricep 
mai bine mal- 
tele principii 
care stau la ba
za armatei roșii, 
înțeleg că e o 
armată a poporu
lui, că fiecare os- 

a' e* ^rebu'e 
să fie devotat 

pînă la capăt celor ce mun
cesc.

O altă antiteză, de asemenea 
foarte grăitoare. De cîte ori co
mandantul Levinson apare 
cadru, alături de . 
Baklanov sau alt partizan, 
cuprinde parcă uimirea.

Șirul marilor evenimente ar
tistice pe care le vor constitui 
premierele unor deosebit de va
loroase producții ale cinemato
grafiei sovietice este deschis 
anul acesta în cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice de 
către filmul „Infrîngere", după 
celebra nuvelă cu același titlu 
a lui Fadeev. De ce au soco
tit necesar cineaștii să păstreze 
titlul inițial al 
că este este un 
gestiv, un titlu 
„Donul liniștit" 
tit nu e Donul 
extraordinar de 
nimente sociale), un titlul care 
se autocontrazice. „Infrîngere" 
— dar în nuvelă e vorba de 
fapt de o mare victorie. Căci 
există victorii 
care sînt înfrîn
geri, așa numi- 9
tele victorii a la ® , w» ațs. ar» B dri
Pyrhus (se știe * O ■■ 1 C «21

nuvelei ? Fiind- 
titlu foarte su- 

ironic (ca și 
— numai liniș- 
martor al unor 
frămîntate eve-

că Pyrhus, re-
deși i-aEPînvtas f î I IB U 1 U 1 
pe romani într-o 
bătălie, a spus :
„încă o victorie 
rămîn fără ostași") după cum 
există înfrîngeri care sînt vic
torii. In lupta cu forțe care-1 
depășeau de zeci de ori, micul 
detașament de partizani roșii al 
lui Levinson, iese decimat dar 
cu datoria împlinită; a scăpat 
de încercuirea regimentului de 
gardiști albi și se va uni 
restul unităților sovietice, 
rămas numai nouăsprezece că
lăreți dar niște luptători unul 
și unul ; sînt niște viteji ca-n 
basme dacă tac parte din deta
șamentul al cărui ostași au 
preferat să moară decît să se 
predea, au reușit cu sacrificii 
mari — dar au reușit — să 
dea peste cap planul de nimi
cire a partizanilor elaborat de 
contrarevoluționarii superiori 
numericește. Această mînă de 
partizani va mai putea, prin 
devotamentul lor față de cauza 
revoluției, prin bravura lor, să 
țină piept la sute și sute de 
mercenari albi, ei formează nu
cleul în jurul căruia se vor a- 
duna noi și noi forțe populare 
și tocmai de aceea se poate 
spune că, spre deosebire de cel 
al gardiștilor albi, planul lor 
a fost realizat, „înfringerea" 
lor e de fapt o victorie.

Regizorii M. Kalik și B. Rî- 
țar.ev au făurit un film de un 
patos reținut, bărbătesc, sever. 
Rezolvarea fundamentală ca și 
celelalte, secundare, se bazează 
pe contraste crude, revelatoa
re. Iată, de o parte partizanii, 
muncitori și țărani, prost hrăniți, 
echipați pe apucate și iată 
cealaltă parte gardiștii 
grași și rotofei, îmbrăcați 
uniforme bine ajustate pe 
puri, înarmați și echipați 
cap pînă în picioare. în răga
zul dintre lupte ofițerii albi pe
trec : beau, cîntă, joacă cărți cu 
preotul satului, omul chiaburi-

ca asta și

cu
Au

de 
albi, 

în 
tru- 
din

f

în 
ajutorul său 

te 
r___ _____ Cum

poate un om atît de firav, slab 
și gălbejit, cu „ochii mari ca 
niște lacuri", cu o bărbuță rară, 
cu umeri înguști ca ai unui co
pil, un plăpînd orășan să con
ducă, să țină în frîu, să se facă 
ascultat de o grămadă de zdra- 
honi, flăcăi și oameni în toată 
firea, ca niște brazi, mineri și 
țărani ? Care este acea forță 
ascunsă care îî face pe acești 
voinici să-1 asculte, să îndepli
nească aproape fără crîcnire or
dinele lui ? Secretul constă în 
faptul că partizanii văd în Le
vinson nu pe un om oarecare, ci 
pe reprezentantul partidului, al 
detașamentului de avangardă 
al clasei muncitoare, un comu
nist stăpîn pe cunoașterea legi
lor de dezvoltare a naturii și 
societății. Levinșon ca activist 
comunist călit, ca om înarmat 
cu o viziune de perspectivă a 
fenomenelor, are o voință de 
fier (ce contrastează izbitor cu 
aspectul său fizic). El știe că 
sarcina de a sparge încercuirea 
gardiștilor albi poate fi reali
zată tocrrni fiindcă este atît 
de grea, aproape imposibilă, fiind 
că de reușita ei depinde succe
sul intr-un sector al frontului, 
într-o oarecare măsură, soarta 
revoluției. Acest sentiment al 
necesității istorice îl face pe 
Levinson să nu-și piadă capul 
cînd toți ceilalți intră în pani
că, fiind înghesuiți de dușmani 
în mlaștină, îl face nu numai 
să găsească soluția pentru a 
răzbate și a scăpa de urmări
re dar și să reușească a impu
ne această soluție unei mase de 
oameni înnebuniți de spaimă, ca
re și-au pierdut controlul asu
pra lor. Ochii mari „ca niște 
lacuri" ai lui Levinson (D. Ku
tepov) exprimă într-o secundă 
această neclintire în convinge
rea că poate și trebuie să răz
bată cu oamenii săi, această în
credere în victoria cauzei par
tidului in orice împrejurări in
cit se transmite aproape fizic 
celorlalți care-1 urmează cal
mați și disciplinați ca prin mi
nune.

B. DUMITRESCU

c<n-
782

în-
es-

SABIN IONESCO

In ziua festivalului 
pe șantier

Duminică a fost sărbătoare în 
cîmpia Bărăganului. La Fetești 
s-a desfășurat cel de al doilea Fes
tival raional al tineretului. încă 
din zorii zilei, din toate colțurile 
raionului au sosit în orașul Fetești 
reprezentanții tineretului, sportivi, 
echipe cultural-artistice, tineri frun
tași în producție.

Festivalul raional al tineretului 
de la Fetești venea să încununeze 
un bilanț rodnic de muncă. In 
cinstea acestei sărbători utemiștii 
și tinerii din raion, mobilizați de 
organizațiile U.T.M. au răspuns cu 
un entuziasm deosebit chemării par
tidului intensificîndu-și eforturile 
în munca pentru întărirea sectoru
lui socialist al agriculturii și în 
marea operă care a început pentru 
redarea agriculturii de noi supra
fețe de teren. Mobilizați de orga
nizațiile de bază U.T.M. tinerii din 
raionul Fetești, constîtuiți în tabere 
de muncă voluntară, au însilozat 
în cinstea celui de al doilea Festi
val raional 6.200 de tone de siloz, 
au recoltat 50 de hectare cu po
rumb. In campania de vară ute
miștii, tinerii și pionierii au pre
dat statului cantitatea de 65.00C 
kg. boabe grîu din spicele culese 
de pe cîmp. Dar cea mai mare 
contribuție în această ultimă peri
oadă au adus-o tinerii din raio
nul Fetești muncind voluntar pe 
șantierele Luciu-Gurgeni, Iezer șl 
Bordușani. Piuă în ajunul Festiva-

lului pe aceste șantiere au muncit 
voluntar 5.000 de tineri din ra
ionul Fetești realizînd fiecare cîte 
10 metri"” cubi de pămînt. In mod 
deosebit s-au evidențiat organiza
țiile de bază din gospodăriile a- 
gricole colective Vlădeni, Cegani, 
Perișoru, Ogoarele, l.C.A.R. Măr- 
culești și Jegălia.

Munca entuziastă a tinerilor din 
raionul Fetești în cinstea celui de 
al doilea Festival raional a fost 
însoțită de cîntec și voie bună. 
In cadrul fazelor comunală și in- 
tercomunale care au precedat cel 
de al doilea Festival raional s-au 
antrenat peste 2.000 de tineri în 
formațiile artistice de amatori și 
în echipele sportive. Deschizînd 
cel de al doilea Festival raional 
al tineretului din raionul Fetești 
tovarășul Niculae Constantin, pri
mul secretar al Comitetului raio
nal U.T.M,, a comunicat celor pre- 
zenți că numeroase organizații de 
bază U.T.M. ca cele din Vlădeni, 
Bordușani, Maltez, Pietroiu și al
tele nu vor fi prezente la festivi
tăți. De ce? Pentru că în adunările 
generale fulger care au avut loc 
sîmbătă seara mii de utemiști și 
tineri au luat hotărîrea de a săr
bători prin muncă cel de al doilea 
Festival raional al tineretului. Fo- 
losindu-se de timpul prielnic, unii 
au mers în această zi la cules 
porumb iar alții au lucrat volun
tar pe șantierele de îndiguiri. j

Pregătiri pentru 
centenarul 

mărcii poștale 
romînești

Palatul Poștelor din București 
se amenajează In vederea ma
nifestărilor care vor avea loc cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de 
la emiterea primelor mărci poșta, 
le romînești. Cu prilejul Centena
rului mărcii poștale romînești aici 
va fi deschisă intre 15-30 noiem
brie cea mai mare expoziție fila
telică cunoscută pină acum in 
țară. In afară de colecțiile cele 
mal valoroase ale țării noastre cor 
mai fi prezentate colecții oficiale 
de mărci poștale ale administra, 
(iilor poștale din Belgia, . R. P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. P. 
Chineză, Danemarca, Finlanda, 
R. P. F. Iugoslavia, R. P. Polonă, 
Suedia, R. P. Ungară și alte țări. 
S-au primit, de asemenea, cereri de 
participare din partea unor muzee 
poștale, imprimerii de timbre și case 
comerciale filatelice cu renume mon
dial, precum și a unor cunoscuțl 
colecționari din Anglia, Austria 
Belgia, R. P. Bulgaria, R. P. Chi
neză, Danemarca, Elveția, Finlan. 
da, Franța, R. D. Germană, R. Fi 
Germană, Italia, R. P. F. lugo- 
slaviă, Japonia, Olanda, R. P. Pat 
lonă, Portugalia, S.U.A., Suedia 
U.R.S.S. și R. p. Ungară,

Amploarea acestei expoziții este 
relevată in numeroase publicații 
de peste hotare. Numeroase re. 
ciste de specialitate printre care 
C Echo de la timbrologie (Franța), 
Filatelie (R. Cehoslovacă), Bolle- 
ttino Filatelico (Italia), Filatellsta 
(R. P, Polonă), Sammler Dienst 
(R. F. Germană), Filateliei Szem- 
le (R. P Ungară) și British Phi- 
lateli Magazine au publicai studii, 
informații, note și fotografii des. 
pre mărcile poștale ce vor fi pre
zentate la București.

(Agerpres)



COCKTAIL
cu prilejul celei de a 9-a aniversări_a 

proclamării Republicii Democrate Germane

Cuoîntarea
tovarășului Chivu Stoica

(Urmare din pag. I-a)

cu toată hotărîrea declarația guvernului Republicii Democrate 
Germane din 4 septembrie 1958 cu privire la încheierea neîntîr- 
ziată a Tratatului de Pace cu Germania, convinși fiind că 
aceasta va grăbi împlinirea dorinței arzătoare, legitime a po
porului german de a-și vedea patria reunită într-un stat pașnic 
și democratic.

Poporul romîn, direct interesat în încheierea unui Tratat de 
Pace care să pună capăt încercărilor imperialiste de a face din 
Germania occidentală forța de șoc într-un război atomic contra 
țărilor socialiste, dă o înaltă apreciere contribuției guvernului 
Republicii Democrate Germane la întărirea păcii în Europa și în 
lumea întreagă.

Ridic, dragi tovarăși paharul pentru pacea și viitorul fericit al 
poporului german într-o Germanie unită, democratică și pașnică ! 
Pentru noi succese ale harnicului popor din Republica Democrată 
Germană în opera de construire a socialismului! Pentru tovarășul 
Wilhelm Pieck, președintele Republicii Democrate Germane! 
Pentru Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania și primul său secretar, tovarășul Walter Ulbricht! Pentru 
Guvernul Republicii Democrate Germane și tovarășul Otto Gro- 
tewohl, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane!

Trăiască și înflorească prietenia dintre Republica Populară Ro
mînă și Republica Democrată Germană!

Trăiască și să se întărească neîncetat puternicul lagăr al păcii 
și socialismului în frunte cu marea Uniune Sovietică 1

Cuoîntarea

Constructorii întreprinderii f 
montaje conducte magistrale < 
de gaze de pe șantierul nr. 3 1 
Oituz depun eforturi susținute 1 
pentru a-și îndeplini și de- 1 
păși angajamentele luate în • 
cinstea „Zilei Petrolistului".1. 
Lucrările de instalare a con- • 
ductei se apropie de sfîrșit ur- 
mind ca in curind să se facă 1 
proba de presiune.

In fotografie : Traversări ae-1 
riene peste" riul Oituz.

ambasadorului Wilhem Bick

Cu prilejul Lunii prieteniei
romino - sovietice

Vizitele delegației sovietice care participă 
la sărbătorirea Lunii prieteniei romino-sovieticea ■

Marți dimineața, membrii dele
gației sovietice în frunte cu G. G. 
Sotnikov, vicepreședinte al Consi
liului Economiei Naționale al o- 
rașului Moscova, vicepreședinte al __ _ „
conducerii Asociației de prietenie silfului *GeneraT* ArTl.u's?a~7ă- 

cut cunoscut programul manife
stărilor ce au loc în toată țara cu 
prilejul sărbătoririi Lunii priete
niei romîno-sovietice.

In numele delegației sovietice a 
luat cuvîntul G. G. Sotnikov care 
a mulțumit pentru calda primire 
făcută membrilor delegației și a 
transmis salutul conducerii Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne 
adresat A.R.L.U.S.-ului. Tot cu 
acest prilej, G. G. Sotni-

sovieto-romîne care participă la 
sărbătorirea Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice în țara noastră au 
făcut o vizită la Consiliul General 
A.R.L.U.S

Oaspeții au fost primiți de 
membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., de activiști ai 

A.R.L.U.S.-uIui.
Acad. P. Constantinescu-Iași a 

informat pe oaspeți despre activi
tatea pe care o desfășoară

(Urmare din pag. I-a)

toare ta munca lor dedicată desăvîrșirii victoriei socialismului, 
în R.D. Germană a fost Înlăturată definitiv tirania și dictatura 
sîngeroasă a monopoliștilor, a latifundiarilor și a militariștilor și 
a fost instaurată pe veci puterea cu adevărat democractică a 
muncitorilor și țăranilor.

Ambasadorul R.D. Germane a arătat în continuare ca in con
trast cu politica de construcție pașnică ce se desfășoară ta R.D. 
Germană, guvernul militarist clerical de la Bonn intenționează 
să desăvîrșească înarmarea atomică a Bundeswehr-ului. Imperia
lismul german se vădește a fi cel mai apropiat aliat al capita
lului monopolist american.

Criminalii celui de-al doilea 
cu sila R.D. Germană ta statul 
forța întreaga Germanie într-o 
al Atlanticului de Nord.

R.D. Germană a încercat de

războl mondial vor să cuprindă 
de la Bonn și să transforme cu 
bază de atac a blocului agresiv

R.D. Germană a încercat de repetate ori să realizeze unitatea 
Germaniei pe cale pașnică și democratică, prezentînd propuneri în 
vederea creării unei confederații între cele două state germane, 
în vederea instituirii unei zone dezatomizate și a încheierii unui 
tratat de pace cu Germania. R. D. Germană știe că vorbește și 
în numele forțelor patriotice din Germania de vest care iau ati
tudine energică împotriva politicii imperialiste și militariste a 
guvernului de la Bonn.

în încheiere, ambasadorul R.D. Germane a spus:
Să luăm și să ridicăm și mai sus în mîinile noastre tari și 

sigure steagul prieteniei noastre. Permiteți-mi ca să ridic paharul 
în cinstea prieteniei trainice și a colaborării dintre R.D. Ger
mană și R.P. Romînă în cinstea puterii de neînfrînt a lagărului 
socialist și în cinstea luptei victorioase pentru păstrarea păcii.

Informație
Ziarista franceză Genevieve Ta- 

bouis care se află în țara noa
stră la invitația I.R.R.C.S. a avut 
întrevederi la Consiliul de Miniș
tri cu acad. Atanase Joja, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul Invățămîntului și 
Culturii, și Gaston Marin, preșe
dintele Comitetului de stat al pla
nificării ; la Institutul romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea cu acad. M. Ralea, președin
tele Institutului și Al. Buican, vi
cepreședinte. De asemenea oaspe
tele a avut întrevederi cu C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, președin
tele Asociației juriștilor din 
R.P. Romînă, membru ta Prezi
diul Marii Adunări Naționale și 
Gabriela Bernachi, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Fe
meilor, deputat în Marea Adunare 
Națională.

Ziarista franceză a vizitat Com
binatul poligrafic „Casa Scîn- 
teii“, muzeul de artă al R. P. 
Ro-mîne, Institutul de geriatrie, 
castelul Pelișor și palatul Mogo- 
șoaia.

Pe urmele materialelor publicate

Trăsătura caracteristici a fiecărui 
tînăr muncitor trebuie să fie atitudinea 

socialistă fată de muncă
In ziarul „Scînteia tinerelului" 

nr. 2855 (16 iulie 1958) artico
lul „Trăsătura caracteristică a 
fiecărui tînăr muncitor trebuie să 
fie atitudinea socialistă față de 
muncă", după ce enumera o se
rie de succese ale tinerilor sîr- 
guincioși din uzina „Mao Țze- 
dun" din Capitală, analiza pe 
larg activitatea acelor tineri care 
nu știu să prețuiască timpul de 
muncă, absentează fără motiv, 
jac risipă de material, nu dau 

atenție curățirii și îngrijirii ma
șinilor etc.

De la apariția acestui articol 
au trecut mai bine de două luni. 
Multe s-au schimbat de atunci în 
secția Mecanică a uzinei, secție a 
tineretului Imediat după apariție 
articolul a fost prelucrat cu toți 
tinerii din secție. El a fost comen
tat de numeroși muncitori tineri 
și vîrstnici din uzină. Intr-o a- 
dunare U.T.M. s-a explicat cu 
cifre grăitoare ce reprezintă pen
tru un tînăr muncitor pierderea a 
cinci minute din producție. Cu 
acest prilej s-a spus că pentru un 
tînăr încadrat, de pildă, la cate
goria a IV-a de salarizare; cinci 
minute de chiul echivalează cu 
pierderea banilor pentru tramvai 
(dus și întors) pe o zi. S-a mai 
arătat ce pagube produce ruperea 
unui cuțit de strung, a unei freze 
etc.

Tinerii criticați în articol au fost 
satirizați și de către posturile u- 
temiste de control, unde li s-au a- 
rătat și alte lipsuri. Absențele ne
motivate ale acestora au devenit 
din ce în ce mai rare ; la fel și 
întîrzierile de la lucru. In prezent, 
tineri ca Alexandru lonescu, lăcă
tuș, Dumitru Pîrvu, lăcătuș și 
Virgil Giugulea, strungar, criti
cați în articol că-și irosesc timpul 
cu diverse plimbări prin uzină, 
au devenit fruntași ai secției.

Cu ajutorul organizației de par
tid a fost inițiat în uzină un ciclu 
de conferințe cu caracter educa
tiv, care s-a bucurat de un mare 
interes din partea muncitorilor ti
neri. Prima conferință a fost ți
nută de tovarășul director general 
al uzinei Alexandru Gomoiu. In 
cadrul acestor conferințe s-a dis
cutat și despre importanta păstră
rii avutului obștesc, factor impor
tant în dezvoltarea societății 
noastre.

In urma articolului apărut, ana- 
lizîndu-se activitatea desfășurată 
de secretarul organizației U.T.M. 
de secție, loan Apostolescu, in în
tărirea disciplinei și educării tine
retului în spiritul noii atitudini 
față de muncă, a fost găsită nesa
tisfăcătoare. Pentru munca sa 
slabă, lipsită de exigență, ute- 
mistul Ioan Apostolescu a primit 
vot de blam cu avertisment pe 
linie de organizație. De asemenea

i s-a prelungit stagiul de candi
datură de partid cu încă 6 luni, 
în locul său a fost ales un alt 
secretar.

Cu toate succesele dobîndite în 
secția Mecanică, secție a tineretu
lui a uzinei „Mao Țze-dun", obiec
tivul principal arătat de articol 
n-a fost însă realizat în întregime. 
Nu s-a reușit încă să se creeze 

îns ă în suficientă măsură o pu
ternică opinie de masă împotriva 
tinerilor indisciplinați în muncă, 
împotriva celor ce risipesc mate
riale sau dau încă produse de 
proastă calitate. Pe drept cuvînt 
se întreabă unii utemiști de ce nu 
se iau drastice măsuri împotriva 
tinerilor strungari Nicolae Simion 
și Ion Dumitru, care n-au învățat 
încă aproape nimic din cele petre
cute în secție și care continuă să 
lipsească nemotivat de la lucru, 
aducînd „argumentul", de pildă, 
că într-o duminică au fost la o... 
nuntă și de aceea luni n-am putut 
veni la lucru, ca și cum planul

de producție este fixat în funcție 
de petrecerile pe care și le aran
jează fiecare. Sau, cum este per
mis unor tineri ca lancu Jianu să 
mai dea rebuturi și ceilalți tineri 
din jurul său să privească pasivi?

Unii responsabili de brigăzi con
tinuă să ducă o slabă activitate 
în cadrul brigăzilor, scuzînduși 
această atitudine a lor prin lipsa 
de ajutor acordat de către maiștri.

Trebuie apreciat pozitiv faptul 
că comitetul U.T.M. al uzinei 
„Mao Țze-dun" a dat importanță 
celor sezisate de ziarul „Scînteia 
tineretului" și că a pornit la in
tensificarea muncii politice în rîn- 
durile tinerilor muncitori. Acțiunea 
trebuie Insă continuată cu perse
verență, pentru ca toți tinerii u- 
zinei să manifeste o atitudine îna
intată față de muncă, să contri
buie din toate forțele lor la ridi
carea productivității muncii și la 
reducerea prețului de cost al pro
duselor uzinii.

I. ISA! A
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A.R.L.U.S.-ul pentru popularizarea kov a adresat Consiliului General 
în țara noastră a mărețelor rea- A.R.L.U.S. o invitație de a trimite 
lizări ale Uniunii Sovietice și a o delegație în Uniunea Sovietică 

care să participe la manifestările 
premergătoare zilei de 7 Noiem
brie și la demonstrația de la 
cova cu prilejul celei de-a 
aniversări a Marii Revoluții 
cialiste din Octombrie.

La primire a fost de față 
Uiin, secretar al 
U.R.S.S la București.

★
In cursul după-amiezii, membrii 

delegației au vizitat Muzeul 
istorie a partidului, jar seara 
vizionat un program de filme 
mînești, prezentate în cinstea 
de Direcția difuzării filmelor.

politicii sale de pace.
Tov. E. Rodan, secretar al Con-
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Vizitele delegației Seimului
p POLONE

Manifestări culturale 
și artistice in Capitală 

și în țară

Primirea la Prezidiul Marii Adunări
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, tovarășul Ion 
Gh. Maurer, a primit marți la a- 
miază la Prezidiul Marii Adunări 
Naționale pe membrii delegației 
Seimului R. P. Polone, în_ frunte 
cu mareșalul Seimului, 
Wycech.

La primire au fost de 
varășii, Gheorghe Stoica, 
rul Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Petre Drăgoescu, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Mihai Gh. Bujor, acad, 
prof. Petre Constantinescu-Iași și 
Filip Geltz, membri în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale.

Parlamentarii polonezi au fost 
însoțiți de ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R P. 
Polone la București, Jariusz 
Zambrowicz.

Intr-o atmosferă prietenească, 
conducătorul delegației Seimului 
R. P. Polone, mareșalul Seimului 
Czeslaw Wycech a împărtășit im
presii în legătură cu vizita dele
gației parlamentare poloneze în 
țara noastră. Primirea care ni s-a 
făcut la sosirea noastră în Romî
nia, a subliniat conducătorul de
legației parlamentare poloneze, ca 
și prietenia frățească cu care am 
fost înconjurați în tot timpul vizi
telor noastre, atît în orașele cît 
și în satele dvs., ne-a impresio
nat profund. Am fost impresionați, 
de asemenea, de ritmul impetuos 
de dezvoltare a economiei naționa
le a Romîniei. După cum este 
știut, atît Polonia cît și Romînia 
au avut de îndurat ani de-a rîn- 
dul o nemiloasă asuprire care a 
întîrziat cu mult dezvoltarea celor 
două țări. Acum, atît dvs. cît și 
noi, construim socialismul, luptăm 
cu hotărÎTe pentru propășirea ță
rilor și bunăstarea popoarelor 
noastre.

O problemă fundamentală pen
tru popoarele noastre este dezvol
tarea industriei. Noi am fost în 
aceste 
voltări 
ultimii 
voltat impetuos vechile fabrici și 
uzine, c 2? —-•
au apărut 
striale. Ceea ce am văzut în Bucu
rești ca și la Ploești, Constanța 
și Orașul Stalin sînt realizări mari 
care constituie pe drept cuvînt o 
adevărată mindrie pentru poporul 
dvs.

Ați obținut, de asemenea, mari 
progrese în domeniul socializării 
agriculturii. La întoarcerea noa
stră în patrie noi vom împărtăși 
pe larg din bogata dvs. experien
ță în acest domeniu. In Polonia 
noi am obținut rezultate însemna
te în sporirea producției agricole, 
dar nu avem încă rezultatele dvs. 
in domeniul socializării agricul
turii.

In timpul călătoriei noastre în 
Romînia, am avut prilejul să vi
zităm, de asemenea, instituții cul
turale și de învățămînt — sectoa
re în domeniul cărora au fost ob
ținute remarcabile realizări, am 
fost fermecați de muzica populară 
romînească

Amploarea pe care au luat-o 
construcțiile de locuințe la orașe 
ca și la sate, demonstrează grija 
permanentă a regimului democrat- 
popular pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai al maselor. 
Faptul că această preocupare se 
găsește în centrul atenției orga
nelor puterii de stat, a reieșit clar 
și din discuțiile pe care le-am 
avut cu activiști de partid și ai 
sfaturilor populare.

Referindu-se în continuare la 
importanța schimburilor de dele
gații parlamentare pentru cunoa-

Czeslaw

față to- 
secreta-

zile martorii uriașei dez- 
a industriei în țara dvs. In 
ani, în Romînia s-au dez-

s-au construit altele noi, 
noi ramuri îndu-

Primirea la
Adunări

Marți după amiază la Palatul 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, membrii Biroului Marii 
Adunări Naționale, tovarășii Con
stantin Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale, Petre 
Drăgoescu și Tiță Florea, vicepre
ședinți și reprezentanți ai comi
siilor permanente ale Marii Adu
nări Naționale s-au întîlnit cu 
membrii delegației Seimului R. P. 
Polone care ne vizitează țara, în 
frunte cu mareșalul Seimului, 
Czeslaw Wycech.

Naționale
șterea reciprocă și întărirea păcii 
și prieteniei între popoare, mare
șalul Seimului R. P. Polone, Czes
law Wycech, a spus printre alte
le: Intre popoarele noastre a exi
stat întotdeauna o strinsă prie
tenie. Cu atît mai puternică este 
această prietenie' astăzi, în con
dițiile în care ambele noastre țări 
construiesc socialismul. Vizita de
legației parlamentare romîne în 
Polonia ca și vizita de acum a 
delegației parlamentare poloneze 
în Romînia, contribuie la o și mai 
bună cunoaștere a popoarelor noa
stre, la adincirea prieteniei romî- 
no-polone. Prietenia popoarelor 
noastre constituie în același timp 
o contribuție prețioasă la unitatea 
țărilor marelui lagăr al socialis
mului

Problema fundamentală pentru 
dezvoltarea țărilor noastre, și nu 
numai a țărilor socialiste, ci și a 
tuturor popoarelor — a subliniat 
în continuare conducătorul dele
gației parlamentare poloneze — 
o constituie problema păcii. Pa
cea nu poate fi cerută, pentru 
menținerea și apărarea ei trebuie 
să se lupte cu hotărîre. In lupta de 
apărare a păcii, popoarele țărilor 
socialiste au obținut succese im
portante. Și eu cred că putem a- 
firma fără exagerare că dacă pînă 
în momentul de față nu a izbuc
nit cel de-al treilea război mon
dial, aceasta se datorește unității 
și forței lagărului socialist și în 
primul rînd forței Uniunii Sovie
tice.

Statele capitaliste ar dori să 
despartă statele socialiste. Noi cu
noaștem însă trecutul istoric, cu
noaștem prea bine maxima lor — 
„divide et impera". Țările lagă
rului socialist sînt puternic unite, 
nimic nu ne poate despărți.

In încheiere mareșalul Seimu
lui R. P. Polone, Czeslaw Wycech 
a făcut urări pentru dezvoltarea 
Republicii Populare Romîne, pen
tru prietenia trainică romîno-po- 
loneză. Totodată, conducătorul de
legației parlamentare poloneze a 
transmis președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Ion Gh. 
Maurer, cele mai bune urări de 
fericire personală și succese în 
muncă din partea președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Po
lone, Alexander Zawadski.

Râspunzînd, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, tovarășul Ion Gh. 
Maurer, a arătat printre altele că 
tradiționalelor legături de priete
nie romino-poloneze li s-au alătu
rat în zilele noastre noi legături, 
mult mai puternice, izvorite din 
țelurile comune ale celor două 
țări: construirea socialismului și 
apărarea păcii.

Mersul înainte spre socialism 
al țărilor noastre — a subliniat 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale — cunoaște, 
cînd de partea unei țări, cînd din 
partea alteia, însemnate salturi 
înainte. Dacă Îq anumite domenii 
noi sîntem astăzi în urma Polo
niei, sperăm ca mîine să-i fim 
înainte, după cum dacă dv. sîn- 
teți astăzi ln alte domenii în ur
ma noastră, o să ne întreceți, poa
te, într-un viitor apropiat. între
cerea în domeniul construcției so
cialismului, nu produce nici odată 
amărăciune țărilor socialiste. Ori
cine ajunge primul constituie un 
succes al întregului lagăr socia
list.

Ideea olară pe care am des- 
prins-o și care trebuie subliniată 
din spusele mareșalului Seimului 
R. P. Polone — a subliniat în 
continuare tovarășul Ion Gh. Mau
rer — este enorma importanță pe

care o are pentru dezvoltarea tu
turor țărilor socialiste, colabora
rea frățească dintre ele. Explica
rea succeselor noastre, fie ale Po
loniei, fie ale Romîniei, fie ale al
tora dintre țările socialiste se gă
sește în colaborarea frățească a 
țărilor socialiste și în primul rînd 
în sprijinul Uniunii Sovietice. 
Dacă noi, în Romînia, ne gîndim 
la succesele noastre, nu putem să 
nu asociem acestor succese un 
sentiment de recunoștință față de 
toate țările socialiste surori și în 
primul rînd față de Uniunea So
vietică.

în momentul de față, cînd'si- 
tuația internațională este atît de 
complicată, de grea, datorită lip- 
sej de înțelepciune a imperialiști
lor, noi vedem în puterea Uniunii 
Sovietice, și alături de ea în for
ța și coeziunea noastră, a tutu
ror țărilor socialiste, principala 
garanție a independenței și suve
ranității noastre.

Cuvîntul prietenie în țările so
cialiste, a subliniat în continuare 
tovarășul Ion Gh. 'Maurer are un 
puternic conținut.
este prietenă cu 
glia este prietenă 
această prietenie 
curioasă: Dacă 
meri dovezile de . 
veizile de neprietenie dintre ace
ste țări, acestea din urmă sînt cu 
mult mai numeroase.

Socialismul inaugurează între 
state și popoare un nou tip de 
relații, relații de prietenie și col
laborate frățească. Și fără în-

Și America 
Anglia, și An- 
cu Franța dar 
este destul 
ai sta să 
prietenie și do-

de 
nu-

va 
ți

vie-confirma 
colaborării în-

Biroul Marii
Naționale

A asistat ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. 
Polone la București, Janusz Zam- 
browicz. s

In convorbirile prietenești care 
au avut loc cu acest prilej, depu
tății romîni și polonezi s-au in
format reciproc asupra formelor 
de organizare și activității parla
mentare din cele două țări prie
tene.

(Agerpres)

doială, viitorul 
toria înțelegerii 
tre state.

Referindu-se 
înfăptuiri ale poporului nostru în 
ultimii ani, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Națonale a 
arătat că ele sînt o expresie a 
unității moral-politice a poporu
lui nostru, a indisolubilei legături 
dintre partid, guvern și popor. 
Cuvîntul partidului, a subliniat 
tovarășul Ion Gh. Maurer, obiec
tivele partidului, sînt înțelese și 
îmbrățișate cu căldură de toți 
oamenii muncii. Aceasta este 
cred. în momentul de față — și 
o subliniez cu mîndrie — cea mai 
frumoasă imagine a peisajului 
romînesc.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a făcut urări 
pentru sănătatea și fericirea per 
sonală a membrilor delega
ției Seimului R. P. Polone, 
soli ai prieteniei poporului 
polonez față de poporul ro. 
mîn, pentru viitorul strălucit al 
Poloniei populare, pentru lupta 
comună a celor două popoare, 
pentru construirea vieții noi și 
apărarea păcii, pentru întărirea 
celui mai puternic instrument de 
pace, lagărul socialismului.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, tovarășul Ion 
Gh. Maurer a rugat totodată pe 

Polone 
sa pre
stat al 
Zawad-

la importantele

mareșalul Seimului R.P. 
să transmită din partea 
ședintelui Consiliului de 
R.P. Polone, Alexander 
ski cele mai bune urări.

tn Capitală și în întreaga țară 
au loc 
tistice 
Lunii

La 
vietice 
Calimachi, 
Romino-Rus, a conferențiat marți 
despre „Prietenia Romîno-Sovieti- 
că, o prietenie care datează de 
veacuri",

ln sala cinematografului „Ma
xim Gorki" din Craiova s-a des
chis, in prezența unui public nu
meros, Festivalul filmului sovietic 
organizat de consiliul regional 
A.R.L.U.S. și întreprinderea re
gională cinematografică. Cu acest 
prilej a luat cuvîntul Ștefan Ar- 
deleanu, redactor-șef adjunct al 
ziarului „Înainte" din Craiova, 
după care a fost prezentat filmul 
sovietic „Pe donul liniștit".

Tot la Craiova s-a organizat la 
cinematograful „Tinerelului" un 
ciclu de fiime documentare știin
țifice pe tema „Să cunoaștem 
Uniunea Sovietică". Ciclul s-a 
deschis cu filmele „Ermitajul de 
stat", „U.R.S.S. azi", ,(Știința și 
tehnica sovietică".

★
Filarmonica de stat din Cluj a 

prezenat la Casa Universitarilor un 
concert simfonic festiv cu con
cursul violoncelistului Radu Aldu- 
lescu, artist emerit al R. P. Ro
mîne. Sub conducerea dirijorului 
Mircea Cristescu, s-a interpretat 
Uvertura prieteniei romîno-sovie
tice de Mihail Andricu, Simfonia 
concertantă pentru violoncel și or
chestră de George Enescu și Sim- 
foaia I do Dmitri Șostakovici.

(Agerpres)

manifestări culturale și ar- 
prilejuite de sărbătorirea 

prieteniei romino-sovietice. 
Casa prieteniei romino-so- 
din Capitală, tov. Scarlat 

', directorul Muzeului

POSTURILE UTEMISTE DE CONTROL
în lupta pentru apârarca 
și dezvoltarea avutului obștesc

(Urmare din pag. l-a)

ziu stau însă așa. Dacă secția 
turnătorie iși depășește cu regula
ritate 
dacă 
riale 
și in 
rește
Sau un alt exemplu : dacă numai 
la un singur cuptor electric, tine
rii turnători s-ar îngriji să evite 
pierderile de materiale micșorîn- 
du-le cu 3 kg. la fiecare șarjă, 
s-ar putea economisi anual im
portante cantități de metal.

Este necesar ca comitetul U.T.M. 
de la uzina „Boleslaw Bierut" să 
îndrume colectivul postului ute
mist de control să dezvolte, să 
continuie acel început bun în ceea 
ce privește creșterea răspunderii 
tinerilor pentru continua dezvolta
re o proprietății socialiste.

procentul de rebuturi admis, 
consumul specific de mate- 
este depășit cu regularitate 
alte secții, aceasta se dato- 
fără îndoială fi tineretului.

Nu există subiecte ?

cestea, colectivul postului utemist 
de control susține că n-are su
biecte de tratat. De ce n-a arătat 
de pildă, postul utemist de control 
tînărului Marcel Razimba care a 
rebutat luna trecută mai rnulți su
porți pentru ring, că din pricina 
lui intr-o filatură n-au mers poa
te citeva ringuri, producînd ast. 
fel greutăți tinerilor în realizarea 
planului de producție ? Cîte ma
șini de încălțăminte n-or fi stat 
de asemenea din pricină că tine
rii Schneider și Sava Paniilie 
au rebutat mal multe freze pen
tru mașinile de încălțăminte ? 
Piesele rebutate de Andrei Roth 
«întăresc zeci de kilograme 
metal.

Postul utemist de control 
s-a gindlt încă niciodată să __
lizeze cauzele pentru care tinerii 
irosesc materia primă, rebutînd 
numeroase piese, risipind astfel 
avutul obștesc, propunînd în a- 
celași timp organizației U.T.M. 
să se ocupe de ridicarea califică
rii tinerilor, de înființarea cursu
rilor de minim tehnic etc. Toate 
acestea trebuie să constituie o 
preocupare principală în activita- 
iea viitoare a postului utemist de 
control de la întreprinderea Teh- 
no-metal".

de

nu 
ana-

scoa-

mai 
care

în curtea întreprinderii „Tehno- 
metal“ sînt înșiruite de o parte 
și de alta a aleii citeva gazete de 
perete. Printre acestea și gazeta 
postului utemist de control. In 
contrast cu celelalte, ea este însă 
goală. După ce a stat mai multe 
săptămîni neschimbată, „deoarece 
n-am avut subiecte" — spun to
varășii din colectiv, au fost 
se și ultimele materiale.

Oare intr-adevăr să nu 
existe subiecte, probleme de
posturile utemiste de control de 
la „Tehno-metal“ să se ocupe ?

Lîngă intrarea secției strungă- 
rie se află vitrina de rebuturi. 
Aici sînt expuse mai multe rebu
turi și numele autorilor lor. Pos
tul utemist de control n-a luat a- 
titudine împotriva acestora.

întreprinderea „Tehno-metal'’ 
produce piese de schimb pentru 
industria ușoară, piese care cer o 
înaltă precizie în executare. După 
cum arată vitrina de rebuturi ti
nerii nu dau întotdeauna atenția 
cuvenită calității produselor. Dar 
nu numai atit. Foarte rnulți tineri 
nu îngrijesc mașinile din care 
cauză acestea se defectează. Fra
ții Tabacu și Ion Samoilă, confec
ționează în întreprindere diferite 
piese particulare, sustrăgînd din 
materialele necesare confecționă
rii diferitelor piese. Cu toate a-

Regrete...
De mult, nu se mai știe precis 

cînd, la filatura și țesătoria „Da
cia" a existat uu post utemist de 
control care avea o gazetă : „Vor
bește P.U.C.".

în desfășurarea normală a pro
cesului de producție, în apărarea 
și dezvoltarea avutului obștesc, a- 
cest post de control își avea rolul 
său. Șeful schimbului I de la sec
ția filatură, inginerul R. Ilie își 
amintește cu plăcere de el.

„Cînd se iveau defecțiuni la 
mașini și mecanicii nu interve- 
neau lăsind să stagneze producția, 
să se piardă zeci de metri de fire 
și țesături, gazeta postului lua a- 
titudine împotriva celor în cauză. 
Apoi mi-aduc aminte de campa
nia ce a desfășurat-o în legătură 
cu deșeurile de bumbac aruncate 
pe jos și care în felul acesta se 
pierdeau. Și în cîte alte probleme 
ale dezvoltării proprietății socia
liste nu a dat postul utemist de 
control un ajutor substanțial ?

Aspecte negative de genul celor 
enumerate aici mai întîlnești și 
astăzi la noi. Dar un post utemist

de control capabil să abordeze 
aceste probleme nu mai există.,. 
Păcat".

Locțiitoarea secretarei comite
tului U.T.M., tovarășa Lomnășanu, 
ne informează că totuși în între
prindere există... două posturi u- 
temiste de control — unul la țe- 
sătorie și altul la filatură, la 
schimbul III. Are loc însă pe ur
mă o discu)ie care schimbă situa
ția. Responsabila postului de la 
țesătorie, tov. Eleonora Avasiliviei 
povestește cu candoare :

— Păi nu mai avem poet. A- 
cum vreo două luni ne-a dispărut 
gazeta, ața că...

— Cine a luat-o ?
— Ei, dacă am ști...
Nici celălalt post nu : 

Tovarășa Lomnățeanu 
oarecare lumină asupra

— La noi în fabrică 
iește.

Dacă într-adevâr gazetele au fost 
luate de zidari de pe pereți acum 
două luni de zile înseamnă că va
rul încă nu s-a uscat...

Așa se face că posturile ute
miste de control nu mai există. 
Ceea ce mai există, este însă nepă
sarea condamnabilă a utemițtilor 
din cadrul posturilor utemiste de 
control, a celor din comitetul or
ganizației de bază U.T.M. Mai toți 
recunosc necesitatea posturilor ute
miste de control și regretă că a- 
cestea nu-și mai trăiesc ’ ~
gretă însă și nimic mai

★
Activitatea slabă a 

utemiste de control 
prinderile „Tehno-metal", „Da
cia" și uzina „Boleslaw Bierut" 
din Capitală se datorește faptu
lui că acestea nu sînt îndruma
te temeinic de către organizațiile 
U.T.M. asupra modului cum 
să-și desfășoare activitatea.

Așa se explică de ce colecti
vele posturilor utemiste de con
trol amintite nu se ocupă în 
mod sistematic de problemele 
de bază ale păstrării și dezvol
tării avutului obștesc, ci îți des
fășoară activitatea la voia întîm- 
plării.

Colectivele posturilor utemiste 
de control din întreprinderile 
„Dacia" „Boleslaw Bierut" și 
„Tehno-metal" din București au 
datoria să-și îndrepte atenția în 
viitor în primul rînd în spre apă
rarea și dezvoltarea apărării 
avutului obștesc. Aceasta e prin
cipala lor datorie.

are ga«etâ. 
aruncă o 
lucrurilor, 

se văru-

viața. Re- 
mult.

posturilor 
din între-



Puterile occidentale nu doresc 
încetarea experiențelor 

cn arma nucleară
lui A. A

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 7 octombjie 
a avut loc la New York o con
ferință de presă în cadrul căreia 
a făcut o declarație A. A. Gromî
ko, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., șeful delegației sovietice 
la a 13-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Ocupîndu-se pe 
larg de problema încetării experi
ențelor cu arma atomică și cu hi
drogen — una din problemele cele 
mai importante ale actualei se
siuni a Adunării Generale — A. A. 
Gromîko a subliniat că puterile 
occidentale, ignorînd cererile po-' 
poarelor din întreaga lume, sabo
tează înfăptuirea acestei măsuri. 
Judecind după cunoscutele decla
rații ale guvernelor S.U.A. și Ma
rii Britanii, a declarat A. A. Gro
mîko, acestea nu vor nici pe vii
tor să-și ia angajamentul de a 
înceta experiențele cu arma nu
cleară.

Cuvîntările rostite la actuala se
siune a Adunării Generale de con
ducătorii delegațiilor americană și 
engleză, a continuat A. A. Gromî
ko, confirmă că în realitate aceste 
guverne nu doresc cîtuși de pu
țin încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară.

Ocupîndu-se de propunerea gu
vernului sovietic ca apropiata con
ferință de la Geneva să aibă loc 
la nivelul miniștrilor Afacerilor 
Externe, șeful delegației sovietice 
și-a exprimat speranța • că guver
nele S.U.A. și Angliei vor avea o 
atitudine pozitivă față de această 
propunere, deoarece este greu ca 
să se facă declarații despre nă
zuința de a contribui la un acord 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu armele sus-menționate și 
simultan să nu se accepte confe
rința miniștrilor sau să se amîne

Conferința de presă a
această conferință 
rite pretexte.

Șeful delegației sovietice a vor
bit, de asemenea, despre planurile 
de creare a așa-numitelor forțe 
armate ale O.N.U.

După toate aparențele, a spus 
el, guvernul S.U.A. și-a propus 
să obțină cu orice preț adoptarea 
într-o formă sau alta a planului 
de creare a așa-numitelor forțe 
armate ale O.N.U. După cît se 
pare, anumite cercuri din S.U.A. 
atribuie o mare însemnătate ace
stei probleme.

In mod vădit, pentru a deruta 
pe oamenii naivi, a fost născocită 
chiar o nouă denumire pentru a- 
ceste forțe armate, și anume „for
țele păcii".

In realitate însă, este vorba de 
a crea forțe armate de care ar 
dispune de fapt S.U.A. și parte
nerii lor din cadrul blocului agre
siv al Atlanticului de nord.

invocînd difer

Gromîko

Apelul 
secretariatului 
Consiliului 
Mondial al Păcii
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Ce nu vrea să înțeleagăv
Eisenhower

I

I
I

Există de mai multă vreme, 
printre metodele puțin onora
bile cu care operează Depar
tamentul de Stat al S.U.A. și 
așanumita metodă a încîlcirii 
lucrurilor cît mai mult posibil, 
astfel ca politica externă a 
S.U.A. atît de compromisă în 
întreaga lume să pară că este... 
nevinovată și plină de grijă 
pentru pacea lumii. O aseme
nea atitudine de înșelare, evi
dențiază in ultimele zile De
partamentul de Stat al S.U.A., 
ori de cite ori își afirmă po
ziția sa 
grave 
Așa după cum s-a văzut 
răspunsul dat de N. S. 
ciov la o întrebare pusă 
corespondent al agenției 
chiar Eisenhower, în 
conferinței de presă din 1 oc
tombrie denaturează evenimen
tele din regiunea Extremului 
Orient, amestecind două pro
bleme distincte .- războiul civil 
din China, desfășurat între po
porul chinez și clica ciankai- 
șistă, cu conflictul dintre R. P. 
Chineză și Statele Unite, în ur
ma ocupării de către forțele 
armate americane a Taivanului 
și a insulelor Penhuledao. 
Pentru orișicine este evident 
că Statele Unite, prin ameste
cul lor în treburile interne ale
Chinei populare, 

prin faptul că 
au invadat și o- 
cupat Taivanul, 
insulele Penhu
ledao fi strîm
toarea Taivan au 
dune împotriva 
veran fi independent, cum este 
Republica Populară Chineză. 
La masa trutativelor care au 
loc la Varșovia între R. P. Chi
nezi fi S.V.A., tocmai despre 
această problemă este vorba, fi 
nu despre altceva.

Statele Unite vor trebui in 
cele din urmă să părăsească 
teritoriile ocupate, deoarece a- 
ceasta este voința poporului 
chinez, dreptul lui legitim. A- 
ceasta este fi unica rezolvare 
a conflictului chino-aimerican. 
Nici o încercare de amenința
re, ori de țantaj, nu poate in
timida poporul chinez. In caz 
că Statele Unite vor dezlănțui 
un război împotriva R. P. Chi
neze, Uniunea 
veni în ajutorul

Există însă și 
care reprezintă 
cu totul distinctă de cea a con
flictului chino-american, ivit 
în urma agresiunii S.U.Ă. îm
potriva H. P. Chineze. Este 
vorba de faptul că Statele Uni
te s-au amestecat în treburile 
interne ale Chinei, încercînd 
să impună poporului chinez o 
clică de făliți, în frunte cu 
Cian Kai-și care, doar prin 
forța armelor americane se 
mai află în Taivan, Fără îndo
ială că dacă nu ar fi existat 
forțele armate americane, care 
să păzească clica ciankaișistă, 
aceasta de mult ar fi fost 'alun
gată din Taivan și celelalte 
insule. Nu mai mult decît cu 
un an în urmă ambasada-ame- 
rioană din Taipe a fost devas
tată de populație. Chiar ziarul 
american „A’ew York Herald 
Tribune" din 26 septembrie a- 
firma că „fără sprijinul ameri
can, întregul pretext Formoza 
s-ar prăbuși peste noapte și lu
mea ar fi eliberată de o mare 
piedică în calea păcii". Cu alte 
cuvinte „pretextul Formoza" 
nu reprezintă altceva decît 
cramponarea cercurilor agresi
ve americane de politica lor

: față de evenimentele 
din Extremul Orient, 

și din 
Hruș- 
de un 
TASS, 
cadrul

falimentară, tn încercarea de 
a impune poporului chines • 
clică alungată.

O nouă dovadă a faptului că 
guvernul chinez consideră con
flictul cu clica lui Cian Kai-și 
ca pe o problemă strict inter
nă a Chinei este apelul adresat 
de Ministerul Apărării al R.P. 
Chineze compatrioților din 
Taivan. Guvernul chinez, din 
considerente umanitare, a ordo
nat unităților de pe frontul 
Fuțzian să înceteze temporar 
bombardamentul de artilerie, 
care avea un caracter de pe
depsire, pentru provocările din 
ultima vreme ale clicii ciankai- 
șiste. Astfel R.P. Chineză a ho- 
tărît să deblocheze Tzinmîndao 
și a permis populației insulei 
să se aprovizioneze, cu condi
ția ca americanii să nu înso
țească vasele chineze. In același 
timp apelul adresat de Pin De- 
liuai are o mare însemnătate, ; 
deoarece urată din nou dorin
ța guvernului R.P. Chineze de 
a duce tratative cu reprezen
tanții populației din Taivan 
pentru a pune capăt războiu
lui civil care a început încă 
în urmă cu 30 de ani. Se do
vedește încă odată cu cîtă gri
jă și responsabilitate pentru 
pace acționează guvernul R.P. 
Chineze.

comis o agre- 
unui itat su-

Sovietică va 
ei.
celălalt aspect, 

o problemă

că fi 
acea-

Dar iată 
da data 
sta a ieșit la 
iveală caracterul 
inuman fi cinic 
al clicii cian- 
cum anunță a- 

din

Nimeni nu poate afirma cu cer
titudine, a declarat A. A. Gromîko, 
că dacă în momentul de față ar fi 
existat forțe O.N.U de genul ce
lor propuse să fie organizate a? 
cum, în prezent pe teritoriul Li
banului și Iordaniei nu s-ar găsi 
aceiași soldați americani și en

glezi purtînd embleme ale O.N.U. 
Și oare s-ar fi schimbat substan
țial situația dacă în locul solda- 
ților americani și englezi, acolo 
s-ar fi găsit soldați ai altor par
ticipant la blocurile agresive ale 
puterilor occidentale ? Situația tot 
nu s-ar fi schimbat.

In încheiere, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. a decla
rat că Uniunea Sovietică obiec
tează cu hotărîre împotriva pro
punerii guvernului S.U.A. de a 
fi create forțe armate ale O.N.U. 
ca fiind în contradicție cu Carta 
O.N.U., cu principiile de pace ale 
acestei organizații și cu interesele 
păcii.

Cu prilejul vizitei lui K. E. Voroșilov în Afganistan 

Comunicatul comun sovieto-afgan 
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite Comunicatul co
mun sovieto-afgan cu privire la 
vizita în Afganistan a lui K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. în 
care se spune :

Părțile au remarcat realizările 
pozitive obținute în domeniul 
colaborării economice și tehnice 
sovieto-afgane și al comerțului și 
au exprimat convingerea că aceste 
relații, precum și legăturile cul
turale dintre cele două țări se vor 
dezvolta necontenit.

în timpul întîlnirilor și convor
birilor care s-au desfășurat într-un 
spirit de prietenie și cordialitate 
a avut loc un schimb de păreri 
asupra celor mai importante pro
bleme ale situației internaționale 
și relațiilor sovieto-afgane. Cu a- 
cest prilej s-a constatat din nou 
că pozițiile celor două țări în a- 
ceste probleme, bazate pe princi
piile de la Bandung Carta

O.N.U., sînt apropiate și cores
pund în multe puncte de vedere.

Cele două părți au subliniat cu 
satisfacție că vizita în Afganistan 
a lui K. E. Voroșilov și a persoa
nelor care l-au însoțit a consolidat 
și mai mult relațiile de prietenie 
sovieto-afgane care constituie un 
exemplu de colaborare cu succes 
a țărilor cu sisteme politice și so
ciale diferite.

STOCKHOLM 
Ziarul „Ny Dag" 
lui secretariatului 
Mondial al Păcii intitulat: 
FIE MICȘORATĂ l.._. 
REA IN EXTREMUL ORIENT, 
SĂ FIE LICHIDATA PRIMEJ
DIA UNUI RĂZBOI MON
DIAL".

In apel se spune: „Amestecul 
persistent al Statelor Unite în 
treburile interne ale Chinei și o- 
cuparea de către forțele armate 
a regiunii strîmtorii Taivan in
tensifică încordarea în Extremul 
Orient.

Opinia publică mondială își dă 
în prezent seama că cheia spre 
pace în această regiune este re
tragerea trupelor americane.

Cerem ca guvernul Statelor 
Unite să țină seama de opinia 
publică mondială și să renunțe 
la această politică primejdioasă.

Ne adresăm tuturor comitetelor 
naționale ale partizanilor păcii și 
tuturor forțelor iubitoare de pace 
chemindu-le să acționeze împreu
nă cu toți oamenii doritori de 
pace de pe globul pămîntesc și 
să desfășoare o puternică campa
nie care să aibă drept scop 
curmarea amestecului american 
în treburile interne ale Chinei, a 
provocărilor războinice americane 
și acțiunilor agresive și obținerea 
retragerii imediate a tuturor for
țelor americane din strîmtoarea 
Taivan. Numai astfel poate fi 
slăbită încordarea în această re
giune și lichidată primejdia unui 
război mondial".

7 (Agerpres). 
a publicat ape- 

Consiliului 
u.ui: „SA 
INCORDA-

BERLIN 7. Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 7 octombrie 
a avut loc la Opera de Stat din 
Berlin adunarea festivă consacrată 
celei de-a 9-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate

rama
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite telegrama adre
sată lui Wilhelm Pieck, Walter 
Ulbricht și Otto Grotewohl de că
tre N. S. Hrușciov și K. E. Voro
șilov, în care se spune :

De la constituirea ei, Republica 
Democrată Germană pășește în 
primele rînduri ale țărilor iubitoa
re de pace care și-au unit efortu
rile în lupta împotriva încercărilor 
forțelor agresive de a dezlănțui un 
nou război mondial. Prin lupta 
sa activă împotriva înarmării ato
mice a Germaniei occidentale, 
pentru asigurarea păcii în Europa 
și sprijinirea popoarelor care 
luptă pentru eliberarea de sub ju
gul colonial, Republica Democrată 
Germană și-a cîștigat stimă și 
prestigiu în rîndurile popoarelor 
care apără cauza păcii.

Uniunea Sovietică are o atitu
dine de profundă înțelegere și sim
patie față de eforturile Republicii 
Democrate. Germane, îndreptate 
spre rezolvarea sarcinii naționale 
principale a poporului german — 
unificarea Germaniei pe baze paș
nice și democratice — și sprijină 
pe toate căile propunerile guvernu
lui Republicii Democrate Germane 
de a se încheia un tratat de pace 

cu Germania.

Germane. La adunare au luat par
te Otto Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., dr. Johannes 
Dieckmann, președintele Prezidiu
lui Camerei Populare a R.D.G., 
prof. Erich Correns, președintele 
Prezidiului Consiliului Național 
al Frontului Național al Germa
niei Democrate, August Bach, 
președintele Prezidiului Camerei 
laenderelor.

Primul a luat cuvîntul Otto 
Grotewohl care, vorbind în nu
mele guvernului, a cerut anularea 
hotărîrii din 25 martie a Bundes- 
tagului de la Bonn referitoare la 
înzestrarea armatei vestgermane 
cu armament atomic. Totodată, 
Otto Grotewohl s-a pronunțat pen
tru retragerea din Germania a 
trupelor străine de ocupație, retra
gere ‘ fără de care nu este posi
bilă efectuarea de alegeri în 
întreaga Germanie. Cele două

state germane, a declarat Grote
wohl, trebuie să renunțe la obliga
țiile asumate în cadrul N.A.T.O. 
ca și în cadrul Tratatului de la 
Varșovia în așa fel îneît întreaga 
Germanie să nu mai fie angajmă 
prin nici un fel de alianțe mili
tare.

In cadrul adunării a rostit a- 
poi o amplă cuvîntare Pauf 
Scholz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D.G.

Paul Scholz a mulțumit în nu
mele tuturor 
din R.D.G. 
Sovietice și 
liste pentru 
ceea ce a i 
Germană să 
factor al marii comunități socia
liste și ca să crească considera
bil prestigiul ei pe arena inter
națională.

După aceea participanții la a- 
dunarea festivă au adoptat un 
mesaj a-dresat Uniunii Sovietice.

oamenilor muncii 
popoarelor Uniunii 
celorlalte țări socia- 
ajutorul lor frățesc, 

contribuit ca R. D. 
devină un important

Deschiderea
Conferinței scriitorilor din țările 

Asiei și Africii

Vizita președintelui Mao Țze-dun 
în provincia Anhuei

PEKIN 7 (Agerpres).— China 
Nouă transmite: .Ziarul „Jenmin- 
jibao" publică o corespondență 
despre vizita pe care președintele 
Mao Țze-dun a făcut-o în pro
vincia Anhuei între 16 și 20 sep
tembrie.

In cursul vizitei sale în această 
provincie Mao Țze-dun s-a tntîl- 
nit cu masele largi populare. In 
localitățile Anțin, Șucien, Hefei, 
Uhu, Maanșan și în alte locali- 

președintele Mao Țze-dun

In fotografie: o nouă locuință pentru folosința muncitorilor de la uzina textilă NAM DINH din 
R. D. Vietnam

s-a întîlnit cu muncitori, țărani, 
ofițeri șj soldați din armata 
populară de eliberare, cu învă
țători și elevi, cu cadre de bază 
din instituții, în total cu peste 
430.000 oameni. Toți aceștia s-au 
bucurat că președintele este să
nătos.

Președintele Mao Țze-dun a a- 
cordat o deosebită atenție dez
voltării industriei metalurgice. El 
a vizitat patru uzine metalur
gice.

Vizitînd școala medie nr. 1 din 
Anțin președintele Mao Țze-dun 
și-a exprimat satisfacția în legă
tură cu rezultatele obținute de 
elevi în îmb’.narea învățăturii cu 
p-oducția. Pe lingă această școa
lă au fost construite opt furnale 
mici pentru topirea fontei, un 
atelier electrotehnic și un atelier 
de tîmplărib. In aceste ateliere 
lucrează pe rind elevii școlii. 
Președintele Mao Țze-dun a stat 
de vorbă cu elevii.

In timpul vizitei sale în orașul 
Hefei — orașul principal al pro
vinciei — președintele Mao Țze- 
dun a discutat 
toare problema 
in producție.

Președintele
fost profund impresionat de cele 
văzute în timpul călătoriei sale. 
La sosirea sa în orașul Hefei, el 
a declarat plin de bucurie: „Pre
tutindeni unde am fost viața 
pulsează din plin. Acesta este un 
fapt cu adevărat încurajator, 
foarte încurajator".

TAȘKENT 7. Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 7 octombrie 
s-a deschis la Tașkent conferința 
scriitorilor din țările Asiei și A- 
fricii care constituie un eveniment 
de o uriașă importanță în 
viața culturală a popoarelor din 
cele două continente, ca de altfel 
din lumea întreagă.

La lucrările conferinței participă 
aproape 200 de oameni de li
tere din peste 30 de țări din 
Asia și Africa, cu o populație de 
1.600.000.000 oameni printre care 
Algeria, Afganistan, Birmania,

Masaje și saluturi
TAȘKENT 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a adresat participan- 
ților la conferința scriitorilor din 
țările Asiei și Africii un mesaj de 
salut în care arată că omenirea 
progresistă prețuiește mult rolul 
activ al literaților din aceste con
tinente in ridicarea conștiinței na
ționale a popoarelor care luptă 
pentru eliberarea de sub jugul co
lonialiștilor imperialiști, precum și 
participarea lor intensă la con
struirea vieții noi în țările care 
și-au cucerit libertatea și -inde
pendența.

In mesajul de salut al Iui Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P Chineze, se spune 
că convocarea acestei conferințe 
simbolizează dezvoltarea continuă 
a solidarității popoarelor din Asia 
și Africa, a prieteniei și schimbu
rilor culturale și că ea va con-

Ceylon, Republica Populară Chi
neză, India, Japonia, Nigeria, Re
publica Arabă Unită, Somalia, 
Sudan, Republicile sovietice din 
Asia centrală și Transcaucazia, 
Federația Rusă.

Participanții la conferință vor 
discuta probleme în legăttiră cu 
dezvoltarea literaturii și cultu
rii din diferite țări din Asia 
și Africa, relațiile dintre cultura 
Asiei, Africii și Occidentului, strîn- 
gerea legăturilor de prietenie din
tre scriitorii din cele două conti
nente.

adresate conferinței
tribui la cauza apărării păcii în 
lumea întreagă.

In telegrama de salut a -Ui Ja
waharlal Nehru, primul miristru al 
Republicii India, acesta și-a expri
mat speranța că conferința va a- 
dopta un apel care .să îndemne la 
pace și înțelegere și a urat suc- 

. ces conferinței.
In mesajul de salut adresat de 

U Nu, primul ministru al Birma- 
niei, se spune că această confe
rință va fi un triumf al geniului 
uman. U Nu își exprimă convin
gerea că rezultatele conferinței 
vor avea o mare însemnătate.

In salutul' adresat participanți- 
lor la conferința de la . Tașkent, 
Bandaranaikc, primul ministru al 
Ceylonului, și-a exprimat convin
gerea că această conferință va 
contribui la realizarea dorinței li
teralilor de a însufleți . popoarele 
în lupta pentru fericire și progres.

cu femeile munci- 
muncii femeilor

Mao Țze-dun a

Notă de protest sovietică adresată 
guvernului turc

tembrie a. c. un avion aparținînd 
forțelor militare aeriene ale S.U.A. 
a violat cu premeditare frontiera 
de stat a Uniunii Sovietice, din
spre Turcia.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 7 octombrie 
Gheorghi Zarubin, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a remis lui D. Arsal, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Turciei în U.R.S.S. o notă de 
protest a guvernului sovietic a- 
dresată guvernului turc. In notă 
se arată că la începutul lunii sep-

—• —

De 2000 de ori I

Scurt bilanț după referendum
kaișiste. După 
genția Associated Press 
Taipe, Cian Kai-și a însărcinat 
un purtător de cuvînt să de
clare în numele său că „nu va 
renunța Ia excortarea vaaelor 
de către flota a 7-a americană 
și că în măsura în care acea
sta depinde de el, convoaiele 
vor continua", lată așa dar, că 
lui Cian Kai-și puțin îi pasă 
că populația din insula Țzîn- 
mîndao este condamnată foa
metei fi frigului în urma po
liticii sale oarbe, în slujba im
perialiștilor. Cît privește S.U.A., 
in urma puternicii presiuni a 
opiniei publice americane fi 
internaționale — după cum se 
arată într-o declarație specia
lă a secretarului dg stat ad- 
interim al S.U-A. — ele consi
deră că „probabil pe viitor nu 
va mai fi necesar ca navele de 
transport să fie excortate pînă 
în insulele de coastă".

Poporul chinez aprobă în 
unanimitate mesajul lui Pin 
De-huei. Declarațiile unor foști 
generali din armata lui Cian 
Kai-și publicate în ziarul ,Jen- 
minjibao" sînt o dovadă grăi
toare că clica lui Cian Kai-și 
este tot mai izolată, și că doar 
cu greu mai poate face față 
presiunii populaței din Taivan. 
Astfel, Liun Hui, în prezent 
președinte al Comitetului revo
luționar al Gomindanului a 
subliniat în declarația sa că 
mesajul ministrului Pin De- 
huai exprimă voința celor pes
te 60f).000.000 de chinezi.

Dorința poporului chinez de 
a elibera teritoriile sale este 
mai puternică decît orieînd. 
Prin apelul lui Pin De-huai de 
a se începe tratative cu repre
zentanții populației din Taivan 
se creează posibilitatea rezol
vării problemei Taivanului pe 
cale pașnică, ceea ca corespun
de deplin și constituie o măr
turie a politicii de pace promo
vate ferm de către R. P. Chi
neză.

l

CAROL ROMAN

De la referendumul asupra noii 
constituții franceze a trecut mai 
bine de o săptămînă. Cum se pre
zintă situația în Franța la capătul 
acestei scurte perioade atît de bo
gată în evenimente ?

Noua constituție a fost promul
gată în mod oficial. Așa dar, cu 
începere de la 5 octombrie și pen
tru o durată de patru luni, pină 
ce vor fi create toate instituțiile 
noului regim, generalul De Gaulle 
este învestit cu puteri nelimitate ; 
el își exercită puterea fără nici un 
control, pe calea ordonanțelor ca
re au putere de lege. Prima din 
aceste ordonanțe care a și stîrnil 
neliniște profundă se referă la 
lupta împotriva „terorismului". 
Ordonanța are drept scop să 
stituie și în metropolă „starea 
cepțională", cu toate urmările 
care de mai multe luni a fost 
trodusă în Algeria : crearea de 
găre de internare destinate 
zișilor suspecți arestați in cadrul 
măsurilor preventive ; substituirea 
tribunalelor civile, celor militare, 
care au menirea să judece „de
lictele" în legătură cu războiul co
lonialist din Algeria; urmărirea 
persoanelor vinovate de a fi dat 
ajutor direct sau indirect patrioți- 
lor algerieni în lupta lor pentru 
independență.

Ceea ce neliniștește în special 
pe francezii cinstiți este felul cum 
se va interpreta noțiunea de „aju
tor indirect". Pe bună dreptate se 
consideră că acest tertip deschide 
calea tuturor samavolniciilor. Este 
evident așa dar, că prima ordo
nanță pe care a dat-o președintele 
Consiliului de Miniștri in baza 
împuternicirilor sale depline, con
stituie o măsură represivă. Ea 
caracterizează pe deplin atitudinea 
cercurilor reacționare din Franța 
față de războiul din Algeria, care 
continuă să aibă o importanță ho- 
tărîtoare pentru întreaga viață 
litică a Franței.

Turneul pe care 
cent generalul De 
geria, confirmă în 
faptul că el a întors spatele păcii, 
negocierilor, că el va accentua 
războiul colonialist în Algeria.

Atitudinea lui De Gaulle, îna-

in-
ex-
ei, 
in- 
la- 

așa-
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1-a făcut 
Gaulle în 
mod

re-
Al-

evident

inte și după referendum, a stîrnit 
nemulțumire în rîndurile votanți- 
lor. Cei ce-și închipuiau că gene
ralul De Gaulle ar putea rezolva 
în mod echitabil problema alge
riană au fost înșelați. '
reacțiunea este din ce 
satisfăcută, lucru ce a 
dent după cuvîntarea 
Constantine de către 
De Gaulle. Făgăduielile acestuia 
în privința construcției de locuin
țe, alegerea unor deputați musul
mani, în proporție de două treimi 
față de alegătorii de origină eu
ropeană, învățămînt general pen
tru copiii algerieni etc., sînt tot 
atîtea vorbe promițătoare, deșarte, 
a căror demagogie nu mai trebuie

In schimb, 
în ce mai 
reieșit evi- 
rostită la 

generalul

Prin telefon 
de Ia Paris

demonstrată. De altfel, comenta
torii politici n-au întîrziat să re
marce că generalul De Gaulle a 
mai făcut aceleași promisiuni și 
în 1913 și că nici atunci el n-a 
intenționat să le îndeplinească.

Astfel, din pi unele zile devine 
clar că ziua ae 28 septembrie a 
fost o zi a înșelăciunilor. Cetățenii 
cinstiți, care înșelați de dema
gogie au votat pentru constitu
ția gaullistă, își vor da seama 
foarte curînd că au fost amăgiți. 
Deziluziile au și început să apa
ră. Șomajul este în creștere. Luni 
dimineața s-a anunțat o micșorare 
importantă a timpului de muncă 
in incă trei mari uzini metalur
gice, ceea ce lovește în continuare 
in nivelul de trai al clasei mun
citoare. Aceasta este explicația re
ducerii vînzărilor din ultima vre
me, atît la utilaje cît și la măr
furile de consum. Tot caracteristic 
este și faptul că vînzarea de o- 
biecte pentru școlari, la începutul 
anului școlar 1958-1959 a fost cu 
20 la sută inferioară celei din 1957.

Cum va putea un guvern ce re
prezintă marele capital să rezolve 
aceste probleme ? Nefiind în stare 
să dea satisfacție revendicărilor 
vitale ale maselor populare, gu-

vernul este pus în fața unor pro
teste împotriva politicii sale, lată 
că numai la o singură săptămînă 
după referendum, a și avut loc o 
grevă unanimă, cuprinzînd 2.500 
de cercetători de la Centrul na
țional de cercetări științifice și a 
tehnicienilor radio-televiziunii, ca
re au hotărît ca în fiecare dumi
nică să înceteze lucrul. Pentru a 
întreține populația într-o stare 
pasivă, generalul De Gaulle con
tinuă însă să mențină echivocul 
prin cuvîntările sale cu două sen
suri. El încearcă să perpetueze 
iluziile care i-au permis ca la 28 
septembrie să obțină victoria. Dar 
această situație nu poate merge 
la infinit. Ori care ar fi mijloacele 
la care recurge guvernul, el nu 
poate ascunde nimănui că politica 
sa în problema algeriană, a stîrnit 
satisfacție în rîndul ultracolonia- 
liștilor din Algeria. Nu este lipsit 
de semnificație faptul că la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, De Gaulle 
a ridicat la rangul de generali și 
colonei elementele militariste, fas
ciste, care au contribuit în cea 
mai mare măsură la lovitura de 
stat de la 13 mai. Aceasta, în timp 
ce ofițerii care au rămas cu ade
vărat credincioși republicii sînt 
svîrliți în închisori.

La sfîrșitul săptămînii trecute a 
început să se contureze precis pe
ricolul fascist, care vizează insti
tuțiile democratice din Franța. Di
versele mișcări fasciste, create 
imediat după 13 mai, de Scusteile 
Bidault, Delbecque, membru al 
comitetului salvării publice din 
Alger, s-au grupat într-un singur 
partid, numit „Uniunea pentru 
noua Republică". în ziarul „Le 
Monde", Maurice Duverger, pro
fesor de drept, a subliniat primej
diile pe care le reprezintă pentru 
democrație crearea acestui partid 
de tip fascist, care urmărește prin 
diverse mașinațiuni politice, să 
obțină cît mai multe locuri la a- 
propiatele alegeri și să instaureze 
regimul unui partid unic, fascist.

In esență, evenimentele de pînă 
acum arată că forțele reacționare 
duc o ofensivă împotriva institu
țiilor republicane, democratice, ale 
statului francez, ceea ce reprezin-

tă de fapt o fază nouă a ofensi
vei marelui capital împotriva cla
sei muncitoare. Cele mai reacțio
nare forțe din țară, au reușit la 
28 septembrie să dea în mîna 
marii burghezii mijloace în vede
rea continuării politicii sale de 
îngrădire a drepturilor poporului.

Politica preconizată de cercu
rile ultrareacționare a început deja 
să se contureze manifestîndu-se 
ca o politică a aventurilor, a în
cordării internaționale, a cursei 
înarmărilor. Această politică nu 
poate duce în nici un caz la ceea 
ce năzuiește poporul francez — la 
pace în Algeria, la democrație — 
dimpotrivă ea poate duce la răz
boi, găsindu-și expresia în întări
rea axei Bonn-Paris în timp ce 
Germania occidentală cere în mod 
oficial revizuirea frontierelor sale.

Recent a avut loc plenara C.C. 
al P.C. Francez care a făcut un

studiu aprofundat al rezultatelor 
referendumului și a situației după 
28 septembrie. Raportul prezentat 
de Marcel Servin, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.C. Fran
cez, a subliniat pericolele care a- 
menință viitorul Franței în urma 
politicii reacționare a actualelor 
cercuri diriguitoare. Sarcina prin
cipală a momentului de față, a 
subliniat raportorul, este unirea 
fără excepție a tuturor forțelor 
muncitorești și democratice. Tre
buie subliniat faptul că și alți 
reprezentanți ai diverselor miș
cări, partide sau organizații repu
blicane au accentuat în cursul 
săptămîn'i trecute necesitatea uni
rii tuturor forțelor republicane — 
cale menită să salveze Franța de 
pericolul fascismului.

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scînteii tine

retului" la Paris

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Pînă la 8 oc
tombrie ora 9,55 ora Moscovei 
(ora 8,55 ora Romîniei — n.r.) 
cel de-al treilea satelit artificial 
sovietic a înconjurat pămîntul de 
2.0C0 de ori.

Data alegerilor 
legislative în Franța

PARIS 7 (Agerpres). — Agen
ția France Presse transmite că a- 
legerile legislative din Franța vor 
avea loc la 23 și 30 noiembrie, 
iar alegerea președintelui Republi
cii va avea loc la 14 și 21' de
cembrie. După cum se știe, potri
vit noii constituții, alegerile se 
vor desfășura în două tururi de 
scrutin. Aceasta pentru a da di
feritelor partide posibilitatea ca la 
cel de-al doilea tur de scrutin să 
se alieze în vederea împiedicării 
alegerii comuniștilor în organele 
legislative.

De vorbă cu o reprezentantă a tinerei 
generații de cineaști sovietici

(Urmare din pag. l-a)
interpretat un rol episodic tn „De
parte de Moscova". Era rolul unei 
fetițe cu codițe ce.., nu avea nici 
măcar un nume In 'galeria perso
najelor. Trebuiam să rostesc citeva 
replici, foarte puține. Acesta a 
fost primul meu rol...

— Dar primul rol important ?
— In „O vară neobișnuită". Apoi 

a urmat ,,Destinul Marinei Vla
senko", „Un om obișnuit", „Ei 
s-au întilnit în cale", „Steaguri pe 
turnuri"...

— Fiecare actor are, deobicei, o 
preferință. Ce rol ați 'îndrăgit ?

— Anușka din „Un om obiș
nuit”. Leonov a creat puternic a- 
cest personaj. Face parte din ca
tegoria oamenilor obișnuiți, Este 
cinstită, deschisă, o femeie de 
treabă. Prin caracterul ei iese însă 
din comun. Prin acest personaj. 
Leonov a căutat să lupte împotri
va reminiscențelor burgheze din 
conștiința oamenilor. Anușka este 
o militantă și această trăsătură a 
ei mi-a apropiat-o.

— Ce personaje vă place să in
terpretați ?

— Eroine lirice, profunde tn 
glndire, uneori chiar cu o soartă 
dramatică. N-am jucat încă roluri 
de comedie. Aș dori insă să în
cerc, Poate voi reuși...

— Jucațl fi teatru ?
— O singură dată am fucat pe 

scenă tn 1954, tind am interpre
tat-o pe Mașenka. Teatrul q fost 
o veritabilă școală pentru mine ca 
și pentru orice actor de film.

— Ce ne puteți spune despre ti
nerii creatori din cinematografia 
sovietică ?

— Anii din urmă au coincis cu 
relevarea unui mare număr de ti
nere talente din cinematografia 
noastră, ale căror nume sint acum 
cunoscute și dincolo de hotarele 
Uniunii Sovietice. S-o amintim, de 
pildă, pe Tatiana Samoilova, pe 
Batalov. Haritonov și multi alții. 
Dar nu numai interpreți tineri 
s-au afirmat. Avem numeroși re
gizori de mare talent din rindu- 
rile tineretului. In Gruzia lucrea
ză doi regizori tineri foarte ta- 
lentați, Cheidze și Abuladze. Ei au 
realizat filme interesante, de mare 
ecou. Și 
nota, de 
nume de 
tiukin șl
de o situație foarte îmbucurătoa
re. Lucrul acesta este cu atît mai 
important cu cit In anul viitor 
cinematografia sovietică are pla
nificat să realizeze 120 de filme 
artistice...

— La ce lucrați tn prezent t
— Turnez tn „Inimă de sotdat". 

Joc rolul Toniei, logodnica unui 
soldat. Filmul este inspirat din 
viața ostășească tn zilele de pace..t

— Proiecte pentru viitorul apr oi 
piat ?

— Voi juca tn filmul „Inimi cre
dincioase”. Este un 
despre... porumbei.

Pe bloc-notes, la 
retor însemnări ale 
Makagonova, tînăra
tică ne-a scris calde cuvinte do 
salut pentru cititorii noștri.

film artistic

capătul fuga- 
dialogului cu 
actriță sovle-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața ..ScînteiC. Tel, 17 60 10. Tiparul: Combinatul Pol’gnaflc Casa Scînteii „l. V. Stalin' STAS 3452 - 52

nu sint singurii. Putem 
asemenea, mai multe 

scenografi tineri ca Plas- 
Borisov, Se poate vorbi
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las,'
re uiac-xxș!

„Salut pe tinerii cititori al zlo
tului „Scînteia tineretului". Vă 
doresc, tineri prieteni, succese Și 
fericire".

R. MAKAGONOVA


