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-stegară a marilor idealuri
ALE OMENIRII

Mai multâ 

încălțăminte 
din aceeași cantitate 
de materie primă

In fiecare întreprindere din pa
tria noastră se desfășoară cu a- 
vint lupta pentru economii, pentru 
reducerea prețului de cost al pro
duselor, sarcină de seamă pusă in 
fața oamenilor muncii de partid și 
guvern. In acest sens, zilele tre
cute, la Cluj, s-a născut o nouă 
inițiativă: „Să realizăm la cit 
mai multe produse cele mai mici 
consumuri specifice și cea mai 
bună calitate pe țară", inițiativă 
-are reflectă înalta conștiință so. 
.ialistă a muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor uzinei „lanoș Her
bak" din Cluj, ca și a tuturor ce
lor ce au îmbrățișat-o.

In Industria pielăriei și cauciu
cului, materia primă reprezintă 
circa 50 la sută din prețul de 
cost al produselor, iar materiile 
auxiliare circa 15—20 la sută. 
Fiecare procentaj de economie de 
piele și talpă înseamnă mii de 
perechi de încălțăminte în plus. 
La uzina „lanoș Herbak", de pil
dă, o economie de 1 la sută la 
piele înseamnă în plus 1.500 pe
rechi de încălțăminte. Economii de 
1 la sută la materii prime și auxi
liare pe întreaga industrie a pie
lăriei și cauciucului înseamnă mii 
ți zeci de mii de perechi de în
călțăminte peste plan.

Inițiativa colectivului uzinei „Ia- 
hoș Herbak" din Cluj, care anga- 
jîndu-se să reducă consumurile 
specifice, a cerut ministerului re
ducerea planului de aprovizionare 
pe anul 1959 și fixarea la un

mare număr de produse a celor 
mai. mici, consumuri specifice (în 
comparație cu realizările minime 
ale anului acesta), pune la dis
poziția economiei naționale însem
nate cantități de materii prime și 
auxiliare, ușurînd astfel aprovizio
narea, eliberînd din bugetul sta
tului sume însemnate care să fie 
folosite în alte sectoare de acti
vitate. De altfel, tocmai aceasta 
este esența inițiativei.

Ințelegind însemnătatea inițiati
vei pentru economia noastră na
țională, reprezentanții multor în
treprinderi participante la consfă
tuirea de la Cluj privind problema 
utilizării raționale a materiei pri
me și a materialelor auxiliare, 
s-au angajat ca urmînd inițiativa 
muncitorilor de la „lanoș Herbak" 
să realizeze cît mai multe produse 
din aceeași cantitate de materii 
prime și auxiliare. Fabricile „Ște
fan Plavăț" și „Nikos Beloiannis" 
din Timișoara, „Flacăra Roșie" și 
„Kirov" din București, „Partiza
nul" din Bacău, sînt numai cîteva 
din întreprinderile ai căror repre
zentanți incă în cadrul consfătui
rii au îmbrățișat inițiativa, cerînd 
ministerului reducerea planurilor 
de aprovizionare

Direcția industrială pielărie și 
cauciuc, fructificînd această va
loroasă inițiativă a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de la

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Recent s-a deschis la Casa de cultură .a stuăbnților din Bucu
rești expoziția „Din realizările cercurilor științifice studențești". In 
fotografie, un aspect din expozi ție.

ne-a fost dat să 
surpriza surprize- 

Potrivit spuselor 
unor importante somități poli
tice americane, unul din prin
cipalii inamici ai Statelor Uni
te ar fi... poporul american. 
Deși nonsensul este evident, to
tuși — potrivit obișnuinței o- 
ficialităților americane de a ca
lifica drept inamic al S.U.A. 
pe oricine demonstrează absur
ditatea politicii agresive ame
ricane — politicienii Casei 
Albe nu se sfiesc să facă res
pectiva afirmație în văzul și 
auzul întregii opinii publice 
americane. Se știe că de-a lun
gul veacurilor au fost văzute 
tot felul de exchibiții logoreice 
folosite în diplomația agresivă. 
A trebuit însă să ajungem în 
deceniul al V 1-lea al secolului 
XX pentru ‘ca vicepreședintele 
Nixon cît și secretarul Depar
tamentului de Stat, Dulles, să-și 
adjudece titlul de „politicienii 
cei mai absurzi ai secolelor6’, 
Ei declară senini că nu-i inte
resează ce spune poporul ame
rican ai căror conducători se 
ct nsideră.

J. F. Dulles s-a mîniat pro
fund atunci cînd a aflat că 
Departamentul de Stat este pur

și simplu inundat de numeroa
sele scrisori în care atît el cît 
și politica sa sînt făcute praf. 
Numai în decursul a cîtorva 
săptămîni instituțiunea pe care 
o patronează dl. Dulles a pri
mit peste 5.000 de scrisori din 
care aproximativ 80 la sută 
desființează pur și simplu poli
tica guvernului american. Nu 
ne îndoim că citind, enervat, 
unele din aceste scrisori dl. 
Dulles a fost scuturat de fiori. 
Cum ar fi putut să se simtă 
altfel, cînd Hamilton Fish, fost

De unde

Strungarul comunist Lazăr Iordan lucrează la uzinele „Clement Gottwald" din Capitală. El se 
preocupă îndeaproape de creșterea tinerilor muncitori din uzină. Iată-1 în fotografie dînd expli
cații tinărului Gh. Vîlău. Foto. AGERPRES

O ZI
sărbătorească

la „6rivița Roșie11
Muncitorii, tehnicienii și ingi

nerii Complexului C.F,R. „Grivița 
Roșie" s-au tntîlnit ieri intr-o a- 
dunare festivă, dar nu în obișnui
ta sală.

Pentru prima oară a fost popu
lată noua sală a cantinei atelie
relor, făcîndu-i-se cu acest prilej 
inaugurarea. Nu s-au spus prea 
multe despre acest fapt, dar el 
este deosebit de semnificativ. El 
dovedește grija partidului șl gu
vernului nostru pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă Și viață 
ale muncitorilor.

Muncitorii „Grivifei Roșii» au 
trăit momente de profundă satis
facție, Ei au sărbătorit trei eveni
mente : decernarea Drapelului de 
producție al Consiliului de Miniș
tri de întreprindere fruntașă pe 
fără, decernarea Steagului roșu de 
producție al Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor și al 
C.C. al Sindicatului pe ramură și 
inaugurarea unui nou grup social.

La festivitatea care a avut loc 
tn marea sală a noii cantine au 
luat parte alături de miile de 
muncitori ceferiști ai Complexului 
delegați ai unor întreprinderi da 
căi ferate din tară.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: Emil Bodnăraș, 
membru in Biroul Politic al C. C. 
ul P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, FI. Dănălache, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., Mihai Marin, secre
tar al C.C.S., I. Diaconescu, ad
junct al ministrului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Dumi
tru Lucaci, vicepreședinte al C.C. 
al Sindicatului muncitorilor din 
transporturi și telecomunicații, V, 
Popescu, prim-secretar ai Comite
tului raional de partid Grivița

' N. COTIGA

(Continuare în pag. 3-a)

mă în ziarul „Post" care apare 
la Denver, că Dulles „nu e ca
pabil să ocupe un post de răs
pundere44. Au oare acești ame
ricani vreo pică personală pe 
Dulles, s-au certat la vreo afa
cere ? Nu, nu este vorba de 
așa ceva. Este vorba despre 
faptul că opinia publică rea
listă americană se împotrivește 
politicii externe falimentare a 
S.U.A. Și de aceea, orice ame
rican de rînd care își dă sea
ma că Departamentul de Stat, 
prin exchibițiile sale irespon-

reiese ca

Poporului american
II ESTE INTERZIS

să se amestece
IN TREBURILE... S.U. A.
membru al Congresului, într-o 
scrisoare publicată în ziarul 
„Chicago Tribune66 cere pre
ședintelui să convoace Congre
sul și „să-l înlocuiască pe se
cretarul de stat Dulles, întrucît 
acesta a pierdut încrederea a- 
mericanilor și statelor occiden
tale din cauza politicii sale 
dăunătoare de echilibristică în 
cadrul războiului**. Un alt ci
titor din statul Colorado, afir-

sabile poate tîrî oricînd lumea 
intr-un război mondial atomic, 
cere o revizuire radicală a a- 
cestei politici.

Există pe cuprinsul Statelor 
Unite oameni simpli, fără nici 
o pretenție de rafinament di
plomatic. dar care văd clar și 
distinct cît de oarbă este po
litica externă americană. Bu
năoară anonimul din ziarul 
„Chicago Tribune" se dove-

Născută în focul Revoluției din 
Octombrie, cinematografia sovieti
că a crescut în 41 de ani de exis
tență ca un gigant, atingînd în al 
4-lea deceniu culmi înalte, a- 
colo unde zboară cocorii, și mer- 
gînd mai departe spre noi și nci 
înălțimi azurii. De la Serghei Ei- 
senștein pînă la Mihail Kalatozov, 
de la „Crucișătorul Potemkin66 la 
„Zboară cocorii", creatorii filme
lor sovietice au parcurs un drum 
lung, drumul unei arte biruitoare 
și mereu mai măiastră. Această 
artă a cucerit nu numai inima 
sutelor de milioane de oameni so
vietici ci și « majorității popu~ 
lației de pe planeta noastră, care 
vede in filmul sovietic imaginea 
minunată, dătătoare de nădejdi a 
comunismului, supremul vis al o- 
menirii.

Arta cinematografică sovietică, 
îndrumată de înțeleptele indicații

Dinu Negreanu

Noi locuințe 
pentru petroliști
De curînd, s-a dat In folosință 

la Poiana Lacului, primul lot de 
locuințe pentru petroliștii din re
giunea Pitești. Alături de pavi
lioanele schelei Vedea s-au ridi
cat 20 de case cu cite două a- 
partamente fiecare. Muncitorii 
nefamiliști au primit 4 blccuri.

Sub conducerea
organizației de partid
U. T.M. educă tineretul

în spiritul tradițiilor revoluționare ale uzinei
Condus cu grijă și atenție de 

către organizația de partid, comi
tetul U.T.M. de la atelierele 
C.F.R. „Ilie Pintilie" din Iași des
fășoară o largă muncă de educa
re comunistă și patriotică a tine
retului.

Conducerea de către partid a 
organizației U.T.M-. se manifestă 
continuu și sub diferite forme. Nu 
există, de exemplu, adunare gene
rală a vreunei organizații de bază 
sau ședință a comitetului U.T.M. 
la care să nu participe unul din
tre membrii comitetului de partid, 
secretari sau membri ai birouri
lor organizațiilor de bază ale par
tidului. Membrii de partid iau 
cuvîntul în adunările U.T.M., în- 
drumîndu-i pe tineri, evidențiind 
aspectele pozitive ale muncii lor, 
criticind pe cele negative și indi- 
cîndu-le soluții practice, concrete, 
atunci cînd situația o cere.

Activitatea organizațiilor
bază și a comitetului U.T.M. face, 
de asemenea, obiectul multor șe
dințe de analiză ale comitetului de 
partid. Două ședințe de acest fel 
s-au ținut în lunile iulie și august 
ale anului acesta. In ședința din 
iulie s-a analizat „Preocuparea co
mitetului U.T.M. pentru educația 
patriotică și politică a tineretului". 
Concluzia Ia care a ajuns comi-

Paraschiv Popa 
secretarul Comitetului de partid 

de la Atelierele C.F.R.
„Ilie Pintilie*4 lași

tetul 
rășii

de

dește a înțelege mult mai mult 
deeît toți experții Departamen
tului de Stat la un loc : 
..Cînd sprijinim pe Cian Kai-și 
în războiul civil chinez și apoi 
acuzăm guvernul de pe conti
nent de „provocare" și „agre
siune" pentru că încearcă să 
sfarme această blncadă, noi a- 
părem absurzi în fața lumii. 
Iar cînd spunem că Taivanul 
ți insulele de coastă nu sînt o 
parte a Chinei, dar că regimul 
din Taivan este guvernul Chi
nei trebuie să iertăm omenirea 
dacă izbucnește în rîs". După 
cum se vede, mulți americani 
văd și înțeleg corect, spre deo
sebire de Dulles, care în minia 
sa, pricinuită la citirea acestor 
scrisori, a afirmat în fața unei 
săli pline cu corespondenți de 
presă :

— Nu este posibil ca politi
ca să fie „dictată" de opinia 
publică americană... Același 
lucru a afirmat și vicepreședin
tele S.U.A.. Nixon, intr-un ac
ces de furie, tot după citirea 
scrisorilor cu bucluc.

-—..A judeca luînd ca punct 
de plecare considerentul că po- 
litica externă trebuie aplicată 
pe baza unui sondaj al opiniei 
publice americane ar echivala 
cu renunțarea la poziția noastră 
de conducere mondială..." Ce 
este și cu încercarea asta a 
poporului american de a se a- 
mestecn în treburile... Statelor 
Unite !? Și pentru a fi în 
tradiția poziției sale reacțio-

CAROL ROMAN
(Continuare in pag. IV-a)

ale lui Vladimir Ilici Lenin, și-a 
legat destinul de calea revoluției, 
de drumul luptei pentru fericire 
și libertate a întregului popor. 
Fiecare etapă din gigantica con
strucție a socialismului, fiecare 
problemă de viață, fiecare fră
mântare umană majoră a făuririi 
noii societăți și-au găsit reflecția 
în imaginile create de celebri 
Eisenștein, Pudovkin, Romm, 
Alexandrov, Dovjenko și mulți 
alți mari regizori plămăditori de 
viață măreață pe pelicula cinema
tografică.

Tehnica s-a schimbat, a evoluat, 
mijloacele de expresie s-au per
fecționat, dar filmul sovietic a ră
mas credincios marilor sale idei 
de eliberare a omenirii de sub 
jugul exploatării capitaliste, de 
făurire a societății noi, socialiste.

Urmărind pas cu pas marea 
construcție a comunismului, fil
mul sovietic a reflectat pagini 
eroice ale războiului civil, gran
dioasele planuri cincinale, marile 
șantiere, ridicarea a zeci de orașe 
noi, nașterea satului colhoznic și 
înflorirea lui, desțelenirea pămîn- 
turilor și miraculoasa, uriașa elec
trificare. Apoi au apărut proble
me noi, legale de lupta partidului 
pentru crearea unei noi intelec
tualități, pentru dezvoltarea știin
ței și culturii. Filmul sovietic a 
fost prezent în fiecare etapă a 
luptei pentru nașterea și făurirea 
primului stat al muncitorilor și 
țăranilor din lume.

Iunie 1941. Începe lupta între
gului popor mobilizat de partid

în apărarea marii Patrii Socialist» 
atacată de monstruoasa mașină de 
război hitler istă. Lupte grele, pa
gini pline de suferință, dar și de 
speranță. Apoi rezistența dirză. Și 
nesfirșita ofensivă. Seria marilor 
victorii, iureșul spre Berlin, uimii 
cirea dușmanului cotropitor. Fil
mul sovietic a fost prezent în fața 
Leningradului, la Moscova, pe Vol
ga, la Stalingrad, pe Elba, pe 
Vistula și la Berlin. Cele mai mă
rețe pagini de jertfă și bucurie 
au fost reflectate pe ecran.

Și însfîrșit, epoca construcției 
pașnice de după război. De la re
construcție la epoca satelitului ar
tificial și al zborurilor cosmice, 
filmul sovietic a creat în acești 41 
ani imagini care au culminat în 
creațiile ultimilor ani și care au 
cucerit numeroase premii la ma
joritatea festivalurilor internațio^ 
nale ale lumii.

Dacă am urmări numai rezulta* 
tele marilor competiții ale anului 
1958, am putea vedea că la Can
nes filmul „Zboară cocorii6* a pri
mit marele premiu, odată cu un 
premiu de interpretare acordat in
terpretei Veronicăi, minunata Ta
tiana Samoilova. La Karlovy-Vary 
marele premiu a fost acordat do 
asemenea cinematografiei sovietice, 
prin măreața creație a lui Serghei 
Gherasimov : „Pe Donul liniștit6* 
după celebrul roman al lui Mihail 
Șolohov.

în sfîrșit, cineaștii sovietici au 
avut un al treilea triumf la 
Bruxelles, în cadrul expoziției 
mondiale, cu premiul l acordat 
filmului „Casa în care locuiesc*

TELEGRAMA
Excelentei sale Domnului SEKU TUR6 

Primul ministru al REPUBLICII GUINEEA
Conakry 1 

independenței Republicii Guineea, vă rog 
partea guvernului romîn și a mea perso-

Cu ocazia proclamării 
să primiți, excelență, din 
nai, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări pentru pro
speritatea Republicii Guineea și a poporului țării dumneavoastră.

Guvernul romîn recunoaște oficial Republica Guineea și își ex
primă convingerea că între Republica Populară Romînă și Repin 
blica Guineea se vor stabili relații de prietenie și colaborare.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R.

ceastă privință, i-a arătat și di
recțiile principale spre care tre
buie să-și îndrepte activitatea.

Educarea tineretului in spiritul 
tradițiilor revoluționare ale mun
citorilor atelierelor C.F.R. trebuie 
să rămînă în permanență în cen
trul activității organizației U.T.M. 
Pentru aceasta, trebuie folosite 
întîlnirile cu vechii luptători, cu 
muncitorii în vîrstă, conferințele, 
simpozioanele, serile literare în
chinate luptei eroice a comuniști
lor și uteciștilor. Toate aceste ac
țiuni trebuie, de asemenea, să-i 
ajute pe tineri să înțeleagă mai 
profund marea deosebire dintre 
viața de mizerie dusă de munci
tori în vechiul regim al exploată
rii și batjocoririi și viața liberă, 
frumoasă, pe care o ducem astăzi. 
Este necesar apoi să li se vor
bească tinerilor mai mult despre 
noile realizări ale regimului no
stru, despre cuceririle revoluțio
nare, mobilizîndu-i în felul acesta 
la o luptă și mai activă pentru 
construirea socialismului in pa
tria noastră.

„Să creștem tineri — s-a spits 
în concluzia ședinței comitetului 
de partid — care să fie mîndri că 
lucrează în atelierele noastre".

Indicațiile acestei ședințe a co
mitetului de partid constituie pen
tru comitetul U.T M. un bogat 
program de activitate. Prețuind 
acest ajutor, organizația U.T.M. a 
și trecut la aplicarea în viață a 
indicațiilor date de comitetul de 
partid. S-au organizat și se pre
gătesc în continuare organizarea 
de concursuri gen „Cine știe cîș- 
tigă" pe tema luptelor duse de 
muncitorii atelierelor, a modului 
în care aceștia au trăit sub tre
cutul regim burghezo.moșieresc, a 
condițiilor de viață create de re
gimul nostr,u oamenilor muncii. 
De asemenea, au început să se 
organizeze vizite și întîlniri cu 
vechii luptători chiar la casa me- 

„Ilie Pintilie", s-a vizitat 
Doftana ; a fost organizat, de a-

de partid a dovedit că tova- 
din comitetul U.T.M. nu au 

folosit toate posibilitățile ce le stă
teau la îndemină spre a obține re. 
zultatele cele mai bune 
direcții.

Atelierele C.F.R. „Ilie 
au o prețioasă tradiție de luptă 
revoluționară. Aici a lucrat neîn
fricatul luptător comunist Ilie 
Pintilie. Tot aici au avut loc nu
meroase acțiuni organizate de 
P.C.R. în anii negri, ai ilegalită
ții. Atelierele au constituit o pu
ternică școală de călire și crește
re a conștiinței revoluționare a 
muncitorilor tineri și vîrstnici. 
Dintre muncitorii cu o inaltă 
știință revoluționară, care au 
și au lucrat pe atunci, se 
găsesc și acum In ateliere, 
sînt activiști de partid sau 
ducători ai diferitelor întreprinderi 
și instituții de stat. Comitetul 
U.T.M. cunoaște aceasta. El a 
organizat, ce-i drept, o serie de 
întîlniri între acești tovarăși și 
tineri din întreprindere cu prile
jul împlinirii a 25 de ani de la 
grevele din 1933. Povestirile to
varășilor care au evocat episoa
dele luptei din trecut, au făcut ca 
utemiștii și tinerii să-și dea sea
ma și mai mult de vremurile gre
le prin care a trecut poporul și 
clasa noastră muncitoare în pe
rioada regimului burghezo-moșie- 
resc, de lupta intransigentă a par
tidului împotriva exploatării. La 
ședința comitetului de partid s-a 
arătat însă că ceea ce s-a făcut 
este mult prea puțin în compara
ție cu posibilitățile largi care exi
stă. Secretarul comitetului U.T.M., 
ing. Axinte Horicică, nu a putut 
deeît să recunoască că acesta este morială 
adevărul.

Comitetul de partid, criticind ac
tivitatea comitetului U.T.M. în a- (Continuare in pag. 3-a)

în aceste

Pintilie"

con- 
trăit 
mai 

Alții 
con-

In raioanele Bîrlad și Hîrldu

Organizațiile U. T. M. 
sa și sporească ciorlurilc 
pentru eiccntarca la timp 
a însămînțărilor

Soarta recoltei anului care vine 
se hotărăște de pe acum. De 
felul cum este folosită capacita
tea de lucru a mașinilor, de mă
sura în care organele de stat și 
de U.T.M. se preocupă de folo
sirea tuturor forțelor 
pentru executarea 
însămînțărilor în timpii optimi 
depinde succesul lucrărilor 
această campanie. Acestea, sînt 
fapte binecunoscute. Din păcate 
însă ele trebuie reamintite unor 
organe de stat și de U.T.M. din 
regiunea Iași care, în mod neper- 
mis, manifestă dezinteres față 
de muncile agricole de campanie. 
Iată succint, cum se preocupă 
de aceste lucrări organele de stat 
și de U.T.M., precum și organi
zațiile de bază U.T.M. din raioa
nele Bîrlad și Hîrlău.

existente 
arăturilor și

din

Activiști utemiști 
fără sarcini de campanie

Dimineață rece de octombrie. 
Comitetul raional U.T.M.

Inginerul șef Gheorghe -Grișcu de la S.M.T. Gorneni controlează calitatea și adinei mea araturu pe 
tarlalele intovărășiților din comuna Mihăilești, raionul Domnești^ Foto : S. NICULESCU

Bîrlad am tntîlnit un singur to
varăș, la evidență.

— Unde sînt activiștii dumnea
voastră ?

— Pe teren tovarășe, pe teren... 
E campanie, multă treabă și toți 
sînt trimiși...

— Unde anume?
-- Eu știu, poate la Ibănești 

sau Buda, poate la Suseni, Ban
ca, poate...

Pe drumurile raionului, de o 
parte și de alta, mult porumb 
necules. Puține locuri sînt arate 
și insămînțate. Nici nu se văd 
prea mulți oameni la lucru. As
pectul acesta al cîmpului înseam
nă : din totalul de 39.074 ha. se
mănate cu porumb au fost recol
tate numai 16.800 ha. Din supra
fața de 24.076 ha. planificate pen
tru arături și insămințări s-au 
arat numai 9.449 ha. și s-au in- 
sămînțat abia 3.380 ha.

Ajungem in comunele Pogana, 
Suseni, Ibănești, Drujești, Buda, 
Banca. Pe aici au trecut mulți 
activiști ai comitetului raional 
U.T.M. Nici unul dintre ei insă 
nu s-a interesat de situația lucră
rilor agricole de toamnă, deși a- 
jutorul lor in această privință ar 
fi fost necesar organizațiilor de 
bază U.T.M. care, lipsite de în
drumare, n-au întreprins in acea
stă direcție nici o acțiune 
cretă.

La cealaltă 
giunii, în 
activiștii 
stau 
tămînă,

extremă a
Hîrlău 

la sediu, 
aproape o 

cînd în 
campanie

con.

re-
toți 

Ei 
săp- 

raion 
foarte

raionul
sînt 

aici de 
acum 

sînt treburi de 
urgente. Arăturile și insămințări- 
le nu stau în atenția lor. Ba. mai 
mult, se 
justificat 
lucrările 
sînt deja 
părerea tovarășilor de la comite
tul raional U.T.M., aportul for in 
această privință n-ar mai fi ne
cesar.

Situația campaniei este însă 
totul alta. Planul arăturilor 
toamnă este realizat numai

C. SLAVIC
(Continuare în pag. 3 a)

consideră în mod ne- 
că în raionul Hîrlău 
din actuala campenie 
avansate. Așa că după

a



CANCERUL
ESTE ^INCURABIL ?

Foto: N. STELORIAN

O asemenea în
trebare ar fi fost a- 
cum cîteva decenii 
fără sens, căci 
prin definiție can
cerul era conside
rat incurabil.

Situația s-a 
schimbat în epoca 
noastră. Se poate 
vorbi de vindecarea 
cancerului în me
die într-o proporție 
de 1 la 2 bolnavi, 
dacă sînt folosite 
toate mijloacele mo
derne de tratament 
și diagnosticul a 
fost făcut la timp.

Experiența acu
mulată în ultima 
jumătate de secol a 
demonstrat că la 
creșterea indicelui 
de vindecare au intervenit o serie de factori, în care locul princi

pal îl ocupă — pe lingă o mai bună și continuă cunoaștere a na
turii procesului canceros — progresul tehnic al armamentului an- 
ticanceros, aplicarea unui complex de măsuri profilactice, care ur
măresc înlăturarea factorilor cancerigeni și diagnosticul precoce.

Este unanim acceptat că nu există un cancer, ci cancere diferite 
ale diferitelor organe și țesuturi ce alcătuiesc corpul uman.

Cu ușurință putem înțelege dece mecanismul, diagnosticul și tra
tamentul cancerului au dificultăți neîntîlnite în alte boli. Cu toată 
variabilitatea extremă a procesului canceros, s-au putut sintetiza 
o serie de trăsături generale comune, care pot fi utilizate ca un 
ghid în prevenirea și tratarea acestei boli.

Cunoașterea și aplicarea acestor reguli generale crește vertigi
nos procentul de vindecare a cancerului. Nu trebuie să uităm că 
natura procesului canceros influențează gradul de curabilitate.

Diagnosticul precoce, eliminarea factorilor cancerigeni și a le
ziunilor precanceroase, constituie astăzi elemente de bază în lupta 
anticanceroasă.

Diagnosticul precoce este în egală măsură o problemă de edu
cație și de tehnicitate specializată. Din acest ultim punct de ve
dere, medicina modernă are Ia îndemînă mijloace de investigare din 
ce în ce mai perfecționate: Care pot rezolva diagnosticul unui 
cancer începînd cu o condiție : bolnavul să fie examinat în timp 
util.

Pentru obținerea acestui „timp util" este necesară o edu
cație a maselor și organizarea de servicii specializate pentru diag
nosticul preventiv al cancerului. Cîteva minute sînt necesare pen
tru executarea unui frotlu din gîtul uterului sau dintr-o secreție 
uretrală, nu mai mult pentru un examen ginecologic, sau radiolo
gie pulmonar, care pot decide viața unui număr de oameni care 
poartă, fără să știe, începutul cancerului, localizat în organele 
regiunilor citate.

O mare importanță o au micile semne care pot trăda începutul 
unui cancer. Semnificative în acest sens pot fi: sîngerări repetate 
fără o cauză aparentă, în spută, urină sau scaun, răgușală inex
plicabilă, răni în gură sau pe buze care nu se vindecă, apariția de 
noduli în mamelă și de ganglioni în orice parte a corpului, mici 
tumori în piele, care încep deodată să crească și să se pigmenteze, 
și altele. Sute de mii de oameni vin prea tîrziu la medic, fiindcă 
au ignorat aceste mici semne.

Creșterea impresionantă a îmbolnăvirilor și deceselor prin can
cer in epoca noastră se datorește nu unei creșteri aparente dato
rită unui diagnostic corespunzător, ci fără Îndoială multiplicării 
factorilor capabili să determine apariția unui cancer. Studiul aces
tor agenți cancerigeni, a modului lor de acțiune și a mijloacelor

de academician ȘTEFAN MILCU
-------------- oco-

de combatere, constituie o preocupare generală. Este unanim ad
mis că expunerea prelungită și intensă la radiațiile solare, atomice 
sau ale aparatelor Roentgen, intervine în apariția tumorilor, înde
osebi ale pielii și sîngelui; în aceeaș serie se înscriu unele sub
stanțe chimice, gudronul din tutun, substanțele de impurificare 
prin combustie a aerului și unele virusuri.

Foarte discutată este intervenția virusurilor în apariția canceru
lui. Unele virusuri s-au găsit în celulele canceroase. Aproximativ 
15 virusuri produc cancer la animale.

Factorii cancerigeni se găsesc șl în organismul nostru. Cancerul 
endocrin ilustrează îndeosebi această categorie. Este cunoscut rolul 
hiperfoliculinismului în apariția tumorilor m amare și uterine al 
hormonului de creștere hipofisar în tumorigeneză în general, al 
gușilor nodulare în apariția cancerului tiroidian. ș.a.

Tratamentul acestor turburărj endocrine constituie o importantă 
profilaxie a diverselor forme de cancer.

Mijloacele moderne de tratament al unui cancer declarat, devin 
din ce în ce mai eficiente și mai numeroase. Chirurgia și radiote
rapia au fost multă vreme singurele capabile să rezolve tratamen
tul unui cancer. In ultima perioadă de timp s-au adăugat radio- 
isotopii și îndeosebi chimeotera pia.

Chimeoterapia pare a deschide cele mai optimiste perspective în 
tratamentul cancerului. In mii de laboratoare, răspindite în cele
mai diferite țări se experimentează cu febrilitate mii de substanțe 
presupuse capabile să influențeze procesul canceros. Substanțe 
extrase din plante, din organismul animal sau sintetizate, sînt ex
perimentate. Numărul lor pare a se apropia de 40.000. O muncă 
uriașă trebuie depusă pentru a se da răspuns fiecărui caz in 
parte!

O serie de cercetări recente aduc în discuție folosirea reacțiilor 
de apărare naturală sau provocată împotriva cancerului, ce le po
sedă organismele. In anii viitori este posibil ca substanțele anti- 
canceroase, preparate după modelul vaccinurilor, să fie folosite cu 
eficacitate.

Statistici riguroase au dovedit 
că un bolnav tratat în condițiuni 
optime, poate fj declarat vinde
cat, dacă după 5 ani de la apli
carea tratamentului nu au apărut 
recidive. Numărul bolnavilor vin
decați crește de la an la an. 
In condițiuni corespunzătoare 
științei și tehnicii contemporane 
în medicină, 4 din 5 femei cu 
cancer mamar sînt salvate. Intr-o 
situație asemănătoare se găsesc 
90 la sută din bolnavii cu cancer 
al pielii, 100 la sută cu cancer 
uterin etc.

In țara noastră problema can
cerului este tot atît de actuală. 
Lupta anticanceroasă este purta
tă în instituții specializate și de 
echipe medicale competente. Un 
număr de cercetători au adus 
contribuții interesante la cunoa
șterea și combaterea cancerului.

Invităm pe colegii noștri preo- 
cupați de această problemă, să 
participe la discuția diverselor 
aspecte ale cancerului, așa cum 
reiese din experiența lor perso
nală și în lumina importanței ce 
o prezintă această boală pentru 
sănătatea poporului nostru.

Trenu
fantomă? realizare

Uzina de asamblare a mo
toarelor de la Senyan (R. P. 
Chineză), a produs o mașină 
agricolă universală cu o ca
pacitate de peste două tone 
și o putere de 26 C. P. Ea 
poate deservi ca remorcă, 
pentru pomparea apei, tăierea 
lemnelor, treieratul griului.

De 2.000 de ori, luceafărul 
cel nou a răsărit și a apus pe 
toate meridianele și paralelele

De 2.000 de ori, privirile 
s-au înălțat spre cer fericite și 
triumfătoare său posomorite și 
pline de amărăciunea rămîne- 
rii în urmă, dar niciodată indi
ferente. Căci pretutindeni, cu- 
vîntul „Sputnik" îi face pe 
oameni să tresară.

Ați aflat de mult care sînt 
greutatea satelitului și aparatu
ra instalată pe bordul său. 
Știți că sute de posturi de 
radio și radioamatori din în
treaga lume, recepționează 
semnalele care proclamă cu

cea mai îndreptățită mîndrie 
existența acestui vlăstar al 
erei cosmice.

In interiorul celui de-al trei
lea satelit artificial sovietic ar 
fi putut să încapă, cu ușu
rință, un reprezentant al spe
ciei noastre. Iar distanța stră
bătută din cele 147 zile 
zbor pe 
92.600.000 kilometri.

Dacă această ultimă cifră 
vă spune nimic, îmi voi îngă
dui să vă amintesc că, în timpul 
„marii opoziții" planeta Marte 
se apropie la numai 56.000.000 
kilometri de pămînt. Dîn- 
du-i-se impulsul necesar pentru

orbită este
de 
de

nu

a învinge forța de atracție a 
Pămîntului și adăugîndu-i-se 
dispozitivele de frînare cel 
de-al 3-lea satelit artificial s-ar 
fi transformat în navă interpla
netară și ar fi ajuns pe astrul 
sîngeriu, iar omul înebis între 
perețji lui de metal ar fi pu
tut să deslege marea taină a 
mărilor și canalelor marțiene.

Străbunicii noștrii se minu
nau citind „Robur cuceritorul" 
și „De la Pămînt la Lună" în- 
tr-o vreme în care savanții în
clinau încă spre aparatele de 
sbor mai ușoare decît aerul. 
Decalajul acesta uriaș dintre 
fantezie și știință s-a spulbe
rat astăzi. Făiuritorii de visuri 
și făuritorii sateliților artifi
ciali își dau mîna și trudesc 
împreună pe ogorul împjiniri- 
lor viitoare.

Iată ce spunea cu prilejul 
lansării celui de-al treilea sate
lit artificial sovietic, academi
cianul Leonid Ivanovici Ședov, 
președintele comisiei interde
partamentale pentru coordona
rea și controlul lucrărilor știin- 
țifico-teoretice în domeniul or
ganizării și înfăptuirii comuni
cațiilor interplanetare (nu-i 
tulburător însuși faptul exis
tenței unei asemenea comi
sii ?...).

„Cred că voi, tinerii, veți fl

interesanta
J
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ION HOBANA

l noua

Uimitoarele performanțe ale 
științei și tehnicii sovietice 
se succed intr-un ritm atât 

de rapid incit cu greu reușim să 
le urmărim cel puțin în parte.

Cu puțin timp in urmă, presa 
sovietică de specialitate a rela
tai despre o nouă biruință a oa
menilor de știință de o impor
tanță excepțională: în U.R.S.S. a 
fost pusă la punct o metodă cu 
ajutorul căreia a devenit posibilă 
conducerea complect automatizată 
a trenurilor

★
Trenul gonește cu viteza obiș

nuită prin noaptea de smoală. Me
canicul se află în cabina sa, dar 
mîinile sale nu ating nici unul 
din complicatele dispozitive de co
mandă. Deodată în depărtare li
cărește semnalul roșu al semafo
rului ; peste câteva minute garni
tura trebuie să fie oprită deoarece 
linia din fața ei nu este liberă. 
Cu toate acestea feroviarul nici 
nu se gîndește să execute această 
manevră, ci continuă să privea
scă liniștit spre pupitrul de co
mandă al dispozitivului de condu-, 
cere automată. In ultimele secun
de, înainte de a ajunge in dreptul 
semaforului, locomotiva își reduce 
singură viteza și trenul se opre
ște apoi exact la locul potrivit.

De îndată ce linia se eliberea
ză, locomotiva pune din nou in 
mișcare zecile de vagone care în
cep să ruleze din ce în ce mai 
repede. Stațiile se succed cu re
peziciune și locomotiva se oprește 
singură la cele prevăzute în mer
sul trenurilor, respectând exact 
timpul reglementar, fără ca me- 
ornicul să facă un singur gest 
pentru aceasta.

Cele de mai sus par un frag
ment dintr-o povestire fantastică 
în care trenurile „fantomă" por
neau singure spre aventurile cele 
mai năstrușnice.

Cu toate acestea, datorită uimi
toarelor realizări ale electronicii 
și visul de conducere complect au-

tomatlzată a trenurilor a devenit 
realitate.

De curînd, o echipă de specia
liști a încercat primul tren co
mandat electronic din lume. Ex
periența a avut lac pe linia ferată 
Kunfevo-Usov. In vagonul de co
mandă a fost instalat dispozitivul 
„mecanicului automat" care se 
compune din patru stelafe ou a- 
parataj. Cel mai mare din ele, de 
dimensiunile unui frigider obiș
nuit, constituie partea principală 
a instalației : mașina matematici 
electronică. Un stelai mai mic 
conține „memoria" mașinei în care 
se introduc, sub formă codificată, 
toate datele necesare în legătură 
cu tonajul trenurilor, vitezele, dis
tanțele între posturile de control, 
dependența timpului de frînare, de 
umiditatea liniei, profilul căii

1 a științei

sovietice

<• 
d 
d 
d

ofuroția mecanicului Fedor Bara
nov, feroviar cu o vastă experien
ță și care conduce de 15 ani tre
nuri electrice pe această linie :

— Munca noastră comportă o 
răspundere extrem de mare și ne 
fine mai tot timpul sub tensiune. 
In timpul mersului, mecanicul tre
buie să fie pregătit în fiecare cli
pă să decidă instantaneu cu ce 
viteză să meargă, ând să frîne- 
ze, cînd să accelereze etc. Acum 
toată această muncă a fost pre
luată de conducătorul electronic

martori ai descoperirii plane
tei Marte, zborurile spre a- 
ceastă planetă fiind realizabile, 
după părerea mea, în decursul 
următorilor douăzeci de ani".

Noi, tinerii de astăzi, ne vom 
aduce aminte, atunci, și de 
acest al treilea sol trimis să 
cerceteze vămile văzduhului, 
pentru a pregăti saltul spre 
stele. Iar Umanitatea va slăvi 
de-a pururi pe cei dintîi fii ai 
săi cu adevărat liberi, care au 
fost și cei dintîi cercetători ai 
spațiului cosmic: OAMENII 
SOVIETICI.

AFLAT» CĂ
•ir In țara noastră 

betonul armat a fost 
introdus în anul 
1886 cînd ing. An- 
ghel Saligny a exe
cutat lucrările de la 
Brăila unde a între
buințat 7000 m.c. de 
beton la construirea 
silozurilor.

★ In anul 1873 
apare Ia Expoziția 
de la Paris primul 
motor în patru timpi,

creat de inginerul 
german Otto. înce- 
pînd din acest an 
motorul cu combu
stibil Începe să aibă 
valoare comercială.

* Cercetătorii au 
împărțit războaiele 
de țesut primitive în 
3 mari grupe: răz
boiul de țesut cu un 
singur sul de lemn 
atîrnat între două 
brațe; războiul de 
țesut cu două suluri

• • •

(folosit de cele mai 
multe ori în poziție 
orizontală), la care 
firele de urzeală sînt 
întinse între două 
brațe nemișcate, și 
care e prevăzut cu 
un călcător; războiul 
de țesut cu două su
luri la care sulurile 
ce se învîrtesc îngă
duie să se facă țesă
turi de orice lungime.

„în laboratorul în care cîinii 
sînt “pregătiți pentru zboruri în 
păturile superioare ale atmosferei, 
ziua de muncă începe dimineața". 
Aceasta este prima frază a unui re
cent reportaj publicat de revista 
sovietică „Ogoniok" din care pu
blicăm și noi cîteva fragmente.

înainte de a veni în laborator, 
Belianka trăia la o bătrînă pen
sionară. Pestraia însă a fost un 
dine fără stăpin, rătăcitor, care 
a ajuns în laborator direct de pe 
stradă.

Medicul experimentator examina 
animalele spălate, bine hrănite. 
Speriate de anturajul neobișnuit, 
cîinii stăteau mereu unul lîneă al
tul

— Dacă vă înțelegeți atît de

bine — a spus medicul — vă 
vom pregăti pentru un zbor în 
doi.

Pentru cîini au fost confecțio
nate costume speciale, de care au 
fost fixate sîrmele aparatelor care 
înregistrează funcțiile fiziologice : 
pulsul, respirația, presiunea arte- 
rială etc. Cînd cîinii s-au obișnuit 
cu această îmbrăcăminte, medicul 
experimentator i-a condus spre 
cabină pentru zborul în cosmos.

Pe podeaua cabinei, erau insta
late două culcușuri metalice. De 
plafon a fost fixat un aparat de 
filmat ..

Animalele au fost învățate să 
stea liniștite în culcușuri. Pestraia, 
după o viață aspră, fără adăpost, 
se simțea aici în culmea fericirii

și „lucra" cu multă străduință. 
Alintată, Belianka, era insă uneori 
capricioasă...

După ce animalele s-au obișnuit 
cu cabina, antrenamentul a fost 
mutat pe rachetodrom. Aici dinii 
au fost obișnuiți să fie ridicați cu 
macaraua în partea frontală a ra
chetei.

La 27 august, după cum se știe, 
racheta a atins înălțimea de 450 
km. și pasagerii ei s-au întors cu 
bine pe pămînt. Cum a decurs to
tul ’

...Intr-o dimineață medicultx-

au sosit în• De unde 
laborator cosmonaufii 
patrupezi • Antrena
mente cotidiene • Cum 
s-au comportat cîinii în 
rachetă o Un scurt exa

men medical
- -------

perimentator a dus cîinii pe rache
todrom...

Cîinii au fost ridicați cu maca-

raua la etajul IV, în partea fron
tală a rachetei.

A răsunat comanda : „Start !“
O apăsare pe buton, și din coa

da rachetei izbucnește un nor de 
fum, iar pe urmă o uriașă flacără 
purpurie. Racheta se desprinde de 
pămint. Viteza ei crește din clipă 
in clipă. După cîteva minute ra
cheta dispare în adîncul cerului.

Inginerii și oamenii de știință 
o urmăreau însă cu ajutorul unor 
puternice aparate optice. S-au efec
tuat observații și asupra cosmo- 
nouților patrupezi. La centrul te
lemetrie, asupra ecranelor lumi-

noase, s-au aplecat medicii-expe- 
rimentatori. După impulsurile ca
nalelor luminoase ale ecranului, 
ei vedeau că cîinii trăiesc, că ini
mile lor bat, că sîngele circulă.

Mai tîrziu, filmul a relatat com
portarea animalelor de experiență 
în timpul zborului. Cînd au por
nit motoarele rachetei, Belianka 
privea alarmată în jur, ridicînd 
botul în sus. Forța de accelerație 
le-a presat de culcuș. Sprijinind 
botul pe labele din față, ele res
pirau des, cu greutate. Cînd a în
ceput starea de imponderabilitate 
și sîrmele care se întindeau de 
la aparate au început să „plutea
scă" în aer, animalele s-au ridicat, 
au început să respire liber. Be
lianka s-a oprit curioasă în fața 
iluminatorului parcă ar fi văzut 
ceva interesant în spațiile interas- 
trale ale Universului.

Iată că partea frontală a ra
chetei s-a desprins și a început 
să cadă pe pămînt. Pentru „cos- 
monauți" a început încercarea cea 
mai grea. O forță uriașă îi apăsa 
pe culcușuri. In ochii animalelor 
se putea citi frica,

Cînd a intrat în funcțiune sis
temul de parașute și căderea părții 
frontale a rachetei s-a încetinit, de 
pe rachetodrom a decolat un he
licopter. Medici, oameni de ști
ință, ingineri se grăbeau spre locul

Trenul a pornit..

jjs

eofisaft 
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etc. Rezolvînd un număr uriaș de 
ecuații în care intervin toți acei 
coeficienți introduși în „memoria" 
mașinei, ' ’ ______
determină cu precizie modul de 
conducere al trenului și dă co
menzi pentru acționarea dispozi
tivelor de conducere. In timp ce 
mecanicul electronic trimite diver
se impulsuri de curenți spre relee 
și servo-mecanisme, mecanicul în 
oame și oase se limitează la su
pravegherea robotului electronic. 

in privința rezultatelor experi
enței este foarte concludentă de-

calculatorul electronic

de aterizare a cosmonauților pa
trupezi...

Medicul experimentator a des
chis ușița cabinei ermetice dînd 
drumul discipolilor săi. Clinii erau 
în viață și se simțeau, după cit 
părea, bine. Uriașele supraincăr- 
cături la cate erau supuși cu pu
țin timp înainte i-au zdruncinat, 
totuși n-au împiedicat ca ei să se 
bucure de întoarcerea lor pe pă
mînt. Pestraia alergă in jurul expe
rimentatorului și s-a culcat lingă 
el, dînd din coadă. Belianka, ie
șind din cabină, s-a culcat alături 
de prietena ei, respirind insă din 
greu.

Cîinii au primit cite o bucată 
de salam pe care l-au mîncat cu 
poftă. Pe urmă ei au fost trans
portați cu helicopterul in labora
tor pentru un amănunțit examen 
medical. Imediat ce medicii și-au 
terminat munca, Belianka și Pes
traia s-au culcat pe podea și au 
adormit. După cit se pare zborul 
în Cosmos le-a epuizat.

Oamenii de știință sovietici 
l studiază acum rezultatele cerce- 
, țărilor lansării rachetei geofi

zice la înălțimea de 450 km. 
1 Recenta lansare a rachetei cu 
! cele două ființe vii deschide mă- 

prețe perspective pe drumul cu- 
f ceririi Cosmosului.

care ml-d citit parcă gin litrtte ere- 
cutind exact aceleași m. nevre pe 
oare le-aș fi făcut și eu însumi 
Ați observat mersul regulat, fări 
nici-o abatere a trenului nostru ! 
Nimic de zis, această mașină an 
Un viitor strălucit.

Și intr-adevăr, perspectivele des 
schise de noua realizare sovietice 
elaborată de o echipă de specia 
lipii de la biroul de studiu al Insti- 
tufului pentru construcția apar a 
telor, sub conducerea inginerulu 
N. Nikolaev sînt deosebit de pro 
mițătoare. In viitor deci, nou 
tehnică va permite respectarea ri 
guroasă a orariilor, a regimurile 
optice de mers etc., ceea ce 
duce la importante economii d 
energie eleotrică și va spori const 
derabil capacitatea și randamentu 
căilor ferate.

Ing. ION SUCEVEANU

Inginerul Nikolaev lucrind la 
calculatorul electronic



Aspect dintr-o secție a fabricii de medicamente „Tableta" din Capitala.

Medvedev,

întreaga țara au loc nume- 
manifestări consacrate prie- 
rornîno-sovietice.
regiunea Bacău, la adună-

Numeroase manifestări consacrate 
prieteniei romîno-sovietice

Tn
roase 
teniei

In 
rile festive prilejuite de deschi
derea Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice au participat peste 20.000 
de oameni ai muncii care au ma
nifestat cu căldură pentru priete
nia de nezdruncinat dintre R. P. 
Romînă și U.R.S.S. In regiunea 
Galați au avut loc peste 400 de 
adunări festive cu prilejul Lunii 
Prieteniei Romîno-sovietice.

La Palatul de cultură din Pi
tești s-a deschis expoziția „Din 
viața oamenilor sovietici". Nume
roase fotografii înfățișează minu
natele condiții de muncă și de via
ță ale oamenilor sovietici. Tot la 
Pitești s-a deschis o expoziție cu 
aspecte ale dezvoltării economice 
și culturale a U.R.S.S.

Casa Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice din Constanța a organizat 
ciclu de conferințe cu privire 
realizările oamenilor sovietici,

★
in cadrul Lunii prieteniei 

mîno-sovietice, filarmonica 
stat din Cluj și Consiliul regional 
A.R.L.U.S. au organizat joi seara 
la Casa Universitarilor un re
cital al violonistului Ștefan 
Ruha, laureat al Concursului in
ternațional „Ceaikovski" de la 
Moscova și al primului Concurs 
internațional „George Enescu" de 
la Bucurefti. Recitalul care a cu
prins lucrări de Haendel, Bach,

un
la

ro-
de

Enescu, Ceaikowski, Bartok, Ko- 
daly, Wieniauiski fi Manuel da 
Falla-Kayser s-a bucurat de un 
deosebit succes.

★
Joi, cea de-a doua zi a Festi

valului filmului sovietic, la cine
matograful „Patria" s-a prezentat 
in premieră filmul „Anul 1918“, 
producție în culori a Studioului 
„Mosfilm".

Filmul „Anul 1918", în regia 
lui Grigori Roșal, este seria a 
doua a filmului realizat după ro
manul „Calvarul" de Alexei 
Tolstoi.

Rolurile principale sînt interpre
tate de Rufina Nifontova, Nina 
Veselovskaia, Vadim 
Nikolai Grițenko.

Publicul a primit cu 
ceastă ruare realizare 
tografiei sovietice.

★
Joi seara a avut loc la Casa 

Prieteniei Romîno-Sovietice, un 
simpozion cu tema „Romanul și 
filmul Pe Donul liniștit".

Cu acest prilej au vorbit Mihai 
Gafița, secretar al Uniunii Scrii
torilor din R. P. Romînă, conf. 
univ. Tamara Gane și regizorul 
Marius Teodorescu. In încheiere a 
rulat filmul „Pe Donul liniștit".

Joi după-amiază, în sala din 
str. Batiștei nr. 14 a avut loc un 
concert de muzică ușoară romî- 
nească și sovietică la care și-au 
dat concursul cunoscuți soliști vo
cali de muzică ușoară.

căldură a- 
a cinema- Sub conducerea organizației de partid

U. T. M. educă tineretul 
tradițiilor revoluționare

(Urmare din pag. l-a)

ale uzinei

Plecarea delegație! r 
Comsomolului din 

R.S.S. Moldovenească
leri a părăsit Capitala delegația 

Comsomolului din R. S. Ș. Mol
dovenească condusă de tov. Vasile 
Buga, prim secretar al C.C. al 
Comsomolului din R. S. S. Mol
dovenească, care la invitația C.C. 
al U.T.M. a făcut o vizită în țara 
noastră, pentru a studia munca 
U.T.M.-ului în rîndul tineretului de 
la sate.

Delegația a vizitat G.A.C.-uri, 
G.A.S.-uri, instituții de interes so
cial și cultural din regiunile Bucu
rești,

In 
ția a 
unde
cretariatului C.C. al U.T.M.

Intilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tov. Ion Iliescu și 
Alexandru Kopandi — secretari ai 
C.C. al U.T.M., Alecu Costică, șe
ful secției Relații cu Străinătatea 
și alți activiști ai C.C. al U.T.M.

Pitești, Stalin și Constanța, 
ziua de 8 octombrie, delega- 
fost primită la C.C. al U.T.M., 
s-a întîlnit cu membrii Se-

Informații

Delegația Seimului R.P. Poionu
a părăsit Capitala

Delegația Seimului R.P. Polo
ne, în frunte cu mareșalul Seimu
lui, Czeslaw Wycech, care a fă
cut o vizită de prietenie în țara 
noastră, Ia invitația Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romîne, a 
părăsit joi la amiază Capitala 
inapoindu-se in patrie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, parlamentarii polonezi au 
fost conduși de tovarășii Con
stantin Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale, Gh. 
Stoica, secretarul Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Petre Dră- 
goescu și Tiță Florea, Vicepreșe
dinți ai Marii Adunări Naționale, 
Aurel Mălnășan, adjunct al mini
strului Afacerilor Externe, D. 
Diaconescu, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei, Dionisie Io- 
nescu, șeful Ceremonialului de 
Stat, Mircea Bijl, secretarul ge
neral al Marii Adunări Naționa
le, de președinți ai comisiilor

Marii Adunări Naționale, nume
roși deputați ai Marii Adunări 
Naționale, ziariști.

Au fost de față membrii Amba
sadei R.P. Polone la București, 
in frunte cu ambasadorul Ja
nusz Zambrowicz.

înainte de plecare, mareșalul 
Seimului R. P. Polone, Czeslaw 
Wycech, a mulțumit călduros to
varășului Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, pentru frățeasca prietenie 
cu care au fost înconjurați par
lamentarii polonezi în tot timpul 
șederii lor în Romînia.

★
Joi dimineața, înainte de a 

părăsi Capitala, membrii delega
ției Seimului R. P. Polone în 
frunte cu mareșalul Seimului, 
Czeslaw Wycech, au vizitat Mu
zeul Satului și Muzeul de artă 
al R.P.R.

(Agerpres)

In raioanele Bîrlad și Hîrlau

Vizitele oaspeților sovietici
în cursul zilei de joi membrii 

delegației sovietice care se află în 
țara noastră cu prilejul Lunii prie
teniei romîno-sovietioe și-au con
tinuat vizitele în Capitală.

In cursul dimineții, oaspeții în 
frunte cu G. G. Sotnikov au vizi
tat Combinatul poligrafic „Casa 
Șcînteii" și uzinele „Republica".

Evghenia Grigorievna Sorocean, 
președinta colhozului „Viață 
Nouă" din R.S.S. Moldovenească, 
a făcut o vizită la Comitetul exe
cutiv al Sfatului Popular regional 
București, iar artista Roza Iva- 

•-onova, a vizitat Insti- 
artă teatrală și cinema- 
„1. L. Caragiale".

★

dr. A. A. Snwrodințev,

____.'ești, L— 
nova Makagoi 
tutui de artă 
tografică

Prof.
membru corespondent al Acade
miei de Științe Medicale a 
U.R.S.S., care se află în țara noa
stră la invitația Institutului de 
Studii Romîno-Sovietic al Acade
miei R. P. Romine, a vizitat în 
cursul ztlei de foi Institutul de in- 
fromicrobiologie. După amiază, la 
spitalul Colțea, oaspetele a oonfe-

rențiat dospea „Natura imunității 
antivirotice".

★
Joi la amiază a sosit în Capi

tală, la invitația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., K. Litvin, pre
ședintele conducerii Asociației 
ucrainene pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, pentru a par
ticipa la manifestările prilejuite 
în țara noastră de sărbătorirea 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întîmpinat 
de acad. P. Constantinescu-Iași, 
vicepreședinte al Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., C. Prisnea, adjunct 
al ministrului învățămîntului și 
Culturii, acad. dr. N, Gh. Lupu, 
Eugen Rodan și I. Moraru secre
tari ai A.R.L.U.S.-ului, membrii 
delegației romîne care a partici
pat Ia desfășurarea zilelor cul
turii rominești în R.S.S. Ucrai
neană, activiști ai A.R.L.U.S.- 
ului, ziariști.

Au fost de rață V. F. Nicolaev, 
însărcinat ad-interim al Uniunii 
Sovietice la București, și I. S. Ilin, 
secretar al Ambasadei.

semenea un concurs de învățare a 
cîntecelor revoluționare și patrio
tice. Acum în pauza de prînz, la 
secțiile montaj, fierărie, vagoane, 
aproape în fiecare zi se adună 
tinerii cîte 15'—30 minute și înva
ță asemenea cîntece.

In fața comitetului U.T.M. stă 
însă un program de activitate 
mult mai variat, mai bogat, care 
îndeplinit, fără îndoială, va aduce 
o contribuție însemnată la educa
ția comunistă a tineretului.

Una din principalele laturi ale 
muncii de educație comunistă a 
tineretului o constituie învățămîn- 
tul politic de organizație. Proble
ma aceasta a făcut obiectul celei 
de a doua ședințe a comitetului de 
partid, în care a fost analizată 
activitatea organizației U.T.M. 
Analiza a scos la iveală faptul că 
membrii comitetului U.T.M. deși 
au dovedit simț de răspundere în 
organizarea învățămîntului politic 
în anul trecut, în desfășurarea în
vățămîntului au fost anumite 
ficiențe ce trebuie înlăturate 
acest an.

Nu întotdeauna în cercurile po
litice U.T.M. s-a realizat o legă
tură strînsă între problemele teo
retice discutate și problemele 
concrete ale producției și educația 
tineretului. Au fost cazuri — pu
ține ce-i drept — cind participan- 
ților la cursuri nu li s-au lămurit 
cu răbdare și claritate unele no
țiuni politice. In anul acesta, s-a 
arătat în ședința comitetului de

de- 
în

Cinematografia sovietică
■ ■stegară a marilor idealuri ale omenirii

(Urmare din pag. l-a)

care a rulat cu mare succes și 
ecranele romînești 
care au intrat în competiția pentru 
cea mai bună creație cinematogra
fică a omenirii. Și toate acestea 
la festivaluri, în care majoritatea 
juriului provine din țările capita
liste, din oameni de artă adesea 
fără convingeri politice sau cu po
ziții politice contrarii celor ale 
noastre, socialiste. Dar umanismul 
ideilor, măiestria interpretării fi 
bogăția, fantezia și originalitatea 
mijloacelor de expresie au izbin- 
dit, i-au obligat să recunoască su
perioritatea cinematografiei sovie
tice.

Săptămînă filmului sovietic din 
țara noastră cunoaște anul acesta 
un repertoriu de zile mari •— 
prin calitatea filmelor fi a inter
pretării, încoronează 
nile festive din anii

P*
fi cu filmele

săptămî- 
anteriori. 

Astfel spectatorii bucureșteni ur
măresc anul acesta cu răsuflarea 
întretăiată cele, două serii ale dra
matizării cinematografice a roma
nului atît de iubit de cititori, al 
lui Alexei Tolstoi : „Calvarul". 
Gîndirea inspirată și imaginea pli
nă de poezie a regizorului Grigori 
Roșal — autor al marelui film 
„Mussorgski" și a multor altor o- 
pere nemuritoare — a creat o 
impresionantă trilogie inspirată 
de romanul lui Alexei Tolstoi. 
Povestea zbuciumată a Ekaterinei 
ți a Dașei, furtuna anilor revolu
ției și a războiului civil a fost 
transpusă într-o grandioasă trilo
gie, din care vom urmări primele 
două serii terminale, și anume : 
„Surorile" și „Anul 1918". Reali
zate în culori tari, dinamice, în
tr-un montaj nervos și ritmic, cu 
scene de masă de o amploare 
neobișnuită, alternate cu pagini 
zguduitoare de profundă analiză 
psihologică și sensibilitate umană, 
cele două filme ' ' ~
pătrunde direct

ale lui Roșal vor 
in inima infiora-

tă a spectatorului. Dacă romanul 
,,Calvarul" este socotit ca una din 
paginile de mare literatură din 
viața și epoca Revoluției din Oc
tombrie, desigur că alături de el, 
pe întreg globul pămîntesc, este 
cunoscut și citit romanul de va
loare tolstoiană a lui Mihail Șo- 
lohov „Pe Donul liniștit". Epopee 
de mari proporții a războiului ci
vil, a intrat — deși autorul este 
încă în viață — în patrimoniul 
literaturii clasice universale. „Pe 
Donul linițtit" va dăinui peste 
veacuri, pentru forța grandioasă a 
ideilor călăuzitoare, prin învolbu
rarea pătimașă a marilor senti
mente omenești, in care dragostea 
sălbatică, pasionantă, totală se 
împletește cu ura necruțătoare și 
în sfîrșit datorită acțiunii dina
mice, clocotitoare, tumultoase, fn 
care se ciocnesc oameni, lumi 
de concepții diferite, pe via
ță și pe moarte, ciocnire în care 
învinge ideea comunistă, înving 
luptătorii pentru o nouă viață a 
poporului Nemuritor rărnine ro
manul lui Solohov prin reprezen
tarea omului, omul în toată com
plexitatea vieții lui politice, mora
le, spirituale fi fizice. Grigori 
Melehov, uriașă făptură omenea
scă, îndrăgostit pînă la patimă, 
senzual pînă la cufundarea totală, 
inteligent și visător, aprig și în
flăcărat, biruitor și înfrint, temă
tor și viteaz, blind 
— se 'joacă de-a 
moartea in marele, 
destin. In trei serii 
ore, filmul „Pe Donul liniștit' 
este opera culminantă a creației 
marelui regizor Serghev Gherasi- 
mov, autorul neuitatei opere de 
artă cinematografică „Tînăra Gar
dă". în interpretarea lui Glebov 
(Grigori Melehov) și a tulbură
toarei Elina Bîstrițcaia (în și mai 
tulburătoarea Acsinia), trilogia lui 
Gherasimov va crea spectatorilor 
noștri — așa cum a creat și celor 
sovietici și din multe alte țări ale

lumii — imaginea învolburată, 
complexă și profundă a romanu
lui.

Ecranizarea romanului atit de 
cunoscut ol scriitorului clasic rus, 
Dostoievski, „Idiotul" — va fi de 
asemenea prezentă în festival. Fil
mul a fost regizat de cunoscutul 
realizator 
Ivan 
mare 
gizor 
pînă 
dii 
peste 
creat

de filme din Moscova 
Piriev. Aceasta constituie o 
surpriză, întrucît marele re
de la „Mosfilm" a lucrat 

acum cu exclusivitate come- 
bufe și satirice, timp de 

trei decenii. Pîriev a 
un număr mare de co

medii cinematografice, satirizînd 
cu ascuțime trăsături negative, de
fecte, prejudecăți și obiceiuri îna- 

' > ro- 
odată 
sovie-

Jrîrat, temă- 
și necruțător, 
viața și de-a 
neuitatul său 
a cite două

O scenă din filmul sovietic „Surorile"

fecte, prejudecăți și obiceiuri 
poiate. ,JRîsul lui Piriev este 
bust și optimist" declara 
Chaplin despre colegul său 
tic.

Și iată-l pe Ivan Pîriev 
prima dată abordînd o 
zguduitoare. Filmul este la 
mea romanului dostoievskian. Idei 
majore sînt reflectate în imagini 
răscolitoare, de o mare, nease
muită emoție. El este realizat cu 
mijloace de expresie de o vastă 
fantezie, care îmbogățesc tehnica 
cinematografică contemporani și 
în același timp amplifică la o in
tensitate maximă conținutul emo
țional al dramaturgiei.

Ultimul film care va fi prezen
tat la festival va constitui o mare 
revelație pentru spectatori. De 
data aceasta sînt abordate proble
me ale contemporaneității, cu 
eroi-oameni din zilele noastre. O 
mare dramă de conștiință, o în
cleștare între frumusețea morală 
a adevărului și hidoșenia minciu
nii și a necinstei. Filmul „Cei trei 
din pădure" este o realizare pa
sionantă 
V oihov. 
mic, de 
o mare 
folosirea 
cinematografică, 
regizor duce mai departe calea pe 
care au pornit filmele „Al 41-lea", 
„Casa în care locuiesc" și „Zboa
ră cocorii". El demonstrează că 
realismul socialist, concepția cea 
mai înaintată a artei și literaturii 
contemporane, prilejuiește și în 
cinematografie apariția unor mari 
opere de artă, de o diversitate de 
stiluri corespunzătoare profilului 
spiritual al creatorilor lor.

Filmul sovietic se prezintă încă- 
odată, la acest festival al aniver
sării de patru decenii și un an de 
la Marea Revoluție din Octombrie 
la înălțimea marei sale misiuni, la 
înălțimea aerului tare al valorilor 
majore ale omenirii. El constituie 
o mare pildă și în același timp o 
mare bucurie. Este pilda legăturii 
organice cu viața constructorilor 
comunismului și 
emoționale a imaginii 
grafice.

partid, este necesar ca utemiștilor 
și tinerilor încadrați în formele 
de învățămînt să li se lămureas
că pe larg politica partidului no
stru, sarcinile ce stau în fața po
porului nostru pentru construirea 
socialismului, ajutindu-i pe tineri 
să înțeleagă mai profund rolul pe 
care ei îl au în îndeplinirea ace
stor mărețe sarcini.

Ședința comitetului de partid a 
atras, de asemenea, atenția asu
pra lipsurilor care s-au manifestat 
anul trecut cind în munca de pro
pagandist au fost recrutați tova
răși ca D. Mariuță și ion Văcaru 
de la strungărie, G. H. Moran de 
la turnătorie, tineri buni de alt
fel, dar care datorită faptului că 
urmau cursurile serale ale liceu
lui și mai aveau încă o seamă de 
alte sarcini de organizație nu s-au 
putut ocupa cu suficientă atenție 
de formele de învățămînt de care 
au răspuns. Aceasta a dus la pre
darea superficială a unor lecții, 
la ținerea cu 
cursurilor, la 
a cursanților.

Analiza în 
s-a soldat cu 
menite să înlăture definitiv defi
ciențele semnalate. In anul acesta 
toți propagandiștii sînt candidați 
și membrii de partid și nu au 
alte sarcini care să-i stinghereas
că în munca pe care trebuie să o 
desfășoare la cercurile politice, in 
cele 14 cercuri — 4 „Să ne cu
noaștem patria" și 10 cursuri se
rale — au fost încadrați toți ute- 
miștii și tinerii din întreprindere 
în afară de cei care au fost recru
tați în învățămintul de partid. 
Pentru ținerea cercurilor politice 
U.T.M. s-a stabilit o singură zi 
pe săptămînă în care nu se vor 
mai organiza și alte acțiuni.

In întreaga sa muncă, comite
tul U.T.M., condus și îndrumat de 
partid, militează pentru formarea 
unei înalte conștiințe socialiste la 
tineri, care să ducă la mai multe 
succese în producție pentru reali
zarea planului, pentru produse 
calitate și cu un preț de cost 
mai scăzut. Rezultatele se văd 
fiecare pas în ateliere. Planul 
producție este îndeplinit lună 
lună. Lucrările efectuate sînt 
calitate și cu un preț de cost i 
ce în ce mai scăzut. Firește 
nu toate pot fi puse pe seama ti
neretului. insă contribuția lui este 
serioasă și merită să fie luată în 
seamă. Economiile de metal nou 
și colectarea metalului vechi sînt 
două acțiuni exclusive ale tinere
tului. Și succesele obținute in a- 
cest sens merită toată lauda. Con
duse de către comitetul de partid 
și U.T.M., organizațiile U.T.M. din 
secții și ateliere au făcut o largă 
popularizare acestor acțiuni an- 
trenînd un mare număr de brigăzi 
de producție ale tineretului, bri
gada artistică de agitație, gazete-

neregularitate a 
o slabă participare

comitetul de partid 
măsuri și indicații

de 
cit 

I la
de 
de 
de 

din
că

dele de perete, posturile utemiste 
control. Toate acestea au fost fo
losite in scopul lămuririi tineretu
lui asupra importanței acțiunilor 
sale. Ca urmare, numai brigăzile 
de tineret din secția turnătorie au 
scos din zgură apreciabila cantita
te de 80 tone fontă nouă. De ase
menea, brigada lui Andrei Holic 
din secția ll-a vagoane a colectat 
40.000 de kg. metal vechi. Briga
da de tineret din secția cazange- 
rie a economisit o importantă can
titate de aramă — iar cei din sec
ția electricieni aproape 1000 kg. 
bronz.

In munca de educare comunistă 
a tineretului, de mobilizare a a- 
cestuia la Îndeplinirea sarcinilor 
de producție, comitetul U.T.M. de 
la Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie" 
a obținut o seamă de succese. Cele 
două plenare ale comitetului de 
partid au dat un orizont și mai 
larg activității politice a organi
zației U.T.M. Comitetului U.T.M., 
organizațiilor de bază, nu le ră- 
mîne decît să lupte pentru a tra
duce în viață prețioasele îndru
mări primite din partea organiza
ției de partid. Atunci, cu siguran
ță că noi realizări se vor adăuga 
pe linia creșterii unui tineret demn 
de tradițiile de luptă și muncă ale 
muncitorilor comuniști de la Ate
lierele C.F.R. „Ilie Pintilie*.

Joi dimineața au început la 
cultatea de ftiințe juridice 
Capitală lucrările 
științifice a Asociației Juriștilor 
din Republica Populară Romînă.

fn cuvîntul de deschidere, pre
ședintele Asociației Juriștilor din 
R. P. Romînă, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, a arătat că sesiunea 
științifică va contribui prin lucră
rile și discuțiile ce vor avea loc 
la rezolvarea , unor importante 
probleme teoretice fi practice ale 
dreptului nostru socialist, ale con
strucției socialismului in țara noa
stră.

Lucrările

pentru 
dramă 
înălți-

a unui tînăr regizor, V. 
Creat în stilul viu, dina- 
un profund realism și cu 
îndrăzneală creatoare în 
mijloacelor de expresie 

tfici, filmul tînărului

bucuriu artei 
einemato-

(Urmare din pag. l-a) 
uzina „lanoș Herbak" își propune 
să asigure acumulări sporite pen
tru anul 1959, prin reducerea pre
țului de cost sub costurile prevă
zute în proiectul de plan. Din pri
mele calcule făcute pe baza an
gajamentelor luate de parte din 
întreprinderi, se preconizează să 
se realizeze cel puțin 10 milioane 
lei economii față de costurile pla
nificate pe anul 1959. In ultimii 
ani, economiile realizate în între
prinderile sectorului pielărie și 
cauciuc sînt de ordinul milioane
lor. Cu toate acestea, există destu
le fabrici unde nu s-au valorificat 
toate posibilitățile privind utiliza
rea rațională a materiei prime și 
auxiliare. La fabricile „Ștefan 
Gheorghiu" din București și 
„8 Mai" din Mediaș, de pildă, se 
pot realiza anual la soluția de 
lipit, economii în valoare de 
500.000 lei, la fabrica „Nicolae 
Bălcescu" din București, prin sim
pla reducere a mărimii cuțitelor se 
pot economisi anual circa 4.000 kg. 
de talpă. Principalul obiectiv al 
tinerilor muncitori, ingineri și teh
nicieni din întreprinderile sectoru
lui pielărie și cauciuc al organiza
țiilor U.T.M. trebuie să fie acela 
de a descoperi rezervele interne în 
fiecare secție, la fiecare loc de 
muncă, căile prin care se pot rea
liza mai multe produse din aceeași 
cantitate de materie primă. Care 
sînt acestei căi, cum se pot eco
nomisi însemnate cantități de ma
terii prime și auxiliare ? Raționala 
plasare a tiparelor pe suprafața 
pielii, combinarea modelelor, apli
carea procedeului de tratare a 
pieilor cu produse din petrol (apli- 
cînd acest procedeu la bizon bo
vine și piei-fețe porci — uzina 
„lanoș Herbak" a îmbunătățit ran
damentul de suprafață în seme
strul I cu cca. 5 la sută și a rea
lizat economii de piei crude în 
valoare de 500.000 lei), utilizarea 
rațională a suprafeței tălpii prin

Fa- 
din 

primei sesiuni

sesiunii continuă.
★

ii 19 octombrie se vor 
i București lucrările 

doua Conferințe sindi-

Intre 16 și 
desfășura la 
celei de-a 
cale mondiale a muncitorilor a- 
gricoli și forestieri.

Tn ziua de 12 octombrie va avea 
loc sesiunea Comitetului Adminis
trativ al Uniunii Internaționale a 
Sindicatelor muncitorilor agricoli 
și forestieri.

In cursul zilelor de miercuri și 
joi au sosit în Capitală primii de
legați.

Printre oaspeți se află Tjugito, 
președintele Uniunii internaționale 
a sindicatelor muncitorilor agricoli 
și forestieri.

(Agerpres)

Organizațiile U.T.M 
să-și sporească eforturile 
pentru executarea la timp 

a insămînțărilor
(Urmare din pag. l-a) 

proporție de 50 la sută, Iarîn . . .
pianul Insămînțărilor numai în 
proporție de 25 la sută. Dar în 
vreme ce activiștii trăiesc cu ilu
zia că în raionul loc lucrările de 
campanie sînt avansate, că or. 
ganizațiile de bază U.T.M. se 
achită de sarcinile ce le revin în 
această direcție, iată ce se petre
ce în satele raionului.

In loc de muncă concretă 
—ședințe de analiză
La sfatul popular al comunei 

Pogana e zarvă mare. Sînt aici 
mu’ți tovarăși din comitetul exe
cutiv al sfatului popular și mem- 
brj ai birourilor organizațiilor de 
bază U.T.M.

— Pentru ce vă pregătiți atît 
de intens ? am întrebat pe tov. 
Ion Ursu, președintele sfatului 
popular comunal.

— Ne pregătim pentru o șe
dință de analiză.

— Ieri ce-ați mai făcut ?
-ț

O zi sărbătorească
la „Grivița Roșie66

(Urmare din pag. l-a)

Roșie, Gh. Borș, secretarul comi
tetului de partid al Complexului, 
Dumitru Miron, directorul Com
plexului, Pană Sișea, vicepreșe
dinte ai comtteturul de întreprin
dere, Cornel Mihailovici, director 
general în Departamentul Căilor 
Ferate, Dionisie Vlase, secretarul 
comitetului U.T.M. al Complexu
lui, Costina Radu, turnătoare și 
Constantin Stroescu, cazangiu.

Festivitatea a fost deschisă de 
tovarășul Pană Sișea. Luînd apoi 
cuvîntul, tovarășul Dumitru Miron, 
directorul Complexului a înfățișat 
principalele realizări din anul 
1957 pentru care ceferiștii „Griviței 
Roșii" au primit Drapelul de pro
ducție al Consiliului de Miniștri 
și un premiu de 750.000 lei, pre
cum și realizările din prima jumă
tate a acestui an, care le-au adus 
pentru a treia oară consecutiv 
Steagul roșu de întreprindere 
fruntașă pe ramură.

Planul producției globale pe a- 
nul 1957 a fost depășit cu 6 la 
sută, productivitatea muncii a 
crescut cu 6,3 la sută peste sarcina 
planificată, iar reducerea conside-

rabilă a prețului de cost a dus la 
realizarea unei economii de 
13.000.000 lei.

Timpul de imobilizare a mate
rialului rulant în reparații a fost 
redus cu 7 zile la locomotive șl 
cu 5 zile la vagoane, față de anul 
1956.

In aplauzele entuziaste ale ce
feriștilor, tovarășul Emil Bodnăraș 
a laminat conducătorilor Comple
xului Diploma prin care se conferă 
acestei întreprinderi Drapelul 
de producție al Consiliului de Mi
niștri. O delegație a constructo
rilor de tractoare de la uzinele 
.,Ernst Thălmann" din Orașul Sta
lin a predai apoi înalta distincție 
ceferiștilor.

In numele colectivului uzinei de 
tractoare tov. Alexandru Dumi
trescu, vicepreședintele comitetului 
sindical din această întreprindere, 
a felicitat pe ceferiștii „Griviței 
Roșii» pentru succesele lor.

Despre bucuria lor și recunoș
tința pe care ceferiștii „Griviței 
Roșii" o poartă partidului și gu
vernului pentru prețuirea muncii 
lor au vorbit muncitorul fruntaș Ion 
Grigore Stancu. Anatolie Dumi
trescu, inginerul șef al sectorului

locomotive, și Vasile Bîzgă, mon- 
tor la secția montaj locomotive.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn șl 
al Consiliului de Miniștri, tovară
șul Emil Bodnăraș a felicitat căl
duros colectivul Complexului „Gri- 
vița Roșie" pentru contribuția adu
să la buna desfășurare a transpor
tului pe căile ferate, care le-a adus 
Drapelul de producție al Consiliu
lui de Miniștri. Subliniind că la 
baza acestor succese au stat acti
vitatea organizată a comuniștilor 
din acest mare colectiv muncito
resc, activitatea organizației sindi
cale care au mobilizat priceperea 
și talentul inginerilor, tehnicienilor 
și muncitorilor, tovarășul Emil 
Bodnăraș a chemat pe ceferiști la 
lupta pentru obținerea unor noi 
succese în producție, pentru 
îmbunătățirea calității lucrărilor, 
ridicarea productivității muncii, 
economia de materiale, pentru ri
dicarea de noi cadre calificate.

Miile de ceferiști au manifestat 
îndelung pentru Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn șl Guvernul Republicii Popu
lare Romlne.

— Ieri? 0 ședință de analiză
— Dar alaltăieri ?
- Tot o .
— Șj de ce atîtea ședințe ?
— Stăm cam prost cu campa

nia.
— Ați stabilit ceva măsuri 

pentru îndreptarea acestei situa
ții ?

— încă nu. Poate în ședințele 
viitoare.

Continuarea dialogului ar fi 
fost de prisos.

întovărășirile agricole (cinci 
la număr), din 405 ha. de insă- 
mînțat, au însămînțat... 13 ha. 
Din 390 ha. porumb de recoltat, 
s-au recoltat 120 ha.(gospodăriile 
individuale din 1.178 ha. porumb 
recoltaseră doar 75 ha). Sămîn- 
a necesară pentru a fi însămîn- 
ată nu e pregătită. Un podzol a- 
or stă stricat în spatele sfatului 

popular. Altul e în sat, dar sfa
tul popular nici nu știe că e ai 
său și nu al omului în ograda 
căruia stă.

Aceasta e situația. Mai sînt 
necesare oare comentarii în plus? 
Credem că nu. E suficient spre 
a ne da seama cum își pierd 
vremea, molipsiți de ședințoma- 
nie, tovarășii din conducerea sfa
tului popular și din conducerea 
organizațiilor de bază U.T.M., în 
loc să se ocupe de sarcinile 
concrete și precise care le revin 
în desfășurarea lucrărilor agri
cole.

Multe alte aspecte, nu numai 
din aceste raioane, dar și din al
tele, s-ar mai putea adăuga aici. 
Ele nu ar face altceva decît să 
accentueze și mal mult faptul că 
organele de stat, organele șl or
ganizațiile U.T.M. din aceste ra
ioane privesc fără simț de răs
pundere campania agricolă de 
toamnă. In unitățile socialist-co- 
operatiste nu se folosesc atelaje
le proprii, se așteaptă totul nu
mai de la S.M.T.-uri. O slabă 
activitate politică se duce în spri
jinul campaniei de către organele 
și organizațiile de * 
pentru ca utemiștij 
privească cu f 
contribuția lor ... 
lucrărilor agricole.

Ritmul actual al lucrărilor din 
campanie, modul lor necorespun
zător de desfășurare, ridică în 
fața tuturor organelor U.T.M. 
din regiunea Iași sarcina de ma
re răspundere de a mobiliza toa
te forțele tineretului pentru ur
gentarea grabnică a arăturilor și 
insămînțărilor, precum și pentru 
terminarea într-un timp scurt a 
recoltării porumbului.

ședință de analiză, 
ce atîtea ședințe ?

bază U.T.M. 
și tinerii să 

toată răspunderea 
■ în desfășurarea

folosirea metodelor paralelograme
lor, a combinării tiparelor, verifi
carea tiparelor, a cuțitelor de croit 
In multe întreprinderi se folosesc 
tipare și cuțite de mărimi necores
punzătoare, uscarea pe plăci de 
sticlă, procedeu care permite o în
tindere complectă a pielii, schim
barea dimensiunilor plăcilor de 
cauciuc pentru reducerea procen
tajului de deșeuri etc.

Este cunoscut faptul că în fa
bricile de încălțăminte lucrează 
foarte mulți tineri. Mobilizați de 
organizațiile U.T.M., învățînd din

diaș) este o dovadă în plus că ti
nerii și-au însușit o înaltă califi
care profesională, că ei participă 
din plin la lupta pentru utilizarea 
rațională a materiei prime și auxi
liare

Orice inițiativă reprezintă o 
școală pentru organizațiile U.T.M.

tivei muncitorilor de la „lanoș 
Herbak", să-i mobilizeze în apli
carea ei. Comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M., comitetele regio
nale, raionale și orășenești U.T.M. 
trebuie să se ocupe de organiza
rea tinerilor în brigăzi de calitate 
și de economii, de calificarea ace-

pentru a face din fiecare tînăr un stora la nivelul tehnicii noi, mobi- 
bun gospodar, pentru a-i dezvolta lizwdu-i la cursurile de minim teh- 
spiritul de răspundere față de ma- " ' ‘
teria primă și auxiliară cu care 
lucrează, față de apărarea și dez
voltarea avutului obștesc. Insușin- 
du-și documentele Plenarei a IV-a

nic, la cursurile de minim econo
mic _ pentru ca ei să cunoască 
principalii indici de plan, cum se 
calculează ei, cum se pot înde
plini. De asemenea trebuie orga-

Mai multă încălțăminte
DIN ACEEAȘI CANTITATEDE MATERIE
experiența comuniștilor, folosind 
ajutorul și îndrumarea acestora, 
tinerii aduc o mare contribuție la 
realizarea de cît mai multe eco
nomii și la îmbunătățirea calității 
produselor, sprijinind astfel redu
cerea prețului de cost al produse
lor. Faptul că la primul concurs 
organizat la Cluj cu prilejul con
sfătuirii pe țară a întreprinderilor 
din sectorul pielărie și cauciuc, 
patru tineri au cîștigat titlul de 
cei mai buni croitori în piele și 
ștanțori (Marin Andreescu de la 
fabrica „Kirov"-București, Alexan
dru Singureanu — „11 lunie“-Rm. 
Vilcea, Victor Matche de la „Do- 
brogeanu Gherea"-Oradea și Paul 
Binder de la fabrica „8 Mai"-Me-

a C.C. al U.T.M., organizațiile 
U.T.M. trebuie să-și îmbunătățeas
că metodele de muncă, să stimu
leze la tineri dorința de a fi prin
tre cei mai buni gospodari ai ma
teriilor prime și auxiliare, dorința 
ca fabrica lor să ocupe în cadrul 
economiei naționale locul de frun
te privind realizarea de economii 
la materii prime și auxiliare. Pen
tru aceasta este necesar ca să fo
losească ajutorul fruntașilor în 
producție care au participat la 
consfătuirea și concursul organizat 
la Cluj, gazetele de perete, stații
le de radioamplificare, gazetele de 
uzine, adunările generale de orga
nizație, pentru a explica fiecărui 
tînăr marea însemnătate a iniția-

PRIMA
nizate schimburi de experiență 
pentru popularizarea celor mai 
bune metode de muncă.

Mai mult ca oricînd, tinerii tre
buie să simtă ajutorul și îndruma
rea inginerilor și tehnicienilor, atît 
în munca de fiecare zi cît și în 
realizarea unor inovații și raționa
lizări care să sprijine îndeplini
rea angajamentelor luate privind 
reducerea consumurilor specifice. 
De aceea, este Important ca, și în 
această direcție, comitetele re
gionale, raionale și orășenești 
U.T.M. să îndrume și să ajute ti
nerii la preluarea și dezvoltarea 
experienței dobîndite în mișcarea 
de inovații de tinerii fabricii „En- 
csel Mauriciu".

In bătălia pentru obținerea la 
cît mai multe produse cele mai 
mici consumuri specifice și cea 
mai bună calitate pe țară, comi
tetele U.T.M. trebuie să populari
zeze larg experiența înaintată, pe 
fruntași, realizările acestora obți
nute în întrecerea în cinstea zilei 
de „7 Noiembrie" și „30 Decem
brie", și în același timp să critice 
și să ajute pe cei rămași în urmă. 
De mare ajutor în reușita aplică
rii acțiunii patriotice a colectivu
lui de muncă de la uzina „lanoș 
Herbak" trebuie să fie posturile 
utemiste de control. Ele au dato
ria să lupte pentru formarea unei 
largi opinii colective împotriva ce
lor ce risipesc sau înstrăinează 
materia primă și auxiliară, adu- 
cînd astfel pagube fabricii și, im
plicit, economiei noastre naționale.

Este bine ca activiștii comite
telor regionale, raionale și orășe
nești U.T.M. să studieze posibili
tatea introducerii — ca în cazul 
inițiativei de la „Progresul" — a 
conturilor de economii la brigăzi
le de tineret și la tinerii care lu
crează individual, pentru a putea 
cunoaște în orice moment stadiul 
aplicării inițiativei și contribuția 
fiecărei brigăzi și a fiecărui tînăr 
la realizarea de economii, la re
ducerea prețului de cost a produ
selor.

Tineretul a fost întotdeauna în 
rîndul celor ce luptă pentru rea
lizarea de economii, dovedind pa
siune, abnegație, putere creatoare. 
Inițiativa muncitorilor clujeni este 
un nou prilej ca tineretul, condus 
și educat de partid, să-și aducă 
contribuția la dezvoltarea econo
miei naționale, la ridicarea nive
lului de trai al poporului nostru 
muncitor, lată de ce organizațiile 

- ocupe perma- 
tineretului, de 
posibilităților 
realizeze din 

materii prime

U-T.A4. trebuie să se 
nent de îndrumarea 
valorificarea tuturor 
pentru ca tinerii să 
aceeași cantitate de 
mai multe produse.
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a S.U.A. în Extremul Orient
Imperialiștii sînt gata 
să comită orice crimă Cauzele enervării lui Nixon

Lucrările Adunării Generale
a 0. N. U.

la cea de-a 40-a aniversare 
k UNIUNII TINERETULUI COMilNIST-LENINIST

DIN UNIUNEA SOVIETICA

ATENA 9 (Agerpres). — Ziarul 
„TO VIMA", care apare la Ate
na, condamnă provocările S.U.A. 
împotriva R. P. Chineze. Ziarul 
scrie că nici o țară din lume nu 
poate tolera ca propriile ei insu
le, așezate la numai cîteva mile 
'de coasta, sa să fie folosite ca 
baze, împotriva ei. Este dreptul 
Chinei să-și redobândească aceste 
insule.

Ziarul subliniază pericolul unui 
țăzboi mondial care rezidă în 
provocările S.U.A. și ale clicii lui 
'Cian Kai-și. „Criza Suezului din „ 
JI956 — scrie ziarul — a arătat 
'pă imperialiștii sînt gata să comită 
'price crimă".

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Herald Tri
bune" publică sub semnătura lui 
Walter Lippmann un articol des
pre enervarea vicepreședintelui 
S.U.A., Richard Nixon, în legă
tură cu cele aproape 5000 
SCRISORI PRIMITE DE 
PARTAMENTUL DE STAT 
RE CRITICA POLITICA 
TERNA AMERICANA IN 
TREMUL ORIENT.

„Dl. Nixon- 
cauza acestei 
și s-a supărat 
tru că această

DE 
DE- 
CA- 
EX- 
EX-

dineste enervat 
opoziții puternice 
și mai tare pen- 

știre proastă a

fost publicată. /Supărarea lui a 
fost atît de mare incit a acuzat 
pe funcționarul care a transmis 
această știre unui reporter, de 
„încercarea deliberată de a sa
bota" politica secretarului de 
stat".

„Aceasta este o acuzație foar
te gravă", spune Lippmann sub
liniind în continuare că vicepre
ședintele denunță ca un act de 
sabotaj ceea ce în realitate nu 
este decit răspunsul veridic dat 
unei întrebări legitime pusă de 
un ziarist în exercițiul funcțiunii 
sale.

S.U.A. continuă totuși 
provocările

PEKIN 9 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : Două distrugă
toare americane „Isherwood" ți 
„Stoddard" ți două avioane de vî- 
nătoare americane Fj-4 au violat 
la 9 octombrie apele teritoriale 
chineze și spațiul aerian în regiu
nile Matsushan și Pintan (pro
vincia Fukien). Purtătorul de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a fost au
torizat să dea cel de-al 26-lea 
avertisment serios față de aceste 
grave provocări ale Statelor Unite.

In Franfa sînt în pericol 
libertățile democratice și drepturile 

oamenilor muncii
Inferviu acordat de Maurice Thorez

Se Intensifică activita
tea Armatei Naționale 
de Eliberare a Algeriei

CAIRO 9 (Agerpres).— După 
cum anunță postul de radio „Vo
cea Republicii Algeria", după or
ganizarea „referendumului" lui 
De Gaulle, activitatea militară a 
Armatei Naționale de Eliberare a 
Algeriei s-a intensificat. In regiu
nile de est, de sud și regiunea 
Bene, s-a înmulțit numărul raidu
rilor și ambuscadelor. Au fost a- 
tacate multe vehicule militare 
franceze, au fost întrerupte liniile 
telefonice și circulația pe căile 
ierate, au fost distruse poduri. La 
1 și 2 octombrie au fost doborîte 
șapte avioane franceze, iar pa
tru trenuri militare au fost arun
cate în aer.

în ultimele săptămîni au avut 
Hoc bătălii crîncene cu trupele co
lonialiste franceze care s-au ter
minat cu victoria Armatei de E- 
liberare Națională a Algeriei. 
Trupele franceze au suferit grele 
pierderi în oameni și material. Ih 
mai multe rînduri ele au fost ne
voite să se retragă în urma focu
lui puternic al armatei algeriene.

Postul de radio relatează că 
trupele franceze continuă să se 
dedea la represiuni pline de cru
zime împotriva poporului alge- 
rian, folosind chiar bombe cu na
palm împotriva unor sate. Live
zile și ogoarele sînt devastate de 
tancuri și mașini blindate, iar tur
mele de oi sînt mitraliate în timp 
ce locuitorii sînt percheziționați 
în permanență și ținuți sub su
praveghere armată. Toate aceste 
acțiuni nu au putut însă infringe 
hotărîrea poporului algerian de 
a-și dobîndi independența.

PARIS 9 (Agerpres). — Săptă- 
mînalul francez „Express" a pu
blicat la 9 octombrie răspunsu
rile lui Maurice Thorez, secreta
rul general al C.C. al Partidu
lui Comunist Francez la o serie 
de întrebări referitoare la situația 
politică internă din Franța.

Analizînd cauzele votului favo
rabil dat la referendum de către 
o parte din alegătorii care spri
jină de obicei partidul comunist, 
Maurice Thorez a arătat că asu
pra acestora, la fel ca și asupra 
celorlalți alegători care au votat 
pentru constituție, s-au exercitat 
în permanență presiuni. „Ei au 
cedat argumentelor demagogice 
care puneau pe seama instituții
lor republicane întreaga răspun
dere pentru toate relele, a decla
rat Maurice Thorez. Ei n-au vă
zut că activitatea acestor institu
ții era denaturată de politicieni 
care uitau de promisiunile făcute 
înaintea alegerilor și care au 
adus în mod regulat la putere un 
guvern de dreapta atunci cind 
poporul vota pentru o deplasare 
spre stingă".

Maurice Thorez a arătat în 
continuare că „au fost răspîndi- 
te și susținute multe iluzii în le
gătură cu problema algeriană. 
Este absolut evident că poporul 
nostru dorește fierbinte pace în 
Algeria. Mulți au -crezut că ge
neralul De Gaulle va aduce 
pace, va duce o politică diferită 
de politica guvernelor 
soare".

Maurice Thorez a 
„forțele care l-au adus 
(pe De Gaulle) — n.r.) sînt cele

in- 
am-

mai reacționare și că regimul 
staurat în Algeria poartă 
prenta fascismului. „Comitetele 
salvării publice" vor să instituie 
în Franța tocmai acest regim".

Referindu-se la chestiunea vii
toarelor alegeri, Maurice Thorez 
a declarat: „Cred că rezultatele 
viitoarelor alegeri vor diferi de 
rezultatele referendumului din 28 
septembrie. Aceasta se va referi 
atît la noi cit și la ceilalți".

Dar, a subliniat Maurice Tho
rez, rezultatele alegerilor pot fi 
denaturate 
sistemului 
(adică în 
electorală 
dreptul să 
gur candidat și nu o listă, 
urmare alegătorii votează 
programul unui partid sau altul, 
ci pentru diferite persoane — 
n.r.).

In continuare, Maurice Thorez 
a declarat că în Franța tendința 
spre socialism este inseparabilă 
de revendicările economice ale 
clasei muncitoare, că ea decurge 
din condițiile existenței acesteia.

„In Franța, a declarat în în
cheiere Maurice Thorez, se 
staurează un regim autoritar 
aceasta implică primejdii vădite 
și foarte serioase pentru libertă
țile democratice și pentru dreptu
rile oamenilor muncii. In ceea ce 
ne privește, a subliniat Maurice 
Thorez, vom face tot posibilul 
pentru a realiza crearea unei 
alianțe eficiente între muncitori 
și forțele democratice, care’con
stituie condiția salvării generale 
și a reînoirii republicii".

în condițiile folosirii 
de vot uninominal 

fiecare circumscripție 
fiecare partid are 

prezinte doar un sin- 
- - Ca 

nu

NEW YORK 9. Corespondentul 
Agerpres la O.N.U. transmite: 
După discuții îndelungate, Comi
tetul Politic special, sub preșe
dinția lui Mihai Magheru, repre
zentantul permanent al R.P.R. la • 
O.N.U., a hotarit in ședința sa 
din 8 octombrie ca prima proble
ma pe care o va examina să Le 
„problema conflictului rasial în 
Africa de Sud, rczultind din poli
tica separatismului rasial dusa de 
guvernul Uniunii Sud Africane".

In ceea ce privește celelalte 
puncte înscrise pe agenda comi
tetului, au avut loc dezbateri vii 
care au scos la iveală încercările 
S.U.A. de a trece cele mai impor
tante probleme pe planul doi. 
După cum se știe, pe agendă se 
află înscrisă propunerea Ceho
slovaciei cu privire la dezvoltarea 
relațiilor pașnice între țări. Desi
gur că în momentul de față a- 
ceasta este cea mai importantă 
problemă care ar trebui în med 
indiscutabil să atragă atenția co
mitetului.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, Sobolev, a declarat că nu se 
împotrivește dorinței exprimate de 
numeroase delegații ca problema 
discriminării rasiale în Africa de 
Sud să fie discutată prima pe or
dinea de zi, dar a arătat că totuși 
a doua problemă care trebuie să 
urmeze este aceea propusă de 
delegația cehoslovacă.

Delegații romîn, birmanez, ceho
slovac, polonez, bulgar și alții au 
sprijinit acest punct de vedere. 
Delegația S.U.A. urmărește însă 
să amine discutarea acestei pro
bleme pentru mai tîrziu.

Luînd cuvîntul reprezentantul 
romîn Cornel Bogdan, a combă
tut încercarea de a amina discu
tarea propunerii cehoslovace „la 
o dată nedefinită". El a arătat 
că această problemă poate fi 
examinată imediat, cu atît mai 
mult cu cît în această privință 
există deja o rezoluție adoptată 
în unanimitate de Adunarea Ge
nerală la sesiunea trecută. El a 
cerut ca propunerea cehoslovacă 
să fie inclusă ca al doilea punct 
al ordinei de zi.

La sfîrșitul ședinței, în cadrul

căreia au luat cuvîntul numeroși 
delegați, sa adoptat datorită 
majorității americane hotărirca 
ca stabilirea in continuare a or
dinei de zi să se facă în urmă
toarele ședințe, după ‘ce va fi 
discutată problema discriminării 
rasiale în Africa de Sud.

*
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

La 8 octombrie, Adunarea Gene
rală O.N.U. a ales Argentina Ita
lia și Tunisia ca membri neper - 
manenți ai Consiliului de Secu
ritate, pe o perioadă de doi ani 
cu începere din ianuarie 1959. A- 
ceste țări vor înlocui Columbia, 
Irakul și Suedia, ale căror man
date expiră anul acesta.

Alegerile s-au desfășurat prin 
vot secret. Noii membri au fost 
aleși la primul tur de scrutin.

Ceilalți trei membri neperma- 
nenți ai Consiliului de Securitate, 
format din 11 țări, sînt Canada, 
Panama și Japonia. , Mandatele 
lor vor expira la sfîrșitul anului 
1953.

In cadrul aceleiași ședințe pen
tru cele 6 locuri care se eliberea
ză la I ianuarie 1959 în Consi- 

iroblema "țiul Economic și Social au fost 
alese Venezuela, Noua Zeelandă, 
Bulgaria, Islanda, Afganistan, iar 
S.U.A. au fost realese.

Pentru locurile care se eliberea 
ză în Consiliul de Tutelă, 
fost alese Birmania, Paraguay 
Republica Arabă Unită.

au
Și

A. A. Gromîko 
a părăsit S.U.A

NEW YORK 9
TASS transmite:

La 8 octombrie
York-ul plecînd’spre patrie A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., conducătorul 
delegației sovietice la cea de-a 
13-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.

(Agerpres). —

a părăsit New

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite :
Comitetul Central al U.T.C.L. din U.R.S.S. a dat 

publicității tezele cu privire la cea de-a 40-a ani
versare a Uniunii Tineretului Comunist-Lcninist din 
Uniunea Sovietică, (1918—1958). Tezele subliniază 
că înființarea Comsomolului — organizația politică 
de masă a tineretului muncitor — a devenit posi
bilă datorită luptei revoluționare a proletariatului 
din Rusia. La leagănul Comsomolului au veghiat 
marele partid al comuniștilor și conducătorul lui 
Vfedimir Ilici Lenin. U.T.C.L. împlinește 40 de ani 
la 29 octombrie 1958 — ziua deschiderii — în 
1918 — a primului congres al Comsomolului.

U.T.C.L., se spune in teze, este un ajutor de luptă 
și o rezervă a partidului comunist. In ajunul celei 
de-a 40 a aniversări, Comsomolul leninist care nu
mără în rîndurile sale 18 milioane de membri, ac
tivează în prima linie — in linia construcției socie
tății comuniste. U.T.C.L. organizează tineretul și 
strînge rîndurile lui, îl ajută să învețe, să trăiască 
și să muncească în spirit comunist.

Creat de partidul comunist în viitoarea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, Comsomolul s a 
maturizat în luptele revoluționare. Pentru curajul 
și vitejia de care a dat dovadă pe fronturile răz
boiului civil, în anul 1928 Comsomolul a fost de
corat cu Ordinul Steagul Roșu de luptă.

în anii construcției pașnice cît și în anii grei 
ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei (1941— 
1945) Comsomolul a fost întotdeauna alături de 
partidul comunist în prima linie a luptei pentru 
socialism.

Comsomolul a participat activ pe toate fronturile 
construcției socialiste. în anul 1931 pentru inițiativa 
manifestată în mișcarea udarnicilor și în întrecerea 
socialistă U.T.C.L. a fost decorată cu Ordinul Stea
gul Roșu al Muncii. Organizațiile comsomoliste din 
Dneprostroi, Donbas și Moscova au fost decorate cu 
Ordinul Lenin.

în anii marilor încercări — în timpul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei — Comsomolul, ti
neretul sovietic, s au dovedit a fi ajutoare de nă
dejde în luptă ale partidului, Iii și fiice devotate 
patriei lor. Pentru meritele ei remarcabile în anii 
Marelui Război pentru Apărarea Patriei, U.T.C.L. 
a fost decorată cu Ordinul Lenin.

Războiul a adus un mare prejudiciu economiei 
naționale a U.R.S.S. Orice țară capitalistă care ar 
fi suferit pagube atît de mari ar fi rămas în dez
voltarea sa cu zeci de ani în urmă.

Acest lucru însă nu s-a întîmplat cu statul sovietic 
socialist. Tineretul a răspuns cu entuziasm la che
marea partidului de a reface economia distrusă, de 
a înălța orașe și sate din scrum și ruine. La 29 
octombrie 1948 — în ziua celei de a 30-a aniver
sări — Comsomolul leninist a fost decorat cu Ordi
nul Lenin pentru merite remarcabile față de patrie

domeniul educării comuniste a tineretului sovie- 
ți pentru participarea sa activă la construcția

în 
tio . _ _ _
socialismului.

Congresul al XX-lea al P.C.U.S., se spune în teze, 
a avut o uriașă influență binefăcătoare asupra în
tregii activități a U.T.C.L. Călăuzindu-se după hotă- 
rîrile Congresului al XX-lea al P.C.U.S., Comsoino- 
lul a înregistrat o mare cotitură spre o participare 
și mai activă la construcția «le stat, economică ți 
culturală. Peste 700.000 de comsomoliști, tineri ți 
tinere, au plecat să muncească pe șantierele uzine
lor, minelor, centralelor hidroelectrice, s-au încadrat 
ia munci subterane din minele Donbasului ți ale 
Kuzbasului, au participat la valorificarea pămîntu- 
rilor virgine și înțelenite.

Participarea Comsomolului la valorificarea celor 
36 milioane hectare de pămînturi înțelenite repre
zintă o pagină nemuritoare în analele Comsomolului- 
leninist, în istoria construcției comunismului. Pen
tru participarea activă la construcția socialismului 
și îndeosebi la valorificarea pămînturilor înțelenite 
U.T.C.L. a fost decorat cu Ordinul Lcnin.

Cel de-al XlII-lea congres al U.T.C.L. care a avut 
loc in aprilie 1958 a concentrat atenția comsomo- 
liștilor și a tineretului asupra sectoarelor de primă 
importanță ale construcției economiei naționale. Una 
din sarcinile tineretului sovietic este participarea la 
construcția marilor întreprinderi, centrale electrice, 
mine — în partea de răsărit a țării, în Siberia, îi 
partea de nord și în Donbas. Fiecare organizație 
comsomolistă sătească luptă pentru sporirea produc
ției de cereale, bumbac, in, sfeclă de zahăr, cartofi, 
zarzavat și fructe. Pînă în anul 1962 organizațiile 
comsomoliste urmează să planteze cel puțin 500.000 
hectare de livezi și vii, proprietate obștească, 200.00 ) 
hectare de perdele forestiere de protecție, să creeze 
zone verzi care să încadreze autostrăzile Moscova— 
Brest, Harkov—Ordjonikidze, Moscova—Kuibîțev, 
Moscova—Gorki—Kazan.
■ De 40 ani. se spune in tezele Comitetului Cen
tral al U.T.C.L. al U.R.S.S., condus și îndreptat de 
partidul comunist, Comsomolul s-a pus cu devota
ment ți fără preget în slujba revoluției. în această 
perioadă 67 milioane de tineri și tinere au fost 
educați în rîndurile U.T.C.L.

Actuala generație a tineretului sovietic, bizuin- 
du-se pe tradițiile revoluționare ale partidului și 
poporului, îndeplinește o mare misiune revoluțio
nară istorică. în nici una din epocile precedente nu 
s-au înregistrat progrese atît de uriașe, cotituri isto
rice atît de mari ca cele ce se petrec în epoca 
contemporană de trecere de la capitalism la comu
nism. Comsomoliștii, tineretul sovietic consideră că 
a trăi și a munci în această perioadă este o fericire 
fără egal. Comsomolul este ferm hotărît să înscr e 
noi pagini glorioase în analele faptelor eroice ale 
poporului sovietic, în lupta pentru comunism.
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Dslegafia parlamentară 

poloneză care ne-a 
vizitat tara a sosit 

la Varșovia
VARȘOVIA 9. Corespondentu] 

'Agerpres transmite: In după 
amiaza zilei de 9 octombrie a so
sit la Varșovia delegația parla
mentară poloneză în frunte cu 
Czeslaw Wycech mareșal al Seimu
lui R. P. Polone, care la invita
ția Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne a vizitat 
timp de 10 zile țara noastră.

Pe aeroportul Varșoviei, dele
gația parlamentară poloneză a 
fost întîmpinată de numeroși re
prezentanți ai P.M.U.P., ai gu
vernului R. P. Polone, de depu
tății Seimului și ziariști.

Au fost de asemenea prezenți 
și membrii ambasadei R. P. Ro
mîne.

Czeslaw Wycech a făcut cu a- 
cest prilej corespondentului Ager
pres la Varșovia următoarea de
clarație :

„Sintem foarte mulțumiți de re
zultatele vizitei noastre. Bogatul 
program al vizitei ne-a permis să 
cunoaștem mai bine succesele ob
ținute de poporul romîn, frumoa
sele sale realizări pe calea con
struirii socialismului. Numeroasele 
convorbiri cu conducători ai po
porului romîn, cu deputați în Ma
rea Adunare Națională și cu o 
serie de activiști pe tărîm politic și 
social din regiunile vizitate, ne-au 
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permis efectuarea unui 
schimb de experiențe",
V r -----------------------

arătat că 
la putere

in
și

predece-

De unde reiese că

care

să se amestece in treburile...

După introducerea 
stării de asediu 

în Pakistan
CARACI 9 (Agerpres).

TASS transmite: După cum a 
anunțat postul de radio Caraci, 
în urma unei dispoziții a preșe
dintelui Pakistanului a fost creat 
un consiliu consultativ.

Postul de radio Delhi relatează 
în legătură cu introducerea stării 
de asediu în Pakistan că în țară 
se creează tribunale speciale mi- 
litare. Persoanele care vor încăl
ca legea cu privire la starea de 
asediu sau vor „duce o activitate 
îndreptată împotriva intereselor 
statului" vor fi condamnate la 
moarte prin spînzurătoare, la în
chisoare pe viață sah la muncă 
silnică.

Succesul turneului 
Teatrului Național 

la Moscova

Poporului american îi este interzis
.................. S.U.A

(Urmare din pag. l-a) 

nare, dl. Nixon sugerează că 
este vorba de acțiuni de „sabo
taj11 de „subminare". Cică mi
ile de scrisori care sosesc în 
permanență pe udresa Depar
tamentului de Stat, Casei Albe, 
a congresmanilor nu ar fi o 
„afacere curată". întîmplător 
oare fițuica bulevardieră „Daily 
News" a reluat aluziile obscure 
ale lui Nixon și a afirmat că 
„lectura scrisorilor adresate 
Departamentului de Stat ne fa
ce să ne gîndim în primul rînd 
la faptul că majoritatea dintre 
ele ar putea fi sugerate de co
muniști, așa cum a spus Ni 
xon“ ? Vechea placă stricată a 
fost din nou pusă în funcțiune.

Avem în față două decla
rații clare, răspicate, aparți- 
nînd a doi oameni politici care 
în bună măsură răspund de 
destinele Statelor Unite. Amin- 
doi afirmă că politica agresivă 
americană nu este și nu poate 
fi sugerată de poporul ameri
can. Repetînd formularea lui 
Dulles, cum că poporul ameri
can nu poate „dicta" politica 
americană, în mod logic se 
naște o întrebare ? CINE anu
me dictează atunci cercurilor 
guvernante politica pe care a- 
cestea trebuie s-o promoveze ? 
Și iată cum arătatele persona
lități politice americane în loc 
să se descurce, mai rău se în
fundă, și chiar cu ajutorul lor 
se autodemască. E adevărat ! 
Nu poporul american este cel 
ce-și afirmă punctul de vedere 
la Casa Albă, la Departamentul 
de Stat, ori la Pentagon. Cine 
vrea să cunoască care sînt atît 
liniile mari cît și indicațiile de 
ultimă oră din politica Depar
tamentului de Stat n-are dzcît 
să se intereseze de ceea ce se 
petrece în birourile clădirii si
tuate la numărul 30 în Rocke
feller Plaza din New York. 
Aici se află principalul magnat

american. Rockefeller, 
impreună cu ceilalți trustmeni 
dictează politica externă ame
ricană, in urmă cu cîțiva ani 
ziarul newyorkez „Daily Com
pass'' descria următoarea dina
mică a politicii americane : 
„Politica Departamentului de 
Stat ia naștere în birourile lui 
Standard Oii. De aici, ea este 
transmisă Ministerului de Răz
boi, unde este aprobată de con
ducătorii armatei și flotei. 
Cind ajunge la Departamentul 
de Stat, ea devine politica gu
vernului".

Nici miniștrii și nici eon- 
gresmanii nu conduc în reali
tate, ci regii finanței dinS.U.A. 
Cei mai influenți membri ai 
Congresului, reprezentanții pu
terii administrative, preeHm și 
șefii armatei ajung vasalii a- 
cestora. însăși guvernul ameri
can este în ultima analiză ex
ponentul executiv al intențiilor 
de jaf și cotropire puse la cale 
de către cercurile financiare u- 
mericane.
un secret faptul că firma Sulli
van and ~ 
dusă ani
ții Dulles. Comitetul extraordi
nar pentru problemele Orien
tului Mijlociu de pe lingă pre
ședintele S.U.A. este alcătuit 
in întregime din reprezentanți 
ai companiilor petrolifere. Zia
rul „Labour’s Daily" afirmă 
că în ultimii zece ani în apa
ratul guvernamental al S.U.A. 
au lucrat peste zece mii de 
funcționari delegați de diferi
tele companii financiare. Și 
s-ar putea continua pe zeci de 
pagini numele demnitarilor a- 
mericani, care in același timp 
sint reprezentanți, membri 
marcanți, directori onorifici ai 
puternicelor trusturi americane.

Se înțelege lesne de ce po
litica externă americană, dic
tată nu de poporul american, 
ci de trusturi, își propune in 
esență trei țeluri : •

A. Să asigure o piață a

Pentru nimeni nu-i

Cronwell a fost con- 
de zile de către fra-

morții care să absoarbă miliar
dele învestite în industria de 
război.

B. Să continue politica de a- 
caparare a bogățiilor popoare
lor prin înrobire și jefuire, 
(Vezi doctrina Dulles-Eisenho- 
wer de subjugare a țărilor 
arabe — înrobirea țărilor A- 
mericii latine etc.).

C. Să împiedice răspîndirea 
ideilor socialismului, care a- 
menințâ dominația miliardari
lor în occident și în întreaga 
lume. (Puterile depline obți
nute de Eisenhower de la Con
gresul american de a interveni 
cu forțe armate in Extremul 
Orient).

Oricine urmărește desfășura
rea politicii agresive ameri
cane, distinge aceste trăsături, 
dictate de trustmeni. Ultimile 
agresiuni comise de. Statele 
Unite provin indiscutabil din 
inspirația magnaților finanței 
americane. Ele desvăluie toate 
resoartele mecanismului impe
riului lor financiar.

Al cui glas ascultă condu
cătorii Statelor Unite : — al 
poporului ? Nixon și Dulles 
declară răspicat că NU. 
spun adevărul. Politica externă 
americană se află la discreția 
monopolurilor, ele o dictează. 
Și nu putem fi decit de acord 
cu afirmația scăpată recent 
unui ziar american la adresa 
politicii actuale americane : 
„O politică căreia i se opun 
masele largi populare, nu are 
un mare viitor și oamenii care 
insistă asupra promovării unei 
politici căreia i se împotrivește 
poporul, nu au nici ei un mare 
viitor".

lată ce au spus fără să vrea 
atît Nixon cit și confratele său 
Dulles atunci cind s-au grăbit 
să infirme în mod public drep
tul poporului american de 
a-și spune măcar părerea des
pre politica externă americană.

Și

i:

c

<>

SOFIA. La 8 octombrie au înce
put la Sofia tratativele dintre 
delegația Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Bulgar con
dusă de Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al, C.C. al P C. Bulgar și de
legația Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania condusă de Walter L'lbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

Tot la 8 octombrie au început 
tratativele dintre delegația guver- 
namentală a Repub'icii Populare 
Bulgaria, condusă de Anton iugov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Bulgaria, și delegația 
guvernamentală a Republicii De
mocrate Germane. condusă de 
Otto Grotewohl, primul ministru 
ăl R.D. Germane.

BUDAPESTA 9. — Corespon
dentul Agerpres transmite: La 16 
noiembrie vor avea loc în R. P. 
Ungară alegerile pentru Adunarea 
de Stat și pentru consiliile popu
lare. Au fost întocmite și a în
ceput afișarea listelor de alegă
tori.

PRAGA 9 (Agerpres). — La 
Praga s-a terminat zilele acestea 
Sesiunea a X-a a Comisiei ro- 
mino-cehoslovace pentru colabo
rare tehnico-științifică, prin sem
narea noului protocol.

ROMA. La 9 octombrie a înce
tat din viață fa Roma în vîrstă 
de 82 de ani Papa Pius al Xll-lea, 
Plus al Xlî-lea (cu numele laic 
Eugenio Pacelli) a fost ales papă 
în anul 1939.

Membrii Uni
unii Tineretului 
Cehoslovac sint 
antrenați Intr-o 
importantă ac
țiune de econo
mii. Iat-o pe tî- 
tăra Elena Fer- 
kova, fruntașă 
în producție la 
fabrica de con
fecții din Pre- 
sov, unde s-au 
făcut de la în
ceputul anului 
economii de pe
ste 200.000 co
roane.

MOSCOVA 9.—• Coresponden
tul Agerpres transmite: La Mos
cova a luat sfîrșit turneul Tea
trului Național „I. L. Caragiale" 
din R.P. Romînă. Oaspeții romîni 
au prezentat moscoviților specta
colele : „O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale, „Anii negri" de 
A. Baranga si N. Moraru, „Bădă
ranii" de C. Goldoni, „Revizo
rul" de N. Gogol și „Steaua fără 
nume" de M. Sebastian. Ziarele 
centrale din 9 octombrie au pu
blicat ample materiale consacrate 
încheierii turneului Teatrului Na
țional din R.P. Romînă la Mosco
va, turneu care s-a bucurat de un 
mare succes.

9 octombrie colectivul acto- 
romîni a plecat în capitala 
S. Moldovenești, Chișinău 
își va încheia turneul său

R. S. 
unde 
în Uniunea Sovietică.

LA BERLIN S-A DESCHIS

Conferința internațio
nală a reprezentanți

lor Institutelor 
de marxism-leninism

CAJRO. După fum re’ațează a- nenfe pentru industria petroliferă 
; și de gaze a țărilor participante 

la Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc.

WASHINGTON.— Comisia pen. 
tru energia atomică a S.U.A. a a. 
nunțat că la 8 octombrie la poli
gonul experimental din statul Ne
vada a fost efectuată o nouă ex- 
p'.ozie nucleară.

genfia France Presse, 
Educafiei Naționale al 
Arabe Unite a anunțat 
mătorii ani limba rusă 
limba franceză in școlile secunda
re din R.A.U,

BAKU. La 8 octombrie s-a des. 
chis la Baku consfătuirea grupu. 
lui de lucru al Comisiei perma-

Ministerul 
Republicii 
că In ur- 
va înlocui

BERLIN 9.— Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Berlin s-a 
deschis conferința internațională a 
reprezentanților Institutelor de 
marxism-leninism și a institutelor 
și comisiilor de istoria partidului 
de pe lingă comitetele centrale ale 
partidelor comuniste și muncito
rești.

La conferință participă delega
ții din Uniunea Sovietică, R. P. 
Chineză, R.P. Albania, R.P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, R.P.D. Co
reeană, R.P. Mongolă, R.P. Polo
nă, Republica Populară Romînă, 
R.P. Ungară, precum și reprezen
tanți ai partidelor comuniste din 
Belgia, Mărea Britanie, Franța, 
Olanda, Italia, Austria, Norvegia, 
Suedia și Germania.

Conferința va discuta probleme 
în legătură cu studierea istoriei 
partidelor comuniste și muncito
rești și întocmirea de manuale, și 
va sintetiza experiența acumulată 
în studierea istoriei mișcării mun
citorești și comuniste ’ internațio
nale.

Falangiștii sprijiniți de S. U. A.
creeaza

BEIRUT 9 (Agerpres), — Si. 
tuația internă din Liban conti
nuă să se mențină încordată. Fa- 
langiștii și alte elemente reac
ționare încearcă să organizeze 
diversiuni și demonstrații anti
guvernamentale spre a provoca 
un conflict religios pentru a „ju
stifica" o nouă intervenție străi
nă în treburile interne ale Liba
nului. In noaptea de 8 spre 9 
octombrie și în cursul zilei de 9 
octombrie au continuat actele 
provocatoare, incendii, explozii, 
răpiri de persoane care se pro
nunță în favoarea liderilor actu
alului guvern.

In același timp, după cum trans
mite agenția France Presse, 50

REDACȚIA Șl ADMINISTRAI IA : București, Plăți „SctnteU". Tel. 17.60 10. Tiparul: Combinatul Pol'graflc Casa Scînteiț „1. V. Stalin". STAS 3452 - 52

încordare în Liban
de tancuri americane au patru
lat în tot cursul nopții pe prin
cipalele artere ale capitalei liba
neze. Soldați americani în ținută 
de campanie patrulează pe stră
zile orașului.

Agenția U.P.I. transmite de 
la New York că Departamentul 
de Stat a anunțat că „evenimen. 
tele din ultimele 24 de ore au 
făcut să crească posibilitatea ca 
une'e trupe americane să rămină 
in Liban și după data de 31 oc
tombrie".

Ultimele evenimente din Liban 
demonstrează că Statele Unite 
caută prin toate mijloacele, folo
sind prezența trupelor lor pe te
ritoriul libanez, să asigure crea-

rea 
tal 
mentele falangiste și partizanii 
fostului președinte Șamun.

Postul de radio Cairo anunță 
că primul ministru al Libanului, 
Rașid Karami, a avut în după- 
amiaza zilei de 9 octombrie o 
nouă întrevedere cu ambasadorul 
american McClintock. In cursul 
întrevederii premierul libanez a 
înmînat părții americane o nouă 
notă în care cere ca retragerea 
trupelor americane din Ljban să 
se facă pînă la sfîrșitul lunii cc- 
tombrie fără a se mai invoca nici 
un fel de pretexte referitoare la 
situația internă din țară sau la 
situația internațională.

unui nou guvern proocciden- 
din care să facă parte ele-

A


