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polietilena
Ambalajele constituie 

un factor indispensabil 
In circulafia mărfurilor. 
Ele conservă și . uneori 
îmbunătățesc proprietăți
le inițiale ale mărfurilor, 
limitează pierderile care 
se produc în timpul pă
strării și transportului. 
De obicei, ele se confec
ționează din lemn, țesă
turi, hirtie șl carton, îm
pletituri, papură, metal, 
sticlă, iar acum în ulti
mul timp și din mase 
plastice.

Rezistenfa, stabilitatea 
termică, stabilitatea fafă 
de reactivi chimici, posi
bilitatea de a fi transfor
mate în pelicule, imper
meabilitatea fa(ă de lichi
de și gaze, permeabilita
tea pe care o au unele din 
ele pentru aer, afinitatea 
fată de coloranți, opaci
tatea pentru razele ultra, 
violete și greutatea redu
să, sînt principalele pro
prietăți ale maselor plas. 
tice, care le fac aiît de 
prefuite pentru confecțio
narea ambalajelor.

Dintre toate masele 
plastice, polietilena înde
plinește in cea meu mare 
măsură condițiile unei 
materii prime de primul 
ordin pentru ambalaje. 
Această rășină sintetică 
se obține din gaze de 
sondă, gaze de cracare, 
adică din materiale a- 
bundente în tara noastră.

Din polietilenă se pot 
face diferite- ambalaje ca 
recipiente, butelii, saci, 
pungi, folii, cutii, tuburi. 
Recipientele de polietile
nă pentru păstrarea și 
transportul produselor a- 
limentare și chimico-far- 
maceutice sînt ușoare, 
rezistente și termostabi- 
l». Buteliile pot fi dure

Și deci ca atare folosite 
ca înlocuitoare ale bute
liilor de ofel pentru 
transportul unor gaze ca 
bioxidul de carbon, oxi
genul și acetilena.

Re pot face și butelii 
pliante pentru benzină, 
ulei, produse alcoolice și 
lactate. După golire, at 
vestea se pliază pentru a 
fi reduse la un volum 
mic de transport și depo. 
zitare, înainte de a fi 
reumplute.

In tara noastră fabri
carea largă a ambalaje
lor din polietilenă va în
cepe in curlnd. In mo
mentul de față se fac 

încercările res- 
pentru pungi 

bomboane fon- 
biscuiți,

dera 
pective 
pentru 
danie, geleuri, biscuiți, 
pișcaturi și crocante, că
rora le conservă umidita
te normală. Pentru pro
dusele farmaceutice și 
cosmetice se vor fabrica 
ambalaje din polietilenă 
sub formă de cutii, tu
buri și pungi. Pînă și ba
lotul de ofel, care ser
vește ca material auxi
liar de ambalare, se va 
putea înlocui treptat cu 
benzi din această rășină.

Resursele bogate de 
petrol și gaze naturale, 
precum și. dezvoltarea 
industriei petrochimice 
din (ara noastră, asigu
ră condițiile unei largi 
industrii de ambalaje din 
polietilenă, economisin- 
tlu.se astfel o parte în
semnată din materialele 
clasice pentru alte desti
nații mai importante și 
asigurindu-se ambalaje 
mai bune mai ieftine și 
mai aspectuoase.

P. L.
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Reducerea consumurilor specifice
principala cale de economisire

A METALULUI

Un cititor pasionat

In biblioteca raională din Piatra Neam)

La începutul anului, în chema
rea lansată către toți tinerii din 
țară, tinerii Combinatului Meta
lurgic Reșița se angajau : „îm
preună cu tovarășii noștri mai vîr- 
stnici, muncitori, ingineri și tehni
cieni cu experiență, și cu ajutorul 
lor, în cursul acestui an vom eco
nomisi o cantitate de 3050 tone 
metal".

La Reșița majoritatea muncitori
lor sînt tineri. Pînă la 1 octombrie 
a.c ei au economisit, împreună cu 
vîrstnicii, O CANTITATE DE 
4.463,545 TONE METAL. In frun
tea acestei acțiuni se află colecti
vul oțelăriei Siemens-Martin care 
a economisit 2006,97 tone metal. 
Tinerii din secțiile bandaje și tur
nătorii, învățînd din experiența 
comuniștilor, au economisit 490,401 
tone metal, iar laminoriștii au eco
nomisit 1.046.580 tone metal.

Cum au reușit tinerii reșițeni să 
obțină acest rezultat ?

Răspunsul l-au dat tinerii parti
cipant! la consfătuirea de produc
ție organizată zilele trecute de că
tre comitetul U.T.M. al Combina- 
ttilui Metalurgic Reșița, pentru ana
lizarea rezultatelor obținute și pen
tru generalizarea celor mai bune 
metode folosite.

BAZA SUCCESELOR — 
TEHNOLOGIA ÎNAINTATA
Organizația U.T.M. i-a convins 

pe tineri că reducerea serioasă 
a prețului de 
cost nu se poate 
înfăptui fără in- 

în 
a 

re-

Prin îmbunătățirea indicilor de 
utilizare a cuptoarelor, prin scur
tarea duratei șarjelor și respecta
rea instrucțiunilor tehnologice de 
elaborare, pregătire și turnare, ti
nerii oțelari au izbutit să realizeze 
o reducere importantă a consumu
lui specific de material de încăr
care — fier vechi și fontă — de la 
1.500 kg. pe tonă la circa 1.140 
kg. pe tonă, realizîndu-se o econo
mie totală de 2006,80 tone fontă 
lichidă și fier vechi.

La începutul acțiunii exista la 
turnătorie un procent ridicat de 
rebuturi și pierderi mari de metal 
provenind dintr-un maselotaj nera
țional, îndrumați de comuniști, ti-

simțitoare a consumurilor specifice de metal.
Prin folosirea metodei de croire complexă combi

nată tinerii de la fabrica de locomotive au întrebuin
țat mult mai rațional materia primă realizînd astfel 
din aceeași cantitate de metal mai multe repere. 
De asemenea folosirea rămășițelor de tablă și alte 
profile de laminate care înainte erau direct retopite, 
i-a ajutat pe tinerii muncitori de la fabrica de loco
motive să economisească 124,912 tone de metal. In

C. BANCILA

(Continuare in pag. 3-a)

Tineretul participă cu elan
la munca patriotică
de folos obștesc

A intrat în tradiția tineretului țării noastre ca 
în fiecare an să participe cu entuziasm la cele mai 
importante acțiuni patriotice de folos obștesc, prin 
care să-și dovedească dragostea sa față de patria 
noastră socialistă, hotărîrea de a contribui cu pro
priile sale puteri pentru a o face mai bogată și mai 
frumoasă.

Acum, aproape de sfîrșitul anului, se pot cita 
bilanțuri cifrice concludente pentru a ilustra avîn- 
tul cu care s-a muncit în majoritatea regiunilor, 
întrecerea care s-a desfășurat cu însuflețire între 
organizațiile U.T.M din raioane și regiuni.

Luptînd pentru a traduce în viață sarcinile ho- 
tărîrii comune a Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii și C.C. al U.T.M. cu privire la refacerea 
patrimoniului nostru silvic, organizațiile U.T.M. 
din majoritatea regiunilor țării au obținut rezul
tate frumoase, aducînd statului nostru economii in 
valoare de milioane lei. Fruntașe în această acțiune 
sînt: organizația regională U.T.M.-Oradea, care 
prin împăduriri, îngrijiri de arborete și combaterea 
dăunătorilor a adus statului economii în valoare 
de 1.542.000 lei, organizația regională Pitești (frun
tașa de anul trecut) cu economii de 850.000 lei, 
Ploești — cu 800.000 lei și Galați cu 563.000 iei.

IN TOTAL, PE ÎNTREAGA ȚARA, TINERETUL 
A ADUS PRIN ACȚIUNI DE MUNCA VOLUN
TARĂ LA ÎNGRIJIREA PĂDURILOR ECONOMII 
IN VALOARE DE 6.631.167 LEI. Astfel, sarci
nile hotărîrii comune a M.A.S, și a C.C. al 
U.T.M. au fost realizate pînă în prezent la 
împăduriri în proporție de 70,4 la sută, la îngri
jiri de arborete în proporție de 110 la sută, iar la 
combaterea dăunătorilor în proporție de 75 la sută. 
Tot în această perioadă au mai fost executate de 
către tineret și alte lucrări ca : pregătirea terenu. 
lui pentru împăduriri pe 589 hectare, lucrări de 
întreținere în pepiniere pe 22.288 ari, recoltatul 
semințelor forestiere — 27.460 kg. —, scoaterea a

troducerea 
primul rind 
unui sever 
gim de economii 
în consumul de 
materii prime. 
Aceasta se putea 
înfăptui în pri
mul rind prin a- 
plicarea celor 
mai înaintate 
metode tehnolo
gice.

în

Ce demonstrează 
experiența tinerilor 

reșifeni angajați 
acțiunea patriotică 
de economisire 

a metalului

nerii au hotărît să lichideze aceste 
cauze ale consumurilor exagerate. 
Pentru asta, s-a format un colec
tiv de muncitori și ingineri pen
tru studierea posibilităților de îm
bunătățire a tehnologiei de turna
re. În scurtă vreme acest colectiv 
a făcut numeroase propuneri prin
tre care reducerea maselotajului 
prin folosirea maselotelor exteri
oare, extinderea turnării în ames
tecuri cu betonită, turnarea semi- 
mecanizată și în ciorchine a piese
lor mici, înființarea unui sector 
special pentru confecționarea mie
zurilor și întărirea lor cu bioxid 
de carbon și multe altele. în 
urma aplicării metodelor înaintate 
de turnare s-a redus în mod consi
derabil procentul de rebuturi și 
pierderile prin maselotaj nerațio
nal, obținîndu-se astfel reducerea

Inițiativa muncitorilor de la uzinele j.Ianoș Herbak“ din 
Cluj pentru realizarea de economii a găsit un larg ecou în 
fabricile de încălțăminte, din țară. Accentul pe care-1 pune acea
stă inițiativă pe calitatea produselor l-a mobilizat larg și pe 
muncitorii fabricii „Kirov" din Capitală.

In fotografie: maistrul Francisc Ponta de la aceasță fabrică,
controlînd calitatea lucrului efectuat de presatorul Petre Toroibiiță care deservește 
mașina rotativă pentru presarea tălpilor de pantofi tip opincuță.

Construirea 
muncitorești
Constructorii de pe 

șantierul noului cvartal 
de 1.500 de apartamen
te, deschis anul acesta 
în viitorul centru al ora
șului Hunedoara, au 
terminat pînă acum de 
construit primele 4 blocuri 
cu 88 de apartamente. 
Dintre acestea, 22 de a- 
partamente au fost date 
in folosință, iar celelalte 
66 își vor primi în cu- 
rînd primii locatari. Alte 
5 blocuri cu 110 aparta
mente sînt aproape ter
minate de roșu.

Pentru grăbirea ritmu
lui de executare a con
strucțiilor prevăzute în

de blocuri 
la Hunedoara
acest cvartal, construc
torii au hotărît să ridice 
de roșu în perioada de 
iarnă 7 blocuri și să 
execute lucrările de fini
saj la mai multe blocuri. 
In acest scop au fost 
luate din timp măsuri în 
vederea desfășurării lu
crărilor în mod normal 
și în timpul iernii. Ast
fel, a fost terminată o 
stație de pregătire a be
tonului și a început a- 
menajarea instalațiilor de 
încălzire a locuințelor 
terminate de roșu pentru 
executarea în bune con
diții a finisajelor inte
rioare.

Arăturile adinei
de toamnă în G. A. S.

Gospodăriile agricole de stat din în
treaga țară continuă intens arăturile 
adînci de toamnă. Pînă acum-această lu
crare a fost executată pe 230.000 ha;, cu 
130.000 ha. mai mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. In ultimele 6 zile, 
datorită măsurilor organizatorice luate, 
viteza medie zilnică de lucru a crescut 
la 10.000 ha. față de 7.300 ha. cît a fost 
în perioada anterioară. Sînt fruntașe 
gospodăriile agricole de stat din regiunea 
Pitești, care au terminat executarea ară
turilor adînci pe suprafețele planificate, 
cele din regiunea Craiova care le-au rea-

lizat în proporție de 80 la sută, și cele 
din Regiunea Autonomă Maghiară în pro- 
porție de 70 la sută.

Cu toate succesele obținute în ultimul 
timp, datorită intensificării ritmului de 
lucru totuși suprafața arată de gospodă 
riile agricole de stat este încă mică față 
de posibilitățile existente. Este necesar 
ca gospodăriile agricole de stat din re
giunile Stalin, Iași, Suceava, Bacău, Ga
lați, Oradea și Constanța să lichideze 
grabnic rămînerea In urmă.

(Agerpres)

Desfășurarea adunărilor gene
rale de dări de seamă și alegeri 
în organizațiile U.T.M. cer din 
partea comitetului raional o in
tensă muncă organizatorică și po
litică. Această muncă a început 
cu mult înainte de desfășurarea 
adunărilor propriu zise și are ca 
scop îndrumarea organizațiilor de 
bază pe linia ridicării activității 
lor politice. Ca și în celelalte eta
pe de muncă, comitetul raional 
este ajutat de aparatul său, de ac
tivul extrabugetar. Activiștii sînt 
chemați să ajute efectiv organiza
țiile de bază in pregătirea acestor 
adunări, să asigure desfășurarea 
adunărilor la un înalt nivel ana- 

I litic, să instruiască — imediat 
după alegeri — comitetele nou a- 

j lese.
De aceea comitetul nostru raio

nal a acordat o deosebită aten
ție pregătirii activului in vederea 
acestui important eveniment din 
viața organizațiilor U.T.M. Pen
tru activul nostru (care a fost lăr
git cu încă aproape 40 instructori 
extrabugetari) s-au organizat con
sfătuiri de instruire, seminarii și 
convorbiri cu membrii biroului 
raional. Același lucru s-a făcut 
și cu secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. La rîndul lor acti
viștii au 
de bază 
lor U\ 
de secții. Activiștii au fost repar
tizați să răspundă
narea adunărilor 
cîte un grup de 
bază. Aceasta le-a 
noască mai bine munca organiza- 

- (iilor respective, utemiștii, să a- 
jute la rezolvarea diferitelor pro-

ajutat în organizațiile 
la instruirea comitete- 

T. M. și a birourilor

pînă la termi- 
de alegeri de 
organizații de 
permis să cu-

bleme din viața organizațiilor 
U.T.M. De asemenea, în aceste 
condiții activiștii au putut acorda 
un sprijin concret în întocmirea 
planurilor de muncă în care au 
fost trecute acțiuni menite să ac
tivizeze masa utemiștilor, să ducă 
la creșterea volumului și a cali
tății muncii organizațiilor U.T.M. 
In această direcție pot fi date 

tov.
In această direcție pot fi 
numărate exempie. Astfel,

în

ne- 
Je-

nizație, i-a cunoscut pe utemiști, 
a știut ce probleme ii preocupă și 
care sînt punctele nevralgice din 
activitatea comitetului U.T.M.

Datorită activității membrilor 
comitetului și biroului raional, pre
cum și a instructorilor, multe or
ganizații de bază au obținut fru
moase rezultate în munca de pre
gătire a adunărilor de alegeri. Așa, 
de pildă, la uzinele „23 August'

acestora la îndeplinirea planului. 
In această perioadă s-au înregis
trat succese și în ceea ce privește 
îmbunătățirea vieții interne de or
ganizație. S-au ținut adunări gene
rale cu un conținut mai bogat, 
s-au deschis cercurile și cursurile 
politice, a crescut combativitatea 
tineretului. Este grăitor în această 
direcție un singur exemplu. La în
treprinderea de mase plastice

necesitatea intensificării muncii de 
educare a tineretului în spiritul 
vigilenței și intransigenții revolu
ționare.

Mi se pare caracteristic pentru 
felul în care se pregătesc în anul 
acesta adunările de alegeri faptul 
că se întocmesc cu mult simț de 
răspundere dările de seamă, că se 
pregătesc proiecte de hotărîri care 
reiau ideile de bază din dările dede

a ctivuliii
vederea

nostru raional
pregătirii alegerilor

in organizațiile U
riică Lămășan, instructor al comi
tetului raional a ajutat comitetul 
U.T.M. de la „Electroaparataj" să 
clarifice evidența utemiștilqr și să 
deschidă în bune coridițiuni învă- 
țămîntul politic de organizație. To
varășul Vasile Țîrdea — instruc
tor extrabugetar — a ajutat orga
nizația de 
Dogăriei" 
seamă și a 
E! a putut 
a mers din

bază de la „Tehnica 
la întocmirea dării de 
nroiectului de hotărire. 
face aceasta pentru că 
timp în această orga-

s-au creat în această perioadă 2 
brigăzi complexe: una de econo
mii, alta de inovatori, formate din 
ingineri și tehnicieni tineri. La în
treprinderea de construcții 215 a 
luat ființă o secție a tineretului, 
iar la „Electro-Cablul" s-au creat 
2 posturi utemiste de control. Se 
poate aprecia că a crescut preo
cuparea organizațiilor U.T.M. pen
tru antrenarea tineretului în pro
ducție, pentru mărirea aportului

M
, București", în perioada de pre
gătire a adunării s-a descope
rit că Dumitru Stănescu, locții
torul de secretar, este fiu de 
chiabur care, ascunzîndu-și adevă
rata origină s-a strecurat in 
U.T.M. ocupînd chiar funcții de 
răspundere. Firește că utemiști: 
l-au exclus din rîndurile lor. La 
adunarea de alegeri ei au analizat 
cu multă răspundere activitatea 
lor și a fostului comitet și din a- 
cest punct de vedere, subliniind

seamă, creînd astfel premize pen
tru îmbunătățirea muncii organi
zațiilor U.T.M. Acest lucru a deve
nit cu putință datorită prețioase
lor învățăminte desprinse de ca
drele U.Ț.M., de organizațiile de 
bază, din documentele Plenarei din 
iunie a C.C, al P.M.R., a plenare
lor C.C. al U.T.M., care au dus la 
creșterea maturității politice și a 
combativității revoluționare a ute- 
miștilor.

Perioada de pregătire a adună
rilor de alegeri a oferit comitetu
lui și biroului raional prilejul de 
i analiza mai des situația unor 
organizații de bază, activitatea 
unor instructori. Pe lingă lucrurile 
bune constatate, noi am descope
rit însă și lipsuri. Așa, de pildă, 
am constatat că unii instructori 
extrabugetari n-au „ajuns" încă în 
Organizațiile de bază ce le-au fosl 
repartizate, n-au dat ajutor concret 
în pregătirea adunărilor de ale
geri. Printre aceștia se numără 
tovarășii Teodora Pintea, Ion Că- 
linescu și alții. Ei au fost chemați 
le biroul raional, li s-a atras a- 
ienția și au fost ajutați să-și re
medieze lipsurile. In aceeași pe
rioadă noi am analizat și activita
tea organizației U.T.M. de la „In
dustria Bumbacului" B și am con
statat că din vina secretarei co
mitetului tov. Nenciu Maria, pre
gătirile pentru începerea adunări
lor de alegeri sînt mult rămase în 
urmă. Biroul raional a numit un 
instructor să ajute această orga
nizație în pregătirea adunărilor 
de alegeri.

Apreciind felul pozitiv în care a 
muncit activul nostru în această 
perioadă, precum și faptul că a 
crescut activitatea politică, și orga
nizatorică a celor mai tiuite or
ganizații U.T.M. sînt garanții că 
anul acesta adunările generale de 
dări de seamă și alegeri se vor 
desfășura la un nivel înalt care va 
da organizațiilor de bază U.T.M. 
o perspectivă largă a activității lor 
viitoare.

prim 
raional

ION TANASE 
secretar al comitetului 
U.T.M. „23 August" 

București

4.325.000 bucăți puieți, confecționarea a 10.000 cui
buri pentru păsări.

O altă acțiune importantă la care și-a adus apor
tul tineretul și care are o deosebită importanță 
pentru creșterea numătului de animale și sporirea 
producției: curățirea și întreținerea pășunilor și fî- 
nețelor. In această privință au obținut rezultate 
frumoase organizațiile U.T.M. din regiunea Galați 
(2.100.400 lei economii), tineretul din Regiunea Au
tonomă Maghiară (1.968.285 Iei economii), regiu
nea Cluj (1.311.814 lei economii) și Baia Mare 
(1.396.000 lei economii). IN TOTAL, PE ÎN
TREAGA ȚARA, TINERETUL A ADUS STATU
LUI DIN ACEASTA ACȚIUNE ECONOMII IN 
VALOARE DE 12.251.905 LEI.

Tot pe linia contribuției sale la sporirea numă
rului de animale, tineretul a adus un aport se
rios la însilozarea nutrețurilor prin muncă vo
luntară. Fruntașe pînă acum în această acțiune 
sînt organizațiile U.T.M. din regiunea Constanța 
care și-au depășit planul, realizînd prin muncă vo
luntară 28.000 tone furaje însilozate în G.A.S.-uri, 
36.000 tone in G.A.C.-uri și 15.500 tone în stațiu. 
nile de montă. Urmează apoi organizațiile U.T.M. 
din regiunea Galați cu 37.300 tone furaje însilozate 
și regiunile Stalin și Pitești care de asemenea și-au 
depășit sarcinile planificate.

O largă popularitate a cunoscut în rîndurile ti
neretului acțiunea patriotică de redare de noi tere
nuri agriculturii, care a luat un mare avînt în 
urma Consfătuirii de la Constanța. Traducînd în 
viață indicațiile înțelepte ale partidului, care a 
arătat că tina din căile sporirii producției agricole 
este valorificarea tuturor terenurilor mlăștinoase 
sau supuse inundațiilor și eroziunilor, mii de tineri 
de la orașe și sate au muncit cu entuziasm pe șan
tierele care s-au deschis în toată țara.

In această acțiune, rezultate deosebite a obținut 
Comitetul regional U.T.M. Constanța, care a mo
bilizat mii de tineri pe șantierele Ezer, Luciu- 
Giurgeni, Girliciu-Dăeni, Oltina și Mahmudia. Ast
fel, în întreaga regiune tineretul a redat agricul
turii 30.000 hectare. Merită îndeosebi evidențiați 
cei 600 de tineri muncitori, colectiviști și tracto
riști care au muncit cîte o lună, în două serii, pe 
șantierul tineretului de la Ezer, în condiții uneori 
grele, construind un dig care va apăra de apele 
Dunării 12.000 hectare de pămînt fertil, aducînd in 
același timp statului economii în valoare de 
2.000.000 lei prin efectuarea lucrărilor de construire 
a digului prin muncă voluntară.

Succese frumoase au obținut și tinerii din regiu
nile Timișoara, Oradea, Galați, București și altele.

In perioada recoltărilor, tineretul de la orașe, din 
uzine, fabrici, școli și facultăți a dat un sprijin 
prețios gospodăriilor agricole de stat la recoltatul 
la timp al porumbului. PINA IN PREZENT S-AU 
RECOLTAT IN G.A.S.-uri DE CĂTRE TINERET, 
PRIN MUNCA VOLUNTARĂ, PORUMBUL DE 
PE O SUPRAFAȚĂ DE 2.236 HECTARE.

Tradiția frumoasă, tinerească, a acestor acțiuni 
patriotice trebuie continuată cu multă intensitate și 
entuziasm. In toate organizațiile de bază U.T.M. 
trebuie să aibă loc adunări în care să se facă bi
lanțul participării tineretului la aceste acțiuni pa. 
triotice și să se stabilească sarcinile pentru anul 
1959, creind un avînt și mai mare în masa tinere
tului conștient că astfel participă direct la minu
nata operă de construire a socialismului, de inflo. 
rire a patriei noastre.

I. MIHALACHE

Un nou
bussines:

comerțul
James Carreras nu este un bo- 

xeur sau luptător de catch cum ar 
părea după nume. El este un om 
de afaceri, necunoscut pînă acum 
trei ani, proprietar — tot pini 
atunci — al unui studio rudimen
tar aflat pe pragul falimentului, 
la Bray, Berkshire, Londra. In doi 
ani omul acesta a făcut afaceri 
considerabile in domeniul... psi
hologic. Fiind de felul său — așa 
cum se va vedea mai jos — o 
persoană tare contemplativă, Car
reras aflat la marginea ruinei um
bla după o idee. U căuta și min
tea sa. curată și netedă ca Sahara, 
refuza s-o nască. Dar contemplati
vitatea l-a salvat. Tot observind 
politica Statelor Unite și a pro
priei sale țări a văzut omul că 
din oroare se pot scoate bani se
rioși. „Poziția de forță" și fratele 
său bun „războiul rece", care bagă 
in sperieți pe omul de pe stradă 
pentru a-l sili să dea bani pentru 
înarmări, aduc beneficii celor care 
se ocupă cu această macabră și 
tragică meserie: fabricanții de 
moarte și de orori. Și atunci Car
reras, împrumutind ideile d-lui 
Dulles, s-a apucat să scoată din 
filmoteci prăfuitele benzi cu 
prăvile lui Frenkenstein, să 
scuture de naivități, să angajeze 
scenariști niște dezechilibrați

is- 
le 
ca 
cu

Dinamovistul So'tuz învingător 
In proba seniorilor la ciclocrosul 
organizat de F.R.C. zîmbește fe
ricit pe umerii admiratorilor săi.

Foto: V. RANGA

cu orori
fantezie bolnăvicioasă țț să-i pună 
să scormonească tarte ororile cu 
putință, ba și ceva în plus. Și cu 
aceste arme Carreras s-a alăturat 
celor ce fac „educație** tineretului 
englez și celui american și să cu
leagă roade sunătoare. Filmele a- 
cest&a de oroare cu monștri și 
valuri de sînge aduc bani grei. 
Un singur film — ale cărui chel
tuieli de producție sînt minime — 
aduce citeva sute de mii de lire 
sterline și schilodește sufletul a cî- 
torva sute de mii de oameni. Pri
mul articol îl interesează pe Car
reras, celalalt e plămada pentru 
gangsteri și supraoameni de care 
se ocupă Departamentul de Stat 
și Pentagonul. O publicitate lipsită 
de scrupule însoțește aceste mur
dării filmate pentru a trezi curio
zitatea maladivă a unei părți a 
tineretului obișnuită încă din fașă 
cu filme gangsterești și a da hra
nă nevropaților. în America rulea
ză un film numit „Macabru* și 
pentru care producătorii oferă pa
tronilor de cinema o poliță de asi
gurare in valoare de 30.000 de do
lari, pentru acoperirea cheltuieli
lor în cazuri de „moarte din cauza 
fricii provocate în timpul vizionă
rii filmului".

Îndărătul acestui monopol al 
monștrilor bine hrăniți se află nu 
mai puțin bine hrănitul James 
Carreras. Cu ajutorul acestor filme 
macabre el a reușit în trei ani să 
facă din compania sa „Hammer** 
o societate în stare să facă multe 
zile fripte marilor companii ame
ricane deoarece cruzimile sale au 
făcut să pălească pe cele fabricate 
la Hollywood

Un reporter al ziarului englez 
„Daily Herald** a vrut să cunoască 
pe creatorul de orori. S-a dus la 
el și l-a aflat intr-un birou foarte 
liniștit, înconjurat cu o mobilă de 
calitate și cu portretele familiei 
sale, departe de ororile pe care 
le împrăștie în lume. Aici, intr-un 
mediu calm, luind viața în roz și 
trăind-o ca atare, dl. Carreras și-a 
expus principiile și filozofia sa 
„profundă**:

„De fapt nu există nimic cu a- 
devărat dăunător în filmele de 
oroare. Aceasta v-o pot afirma și 
psihiatrii. N-are nici un rost si 
flecărim despre excitarea instincte
lor
Tot 
duc

celor mai josnice ale omului, 
ce fac nu este decît să repro- 
un fior ieftin".
Cît este de adevărată afirn^a-

AL. GIRNEAȚA

(Continuare în pag. 4-a)



DUMINICA Experiențele nucleare ale S.II.A. 
primejduiesc desfășurarea 

jocurilor olimpice de iarnă
Comitetul Olimpic cehoslovac a adresat președintelui Comitetului 

internațional olimpic A. Brundage, o scrisoare în care se atrage 
atenția asupra pericolului atomic care amenință desfășurarea vii
toarelor jocuri olimpice de iarnă programate în februarie 1960 la 
Squaw Walley.

Opinia publică, se scrie în scrisoare, a aflat recent cu neliniște 
că s-a înregistrat o creștere anormală a radioactivității la Los An
geles, oraș situat la 400 de km. de centrele de experimentări ato
mice din Nevada. Stațiunea de sporturi de iarnă Squaw Walley 
este situată și mai aproape de N evada și nimeni nu ar dori ca în 
timpul jocurilor să se întîmple o nenorocire. In concluzie Comite
tul olimpic cehoslovac își exprimă convingerea că forul olimpic 
suprem va interveni pe iîngă autoritățile americane să înceteze ex
periențele nucleare din Nevada „care amenință direct apropiatele 
Jocuri olimpice de iarnă".

Cînd organizația U. T. M. se ocupă
de educarea comunistă a sportivilor

Proaspăt promovată în divizia 
secundă a țării, echipă Metalul „Ti- 
tanii“-București reprezentînd colec
tivul muncitorilor uzinelor „23 Au
gust", ocupă azi un loc fruntaș în 
seria din care face parte. în cam
pionatul trecut, această formație 
activa în oampionaitul categoriei C 
pe care l-a cîștigat și iată că astăzi 
formația metalurgiste candidează cu 
șanse apreciabile la primul loc în 
divizia B, loc care îi poate aduce 
mult rîvnita posibilitate de a ac
tiva în prima divizie a țării. Dez
voltarea constantă a formației 
muncitorilor de la uzinele „23 
August" este vizibilă nu numai din 
configurația clasamentului, ci și 
din calitatea jocului prestat de 
echipa „Titanii" precum și din 
comportarea ei pe terenul de 
sport. In sînul acestui colectiv

domnește un climat sănătos, o at
mosferă care a permis dezvoltarea 
jucătorilor atît sub aspectul va
lorii sportive cît și sub cel al pre
gătirii moral-politice, al educației 
comuniste. O analiză, chiar suma
ră a activității comitetului U.T.M. 
de la uzinele „23 August" privind 
modul în care acesta se ocupă de 
educația comunistă a fotbaliștilor 
de la „Titanii" duce la concluzia 
că aceste rezultate bune se dato- 
resc în mare măsură și preocupării 
organizației U.T.M. pentru edu
carea comunistă a tinerilor spor
tivi.

Dacă pînă nu de mult o serie 
de jucători ai formației „Titanii" 
se mulțumeau cu o viață parazi
tară, nu munceau în producție 
(unii figurînd fictiv în posturi 
pentru care le lipsea calificarea), 
nu participau la cercurile de învă-

Să dezvoltăm
GIMNASTICA în PRODUCȚIE

A TINERETULUI
In Combinatul textil din Galați muncesc sute de tineri. E normal 

deci, ca intr-un asemenea colectiv să se desfășoare o activitate spor
tivă bogată. Am poposit aici dornici să aflăm amănunte.

Interlocutorii noștri au fost tovarășii Elena Boiiros, secretara orga
nizației U.T.M. și Aristide Strat, președintele colectivului sportiv. Ei 
ne-au vorbit despre munca sportivă din combinat.

Prima și cea mai importantă problemă pusă în discuție a fost cea 
a gimnasticii în producție.

— întreprinderea noastră, ne-au spus tovarășii este a doua pe re
giune în care s-a introdus gimnastica în producție. Nu a fost de loc 
ușor, dar am simțit din plin sprijinul comitetului orășenesc U.TJH. 
și al U.CE.S. oraș. In fabrică au venit tehnicieni de la U.C.F.S. care 
au studiat problemele legate de procesul de producție, pe baza căruia 
să se poată stabili exercițiile adecvate. De un mare ajutor au fost 
de asemenea profesorii de educație fizică trimiși de U.C.F.S. oraș, care 
au demonstrat modul de executare a exercițiilor gimnastice, între 
timp secretarii organizațiilor U.T.M. de secții, șefii de sectoare și 
președinții comitetelor de secție sindicale au aratat muncitorilor im
portanța participării la programul de gimnastică. Ei au pus accent 
pe faptul că gimnastica de producție are un caracter reconfortant, 
duce la înviorarea circulației sîngelui, a respirației, la solicitarea muș
chilor mai puțin' activi în timpul procesului de producție, la înde
părtarea pozițiilor incorecte și nefavorabile ale coloanei vertebrale pe 
care cu timpul le-ar putea provoca unele poziții cerute de procesul 
muncii etc. Toate acestea au ca scop întărirea sănătății, îmbunătăți
rea dezvoltării fizice, mărirea capacității generale de muncă. In ulti
mă instanță aceasta are drept rezultat o creștere simțitoare a produc
tivității muncii.

în sfîrșit, a sosit și momentul stabilit pentru primele exerciții. La 
ora cînd schimbul 1 de la unitatea A a fost programat să iasă pe te
ren, în parcul fruntașilor, aproape toți muncitorii secției erau pre- 
zenți. Intraseră în rânduri pînă și cei mai vârstnici. Astăzi ți-e mai 
mare dragul, ne spune tovarășul Aristide Strat, să-i privești. Pracli- 
oarea gimnasticii în producție are un efect reconfortant asupra mun
citorilor. Conducerea combinatului a luat și măsurile cuvenite astfel 
încât în perioada cînd timpul nu va mai permite ca gimnastica să se 
facă în aer liber, muncitorii să treacă în sala de festivități a combi
natului. Acțiunea de introducere a gimnasticii în producție a fost 
condusă în permanență de către organizația de partid din întreprin
dere.

Pentru că gimnastica în producție a dat rezultate bune, se va ex
tinde și la celelalte unități ale combinatului, respectiv la unitățile 
B, C și D în așa fel încît în maximum o lună de zile muncitorii în
tregului combinat să practice gimnastica în producție.

Dat fiind că întreprinderea are un pronunțat specific feminin ne-am 
interesat și de problema antrenării tinerelor fete în activitatea spor
tivă.

Din răspunsul primit a reieșit că în problema antrenării tinerelor 
fele în activitatea sportivă s-au obținut unele realizări. Cu sprijinul 
organizației U.T.M., a colectivului sportiv, în combinat au fost orga
nizate competiții de casă la volei, șah, tenis de masă, care au cunos
cut o participare de aproape 300 de tinere. La Spartachiada de vară 
au fost antrenate peste 200 de fete, care s-au întrecut în probele de 
atletism, volei și baschet. In plus, pot fi amintite excursiile organi
zate de secția de turism, cu vaporul pe Dunăre, apoi la Doftana și 
in alte locuri, excursii care au cunoscut de asemenea o participare 
numeroasă. Organizația U.T.M. împreună cu colectivul sportiv, ajutată 
in permanență de către organizația de partid, a folosit cele mai di
verse metode mergînd de la afișele mobilizatoare pînă la discutarea 
cu fiecare tovarășă în parte spre a i se arăta importanța participării 
la competițiile sportive.

Principala problemă care stă în centrul atenției organizației U.T.M., 
a colectivului sportiv din combinat, este activitatea sportivă de masă 
în care trebuie să fie antrenată majoritatea tinerelor fete. în legătură 
cu aceasta, după cum ne mărturisește tovarășul Aristide Strat, se va 
trece la alcătuirea unor formații feminine de handbal și volei care sa 
activeze în campionatele raionale sau regionale.

Privit prin prisma rezultatelor de pînă acum, tînărul colectiv spor
tiv gălățean promite o activitate și mai rodnică în viitor. Garanție este 
faptul că el se bucură de îndrumarea organizației de partid și de 
sprijinul organizației U.T.M. din combinat.

D, DUȚA

țămînt politic U.T.M. și, în gene
ral, afișau poziții de „privilegiați", 
astăzi situația este cu totul alta. 
Toți jucătorii din formație sînt 
încadrați în producție, în posturi 
corespunzătoare calificării lor. Ni- 
colae Stanciu, Dan Gheorghe și 
alții sînt fruntași la locurile lor 
de muncă, conștienți că un sportiv 
bun trebuie să fie în primul rînd 
un bun muncitor. De asemenea, 
prin grija organizației de partid 
și U.T.M., toți membrii echipei ur
mează cu regularitate cursurile de 
învățămînt politic, fapt care con
tribuie efectiv atît la îmbunătăți
rea pregătirii lor ideologice, cît 
și la cultivarea în rîndul fotbaliș
tilor a unei atitudini demne pe 
terenul de joc, atitudine căreia îi 
este proprie respectul față de ad
versar, dorința de' a obține victoria 
prin mijloace cinstite, prin lupta 
dusă în limitele celei mai depline 
sportivități.

în dorința de a ajuta cît mai 
susținut fotbaliștii uzinei, comite
tul organizației U.T.M. își trimite 
cîte un reprezentant la fiecare a- 
naliză a comportării echipei, adică 
după fiecare meci. îndrumată de 
organizația de partid, organizația 
U.T.M. urmărește cu atenție com
portarea utemiștilor pe terenul de 
joc, cum înțeleg ei să apere culo
rile fabricii, să răspundă încrederii 
ji simpatiei de care se bucură a- 
ceastă echipă în rîndurile miilor 
de muncitori ai uzinelor „23 Au
gust". Abaterile de la conduita 
sportivă ale unor utemiști ce fac 
parte din echipa de fotbal consti
tuie în permanență obiectul aten
ției organizației U.T.M. Cu cîtva 
timp în urmă, unul dintre jucă
tori — Ioniță Mihalache — avu
sese cîteva manifestări vedetiste, 
dovedind în atitudinea sa înfumu
rare și lipsă de respect față de to
varăși. Acest fapt a fost sezisat în
dată grupei U.T.M. din care fă
cea parte acest sportiv și, ca ur
mare, cu primul prilej, utemiștii 
l-au criticat aspru făcîndu-1 să în
țeleagă că atitudinea lui nu este 
permisă unui utemist. Ajutorul dat 
de către grupa U.T.M. nu a întîr- 
ziat să-și arate roadele. Prin com
portarea sa ulterioară, utemistul 
Ioniță Mihalache a dovedit că a 
simțit ajutorul utemiștilor făcînd 
o cotitură atît în comportarea lui 
pe terenul, de joc, cît și în relațiile 
cu tovarășii săi de muncă.

în general, activitatea desfășu
rată de comitetul U.T.M. de la 
uzinele „23 August" în rîndul fot
baliștilor de la „Titanii" explică 
într-o mare măsură rezultatele me
ritorii obținute de această forma
ție. Participînd activ la procesul de 
producție, muncind cu elan, jucă
torii echipei „Titanii" sînt puter
nic legați de colectivul ale cărui 
culori le apără. In aceste condiții, 
nu este de mirare că la fiecare în- 
tîlnire pe care o susține echipa, 
zeci și zeci de muncitori o în
curajează din tribune.

Toate acestea sînt rodul temei
nicei munci educative pe care sub 
conducerea directă a organizației 
de partid, organizația U.T.M. o 
duce în sînul acestei formații, 
muncă care, dusă mai departe cu 
aceeași stăruință și spirit de răs
pundere, va aduce echipei munci
torilor de la „23 August" multe 
satisfacții sportive.

E. P1TULESCU

Rezultate 
nescontate 

în campionatul 
de fotbal

Cu excepția lui Dinamo Bucu
rești, toate echipele bucureștene 
de fotbal au pierdut meciurile 
susținute duminică în cadrul celei 
de-a 8-a etape a campionatului 
categoriei A.

In cuplajul de pe stadionul Re
publicii, echipa Dinamo Bacău a 
realizat un joc de calitate în 
compania echipei C.C.A. pe care 
a întrecut-o cu scorul de 2—1. In 
meciul următor U. T. Arad în 
revenire de formă a dispus cu 3-1 
de Progresul București care s-a 
prezentat cu mult sub valoarea, 
normală.

Celelalte rezultate: Farul Con
stanța — Dinamo București 1—4; 
Petrolul Ploești — Rapid Bucu
rești 3—1; Știința Timișoara — 
Jiul Petroșani 2—1 ; Știința Cluj- 
Stea.gul Roșu Orașul Stalin 0—0.

Primul loc în clasament este 
ocupat de echipa Dinamo Bucu
rești cu 15 puncte urmată de 
echipa U. T. Arad cu 9 puncte și 
Petrolul Ploești cu 8 puncte dar 
cu două meciuri mai puțin.

Miercuri 12 noiembrie se des
fășoară următoarele întîlniri re
stanțe : București: Rapid - C.C.A.; 
Ploești: Petrolul — Progresul
București.

Foto : 
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Greu la... ci- 
clocros. Puterea 
de luptă are de 
astă dată cu- 
vîntul hotăritor.
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SPOR TIV A
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în S. U. A.

antrenamen- 
Sovieticii au 
axioma „ni-

o mișcare sportivă de masă
Vremea capri

cioasă de dumi
nică nu i-a pu
tut obliga pe 
atleții școlari să 
intre în... va
canță.

Iată un aspect 
din timpul des
fășurării probei 
de săritură cu 
prăjina din ca
drul concursu
lui școlar dispu
tat duminică pe 
„Stadionul Ti
neretului".

O inttinire prietenească: 
tineri muncitori ai Combina
tului poligrafic ;,Casa Scîn- 
teii" se întrec într-un meci 
de baschet cu studenții chi
nezi ce învață în Universita
tea „C. I. Parhon" din Bucu
rești.

Foto i 
EUGENIU OBREA

) Ecourile victoriei reprezen- 
) tativei noastre de fotbal asu- 
> pra echipei Turciei nu s-au 
) stins încă. Satisfacția încercată 
) de iubitorii sportului cu balo- 
) nul rotund cu prilejul acestei 
' victorii a fost cu atît mai mare 
) cu cît selecționata noastră cu- 
' prindea numeroși tineri care au 
) dat deplină satisfacție pe tere- 
) nul de joc îndreptățind, spe- 
) ranțele zecilor de mii de spec- 
/ tatori care le urmăreau evolu- 
' ția pe stadion, prin radio sau 
/ televiziune. Astfel, formația de 
' fotbal a țării noastre a debutat 
' cu succes într-o competiție de 
' prestigiu : „Cupa Europei".
' înființată anul acesta, „Cupa 
/ Europei * va angrena în între-

După terminarea 
Jocurilor Olimpice de 
la Melbourne toate 
ziarele americane au 
tras un puternic sem
nal' de alarmă. Com
portarea strălucită a 
sportivilor sovietici și 
din celelalte țări ale 
lagărului socialist i-au 
pus pe conducătorii 
sportului american pe 
gînduri.

Nu a fost greu să 
se scoată la iveală 
racilele care frînează 
dezvoltarea sportului 
în S.U.A. In legătură 
cu aceasta bine cu
noscuta revistă „Uni
ted States and World 
Report" a scris: „în 
cluburile sportive din 
S.U.A. nu pot activa 
decît abia 10 la sută 
din numărul tinerilor 
americani, 91 la sută 
din cele 150.000 de 
școli din țară nu po
sedă o sală de sport". 
După cum se vede ti
neretul american nu 
are condițiile necesa
re pentru călirea să
nătății sale pe calea 
practicării sportului. 
De aceea nu este de
loc întîmplător faptul 
că anul trecut, din 
4.700 de tineri care 
s-au prezentat într-un 
oraș pentru încorpo
rare în armată, 1700, 
adică o treime, au 
fost respinși de co
misiile medicale pen
tru debilitate fizică. 
O anchetă efectuată 
de profesorul ameri
can H. Kraus în rîn
dul a 4.264 de elevi a 
arătat că peste 60 la 
sută dintre ei nu sînt 
în stare să execute 
cele mai elementare 
exerciții de gimna
stică.

Sportul din S.U.A., 
căruia după cum se 
vede îi lipsește o 
bază de mase, se love
ște de multe greutăți.

Lucrul acesta a fost 
subliniat de revista 
„Amateur Atletic", or
ganul oficial al Fede
rației de atletism din 
S.U.A. „Nu putem în
chide ochii — scrie : 
revista — asupra fap
tului că reprezentanții 
S.U.A. nu dețin su- i 
premația în lume ' în 
sporturi atît de popu
lare cum sînt fotba
lul, hocheiul, gimna
stica și schiul, că la 
Olimpiada din 1956 
nu am cîștigat nici 
un titlu în probele de 
înot la stilul liber, că 
la campionatele mon
diale de haltere de la ■ 
Teheran am pierdut 
titlurile mondiale la 
toate categoriile, în 
afară de una singură. 
Este un mare noroc — 
scrie revista în conti
nuare — că concetă
țenii noștri de culoare 
(negri n.r.) continuă 
să concureze alături 
de colegii lor albi. 
Națiunea noastră le 
datorește lor foarte 
multe din succesele 
obținute la Jocurile 
Olimpice. La probele 
atletice procentul ne
grilor este de cinci 
ori mai mare decît al 
celorlalți reprezen
tanți ai populației ță
rii".

(Sare este cauza a- 
cestor stări de lucruri? 
Sportul a fost trans
format în S.U.A. în
tr-un „bussines". In 
loc de a crea tineretu
lui posibilitatea de a 
face sport,, se trans
formă performanțele 
cîtorva sportivi într-o 
sursă de venituri și se 
exclude cu totul pro
blema sportului de 
masă. Patronii clubu
rilor sportive nu sînt 
interesați ca tot mai 
mulți tineri să facă 
sport, ci se preocupă 
doar de a obține cît

Studenții coreeni care învață în facultățile bucureștene s-au întîl- 
nit într-o întrecere de volei pe „Stadionul Tineretului". în foto, 
grafie: meciul dintre studenții coreeni ce invață la Institutul Agro
nomic și cei de Ia Institutul de Petrol și Gaze.„CUPA EUROPEI"

cere fotbaliști din 17 țări care 
își vor disputa șansele în ca
drul optimilor și sferturilor de 
finală și în turneul final. între
cerile sînt rezervate formațiilor 
selecționate ale țărilor afiliate 
la Uniunea Europeană de Fot
bal și este dotată cu „Cupa 
Henri Delaunay". Optimile și 
sferturile de finală se vor des
fășura pînă în anul 1960.

Sistemul de disputare a „Cu
pei Europei" este eliminatoriu, 
întîlnirile urmînd să se desfă
șoare tur-retur. Regulamentul 
competiției mai prevede faptul 
că nu se pot schimba jucătorii 
pe parcursul întâlnirii. A- 
tunci cînd echipele termi
nă întîlnirile la egalitate, 
în cazul unui acord prealabil,

se va dispută un al treilea mec. 
care va desemna echipa califi
cată. In lipsa unui astfel de a- 
cord, jocul se va prelungi cu 2 
reprize a cîte 15 minute ur- 
mînd a fi oprit îndată ce una 
dintre echipe a marcat un gol.

în urma victoriei repurtate 
de formația noastră cu 3—0 în 
meciul de debut cu reprezenta-

mai mulți dolari din 
manifestările sportive 
angajate.

In condițiile succe
selor tot mai mari ob
ținute pe arena inter
națională de sportivii 
sovietici și din țările 
de democrație popu
lară este și natural 
ca mulți dintre condu
cătorii sportului ame
rican să-și îndrepte 
privirile asupra spor
tului din țările lagă
rului socialist. Legat 
de aceasta profesorul 
Ernest Johns de la u- 
niversitatea din Ken
tucky scrie în coloa- 

■ nele revistei „Ama
teur Atletic": 
„Acei dintre noi care 
în timpul războiului, 
și după aceea, au a- 
vut posibilitatea să 
se întîlnească cu pro
fesorii, medicii, an
trenorii, atleții, gim- 
naștîi și alți sportivi 
sovietici la diferite 
congrese și conferin
țe internaționale con- | 
sacrate culturii fizice | 
au fost înfrînți în 
toate problemele me
todelor 
tului. 
lansat 
meni nu strălucește 
fără teorie științifi
că". Rezultatele aces
tei politici de pregă
tire științifică se văd 
în succesele sportului 
din U.R.S.S., R. D. 
Germană, Polonia, 
Ungaria, Cehoslova
cia, Romînia, Bulga
ria și Albania. Chiar 
și China, necunoscută 
în trecut pe arena 
sportivă internațio
nală, a început să se 
afirme. Dovadă sînt 
rezultatele excepțio
nale obținute la atle
tism și haltere". Con
știent de faptul că 
guvernul american 
nu manifestă nici 
o preocupare pentru 
dezvoltarea mișcării 
sportive, autorul ar
ticolului susține ideea 
începerii unei munci 
științifice într-un in
stitut de cultură fizi
că care să fie susți
nut de... un capita
list

La ora actuală si
tuația catastrofală a 
lipsei unei baze de 
masă pentru sportul 
din S.U.A. 
schimbat 
poate să 
Intr-un 
blicat 
„Sport", 
man 
75 la sută din tota
lul tinerilor americani 
nu practică nici o 
activitate sportivă. In- 
tr-o altă publicație 
se scrie despre elevii 
din S.U.A.: „Tot 
timpul liber ei și-l 
petrec în fața televi
zoarelor sau la cine
matograf. In aceste 
condiții nu este de 
mirare pentru ce stăm 
atît de prost cu spor
tul".

Numai în condițiile 
regimului socialist 
care a lichidat profe
sionismul în sport și 
a transformat sportul 
într-o largă mișcare! 
de masă, tineretul se 
poate bucura de po
sibilitatea de a prac-' 
tica diversele disci
pline sportive.

1. RETEGAN

nu s-a 
și nici nu 
se schimbe, 
articol pu- 
în revista 
Bob Hof- 

subliniază că

tiva Turciei, fotbaliștii noștri 
urmează să întîlnească în retur 
la Istanbul selecționata turcă, 
întâlnirea va avea loc la 26 a- 
prilie 1959. Avind o „zestre" 
substanțială (3 goluri) avem 
șanse ca selecționata turcă să 
nu poată remonta avantajul 
necesar calificării în turul ur
mător. Oricum, însă, viitoarea 
întîlnire cu fotbaliștii turci nu 
rămâne o simplă formalitate, 
cunoscută fiind însuflețirea cu 
care aceștia joacă pe terenul 
propriu.

Alte rezultate în „Cupa Eu
ropei" : U.RSB, — R.P. Unga
ră 3—1 și Franța — Grecia 
7—1. I



Sărbătorirea Zilei Mondiale
a TINERETULUI

și a Săptămînii Internaționale a Studenților
Tineretul patriei noastre, soli

dar cu tineretul lumii întregi a 
sărbătorit Ziua Mondială a Ti
neretului și deschiderea Săptă- 
mînii Internaționale a Studenți
lor. Aceste sărbători au intrat în 
tradiția mișcării internaționale 
democratice de tineret și sînt o 
expresie a aspirațiilor de pace și 
prietenie ale tineretului lumii. An 
de an, în țara noastră ca și peste 
hotare, pe toate continentele, ti
nerii ce iubesc pacea, ce-și dă
ruiesc entuziasmul și forțele în 
lupta pentru viitorul fericit al ge
nerației noastre, sărbătoresc Ziua 
Mondială a Tineretului și Săptă
mîna Internațională a Studenți
lor.

Ieri, în Capitală, au avut loc 
adunări festive închinate acestor 
sărbători. La Casa de cultură a 
tineretului din raionul „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ sute de tineri au 
sărbătorit Ziua Mondială a Ti
neretului, iar la Casa de cultură 
a studenților „Grigore Preoteasa" 
numeroși studenți au luat parte 
la manifestarea consacrată des
chiderii Săptămînii Internaționale 
a Studenților. Manifestările s-au 
desfășurat sub semnul hotărîrii 
ferme a tineretului nostru de a 
merge pe drumul arătat de par
tid, luptînd pentru construirea 
socialismului în scumpa noastră 
patrie, pentru consolidarea păcii 
în lumea întreagă.

La Casa de cultură a tineretu
lui din raionul „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ la adunare a participat tov. 
V. Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M.. A vorbit despre Ziua Mon
dială a Tineretului tov. Nicolae 
Roman, secretar al C.C. al U.T.M.

Vorbitorul a arătat că la 10 
noiembrie tinerii doritori de pace 
de pe întreg globul pămîntesc 
serbează Ziua Mondială a Tine
retului. După cum se știe, în a- 
ceastă zi a anului 1945, la cîteva 
zile după crearea Organizației 
Națiunilor Unite, a luat ființă 
Federația Mondială a Tineretului 

' Democrat prin votul reprezen
tanților a 30.000.000 tineri din 63 
de țări. „De la primii săi pași — 
a spus vorbitorul — F.M.T.D. șl-a 
legat activitatea de lupta popoa
relor pentru pace și un trai mai 
bun, luînd poziție hotărîtă în toa
te problemele care privesc tine
retul, care afectează liniștea po
poarelor, securitatea lor, mobili- 
zînd tineretul lumii la lupta ho
tărîtă pentru pace, împotriva im
perialismului ațîțător la război, 
împotriva colonialismului înrobi
tor. F.M.T.D. a antrenat mase 
mari de tineri în lupta dusă de 
oamenii simpli din lumea întrea
gă împotriva războiului atomic, 
împotriva reînvierii militarismu
lui german, împotriva tuturor 
acțiunilor prădalnice, crimina
le, ale imperialismului. Activita
tea F.M.T.D. a întărit prestigiul 
acestei organizații în rîndul tine
rilor iubitori de pace de pretu
tindeni".

Tov. N. Roman a arătat mai

departe că activitatea desfășu
rată de-a lungul celor 13 ani Ce 
au trecut de la memorabila zi de 
10 noiembrie 1945 a avut 
drept rezultat întărirea continuă 
a rîndurilor tineretului progre
sist, luptător pentru pace. In 
momentul de față din F.M.T.D. 
fac parte peste 200 de organi
zații reprezentînd 85 milioane de 
tineri din 97 de țări. Astăzi nu 
există nici un fel de organiza
ție internațională de tineret care 
să se bucure de un asemenea 
prestigiu, care să fie atît de re
prezentativă. Nu încape îndoială 
că în viitorul apropiat rîțidurile 
Federației vor crește și mai mult. 
Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la numeroasele acțiuni pe 
care F.M.T.D. le-a inițiat In apă
rarea păcii, demascînd uneltirile 
agresive ale imperialismului, mo- 
bilizînd tineretul la lupta împo
triva primejdiei de război. Acți
unile pe oare le-a întreprins arată 
că F.M.T.D. contribuie în mod 
eficace la lupta popoarelor pen
tru pace și coexistență pașnică.

Tineretul romîn sprijină din 
plin activitatea F.M.T.D. La toa
te manifestările inițiate de
plin activitatea F. 
te manifestările iniț: 
F.M.T.D. în decursul celor 13 ani 
de existență a sa a răsunat cu 
putere și glasul tineretului romîn. 
Tineretul din patria noastră con
sideră drept contribuția cea mai 
importantă la cauza păcii și prie
teniei între popoare — lupta sa 
neobosită, sub conducerea parti
dului, pentru înflorirea patriei, 
pentru construirea socialismului 
în țara noastră.

Vorbitorul a subliniat că în ac
tivitatea sa pentru întărirea legă
turilor cu tineretul din celelalte 
țări, Uniunea Tineretului Munci
tor se călăuzește în mod perma
nent de politica externă a parti
dului și guvernului nostru care 
contribuie la întărirea continuă a 
unității și coeziunii lagărului so
cialist în frunte cu 
dezvoltarea relațiilor prietenești 
cu toate țările lumii pe baza 
principiului leninist al coexisten. 
țel pașnice. Tineretul iubitor de 
pace din lumea întreagă — a 
spus în încheiere tov. N. Roman 
— poate fi încredințat că tinere
tul din Republica Populară Ro
mînă va lupta neobosit întotdea
una pentru pace și prietenie.

La Casa de cultură a studenți
lor „Grigore Preoteasa" cu prile
jul deschiderii Săptămînii Inter
naționale a Studenților a vorbit 
tov. I. Iliescu, secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R.P.R. 
Vorbitorul a subliniat că săptă- 
mîna de la 10-17 noiembrie, cu
noscută sub numele de Săptămî- 
na Internațională a Studenților, 
constituie o sărbătoare tradițio
nală a studențîmii progresiste din 
lumea întreagă. Săptămîna Inter
națională a Studenților a devenit 
un simbol al năzuințelor studen
ților spre pace și progres, simbol 
al solidarității și colaborării in-

ternaționale, al luptei împotriva 
forțelor, războinice.

Tov. I. Iliescu a făcut o amplă 
expunere asupra luptei pe care 
studenții din lumea întreagă o 
duc pentou pace, pentru colabora
re pașnică. Numeroase exemple 
au relevat aspecte caracteristice 
ale hotărîrii studențîmii democra
te de a apăra pacea și de a ob
ține satisfacerea revendicărilor ei. 
Congresul U.I.S. de la Pekin a 
fost o expresie a creșterii forțe
lor progresiste din mișcarea in
ternațională studențească, a ro
lului activ jucat de un mare nu
măr de organizații studențești în 
lupta împotriva imperialismului 
agresiv, împotriva colonialismu
lui, pentru apărarea păcii în lu
me.

Vorbitorul a subliniat că stu
dențimea patriei noastre sprijină 
politica consecventă de pace a 
partidului și guvernului nostru. 
Sărbătorirea Săptămînii Interna
ționale a Studenților constituie 
pentru noi un nou prilej de afir
mare a dorinței sincere de dezvol
tare a colaborării internaționale 
studențești, un prilej de manife
stare a solidarității 
studenților din țările capitaliste 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață și studiu, pentru pace, 
democrație, pentru independență, 
națională, împotriva colonialis
mului, un prilej de afirmare a 
sprijinului nostru total față de 
politica de pace a guvernului 
R.P.R. ca și a tuturor statelor la
gărului socialist în frunte cu Uni
unea Sovietică.

Partieipanții la adunările festi
ve au trimis mesaje 
F.M.T.D. și U.I.S.

Asemenea adunări au 
loc la Iași, Galați și în 
lități din țară.

cu lupta

de

mai 
alte

salut

avut 
loca-

agârului 
U.R.S.S., la

miFOIHlMATIIII
Luni seara, pe scena Teatrului 

de Operă și Balet s-a prezentat 
un spectacol extraordinar cu ba. 
letul „Fîntîna din Baccisarai" de 
Asafiev, la care și-au dat con- 
cursul balerinii sovietici Nina 
Ciorohova și Iurii Gofman, soliști

ai Teatrului Mare Academic de 
stat din Moscova, artiști emeriți 
ai R.S.F.S.R. Interpretarea dată 
de artiștii sovietici rolului Măriei 
și al lui Vațlav a constituit o 

subli- 
publi-
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Luni in 
Romîno •

și al lui Vațlav a const ii 
frumoasă creație artistică 
niată de aplauzele vii ale 
cului spectator.

*
Pianistul Mîndru Katz, 

emerit al R. P. Romine, a 
în Anglia unde ișt va da concursul 
la unul din concertele 
Filarmonice din Londra 
o serie de înregistrări.

* 
sala Casei 
Sovietice ,

artist 
plecat

Orchestrei 
și va face

I Prieteniei 
A.R.L.U.S., 

prof. univ. N. A. Krîșova, de la 
Institutul de Fiziologie „I. P. 
Pavlov" din Leningrad, a vorbit 
despre „Importanța somnului în 
bolile sistemului nervos".

(NASTASIA FILIPOVNA)

După romanul lui F. M.
Dostoievski

cu
I. Iakovlev, 1. Borisova, 
țPodgornîi, I. Parhomenko, 

Polivikova, I. Liubeznov 
Scenariul și regie: I. Piriev 

, Operator șef: V. Pavlov 
Muzica: N. Kriukov

N. 
K.

puupuiuwu vvvuvm.v.

Cu prilejul organizării „Săptă- 
nii economiei", Casa de Econo- 
i și Consemnațiuni oferă depu- 
torilor de obligațiuni C.E.C. noi 
antaje. Astfel, la tragerea la 
•ți din 30 noiembrie a.c., pe lin

eale 560 cîștiguri între 75.000 
1.000 lei, se acordă în plus nu- 
joase cîștiguri în obiecte. De 
mnenea, termenul de procurare a 
igațiunilor C.E.C. la valoarea 

nominală, fără diferență de 
sț, se prelungește cu 10 zile, 

' .pectiv pînă la 20 noiembrie a.c.

Se împlinesc 40 de ani de la 
oțele clasei muncitoare germane 

din noiembrie 1918, una dintre cele 
mai mari mișcări revoluționare ale 
muncitorimii din Germania împotri
va imperialismului și militarismu
lui german antipopular, împotriva 
jugului exploatării, pentru pace și 
progres social.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a determinat un puter
nic avînt al mișcării de masă re
voluționare și în Germania. Ea a 
determinat totodată o cotitură pen
tru forțele de stînga germane în 
procesul desprinderii lor de opor
tunism și orientării spre leninism. 
Stînga germană, în frunte cu Karl 
Liebknecht, Roza Luxemburg, Cla
ra Zetkiq, Franz Mehring, Wilhelm 
Pieck și alții care încă în ianua
rie 1916 constituiseră grupul 
„Spartakus", a văzut în Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie un 
exemplu pentru clasa muncitoare 
germană, o pildă vie a drumului ce 
trebuie urmat pentru scuturarea ju
gului exploatării.

Din primele luni ale anului 1918 
mișcarea revoluționară a maselor 
din Germania a luat avînt. Marea 
grevă a muncitorilor de la fabricile 
de muniții din ianuarie 1918 a fost 
un moment culminant în lupta cla
sei muncitoare germane pentru în
cheierea revoluționară a războiului 
și solidaritate cu Rusia Sovietică. 
Sub influența grupului „Sparta
kus" au fost înființate comitete 
muncitorești (soviete). Pe front 
soldații au destituit numeroși ofi
țeri, au ales comitete de munci
tori și soldați și au cerut o pace 
imediată fără anexiuni.

Scînteia care a deslănțuit revo
luția germană a fost răscoala în
cununată de succes a marinarilor

Folosind metodele sovietice Bîkov—Bortkievici și Voroșin, tînărul 
strungar Priseceanu ion de la secția I!-a mecanică, a uzinelor 
„Tudor Vladimirescu" din Capitală a reușit în ultima lună însem
nate depășiri de normă.

în fotografie: Priseceanu Ion lucrînd la strunjitul robinetelor de 
aer pentru ușile de autobuz.

Sosirea în țara noastră a unui grup 
de medicii profesori universitari wci

La 9 noiembrie a.c., la invita
ția Societății Științelor Medicale 
din R. P. Romînă și a Institutului 
Medico-Farmaceutic din București, 
a sosit în țara noastră un grup 
de medici profesori universitari 
turci compus din: prof. dr. Ekrem 
Serif Egeli, decanul Facultății de 
Medicină din Istanbul, directorul 
clinicii de medicină internă, con
ducătorul grupului, prof. dr. Ka
zim Ismail Giirkan, Directorul cli
nicii de chirurgie din Istanbul; 
prof. dr. Ihsan Sukru Aksel, direc
torul clinicii de psihiatrie din Is
tanbul ; prof. Nasit Erez. directo
rul clinicii de ginecologie din 
Istanbul, d-na prof. dr. Mufide

Kuley, profesor la clinica medicală 
din Istanbul.

La sosirea în București oaspeții 
au fost întîmpinați de acad. prof. 
Marius Nasta, președintele Socie
tății Științelor Medicale din R. P. 
Romînă, Ion Brukner, prorector al 
Institutului Medico-farmaceutic, 

profesori, medici.
A fost de față C. T. Karasapan, 

ambasadorul Turciei la București.
Medicii turci vor vizita institu

ții medicale, vor lua contact cu 
specialiști romîni și vor ține cîteva 
conferințe asupra unor probleme 
de chirurgie, obstetrică, medicină 
internă etc.

(Ager pres)

Reducerea consumurilor specifice
principala cale

de economisire a metalului
(Urmare din. pag. l-a)

fruntea acestei acțiuni se află echi
pele conduse de tovarășii Penez 
Augustin, Ion Kilvanya, Mihai 
Truia și alții.

TEHNOLOGIA AVANSATA 
CERE O CALIFICARE 

PROFESIONALA SUPERIOARA

Reducerea consumurilor specifice 
presupune aplicarea unor noi și 
înaintate metode tehnologice iar 
aceasta la rîndul ei, presupune o 
inaltă calificare a tinerilor munci
tori. Iată de ce comitetul U.T.M. 
al combinatului a acordat o a- 
tenție deosebită muncii de îndru
mare și organizare a tinerilor in 
vederea ridicării continue a califi
cării. Paralel s-a trecut la reor
ganizarea brigăzilor de producție 
ale tineretului iar posturile ute- 
miste de control au fost Îndrumate 
să urmărească îndeaproape munca 
de ridicare a calificării profesio
nale, să combată cu tărie orice ati
tudine de automulțumire. In adu
nările generale U.T.M. deschise, 
care au avut loc la sectoarele la
minoare, fontă, turnătorie de oțel 
etc., pentru discutarea căilor de 
economisire a metalului, o atenție 
deosebită s-a acordat problemei 
calificării profesionale a tinerilor 
muncitori. Pentru a veni în aju
torul acestora, comitetul U.T.M.,

< 

marii flote de la Kiel. Această răs
coală care a izbucnit la 3 noiem
brie, s-a extins iute în întreaga 
Germanie. Pe vapoare și în ca
zărmi s-au format comitete de sol
dați. Muncitorii s-au alăturat răs
coalei și au declarat grevă gene
rală. La 5 noiembrie revoluția a cu
prins orașele Liibeck, Brunsbiittel 
și Cuxhagen iar la 7 și 8 noiem
brie a cuprins aproape toate ora
șele și centrele importante. La Ber
lin, grupul „Spartakus" a chemat 
masele muncitoare și soldații la 
grevă generală și insurecție arma
tă pentru ziua de 9 noiembrie. 
Sute de mii de muncitori și soldați 
au urmat această chemare. Străzile

Un monumental
roman cinematografic

cu sprijinul organizației de partid, 
a înființat o serie de cursuri de 
minim tehnic. In colaborare cu 
comitetul de întreprindere a orga
nizat un ciclu de conferințe teh
nice, concursuri „Cine .știe cîști- 
gă“ pe teme profesionale, con
cursul „Să citim cărți tehnice44 și 
altele.

Mulți tehnicieni și ingineri — 
cum sînt de pildă Ion Grăsoi, La
zar Borduz. Petru Zimbran și alții 
— au ajutat mult pe tineri impar- 
tășindu-le cunoștințe din experien
ța lor.

Toate aceste acțiuni au avut un 
mare rol în ridicarea continuă a 
calificării tinerilor, principala bază 
a succesului în acțiunea de econo
misire a metalului

MAI SÎNT ÎNCĂ REZERVE 
INTERNE NEFOLOSITE

4.463.545 tone metal economisit, 
reprezintă un succes remarcabil. 
Dar tinerii reșițeni susțin că nu 
au făcut încă tot ceea ce puteau 
să facâ. Partieipanții la consfă
tuire au analizat cu multă serio
zitate faptul că la unele sortimen
te de laminate se constată încă 
un consum specific umflat. Acest 
lucru trebuie să constituie un 
obiectiv pentru activitatea viitoare 
a tinerilor laminoriști. De aseme
nea, la unele repere ale turnăto
riei se constată încă un procent 
ridicat de rebuturi. Rezerve im-

portante de economisire a meta
lului mai sînt ți la fabrica de loco
motive. Deși aici s-au economisit 
pînă acum 124,912 tone, consumul 
specific de metal pe locomotivă 
este încă mai mare decît cel nor
mal.

Acestea sînt numai cîteva din 
sursele de noi reduceri a consumu
rilor specifice de metal spre care 
tinerii și-au propus să-și îndrepte 
atenția. Partieipanții la consfătuire 
au criticat faptul că deși acțiunea 
aduce combinatului și întregii țări 
însemnate economii, tinerii nu sînt 
stimulați, cu toate că în această 
direcție eonducerea combinatului 
și-a luat angajamente consemnate 
și în contractul colectiv. S-a con
statat de asemenea că din lipsa 
unei evidențe clare și precise, și 
premiile acordate pînă acum nu au 
fost distribuite în raport cu efor
tul fiecăruia.

Aceleași lipsuri în evidența eco
nomiilor fac uneori imposibilă in
tervenția operativă acolo unde se 
mai face încă risipă de metal.

Tinerii reșițeni, împreună cu 
muncitorii vîrstnici, au obținut re
zultate valoroase în lupta pentru 
reducerea consumurilor specifice. 
Dar și mai valoros este faptul că 
ei au o atitudine permanent critică 
față de munca lor și a celor din 
jur, și că pe această bază ei con
tinuă cu intensitate sporită lupta 
pentru lichidarea risipei, pentru 
reducerea în continuare a consu
murilor specifice de metal.

„Surorile" și „Anul 1918" repre
zintă primele două serii ale unei 
impresionante ecranizări după tri
logia lui Alexei Tolstoi — „Calva
rul". Grigori Roșal — regizorul, 
Boris Cirskov—scenaristul și Leo
nid Kosmatov — operatorul, au 
reușit să creeze un film monumen
tal care, fără a fi câtuși de puțin 
infidel romanului, are o valoare 
artistică de sine stătătoare. Lucru
rile s-au întâmplat astfel fiindcă 
Roșal este un maestru în arta sa, 
care i-a înțeles caracteristicile și 
știe să creeze din nou cinematogra
fic episoadele literare. Roșal știe 
că, intr-un anumit sens, cinemato
graful se află la jumătatea drumu
lui dintre roman și teatru, că el tre
buie să închege dinamica epicului 
cu intensitatea dramatică. Tocmai 
această cerință creează cele mai 
mari greutăți unor cineaști care, 
dorind să ecranizeze un roman, nu 
găsesc mijloace de expresie speci
fic cinematografice, accentuînd fie 
pe o latvră fie pe alta, în detri
mentul creării unui film cu valoa
re intrinsecă. Roșal a depășit 
de mult aceste greutăți, el este 
un cineast desăvîrșit și transpune
rea cinematografică a „Calvarului" 
demonstrează strălucit aceasta.

Regizorul dă o asemenea utiliza
re lărgimii ecranului îneît se 
poate spune că dacă cinemascopul 
n-ar fi existat pînă acum, ar fi 
trebuit inventat special pentru a- 
cest film. Lărgimea ecranului ser
vește regizorului sovietic pentru a 
sugera măreția fundalului istoric 
pe care se petrec evenimentele fil
mului său, caracterul reprezenta
tiv al eroilor săi pentru mari cate
gorii umane și sociale. Dimensiu
nile cinemascopice creează spec
tatorului senzația fizică aproape că 
este participant, martor ocular la 
marile evenimente revoluționare, 
înoitoare povestite in film.

Cîteva exemple. Dașa se plimbă 
neliniștită pe plajă. Alături de ea, 
aparatul panoramează tulburat și 
în același timp ironic, îngrijorat 
de meschinăria vieții claselor ex
ploatatoare ce se bălăceau in huzur 
și desfrîu, ignorînd suferințele po
porului și marele cutremur care 
se apropia, și scîrbit de disperarea 
cu care paraziții societății se a- 
runcau în goana după plăceri mur
dare, după narcotice pentru ulti
mele rămășițe ale conștiinței. A- 
pare Teleghin. Dașa e atît de 
bucuroasă de venirea lui, dar cu 
aceasta fericirea n-a fost încă cuce
rită, noi și noi încercări așteaptă 
pe acești doi îndrăgostiți. Și toc
mai de aceea obiectivul cinemato
grafic înregistrează intr-o mare 
frescă învolburarea norilor furtu- 
noși, pentru a se topi apoi în roșul 
exploziilor, incendiilor și sîngelui 
războiului care a izbucnit, în ce
nușiul noroiului în care se afundă 
cizmele a milioane de soldați tri
miși să moară în măcelul imperia
list pentru îmbogățirea burghezilor 
și moșierilor.

Dar Roșal a știut să rezolve 
magistral și o altă problemă difi
cilă a cinemascopului — prim pla
nul. El cadrează astfel chipul ac
torului, incit nici un moment nu 
apare de prisos o parte a ecranu
lui, dimpotrivă, toată ambianța 
sugerează atmosfera clipei respec
tive. Oprit în peregrinările sale în 
căutarea soției, intr-un hotel, Ro-

șcin se frămîntă neliniștit in pat, 
neputind să adoarmă. Și deodată 
(Roșal folosește des, dar în același 
timp foarte judicios, supra-impre- 
siunea) în fața ochilor începe să 
i se perinde intr-un vălmășag în- 
spăimintător, scene din viața lui 
în lagărul gardiștilor albi. „Ce am 
eu comun cu aceste bestii, cu a- 
cești gropari ai poporului rus?“— 
spun parcă ochii lui care privesc 
cu groază orgia dezgustătoare a o-

Cronica filmului

dă, ilustrând temperamente mai 
blînde, caractere mai împăcate cu 
ele înșile, mai duioase. Iată-i a- 
poi pe Dașa (Nina Veselovskaia) 
și Roșcin (Nikolai Grițenko), fru
museți mai aspre și mai frămân
tate, denotând caractere mai dure, 
colțuroase, contradictorii. Poate 
așa se explică dragostea dintre 
Katia și Roșcin, dintre Dașa și 
Teleghin : fiecare avea nevoie de 
un suflet care să aducă ceva deo
sebit în universul lui intim, care 
să-i complecteze calitățile. Și 
Bessonov (V. Davidov) este frumos 
dar de o frumusețe cu false stră
luciri, artificială. Tot timpul Bes
sonov pozează caraghios, însăși fi
gura și-a compus-o cu premeditare

în rîndurile proletariatului. Profi- 
tînd de faptul că încă nu exista 
un partid revoluționar al clasei 
muncitoare, social-democrații de 
dreapta și membrii așa numitului 
partid social-democrat independent 
au acaparat conducerea în comite
tele muncitorești de-abia înfiripate. 
Ei și-au fixat ca prim țel contrare
voluționar, vlăguirea și nimicirea 
acestor comitete. Ei au început prin 
instaurarea unui guvern în frunte 
cu revizionistul înrăit, Friedrich 
Ebert, prin anunțarea creării așa 
zisei „Republici Libere Germane1*. 
Experiența insuficientă a clasei 
muncitoare și lipsa unui partid de 
luptă marxist-leninist au înlesnit

knecht și Roza Luxemburg. Noske, 
ministrul social-democrat al apără
rii a mobilizat pe foștii ofițeri din 
armata Kaizerului și alți militari 
reacționari trimițîndu-i împotriva 
muncitorilor. Revoluția a fost în- 
frîntă. Răspunderea principală în 
această privință revenea conducerii 
social-democrate care a subordonat 
interesele clasei muncitoare intere
selor burgheziei, a dezbinat și dez
orientat muncitorimea, dezarmînd-o 
în fața contrarevoluției.

Dar, deși înfrîntă revoluția din 
noiembrie 1918 din Germania a 
avut totuși o mare însemnătate in
ternă și internațională. Rezultatul 
nemijlocit al luptei maselor popu-

fiferilor contrarevoluționari uci- 
gînd femei și copii, a speculanți
lor și prostituatelor ale căror in
terese le apără armata lui Deni
kin.

Eroii principali ai filmului sini 
intelectuali. Roșal a reușit să 
demonstreze în mod convin
gător cum a putut partidul comu
nist să ajute celor mai buni inte
lectuali ruși să iasă din marasmul 
pălăvrăgelii, decadentismului și cu
rentelor burgheze și mic-burgheze 
și să se alăture poporului hotărît 
să-și făurească o viață nouă.

Trebuie remarcat că, în frunte 
cu cele două surori, majoritatea 
eroilor filmului sini exemplare u- 
mane deosebit de frumoase. Fiecare 
actor e frumos în felul său, potrivit 
caracterului eroului interpretat. 
Astfel, la prima vedere, deosebim, 
in pofida cuplurilor legale, ca să zi
cem așa, două categorii : pe de o 
parte Katia (Rufina Nifontova) și 
Teleghin (Vadim Medvedev) de o 
frumusețe mai domoală, mai cal-

gura și-a compus-o cu premeditare 
ț, pentru a-i da o înfățișare diabo

lică. . ■
Filmul abundă in tablouri

de ansamblu care se confrun
tă : dezmățul suprarealist al 
boemilor trăzniți de la „stațiunea 
pentru combaterea monotoniei zil
nice", aciuiți la locuința lui Te
leghin, și demnitatea cu care știu 
să moară :omuniștii împuțeați cu 
cruzime de gardiștii albi, cîntînd 
cu ultimele puteri „Internaționa
la." ; retorismul mincinos de la 
întrunirile liberale și sobrietatea 
manifestanților revoluționari că
rora li se alătură Katia, Dașa și 
Teleghin. Nu încape îndoială că, 
mergînd pe linia de înalt nivel ar
tistic al primelor două serii, și 
a treia serie a filmului, care 
se lucrează în prezent, va fi o 
operă deosebit de valoroasă, o în
coronare demnă a acestei trilogii 
care constituie o mîndrie a cine
matografiei sovietice contempo
rane.

B. DUMITRESCU

Adunarea comemorativă
Muzeul Doftanade la

Duminică la Muzeul Doftana a 
avut loc adunarea comemorativă 
organizată cu prilejul împlinirii a 
18 ani de cînd s-au prăbușit zi
durile odioasei închisori Doftana 
ucigînd sub dărîmături un grup de 
fruntași ai Partidului Comunist din 
Romînia și luptători antifasciști.

La adunare au luat parte nume
roase delegații de oameni ai mun
cii, muncitori petroliști și țărani 
muncitori din regiunea Ploești, ac
tiviști de partid, reprezentanți ai 
Asociației foștilor deținuți și de
portați politici antifasciști din 
R P. Romînă.

Luînd cuvîntul, tov. Dumitru Ba
lada, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Ploești al P.M.R., a vorbit 
despre lupta Partidului Comunist 
din Romînia pentru eliberarea po
porului nostru, evdcînd momente 
din lupta eroică a comuniștilor în
chiși la Doftana.

Partieipanții la adunare au pă
strat un moment de reculegere în 
memoria eroilor clasei muncitoare 
uciși sub zidurile Doftanei Au ră
sunat apoi impresionante, acordu
rile Internaționalei, intonată de 
toți cei prezenți.

Centenarul mărcii
După cum s-a mai anunțat, în 

curînd se va sărbători centenarul 
mărcii poștale romînești și al 
poștei de stat din țara noastră';

Organizarea cu acest prilej a 
unei expoziții filatelice interna
ționale a stîrnit un mare interes 
în rîndul filateliștilor din întrea, 
ga lume. Pînă acum și-au anun
țat participarea și au trimis ex
ponate filateliști și asociații fila-

poștale romînești
telice din 30 de țări, precum și 
18 administrații poștale. In ulti
mele zile și-au anunțat înscrierea 
administrațiile poștale din Nor
vegia, Republica^Arabă Unită și 
Chile.

Un mare număr de filateliști 
de peste hotare au anunțat prin 
O.N.T. Carpați că vor veni la 
București cu prilejul deschiderii 
expoziției. Se așteaptă de aseme. 
nea sosirea unor delegații ale

—[-asociațiilor filatelice din Uniunea 
Sovietică, R. P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria și din alte țări.

VINERI ^4
NOIEMBRIE
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Socialiste din Octombrie j
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Omul cu arma"

din noiembrie 1918 clasa muncitoa
re germană a căpătat o experien
ță de neprețuit. Referindu-se la a- 
ceastă experiență și la învățămin
tele fundamentale pe care munci
torimea germană le-a tras din no
iembrie 1918, Ernst Thâlmann, ne
înfricatul conducător comunist ger
man scria : „Rolul partidului ca 
unic conducător al maselor prole
tare în organizarea revoluției — a- 
cesta a fost lucrul de care au în
ceput să-și dea seama, de pe urma 
înfrîngerii, cele mai bune și mai 
revoluționare elemente ale clasei 
muncitoare germane". Intr-adevăr, 
grupul „Spartakus", slab din punct 
de vedere organizatoric, n-a putut

40 de ani de la luptele din noiembrie 1918 
ale clasei muncitoare germane
Berlinului au fost împînzite de de
monstrații uriașe. Mișcarea revolu
ționară a măturat monarhia și gu
vernul imperial. Cu aprobarea în
suflețită a maselor, Karl Lieb
knecht a proclamat „Republica So
cialistă". Aceasta a constituit o 
gravă înfrîngere pentru militariști, 
stăpînii concernelor și marii mo
șieri, ale căror poziții dominante 
erau primejduite.

In fața acestei situații clasele 
exploatatoare au recurs din nou la 
„serviciile" social-democraților de 
dreapta, unelte ale marelui capital

social-democraților de dreapta să 
înșele masele muncitoare prezen- 
tînd lucrurile ca și cum odată cu 
prăbușirea monarhiei și instituirea 
republicii parlamentare sarcinile 
revoluției ar fi îndeplinite.

Ajutați activ de social-democrați 
care au tocit avîntul revoluționar 
al maselor muncitoare și au nimicit 
comitetele muncitorești, bizuindu-se 
pe aparatul lor de stat rămas in
tact, clasele exploatatoare au tre
cut la atac înăbușind în sînge re
voluția, asasinîndu-i pe încercații 
luptători revoluționari Karl Lieb-

lare a fost prăbușirea monarhiei, 
instituirea republicii burghezo-par- 
lamentare, ceea ce a însemnat o 
lovitură serioasă dată pozițiilor mi
litarismului și imperialismului ger
man, pozițiilor imperialismului in
ternațional. Tmpiedicînd imperialis
mul german să participe în conti
nuare la intervenția armată contra 
Rusiei Sovietice, luptele revoluțio
nare din Germania au constituit 
totodată un puternic sprijin pentru 
toate mișcările revoluționare din 
Europa.

In focul luptelor revoluționare

conduce lupta revoluționară a ma
selor muncitoare care, lipsite de un 
partid marxișt-leninist al clasei 
muncitoare n-au izbutit să obțină 
victoria în revoluție.

La 30 decembrie 1918 cei mai 
buni fii ai clasei muncitoare ger
mane, învățînd din experiența lup
telor au creat Partidul Comunist 
din Germania, partid care atît în 
perioada premergătoare instaurării 
hitlerismului cît și mal tîrziu, în 
condițiile teroarei hitleriste a lup
tat neobosit pentru interesele vitale 
ale Germaniei.

Infrîngerea Germaniei hitleriste 
a creat noi condiții de luptă cla
sei muncitoare germane. In partea 
de răsărit a Germaniei care a fost 
eliberată de către armatele sovieti
ce, clasa muncitoare a pus capăt 
dezbinării creînd Partidul Socialist 
Unit din Germania. Crearea 
P.S.U.G. a fost premiza pentru ca 
clasa muncitoare să-și poată exer
cita rolul conducător și să înlătu
re definitiv în partea de răsărit a 
Germaniei imperialismul și milita
rismul. Crearea Și dezvoltarea Re
publicii Democrate Germane, pri
mul stat al muncitorilor și țărani
lor din istoria Germaniei constituie 
o realizare măreață a clasei mun
citoare germane în alianță cu ță
rănimea muncitoare, sub conduce
rea P.S.U.G. Cauza pentru care au 
luptat Karl Liebknecht, Roza Lu
xemburg și zeci de mii de alți 
luptători în revoluția din noiembrie 
1918, pentru care a luptat P. G. din 
Germania în frunte cu Ernst Thăl- 
mann a devenit realitate în R.D.G., 
parte componentă a lagărului ță
rilor socialiste. Al V-lea Congres 
al P.S.U.G. care a avut Ioc în iu
lie a.c. a constatat că în R. D. 
Germană au și fost construite ba
zele socialismului și că, în anii ur
mători sarcina va fi desăvârșirea 
construirii socialismului.

Dezvoltarea R.D.G. dovedește 
muncitorilor vest-germani care se 
află sub jugul capitalismului, ro
lul istoric și forța clasei muncitoa
re care acționează în mod unit.

T. ROBEA

Piesă în 3 acte (14 tablouri) 
de N. POGODIN

In romînește de Ada Pietrari 
cu următoarea distribuție : 

! Liviu Ciulei, Ștefan Ciubotă- 
f rașu, Ion Manta — artiști eme- 
I rlți, Ioana Cocea, Cornelia La- 
[ zăr Turian, Emilia Manta, 
f Jean Reder, Sorin Gabor, Gh. 
I lorgulescu, Mihail Mereuță, j 
[Traian Petruț, Nicolae Mavro- 
f din, Jules Cazaban — artist 
( al poporului, Nelly Sterian, Ma- j 
[rieta Rareș — artistă emerită,. 
( Victor Rebengluc, George Mă- 
(rutză — artist emerit, Mircea 
[ Balaban, V. Ronea — artist 
(emerit, Mircea Șeptilici, Fory 
( Etterle — artist emerit, Geor- 
f ge Iliescu, Tilda Radovici, Vir- 
(ginia Stoicescu, Gh. Petreanu, 
[ Gh. Novac, Nae Ștefănescu, 
f Geo Dimitriu, Aura Rădulescu, 
[Cella Marion, Al. Martinescu, 
f Mircea Bașta, Benedict Dabija, 
I George Oancea, Mihail Marsel- 
[ los, Robert Ulrich, Mircea Go- 
fgan, Dorin Dron, Petre Gheor- 
f ghiu, George Carabin, Dumitru 
[ Onofrei, Emil Reisenauer, Ma- 
f rius Pepino, Octavian Cotescu, 
f Gh. Aurelian — artist emerit, 
! Puiu Hulubei, Adrian Geor- 
f gescu, Dan Damian, Vasile Bo- 
I ghiță, Dinu Dumitrescu, Tra- 
j ian Marinescu, Nicolae Nico- 
(Iau, Vasile Florescu, Carol 
f Kron, Petrică Vasilescu, Si- 
| mion Hetea, N. Luchian-Botez, 
f Aurel Tunsoiu, Gh. Ghițulescu.

I Direcția de scenă : Ion Olteanu J 
Asistenți dir. de scenă: Ioana j 
Ottescu, Zoe Stanca-Anghel. j 

Decoruri și costume: Liviu ] 
Ciulei și Pcul Bortnovski, ar-j 

tist emerit J
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0 puternică demonstrație 
a prieteniei irâ|e$tl sovlcfo-polonc

Mitingul de Ia Palatul Sporturilor din Moscova
MOSCOVA 10 (Agerpres). — R. P. Polone și Uniunii Sovietice. 

TASS transmite : In după amiaza 
zilei de 10 noiembrie în Palatul 
Sporturilor de la Stadionul Cen
tral „Leinin" s-au adunat mii de 
muncitori, funcționari, oameni de 
știință și cultură, reprezentanți ai 
armatei sovietice. Au fost de față 
deputați ai Sovietului Suprem și 
miniștri ai U.R.S.S., reprezentanți 
ai organizațiilor de masă, membri 
ai corpului diplomatic, ziariști so
vietici și străini.

Marea sală a palatului a fost 
pavoazată cu drapelele de stat ale

Mitingul consacrat prieteniei din
tre popoarele Uniunii Sovietice și 
R. P. Polone a început la ora 16.

Asistența a întâmpinat prin a- 
plauze furtunoase apariția în Pre
zidiu a lui Averki Aristov, Leonid 
Brejnev, Ekaterina Furțeva, Nikita 
Hrușciov, Nikolai Ignatov, Alek
sei Kiricenko, Frol Kozlov, Otto 
Kuusinen, Anastas Mikoian, NurU- 
din Muhitdinov, Mihail Suslov, 
Kliment Voroșilov, Piotr Pospelov, 
Ian Kalnberzin, Aleksei Cosighin,

Cuvîntarea rostită
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: Nichita Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., salutînd la mi
tingul prieteniei polono-sovietice 
delegația R P. Polone, în frunte 
cu W. Gomulka, conducătorul de
legației, a subliniat că vizita de
legației poloneze în Uniunea So
vietică a fost o demonstrație emo
ționantă a prieteniei frățești sovie- 
to-polone.

După ce a relevat succesele Po
loniei populare și prietenia tot 
mai strînsă dintre popoarele sovie
tic și polonez, N. S. Hrușciov a 
arătat că uneltirile perfide ale im
perialiștilor și țelurile lor precise 
de a provoca neînțelegeri între 
U.R.S.S. și Polonia, de a desprin
de Polonia populară de lagărul 
statelor socialiste, au eșuat în 
mod rușinos. Intre țările noastre, 
a subliniat ,N. S. Hrușciov, nu 
există și nu pot exista probleme 
care să nu poată fi rezolvate pe 
o bază prietenească.

In lume s-a creat un nou ra
port de forțe, a declarat în conti
nuare N. S. Hrușciov. Crește și 
se întărește puternicul lagăr socia- 
list, și nimic nu poate opri înain
tarea popoarelor pe drumul socia
lismului și comunismului.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
an de an crește prestigiul interna
țional al țărilor lagărului socia
list, influența acestuia asupra în
tregii desfășurări a istoriei mon
diale, asupra destinelor omenirii.

Imperialiștii, a arătat în conti
nuare N. S. Hrușciov, au transfor
mat problema germană într-o sur
să permanentă de încordare inter
națională. Cercurile guvernante 
din Germania occidentală se folo
sesc de toate mijloacele pentru a 
ațîța patimile războinice împotriva 
R. D Germane, împotriva R. P. 
Polone, împotriva tuturor țărilor 
socialiste. In legătură cu aceasta, 
N. S. Hrușciov a adresat următo
rul avertisment conducătorilor R. F. 
Germane : „Calea pe care merge în 
prezent Germania occidentală este 
o cale periculoasă pentru cauza 
păcii în Europa și funestă pentru 
Germania însăși". înaintarea Ger
maniei occidentale spre Răsărit, a 
subliniat N. S. Hrușciov, ar fi 
pentru ea o înaintare spre pieire.

Nu dorim un nou conflict mili
tar, a declarat în continuare N. S. 
Hrușciov. El ar fi funest pentru 
Germania occidentală și ar aduce 
nenorociri incalculabile popoarelor 
din alte țări.

Cuvîntarea lui W. Gomulka
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: Luînd cuvîntul 
în cadrul mitingului de la Palatul 
Sporturilor, Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C. C. al P.M.U.P., 
a făcut o apreciere a vizitei de 
peste două săptămini a delegației 
R. P, Polone în U.R.S.S. „Scopul 
vizitei noastre de prietenie — a 
subliniat el — a fost înfăptuit pe 
deplin".

E.1 a adăugat că întîlnirile pe 
care le-a avut delegația au consti
tuit o mare demonstrație a since
relor sentimente de prietenie și 
frăție care unesc Polonia populară 
cu Uniunea Sovietică.

W. Gomulka a subliniat că alian
ța polono-sovietică este astăzi mai 
strînsă decît oricînd și și-a expri
mat convingerea că rezultatul vizi
tei delegației poloneze va fi pri
mit cu satisfacție de toate țările 
lagărului socialist, de toți partiza
nii sinceri ai păcii și progresului, 
deoarece prietenia și alianța din
tre Polonia și U.R.S.S. constituie 
o mare foțjă materială care stă 
de strajă păcii și securității în 
Europa.

W. Gomulka a arătat că consti
tuirea Poloniei populare, unirea 
tuturor teritoriilor poloneze pînă 
la Oder și Neisse într-un stat po
lonez independent sînt indisolubil 
legate de cotitura istorică, radica
lă în relațiile dintre popoarele so
vietic și polonez și dintre cele două 
state. Această cotitură a însemnat 
renunțarea odată pentru totdeauna 
la ostilitatea și neîncrederea reci
procă, pe care clasele înstărite și 
asupritorii popoarelor celor două 
țări le-au propagat timp de secole, 
și stabilirea unor relații noi, fră
țești bazate pe comunitatea țeluri
lor.

Gomulka a subliniat că aparte
nența Poloniei la lagărul sta
telor socialiste constituie o puter
nică pîrghie a dezvoltării și 
greșului țării.

Subliniind că Polonia a fost 
din țările cele mai înapoiate 
Europa, țară,în care aproape

pro-

una 
din 

____ _____ ... .. toți 
indicii economici în domeniul pro
ducției și consumului se aflau sub 
nivelul mondial mediu, W. Gomul
ka a declarat: „In prezent indicii 
principali ai progresului tehnico- 
economic, precum și cultural sînt 
mai mari, iar de multe ori consi
derabil mai mari decît nivelul mon
dial mediu".

In prezent, poporul polonez trece 
la o nouă ofensivă pe frontul eco
nomic, al cărei scop este dezvolta-

Referindu-se la intenția guvernu
lui R. F. Germane de a propune 
Uniunii Sovietice, S.U.A., Angliei 
și Franței să convoace o nouă con
ferință a celor patru puteri pentru 
a rezolva problema unificării Ger
maniei, N. S. Hrușciov a calificat-o 
ca o continuare a aceleiași politici 
nerealiste contrară judecății sănă
toase și lipsită de orice bază juri
dică. Nici un stat, a spus N S. 
Hrușciov, nu are dreptul să se a- 
mestece 
impună 
mocrate

N. S. 
asemenea, că încheierea tratatului 
de pace cu Germania este o sar
cină care trebuie rezolvată în pri
mul rînd de cele patru puteri — 
participante la coaliția antihitleristă 
— în colaborare cu reprezentanții 
Germaniei. Uniunea Sovietică a 
propus și propune, a spus N. S. 
Hrușciov, să se treacă neîntîrziat 
la această acțiune.

S.U.A., Anglia și Franța, a sub
liniat N. S. Hrușciov, au încălcat 
prevederile principale ale acordu
lui de la Potsdam — referitoare la 
demilitarizarea Germaniei și nead- 
miterea renașterii fascismului. 
Numai acordul cu privire la Ber
lin, care este avantajos puterilor 
occidentale și numai lor, nu este 
încălcat de S.U.A., Anglia și 
Franța.

Respectînd așa-numitul statut 
cvadripartit al Berlinului, a spus 
N. S. Hrușciov, cele trei puteri 
occidentale au posibilitatea de a 
stăpîni în Berlinul occidental, 
transformînd această parte a ora
șului — oraș care este capitala 
R. D. Germane — într-un fel de 
stat în stat.

Este evident că a sosit timpul, 
a subliniat N. S. Hrușciov, ca pu
terile care au semnat acordul de 
la Potsdam să renunțe la rămăși
țele regimului de ocupație în Ber
lin. In ceea ce privește Uniunea 
Sovietică, ea va preda Republicii 
Democrate Germane suverane ace
le funcții în Berlin pe care le mai 
dețin organele sovietice. Dacă 
vreo forță agresivă va acționa îm
potriva R. D. Germane, care este 
membră cu drepturi egale a Trata
tului de la Varșovia —- a prevenit 
N. S. Hrușciov — vom considera 
aceasta ca o acțiune împotriva 
Uniunii Sovietice, împotriva tutu
ror țărilor membre ale Tratatului 
de la Varșovia. Noi ne vom ridica 
atunci în apărarea R. D. Germane.

N. S. Hrușciov a sprijinit din 

în treburile interne și să 
voința sa Republicii De- 
Germane.
Hrușciov a subliniat, de

rea simultană a industriei și agri
culturii, a investițiilor și consumu
lui.

Putem privi viitorul conștient! 
pe deplin de creșterea continuă a 
forțelor noastre, a declarat W. Go
mulka, cu un optimism deplin.

W Gomulka a declarat că de
legația poloneză sprijină poziția 
guvernului sovietic în problema re
vizuirii acelei părți din acordul de 
la Potsdam care se referă la sta
tutul Berlinului.

Wladyslaw Gomulka a criticat 
apoi cu asprime procesul accelerat 
de militarizare a Republicii Fede
rale Germane și de înarmare ato
mică a Bundeswehrului, sprijinit de 
guvernele S.U.A., Angliei și Fran
ței-

W. Gomulka a subliniat că po
ziția P.M.U.P. față de proiectul de 
program prezentat Congresului al 
Vll-lea al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia a fost o poziție critică 
chiar de la început. El și-a expri
mat regretul față de faptul că în
cercările de a influența conducerea 
U.C.l. pentru ca ea să părăsească 
drumul greșit, pozițiile revizioniste, 
nu au fost încununate de succes. 
W. Gomulka a subliniat că răspun
derea pentru faptul că U.CT. s-a 
izolat de toate partidele comuniste 
și muncitorești revine exclusiv și 
întrutotul Iugoslaviei.

W. Gomulka a subliniat cu sa
tisfacție că programul adoptat 
Congresul al Vll-lea al U.C.L 
a găsit decît un ecou negativ 
rîndul maselor de milioane 
membri ai P.M.U.P.

Nu întreprindem nimic, a decla
rat W. Gomulka, care să înrăută
țească relațiile dintre Polonia și 
Iugoslavia. Sîntem încredințați că

de 
nu 
în 
de.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — sinen, Anastas Mikoian, Nuritdin 
TASS transmite: In seara zilei de 
10 noiembrie a fost semnată la 
Kremlin Declarația soviețo-.polonă.

Declarația a fost semnată . de. 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
Comitetului Central' al P.C.U.S.. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și Wladyslaw Gomul
ka, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.-

La semnare au asistat Averki 
Aristov, Leonid Brejnev, Ecaterina 
Furțeva, Nikolai Ignatov, Aleksei 
Kiricenko, Frol Kozlov, Otto Kuu-
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Dmitri Polianski fi a altor oondu- 
cători sovietici.

Cu ovații puternice au fost în
tâmpinați Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. 
Alexandr Zawadski, membru al 
Biroului Politic al C. C. al 
P.M.U.P. și președinte al Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
precum ji ceilalți membri ai de
legației R. P. Polone.

Membrii delegației R. P. Po- 

de N. S. Hrușciov
se

D. 
un

ca

nou propunerea Poloniei de a 
crea în centrul Europei o zonă în 
care să nu se producă și să nu se 
stocheze arme atomice, cu hidro
gen și rachetă. In prezent — a 
spus el — militarismul german 
creează lumii un pericol și mai 
mare decît înainte. Militariștii 
germani scontează să înghită R.D. 
Germană, să smulgă Poloniei stră
vechile ei teritorii apusene, au 
pretenții la teritorii ale Cehoslo
vaciei și ale altor țări socialiste.

Dar ei se joacă cu focul, a sub
liniat N. S. Hrușciov. Frontiera 
de pe Oder-Neisse este o frontieră 
a păcii. Orice atentat al revanșar
zilor germani împotriva R. 
Germane trebuie considerat ca 
atentat împotriva frontierei de pe 
Oder-Neisse, trebuie considerat 
o amenințare a securității popoa
relor noastre.

Poporul polonez, a spus N. S. 
Hrușciov, poate fi sigur că are în 
poporul sovietic un prieten. și aliat 
de nădejde în lupta împotriva mi
litarismului german și a agresiunii 
imperialiste.

Referindu-se în continuare la 
relațiile dintre Uniunea Sovietică 
și Iran, N. S. Hrușciov a consta
tat că Iranul este atras tot mai 
mult în blocul agresiv al N.A.T.O., 
iar în ultimul timp există perico
lul ca teritoriul său să fie trans
format direct într-un cap de pod 
al militariștilor americani.

Principalul rezultat al anului 
care a trecut după Consfătuirea 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești, a declarat 
N. S. Hrușciov, este că s-a întă
rit și mai mult unitatea mișcării 
comuniste internaționale. N. S. 
Hrușciov a arătat că o dovadă a 
acestei coeziuni este acțiunea 
unanimă a tuturor partidelor co
muniste și muncitorești împotri
va revizionismului contemporan, 
care și-a găsit cea mai deplină 
expresie în programul Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

In legătură cu aceasta, N. S. 
Hrușciov a subliniat marea im. 
portantă a unor cuvîntări ale lui 
Wladyslaw Gomulka, care a ară
tat că conducerea Uniunii Comu. 
niștilor din Iugoslavia desparte 
Iugoslavia de comunitatea țarilor 
socialiste aducînd astfel prejudi
cii mișcării muncitorești interna
ționale și că poziția adoptată de 
conducătorii Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia servește în mod o- 
biectiv dorințele și țelurile reac- 
țiunii internaționale.

împărtășim întrutotul, a subli- 

va veni timpul cînd comuniștii iu
goslavi și Iugoslavia socialistă își 
vor reocupa locul în familia fră
țească a țărilor socialiste, precum 
și a partidelor comuniste și mun
citorești. Dar inițiativa în această 
privință trebuie să pornească de 
la comuniștii iugoslavi.

Referindu-se la aniversarea 
Consfătuirii de la Moscova a par 
tidelor comuniste și muncitorești, 
W. Gomulka a spus că ideile și 
lozincile cuprinse în Declarația 
celor 12 partide comuniste și 
muncitorești din țările socialiste 
și în „Manifestul Păcii" al celor 
64 de partide au trecut examenul 
vieții și și-au menținut deplina 
actualitate.

W. Gomulka a subliniat că uni
tatea țărilor socialiste a constituit 
un factor principal al creșterii 
prestigiului lagărului socialist, al 
consolidării forțelor păcii în în
treaga lume.

Poporul polonez, a subliniat 
W. Gomulka, aprobă necondițio
nat politica guvernului său, care 
se bazează pe securitatea și suve
ranitatea Poloniei și în 
rînd 
forța 
tenia 
unea 
cipal 
muncii pașnice a poporului 
nez.

In numele C.C. al P.M.U.P. și 
organelor conducătoare ale Parti
dului Țărănesc Unit și Partidu
lui Democrat, în numele Consiliu
lui de stat și guvernului Poloniei, 
W. Gomulka a invitat pe N. S. 
Hrușciov și pe alți conducători de 
partid și de stat din Uniunea 
vietică să viziteze Polonia.

primul 
coeziunea și 

prie- 
Uni- 
prin- 
și al 
polo-

pe unitatea, 
lagărului socialist, pe 
de nezdruncinat cu 
Sovietică — garantul 
al frontierelor Poloniei

So-

Muhitdinov, Mihail Suslov, Kli
ment Voroșilov, Piotr Pospelov, 
Ian Kalnberzin, Aleksei Kosîghin, 
Dmitri Polianski.

Din partea R- P. Polone au fost 
de față /Tiexandr Zawadski, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone și ceilalți membri 
ai delegației, precum și membri ai 
ambasadei polone.

Textul declarației va fi dat ou- 
blicității în presa sovietică și po
lonă la 12 noiembrie. 

lone au fost salutați de Vladimir 
Ustinov, secretar al Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S. La 
miting au luat cuvîntul Vladimir 
Kirik, șlefuitor la uzina de auto
mobile de mică capacitate cilin
drică, Lidia Burova, o tânără țesă
toare de la filatura de lină din 
Krasnoholm și scriitorul Vadim Ko- 
jevnikoV.

Cuvîntările rostite de Nikita 
Hrușciov și Wladyslaw Gomulka au 
fost întâmpinate cu ovații puter
nice.

niat N. S. Hrușțiov, aprecierea pe 
care tovarășul Gomulka a făcut-o 
revizionismului iugoslav.

Din păcate, a declarat ‘în con
tinuare N. S. Hrușciov, conducă
torii Iugoslaviei lunecă de pe po
zițiile clasei muncitoare pe pozi
țiile dușmanilor ei. De aceea este 
puțin probabil ca în prezent să se 
poată conta pe o înțelegere re
ciprocă în relațiile noastre cu 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia pe linie de partid, deși nu 
am vrea să pierdem speranța în 
aceasta.

Pe linie de stat, a declarat în 
continuare N. S. Hrușciov, vom 
tinde să dezvoltăm relații de prie
tenie cu Iugoslavia. El a subli
niat cu satisfacție că în multe 
probleme principale pe arena in
ternațională pozițiile U.R.S.S. și 
Iugoslaviei coincid deseori.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
Uniunea Sovietică se pregătește 
pentru Congresul al XXl-lea al 
P.C.U.S., pe care l-a caracterizat 
drept Congresul constructorilor 
comunismului. El a arătat că 
Congresul va trasa programul u- 
nui nou avînt grandios al econo
miei sovietice, avînt al nivelului 
material și cultural al întregului 
ponor sovietic.

Putem fi siguri, a declarat în 
încheiere N. S. Hrușciov, că ace
ste sarcini mărețe vor fi îndepli
nite cu cinste.

Un nou bussmes
comerțul cu orori

• 1

•>

***
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(Urmare din pag. l-a) 

ția lui Carreras o arată influ
ența nefastă pe care filmul o 
are chiar asupra artiștilor ce 
joacă în aceste producții. Me
lissa Stribling, eroina principa
lă a filmului „Dracula" mărtu
risea înspăimîntată : „La în
ceput am crezut că are să fie 
destul de nostim să joc într-un 
film de oroare. D(.T am inceput 
să am îndoieli cînd mi s-a spus 
că sînt obligată să cred în ceea 
ce joc. Dacă am de gind să fac 
ca publicul să urle, eu însumi 
trebuie să fiu cu adevărat în
grozită. După două zile de lu
cru pe platou eram încredința
tă că tot ce se întâmplă este 
real. Foarte cutând nu mai în
drăzneam să mă culc pină ce 
nu aprindeam toate luminile 
din casa mea din Bayswater. 
Lucrul cel mai îngrozitor mi 
s-a întâmplat insă cînd am fost 
îngropată intr-o groapă adevă
rată adincă de 6 picioare. Eu 
purtam numai o cămașă de 
noapte subțire cînd am fost vi- 
rîtă în mormîntul, pe fundul 
căruia curgea o apă rece, adin
că de un picior. Mi s-c părut 
o înmormîntare reală și că eu 
sînt o victimă adevărată. Acea
sta mă face încă să mă mai 
cutremur de groază și acum".

Carreras afirmă cinic că 
filmele sale nu au nimic dău
nător, ba dimpotrivă sînt pline 
de moralitate fapt care, după 
mărturisirile actrițelor sale, se 
dovedește mincinos. Ce-l de
termină însă pe Carreras să 
producă astfel de orori pe care 
el le consideră „clasice și de 
calitate"? O spune el însuși : 
„Filmul „Dracula" m-a costat 
moi puțin de o sută de mii de

IN R. P. CHINEZA LA GENEVA

Campanie pentru 
desființarea 
deșerturilor

PEKIN 9 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: In R.P. Chineză 
a fost lansată recent o mare cam
panie pentru desființarea deșertu
rilor care se întind pe o supra
față de peste 1.066.000 kilometri 
patrați. Au fost întocmite vaste 
planuri, care preconizează trans
formarea regiunilor de pustiu în 
decurs de 1—7 ani.

Astfel, deșerturile din regiuni'e 
autonome Sințzian-Uigură (cu 
excepția bazinului Tarim) și 
Mongolia Interioară, ver fi trans
formate în regiuni fertile în de
curs de 7 ani; cele din Ținhai (cu 
excepția deșertului Gobi) — în 
patru ani, iar deșerturile din ce
lelalte provincii în 1—3 ani.

Planurile 
revanșarzilor 
de la Bonn

de pe 
Norve- 
în pre-

BONN 9 (Agerpres). — După 
cum relatează ziarele, cercurile 
militare vest-germane caută să 
obțină modificarea structurii co
mandamentului N-A.T.O. din Eu
ropa în special prin trecerea for 
țelor armate ale N.A.T.O. 
teritoriul Danemarcei și 
giei de sud, subordonate 
zent comandamentului N.A.T.O. 
din Colsos (în apropiere de Oslo) 
sub comandamentul N.A.T.O. din 
zona centrală a Europei. O astfel 
de modificare ar duce la întărirea 
rolului comandamentului N.A.T.O. 
din zona centrală a Europei cu se
diul la Fontainebleau (în apro
piere de Paris). In acest coman
dament, unul din posturile impor
tante, și anume postul de coman
dant al forțelor urmate terestre ale 
N.A.T.O. din zona centrală a Eu
ropei, se află în mîinile genera
lului vest-german Speidel.

lire. Dar a ieșit 
film clasic. El va

orori. Seriile 
și „Dracula" 

nu

un adevărat 
face mai 

mulți bani decît Frankenstein. 
Aceasta va constitui o consola
re pentru asociația „Rank" 
care a trebuit să învingă un șir 
de scrupule morale înainte de 
a se decide să aprobe acest 
film".

Beneficiile încasate de Carre
ras i-au mărit apetitul și au 
generat o creștere a producției 
de filme cu 
„Frankenstein" 
sînt în floare. Dar astea 
i-au ajuns. Carreras se gindeșle 
să aducă pe ecran pe celebrul 
Jak Spintecătorul cu întregul 
său cortegiu de crime și orori 
și să refacă în „maniera" sa 
tradiționalele filme cu Sherlok 
Holmes.

Măscărite și scabrozitățile lui 
Carreras au făcut uneori să e- 
zite chiar și cenzura din ță
rile capitaliste, destul de largă 
la inimă, dat fiind, că aflată in 
slujba capitalismului este inte
resată în pervertirea tineretului 
cu scopul transformării sale in 
brute docile. De aceea pentru 
a evita unele neplăceri Carre
ras produce fiecare film in 
trei versiuni. Una este făcută 
să menajeze falsul puritanism 
și prefăcuta susceptibilitate a 
consiliului englez al cenzori
lor de filme ; cea de a doua, 
mai largă, este adaptată pen
tru americani ; cea de a treia 
este pentru Japonia unde gu
vernul americanizat permitea 
rularea unor versiuni cu orori 
inimaginabile ca pentru „săl
bateci", cum se exprimă curte
nitor Carreras care a făcut unui 
gazetar următoarea confesie : 
„Să vă spun un secret. încă 
n-am fost în stare să vizionez 
de la început pînă la sfirșit

Sărbătorirea zilei
de 7 Noiembrie
in străinătate

R. D Vietnam Danemarca
9 (Agerpres). — 
Zan“ a publicat 

sărbătorim ani- 
din Oclom- 

un salut marii 
scris de Fam

HANOI — 
Ziarul „Nian 
articolul „Să 
versarea Revoluției 
brie, să trimitem 
Uniuni Sovietice",
Van Dong, primul ministru al Re
publicii Democrate Vietnam. Re
ferindu-se la influența Revoluției 
din Octombrie asupra Vietnamu
lui, Fam Van Dong scrie : Pentru 
poporul vietnamez lucrul cel mai 
prețios în orice etapă a revoluției 
ii constituie steagul victorios al 
marxism-leninismului, bogata ex
periență a poporului sovietic în 
construcția socialistă. Poporul 
vietnamez trebuie să învețe din 
această experiență și s-o aplice in 
mod creator în practica sa.

Grecia
ATENA 10 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 9 noiembrie la Tea
trul Kentrikon, unul din cele mai 
mari teatre din Atena, a avut loc 
adunarea festivă a reprezentanți
lor vieții publice din Grecia cu 
prilejul celei de-a 41-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, organizată de Asociația 
de prietenie greco-sovietică.

La adunare a luat cuvîntul 
M. G. Sergheev, ambasadorul 
U.R.S.S. în Grecia, și deputatul 
K. Piromaglu.

Adversarii războiului atomic din 
Miinchen au găsit un nou mijloc 
de protest împotriva înarmării a- 
tomice a R. F. Germane. Ei au 
creat un chioșc pe una din arterele 
cele mai frecventate ale orașului 
lor, la Stachus, pe care au montat 
placarde luminoase care previn pe 
trecători asupra pericolului răz
boiului atomic. Tot aci s-a afișat o 
hartă a orașului Miinchen și a 
împrejurimilor sale în care e mar
cată raza de acțiune a bombei cu 
hidrogen.

In fotografie: Trecătorii în fața 
chioșcului de pe Stachus—Miinchen

noastre 
fiu 

prea

l-am.

vreuna din versiunile 
japoneze. Ele mă fac să 
puțin bolnav. Știți, au 
multă oroare".

Cu această declarație
cam prins puțin cu mița în sac 
pe dl. Carreras. Aceluiași gaze
tar el îi declarase că filmele 
lui nu excită nervii și instincte
le primare ale omului, că 
spectatorul intră și iese sănătos 
de la vizionarea benzilor sale. 
Vă închipuiți ce conțin filmele 
dacă pină și el. producătorul, 
se sperie. Vă închipuiți ce con
țin aceste filme dacă și actorii 
sînt înspăimintați.

După cum vedeți, filmele de 
groază ale lui Carreras sînt la 
fel de inofensive ca și mușcătu
ra de ciine turbat. Ele strecoa
ră zilnic otrava bestialității, a 
crimei, a ticăloșiei. După ast
fel de spectacole, combinate cu 
o literatură pe același calapod 
și cu o educație in spiritul dis
prețului față de om. nu e de 
mirare că rasismul face ravagii 
acum și în Anglia, că delic
venta juvenilă a crescut în ase- 
menea hal incit și Hootver, om 
tare de nervi, s-a speriat. Cu 
astfel de filme nu e de mirare 
că fascismul își arată colții in 
Franța, Germania Occidentală 
și în alte țări, găsind ca unelte 
specimene degenerate in stare 
să comită fără să clipească, 
crimele gorilei lui Franken- 
stein. Și oficialitățile britanice 
ca și cele americane dau mină 
liberă traficanților de orori, 
pentru că ei întregesc opera lor 
politică, pentru că îi ajută la 
crearea de soldați roboți-asa- 
sini, gafa să se azvârle fără să 
crîcnească asupra celor pe care, 
războinicii Pentagonului, îi vor 
indica.

COPENHAGA — 9
preș). — In seara zilei

(Ager- 
de 7 

Noiembrie în marea sală din par
cul Tivoli" din Copenhaga a avut 
loc ședința festivă a organizației 
orășenești a Partidului Comunist 
din Danemarca, în cinstea celei 
de-a 41-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

In cuvîntarea sa Knud Espersen, 
președintele Partidului Comunist 
din Danemarca, a subliniat im
portanța istorică mondială a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
care a deschis în fața oamenilor 
muncii din întreaga lume 
spre eliberare.

Irak

calea

BAGDAD — 9 (Agerpres).
-Presa irakiană publică materiale 
consacrate sărbătoririi celei de-a 
41-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Ziarul „Al-Biliad“ scrie într-un 
articol redacțional : In anii puterii 
sovietice U.R.S.S. s-a transformat 
într-un mare stat înfloritor. In 
fața poporului sovietic s-au deschis 
largi posibilități de dezvoltare a 
forțelor sale spirituale și crea
toare. Uniunea Sovietică a întins o 
mînă de ajutor ailor popoare care 
luptă pentru eliberarea lor, inclusiv 
popoarelor arabe. Arabii, subli
niază „Al-Biliad" nu vor uita ni
ciodată poziția nobilă pe care se 
situează Uniunea Sovietică, pro- 
nunțîndu-se în apărarea interese
lor lor naționale.

(Ager-

Argentina
BUENOS AIRES — 9 

pres). — Poporul argentinian a 
sărbătorit într-un cadru festiv 
cea de-a 41-a aniversare a Morii 
Revoluții Socialiste din Octombriq. 
La 7 noiembrie, pe stadionul în
chis din Buenos Aires a avut loc 
un miting organizat de Partidul 
Comunist din Argentina, la care 
au participat 30.000 de persoane.

Mitinguri și adunări în cinstea 
Marelui Octombrie au avut loc de 
asemenea în orașele Santa Fi, Ro
sario, Tucuman, Cordoba și al
tele.

S.U.A. împiedică rezolvarea pașnică 
a problemei coreene
— Nofa guvernului chinez —

zolvarea pașnică a problemei co
reene și cine împiedică rezolvarea 
ei pașnică.

In ce privește problema alegeri
lor, ridicată în nota guvernului 
englez, în declarația sa din 5 fe
bruarie 1958 guvernul, R. P. D. 
Coreene a arătat în mod limpede 
că după ce toate trupele străine 
vor fi complect retrase din Coreea 
de sud și de nord, în cursul unei 
anumite perioade de timp propune' 
să se țină alegeri libere pe întreaga 
Coree; aceste alegeri pot să se des
fășoare sub supravegherea unui_ 
organ alcătuit din reprezentanții 
unor țări neutre. Nota părții trupe
lor O.N.U. cu greu însă poate 
convinge pe cineva că într-adevăr 
este animată de această dorință.

Guvernele R. P. D. Coreene și 
R. P. Chineze consideră că pre
zența în continuare în partea de 
sud a Coreei a trupelor S.U.A. și 
ale celorlalte țări reprezentate în 
trupele O.N.U., este în prezent 
principala piedică în calea rezol
vării pașnice a problemei coreene. I 
Guvernele R. P. D. Coreene și 
R. P. Chineze speră că guvernele 
reprezentate în trupele O.N.U., își 
vor revizui poziția rigidă și 
lua măsuri pozitive care să 
respundă aspirațiilor naționale 
poporului coreean și dorinței 
pace a popoarelor din 
treagă.

Ministerul Afacerilor 
R. P. Chineze cere 
Marii Britanii să transmită acea
stă notă guvernelor tuturor celor
lalte țări reprezentate în trupele 
O.N.U. din Coreea.

PEKIN 10 (Agerpres). — După 
cum transmite China Nouă, la 10 
noiembrie Ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze a remis 
în numele guvernului R. P. Chi
neze și din însărcinarea guvernu
lui R. P, D. Coreene cancelariei 
însărcinatului cu afaceri al Marii 
Britanii în R. P. Chineză o notă 
de răspuns la nota trimisă guver- 
nului chinez la 2 iulie 1958 de 
guvernul Marii Britanii în nume
le guvernelor țărilor reprezentate 
în trupele O.N.U.

In notă se spune printre altele: 
Voluntarii chinezi au fost retrași 

complect din Coreea. Această ini
țiativă a părții coreeano-chineze a 
înlăturat impasul din problema co
reeană și a creat condiții favorabi
le pentru rezolvarea pașnică a pro
blemei coreene. Dacă partea trupe
lor O.N.U. va lua măsuri cores
punzătoare pentru a-și retrage și 
ea trupele din Coreea perspectiva 
rezolvării pașnice a problemei co
reene fără îndoială că se va îm
bunătăți în mod considerabil. Gu
vernele Coreei și Chinei nu pot 
însă să nu constate cu regret că 
partea trupelor O.N.U. nu numai 
că nu a întreprins pînă în prezent 
nici un fel de măsuri corespunză
toare, ci, mai mult decît atît, vio- 
lînd necontenit acordul de armisti
țiu, a introdus în mod ilegal în 
Coreea armament de tip nou și a 
creat în partea de sud a Coreei 
baze pentru lansarea de proiectile 
teleghidate. Aceste fapte — se spu
ne în notă — arată din nou în 
mod evident cine dorește pace și 
cine este agresor, cine dorește re-

Lucrările Conferinței 
generale U.N.E.S.C.O

PARIS 10 (Agerpres). In ca
drul ședinței din dimineața zilei de 
10 noiembrie a Conferinței gene
rale U.N.E.S.C.O., au început dezba
terile generale pe marginea ra
poartelor prezentate de directorul 
general al U.N.E.S.C.O. Primul a 
mat cuvîntul reprezentantul Pa
kistanului. El a subliniat că a- 
ceasta organizație internațională 
trebuie sa depună mai multe efor
turi pentru menținerea păcii în în
treaga lume. Ei s-a pronunțat de 
asemenea pentru respectarea prin
cipiului repartizării geografice e- 
chitabile a locurilor in aparatul 
U.N.E.S.C.O.

Președintele a dat apoi citire 
hotărîrii Comisiei administrative, 
care recomandă să se acorde drep
tul de vot ciankaișistului, deși el 
nu plătește cotizațiile care revin fie
cărui stat membru al U.N.E.S.C.O.

Reprezentantul Romîniei, A. Joja, 
a protestat împotriva recomandării 
Comisiei administrative și a cerut 
ca ciankaișistul să fie privat de 
dreptul de vot.

Reprezentantul Indiei, Husein, a 
declarat de asemenea că ciankaișis
tul trebuie să fie privat de dreptul 
de vot.

Conducătorul delegației sovie
tice, A. N. Kuznețov, a obiectat 
energic împotriva hotărîrii Comi
siei administrative. Reamintind ar-

A început Conferința 
experților în problema 
preîntîmpinării unui 
atac prin surprindere

GENEVA 10 (Agerpres). — La 
10 noiembrie s-a deschis la Ge
neva sub președinția lui Naraya
nan, reprezentantul secretarului 
general al O.N.U., D. Hammarsk- 
joeld, conferința experților țărilor 
membre ale Tratatului de la Var
șovia și ai țărilor membre ale 
Pactului nord-atlantic care va 
discuta măsurile pentru preîntim- 
pinarea unui atac prin surprin
dere. La lucrările conferinței par
ticipă reprezentanți ai Uniunii 
Sovietice, Poloniei, Cehoslovaciei, 
Romîniei, Albaniei, Statelor Uni
te, Franței, Marii Britanii, Cana
dei și Italiei.

In cursul primei ședințe au fă
cut declarații reprezentantul se
cretarului general al O.N.U. și 
reprezentanții U.R.S.S. și S.UA. 
Prima ședință închisă va avea 
loc la 11 noiembrie.

Eisenhower îi încurajează, 
pe falșii ciankaișiști
WASHINGTON 10 (Agerpres). 

Agenția United Press Internatio
nal anunță că președintele Eisen
hower a trimis o telegramă lide
rului ciankaișist Ku Cian-kon, în 
care se arată că Statele Unite nu 
vor adopta nici o dispoziție care 
să aducă atingere drepturilor 
ciankaișiștilor. In telegrama sa 
Eisenhower afirmă că regimul 
ciankaișist „servește interesele lu
mii libere".

Pe de altă parte în Tai van 
continuă să sosească comandanți 
militari americani în vederea in
tensificării pregătirilor militare 
din Taivan îndreptate împotriva 
R.P. Chineze. La 9 noiembrie a 
sosit la Taipe generalul Laurence 
Kuter, comandantul forțelor, ae
riene ale S.U.A. din Pacific, pen
tru o conferință cu comandanții 
americani și ciankaișiști din Tai
van. Intr-o declarație făcută, Ku
ter a spus că S.U.A. nu intențio
nează să-și retragă unitățile ae
riene din Taivan.
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guvernului

gumentele delegației sovietice ît 
favoarea reprezentării Republici 
Populare Chineze în U.N.E.S.C.O. 
A. N. Kuznețov a declarat că clic; 
din Taivan, repudiată de poporu 
chinez nu-și va putea niciodată a 
coperi datoriile la U.N.E.S.C.O.' 
deoarece nu are cu ce le plăti.

Clica aventuristă a lui Ciai 
Kai-și care s-a cuibărit în Taivaj 
fiind sprijinită de forțele armați 
americane, a subliniat Kuznețov 
reprezintă un focar primejdios cart 
amenință întreaga lume. Oricinl 
votează pentru ciankaișist ațîță fo 
carul primejdios al unui nou con 
flict mondial.

Delegatul Republicii Arabe U 
nite, Avad, a declarat că Republic 
Arabă Unită va vota împotriv1 
hotărîrii Comisiei administrative

Reprezentanții Bulgariei, Indq 
neziei, Ungariei, Cehoslovacie, 
Poloniei, R.S.S. Ucrainene s-al 
pronunțat de asemenea împotrivi 
hotărîrii Comisiei administrative.

Hotărîrea Comisiei administrat; 
ve a fost pusă apoi la vot. Pentr, 
aprobarea ei au votat 42 de dels 
gații, contra 22 și 11 abțineri 
Printre cei cșre s-au abținut al 
fost reprezentanții Marii Britani- 
și Canadei. Trei delegați nu a* 
participat la vot.

S.UA

