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Tinerii muncitori forestieri 
din Regiunea Autonomă Maghiara 
vor economisi aproape 2.700.000 lei

La chemarea organizației U.T.M, de la I.F.E.T. Sovata, adresată 
tinerilor de Ir I.F.E.T.-urile din Regiunea Autonomă Maghiară privind ’ 
„buna sortare a tuturor arboretelor, scoaterea integrală a masei lem
noase din parchete, sporirea utilizării deșeurilor, ridicarea productivi
tății muncii și reducerea prețului de cost”, tinerii de la I.F.E.T.-urile 
Reghin, Toplița, Covasna, Brețcu, Miercurea Ciuc și Odorhei, au ho- 
tărît să fixeze ca primă etapă a întrecerii, data de I mai 1959. Ei 
s-au angajat ca pînă la această dată, împreună cu tineretul de la 

I.F.E.T. Sovata, să realizeze economii în valoare de 2.649.188 lei.
Organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid și cu 

ajutorul comitetelor de întreprindere și conducerilor administrative, 
au luat măsuri în vederea realizării angajamentelor luate de către 
tineret. In primul rînd, s-au creat colective de coordonare și îndru
mare a acestei inițiative.

S. REȚEA

O acțiune valoroasa a utemiștilor 
și pionierilor — 

creșterea iepurilor de casa
Nu de mult, tînărul colectivist Savu Ion, secretar 

al organizației de bază U.T.M. de la G.A.C. Vlădenl 
a vizitat împreună cu o delegație de tineret din țara 
noastră R.S.S, Moldovenească. Printre alte învă
țăminte prețioase pe care le-a reținut din activitatea 
comsomoliștilor a fost și acțiunea de creștere a iepu
rilor de casă de către comsomoliști. întors înapoi el 
a împărtășit tinerilor și Comitetului raional U.T.M. 
Fetești din experiența comsomoliștilor sovietici. In 
urma acestui schimb de impresii, Comitetul raional 
U.T.M. s-a gîndit să valorifice aceste învățăminte și 
a luat inițiativa de a stimula pe tineri și pionieri să 
înceapă creșterea iepurilor de casă. Prima organi
zație care a început această acțiune este cea de la 
școala medie din Fetești-Gară.

Pentru îngrijirea acestor iepuri s-au format mai 
multe grupe care vor da mîncare și vor face cură
țenie la iepuri.

Din calculele făcute de ei reiese că în timp de un 
an vor putea valorifica prin cooperație aproximativ 
300 de iepuri, ceea ce le va aduce un venit de peste 
8000 lei

Această inițiativă, a fost îmbrățișată și de alte or
ganizații de bază U.T.M. din raionul Fetești.

Mr. Meany
Ș I

mr. MILIARD
Mister Meany, condu

cătorul celei mai mari 
tniuni sindicale din 
tmerica, A.F.L.—CJ.O. 
iste atit de apreciat de 
Vall-Street incit e nelip- 
'it de la congresele și 
indrofiile monopoliști- 
or americani.
Cum de și-a cîștigat 

nister Meany încrederea 
tăpinilor ? Foarte sim- 
>lu Atit înainte, dar 
nai ales după alegerea 
ui ca lider sindical, 
leany a stat ca un că- 
riuș sluj în fața stăpî- 
ilor săi din Wall-Street, 
> Congresul Asociației 
aționale a industriași- 
r din S.U A. al își 
omplecta cu smerenie 
itobiografia astfel : 
— Niciodată în viața 
ea nu am participat la 
evă, n-am organizat 
eodată greve, niciodată 
am permis altora să 
•done începerea grevei, 
ciodată în viață n-ain 
chetat întreprinderi...

Conștiința „sindicalis- 
" a lui mister Meany a 
st, este și Va fi tot una 

conștiința lui mister 
iliard. Odată, o sin- 
iră dată consideră el 

a păcătuit serios față 
i stăpînii săi. Sub 
esiunea crescindă a 
'lucitorilor, conducerea 
acționară a sindicate- 
r americane a fost ne- 
ită să convoace la 
ashington o conferin- 
extraordinară sindida- 
cu problema luptei 

potriva șomajului, 
ci, mister Meany 

fost nevoit să ia 
- vîntul. Luindu-l gu

pe dinainte Meany 
spus cite ceva despre 
ele revendicări 
incitărilor, despre 
■ul de șomaj etc. 
recuse pe sine, și 
ici, monnpoliștii

Citiți in pag. 2-a PEISAJ
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MOLDOVENESC
Produsele uzinei din SăvA- 

ne.ști, cuvînt al științei moder
ne, se vor număra odată cu 
greu. Vor fi multe. Relonul no
stru se va dovedi tot așa de 
trainic, ba cu siguranță mai 
bun decît nylonul. Burghezii, 
cosmopoliții, timpii, vor a- 

o mare deta
in schimb, oamenii 

oamenii muncii,

CÎT MAI MULȚI TINERI
IN MIȘCAREA
invenții v inovații

Decadele 
tinerilor inovatori

Inițiativa care a pornit de la fa
brica „Encsel Mauriciu" din Tg. 
Mureș, de antrenare a unui nu
măr cît mai mare de tineri în 
mișcarea de invenții și inovații, a 
căpătat o largă popularitate și în 
rîndul tinerilor de la uzinele „Cle
ment Gottwald” din Capitală. Co
mitetul U.T.M. în colaborare cu 
cabinetul tehnic și cercul A.S.I.T. 
din uzină, a dus o muncă siste
matică de popularizare a inițiati
vei tinerilor de la „Encsel Mauri- 

precum și a planului tema-

Consultarea Intre inovatori este totdeauna fruc
tuoasă. Iată-1 pe N. Crețu discutind cu Radu Străuț 
și Gheorghe Dușmanu despre ultima inovație.
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„LA INCARCAT“ de dr. Ervin Wexler (din Expoziția de fotografii 
artistice a medicilor).

ule 
aju- 

Se 
a- 

s-au 
oărat. Mister Meany a 
rat indată in panică, 
i 100.000 de dolari pe 
e mister Meany ii 
mește anual ca sala- 
, adică tot atit cit și 
‘.ședințele S.V.A., plus 
idendele pe care le 
așează în calitate de 
ionar la multe socie- 

]i americane, erau în 
ȚÎCol.

Dar ea un business
man ce este, n-a dispe
rat 
a-și 
mister Meany s-a apucat 
să scrie un voluminos 
articol în revista „Ame
rican Federationist" prin 
care ridica osanale re
gimului capitalist ameri
can. El afirmă aici cu 
neobrăzare : „Noi nu 
construim o economie a- 
laptată agresiunii mili
tare care duce la scăde
rea nivelului de trai al 
muncitorilor... în țara 
noastră noi nu per
mitem ca povara cheltu
ielilor militare să redu
că nivelul de trai al po
porului...".

Numai că minciuna 
are perioade scurte. In 
ultimii 8 ani pentru 
cheltuieli militare s-a 
alocat 60-80 la sută din 
bugetul S.U.A. Faptele 
sînt încăpățînate și-l a- 
cuză fără drept de apel 
pe mister Meany. Statis
ticile arată că in pre
zent oamenii muticii a- 
mericani sînt nevoiți să 
cedeze prin impozite o 
treime din salariul lor 
pentru a acoperi cursa 
nebunească a înarmări
lor.
In articolul de pocăință 

amintit, mister Meany nu 
suflă un cuvînt despre 
faptul că din 13,5 mi
lioane de tineri și tinere 
pînă la 25 de ani, 
proape jumătate 
șomeri.

încercând 
spovedească 
Meany n-a 
decit să se 
pină la capăt ca un duș
man al clasei muncitoa
re, ca agent fidel al 
Wall-Streetului in mijlo
cul ei.

Pentru „serviciile" a- 
duse clasa muncitoare 
americană îi va „mul
țumi" cum știe lui mister 
Meany. Să fie fără gri
jă...

intrutotul. Pentru 
imbuna stăpînii.

astfel 
păcatele, 

făcut altceva 
autodemaște

delegație de tineri muncitori 
din R. P. Bulgaria 

în vizită în țara noastră
Sîmbătă a sosit tn țară o delegație de tineri

citori din R.P. Bulgaria, care la invitația C.C. al. 
U.T.M. face o vizită în țara noastră pentru a cu
noaște viața tineretului și activitatea Uniunii Tine
retului Muncitor în rîndurile tineretului muncitoresc.

Delegația este condusă de tov. Stoianov Dimitr, 
șeful secției muncitorești a C.C. al Uniunii Tineretu
lui Popular Dimitrovist.

m un

tic al uzinei. Au fost organizate, 
două decade pentru inovații ale tî- 
nărului inovator, în cursul cărora 
s-au făcut aproape 30 de propu
neri de inovații. Conferințele teh
nice interesante legate de proble
mele de producție ale uzinei, au 
dezvoltat gustul tinerilor pentru 
cunoștințele tehnice și pentru stu
dierea procesului de producție. 
Toate acestea au contribuit la dez
voltarea mișcării de inovații în 
uzină. Astfei, după aplicarea iniția
tivei tinerilor de la ..Encsel Mau
riciu" au fost înregistrate 130 de 
propuneri de inovații din care s-au 
aplioat circa 95.

Deși lucrează de mai multă vre
me în uzină, tînărul matrițer Nico- 
lae Crețu a devenit cunoscut co
lectivului. mai ales prin inovațiile 
pe care le realizează. De curînd. 
a prezentat cabinetului tehnic cea 
de a 14-a inovație. Aplicate în 
producție, inovațiile lui aduc o 
economie anuală antecalculată în 
valoare de 65.000 lei. Unele din 
ele, printre care se numără men
ghina de rabotat piese cu diferite 
forme geometrice, reduce timpul 
de lucru cu circa 50 la sută. îm
bunătățind simțitor calitatea pro
duselor.

Inovații importante au făcut și 
tinerii Nicolae Teodorescu, Ion 
Davidoiu, Gh . Neagoe, Radu 
Străuț, Gh. Dușmanu și alții.

Faptele dovedesc că acolo unde 
comitetul U.T.M., cabinetul teh
nic și cercul A.S.I.T. colaborează 
strins rezultatele obținute în an
trenarea tinerilor în mișcarea de 
invenții și inovații sînt din zi în 
zi mai bune.

CORNELIA BANCILA

tați, prin asigurarea cu cărți de 
specialitate a celor interesați etc., 
s-a creat un climat prielnic ca un 
număr tot mai mare de tineri să 
devină inovatori. Așa se face că, 
de la începutul anulni și pină 
acum, un număr de 130 tineri au 
realizat 487 inovații. Aceste inova
ții an fost acceptate și puse în 
aplicare. De exemplu, tînărul in
giner Bujor Albu de la mina Pe- 
trila a executat două inovații prin- 
trs care „betonarea galeriilor cu 
cofraj fix semicircular". Economii
le realizate prin aplicarea acestor 
inovații se ridică Ia peste 200.000 
lei anual. Economiile antecalcula- 
te, care se vor realiza în urma a- 
plicării în întregime a propunerilor 
de inovații acceptate în acest an, 
realizate de tinerii din raionul Pe
troșani se ridică la peste 500.000 
lei.

Exemple de acest fel se mai pot 
da încă multe. Ele oglindesc aten
ția pe care comitetul raional 
U.T.M. Petroșani o acordă mișcă
rii tinerilor inovatori.

PETRE JURCONI

Doi inovatori 
fi mai mulți...

„coautori**

O adunare

c
FETELE

Comiteiul raional 
U.T.M. Petroșani 
sprijină mișcarea 

tinerilor inovatori

In multe unități economice din 
raionul Petroșani tinerii participă 
cu însuflețire la mișcarea de inven
ții fi inovații, aducînd în
semnate economii și ușurarea 
muncii oamenilor. Comitetul raio
nal U.T.M. Petroșani a discutat în 
cadrul unor ședințe de birou cum 
se desfășoară acțiunea de antrena
re a tinerilor în mișcarea de ino
vații. De fiecare dată analizîndu-se 
și posibilitățile existente — s-au 
luat măsuri concrete. In acest 
scop, activiștii comitetului raional 
U.T.M. s-au deplasat în organiza
țiile de bază controlîndu-le și a- 
cordîndu-le sprijin în antrenarea 
masei largi de tineri în mișcarea 
de inovații.

Prin luarea legăturii șl stabilirea 
unor acțiuni comune cn cabinetele 
tehnice și cercurile A.S.I.T. din în
treprinderi, cu filialele raionale 
A.S.I.T. folosindu-se expunerile și 
conferințele prezentate de- diferiți 
ingineri, maiștri și muncitori frun-

C. STAN S. TOMESCU

La fabrica de hîrtie „1 Septem
brie” din Bușteni, comunistul 
Szasz Bella și tînărul inginer Ște
fan Ceciu au constatat că se pier
dea încă multă fibră în apele re
ziduale.

Cei doi tovarăși au studiat zeci 
de posibilități pentru a recupera 
aceste fibre care se pierdeau za
darnic. După zeci de calcule, după 
multe nopți nedormite, au găsit 
în sfîrșit, soluția. Inginerul șef 
Ion Bîrsan, s-a arătat îneîntat de 
propunerea celor doi inovatori :

— Nu mai stați pe gînduri, 
băieți. Puneți-o în aplicare! Ați 
făcut un lucru bun care va intra 
în istoria fabricii.

Și într-adevăr... a intrat în isto
ria fabricii. După ce inovația a 
fost aplicată și cînd din fibra re
cuperată a început să se dea tone 
de hîrtie, cei doi inovatori au îna
intat dosarul cu inovația lor la ca
binetul tehnic. Aceasta s-a întîm- 
plat în luna aprilie a anului 1956.

Pină acum, deși inovația func
ționează, comisia de inovații în 
frunte cu ing. șef I. Bîrsan, nu a 
rezolvat dosarul respectiv, respin- 
gîndu-1 în ciuda contestațiilor fă
cute de cei doi inovatori și în ciu
da realității. Pină la urmă, ing. A. 
Cristescu — din comisie — a gă- 
sit o soluție : a adăugat vreo 8 
„coautori" (între care el, ing. șef 
Bîrsan și alți membri din comi
sie). Astfel, de la doi inovatori, 
numărul lor a crescut la zece. A- 
ceasta în numai doi ani. Dacă mai 
durează mult, numărul „coautori
lor" s-ar putea să mai crească.

Cei doi inovatori trebuie să-și 
primească cît mai curînd drepturile 
iar cei vinovați de tărăgănarea re
tribuirii lor să-și primească pe
deapsa. De aceasta trebuie să se 
îngrijească și tovarășii din Depar
tamentul Hîrtiei din cadrul Mini
sterului Industriei Petrolului și 
Chimiei.

GH. NEAGU

Satul e așezat undeva, într-o vale 
cu pămîntul mănos, cu vii multe. 
Casele sînt și bătrine și mai tinere. 
Aproape în toate arde însă becul e- 
lectric — semn al prefacerilor adu
se de regimul nostru demoorat- 
popular și pe meleagurile moldo
vene care poartă numele domni
torului Bogdan Vodă.

Instructorul raional al U.T.M., 
care venea pentru prima oară pe 
aici, s-a interesat din om în om 
pînă a dat de casa seoretarului or
ganizației U.T.M. Lepădatu părea 
un băiat inimos și bun de treabă. 
S-a bucurat văzîndu-1 pe instruc
tor.

— Ia spune, tovarășu Costică, 
cum stai cu munca ? l-a întrebat 
instructorul.

— Am sta noi cum am sta, to
varășe instructor, da cu fetele is- 
tea e mai greu. Nu prea vin la 
organizație. Cînd le chem la șe
dință, zic că au treburi pe-acasă.

Instructorul mai auzise el aseme
nea oftaturi. Știa cam care-i buba.

— Poate că n-ai avut la ce să . ____ , _ _ _______
le chemi, de-aia n-au venit. Ia să te. Mai multe fete au cerut să fie 
pregătim noi o adunare, așa „să 
zbîrnîie" — să vedem, vin ?

Și au început pregătirile. Mai în- 
tîi au mers să se sfătuiască cu cî- 
tiva comuniști. Gheorghe Blaj le-a 
promis să-i ajute, să meargă cu ei 
prin sat, să vorbească cu fetele, să 
vină la adunarea lor.

Cei trei au mers pe la fete pe- 
acasă. chiar și pe la cele măritate, 
care aveau și copii. Au stat cu ele vățămîntul politic.

Adunarea s-a terminat frumos. 
Fetele au învățat să cînte imnul 
F.M.T.D. Apoi s-au îndreptat ve
sele spre casă.

Lepădatu Constantin, secretarul 
U.T.M. din sat, i-a strîns bucuros 
mîna lui Vasile Năsiescu, instructo
rul raional U.T.M.

— Tovarășe instructor, fetele 
noastre sînt inimoase. Se poate face 
treabă cu ele.

importante din țara noastră, des
pre succesele obținute de poporul 
nostru pe drumul socialismului 
(exemple s-au dat chiar și din Său- 
cești, satul vecin, unde e o colec
tivă bună), despre situația inter
națională, despre politica de pace 
a țărilor socialiste, a țării noastre.

Comunistul Blaj Gheorghe le-a 
vorbit despre partid, despre trecu
tul lui glorios, despre oamenii mi
nunați crescuți de partid în anii a- 
ceștia, despre înfăptuirile poporului 
nostru muncitor condus de partid. 
Fetele, tinerii au ascultat cu mare 
atenție, au pus și întrebări.

S-a citit apoi un articol din zia
rul „Scînteia tineretului” despre 
felul cum trebuie înțelese prietenia 
și dragostea, în lumina moralei 
noastre comuniste.

Fetelor le-a plăcut mult aduna
rea. Mai timid, mai greu la început, 
dar au luat cuvîntul. Și-au spus 
părerea despre munca de organiza
ție. Le-ar place să vină la acțiu
nile organizației, să învețe, să ci
tească, să cunoască și ele mai mul-

primite în U.T.M. Una dintre ele, 
Mariana, era fiica comunistului 
Gheorghe Blaj. Și alte fete, luînd 
cuvîntul, și-au arătat dorința să 
intre și ele în organizație, au ce
rut să fie sprijinite pentru a se 
pregăti. Multe dintre ele au și 
primit sarcini concrete: să partici
pe în echipa artistică, la cercurile 
de citit, au fost încadrate în în-

vea încă 
măgire. 
cei mulți, 
aceia care plămădesc oțelul fi 
plinea se mândresc.

Unde se înalță acum uzina, 
înainte cu ani n-a fost decît 
glod. Săvineștii, ca întreaga 
Moldovă, era o parte a țării 
socotită „eminamente agrară".

Azi categoria „eminamente 
agrară" a răposat. Moldova 
face un uriaș pas spre mo
dernizare, rupînd cu înapo
ierea la care o condam
nase crunta exploatare bur- 
ghezo-moșierească. La Săvi- 
nești noul peisaj s-a impus 
cu autoritate. Și asta doar in
tr-un an și ceva... Intîia teme
lie a fost pusă în martie 1957; 
s-a pus firma deasupra ușii: 
„atelier mecanic". In aprilie, 
s-au făcut săpăturile de fun
dație pentru secțiile: lactama 
și poliamid. Din ceasul acela 
Uzina de relon Săvineștl, tn 
parte, trăia I

Acum, se poate spune fcd 
pînă la terminarea uzinei a 
mai rămas doar o leacă. Mon
tarea utilajului se află în 
faza finală. Muncitorii, spe
cialiștii romlni și-au îndreptă
țit încă odată numele de cins
te: de constructori ai socialis
mului.

Curînd, materiile prime 
benzenul ori gudronul își vot 
începe călătoria incilcită, com
plicată, prin labirintul instala
țiilor. Uzina va produce anual, 
peste 2000 tone relon in fibre 
textile, granule pentru presaj, 
fire pentru anvelope etc.

La Săvinești oamenii au ve
nit din toate părțile țării. Unii, 
din ținuturile muntoase ale Ar
dealului, alții din împrejurimi, 
de prin părțile Moldovei. Alții 
au pornit-o tocmai din Bolinti- 
nul din Vale, regiunea Bucu
rești, făcînd pe șantier o briga
dă de tencuitori bine cunoscu
tă, pentru că 20 din membrii 
ei sînt din aceleași două fami
lii (frați, cumnați, tată, verișori) 
și pentru că brigada a termi
nat în numai 50 de zile în loc 
de 80, finisarea exterioară a 
corpului poliamid.

Și sînt mulți cei tineri care 
prin străduință, trudă, ridică 
noua fabrică de relon, de care 
țara noastră are atit de multă 
trebuință și care e doar un 
punct din noianul celor pe care 
le însumează noul peisaj in
dustrial al Moldovei.

SEVER UTAN

ION BAIEȘU

de vorbă, le-au invitat să vină la 
adunare, le-au spus despre ce-o să 
se discute acolo. Unii părinți mai 
ziceau că să stea mai bine acasă, 
să facă treabă.

— Lasă. îi liniștea Blaj, că două 
ore nu-i cine știe ce. Acolo or să- 
nvețe lucruri frumoase și de folos.

Și-au venit la adunare toate fe
tele și nevestele tinere din sat. 
Sala era plină. S-a ținut la început 
o informare politică în care s-a 
vorbit despre evenimentele mai

Acum, călătoria cu avionul a 
unui mesaj scris, în cileva ore 
de la un capăt la celălalt al 
țării este un fapt integrat defi
nitiv în cotidian. Dar cu cîte
va secole în urmă drumul unei 
scrisori nu era deloc simplu. 
Desigur, vremea cînd corespon
dența călătorea intr-un poșta
lion cu trei surugii, aparține 
înregistrărilor muzeistice. Avem 
însă mîndria să subliniem că pe 
pămintul țării noastre a fost 
creată poșta centralizată de stat 
încă din anul 1857, iar în 1858 
au apărut primele mărci poș
tale rominești. Vechimea orga
nizării sistemului nostru poștal 
explică interesul deosebit pen
tru celebrele „capete de bour".

Perioada dezvoltării capita
lismului în țara noastră își pu
ne pecetea și asupra poștelor. 
Rețeaua poștală devine una din 
sursele afacerilor murdare ale 
claselor exploatatoare. Caracte
ristic pentru situația din acea 
vreme este faptul că din 734 
unități poștale existente în țara 
noastră în perioada postbelică, 
de-abia 220 se aflau în mediul.

a ministrului Transportului și Telecomunicațiilor 
din R. P. Bulgaria

tovarășul organizare a Centenarului mărcii 
js-i- pOștale rominești.

Au fost de față tovarășii ionel 
Diaconescu și Dumitru Simulescu, 
adjuncți ai ministrului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor și Du
mitru Mocanu, secretar general al 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Sîmbătă dimineața, 1 
Emil Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, a primit vizita tovarășilor 
Dantcio Dimidov, ministrul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor al 
R. P. Bulgaria și Manol Aianov, 
adjunct al ministrului, care se află 
in țară la invitația Comitetului de

Un grup
de coregrafie al Palatului pionie
rilor din Capitală.

Foto: N. STELORIAN

de eleve ale cercului

CENTENARUL

rural. Cit privește mărcile poș
tale, ele aveau menirea să facă 
apologia odiosului regim mo
narhic. Ani de-a rîndul hohen- 
zollernii apăreau pe mărcile 
poștale cu barbă și fără, călare 
și pe jos.

mărcii poștale
rominești
și al poștei de stat

Deabia după eliberarea pa
triei noastre, sistemul poștal 
s-a devzollat pe măsura nece
sităților moderne. Pină in cele 
mai depărtate colțuri ale țării 
au fost create unități poștale. 
Emisiunile de mărci poștale au

în 
au 
la 

Să

capătat o profundă valoare edu
cativă, oglindind viața noastră 
nouă, preocupările unui popor 
constructor al socialismului. 
Mărcile noastre poștale se bu
cură de o apreciere deosebită 
din partea cercurilor filatelice 
de peste hotare. Mărturie 
acest sens sînt premiile ce 
încununat prezența noastră 
diferite expoziții filatelice,
mai adăugăm cîteva cifre meni- 

i te să fie edificatoare pentru vo
lumul activității poștale pre
zente : poșta a distribuit, in 
afara scrisorilor poștale numai 
în acest an peste 1? milioane 
de mandate și aproape 6 mili
oane de ziare și reviste.

Centenarul mărcii poștale ro
minești și al poștei de stat este 
un eveniment sărbătoresc cu ră
sunet și dincolo de hotarele 
patriei. Sistemul nostru poștal 
și de telecomunicații contribuie 
la apropierea 
slujește cauza 
lismului.

intre popoare, 
măreață a soda-

M. RAMURA
►»«»».»»»»«.
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Ajuns la Cabana Babele, privind

Vasul „Belgica" s-a eliberat din chinga de gheață

90 de ani de la nașterea lui Emil Racoviță

Un savant romîn
• 13 luni în lumea 
ghețarilor • Prima 

pediție care a ier
nat în Antarctica • în

semnările lui Emil
Racovifă

„Ieri la Sorbono, în amfiteatrul 
Richelieu, a conferențiat dl. Emil 
Racoviță, naturalistul expediției 
antarctice belgiene. 0 mulțime 
imensă a luat literalmente cu a- 
salt amfiteatrul și multe sute de 
oameni nu au mai găsit loc“.

Am citat dintr-un reportaj care 
a văzut lumina tiparului în ziarul 
parizian „Le Matin", apărut în vi
trinele chioșcurilor în dimineața 
lui 21 februarie în anul 1900. Sînt 
aproape șase decenii...

în anul 1897, locotenentul bel
gian Adrien de Gerlache, inițiază 
expediția antarctică pe bordul va
sului „Belgica". S-au întîlnit, îm
preună, în expediție savanți din 
diferite țări. Emil Racoviță avea 
pe atunci 29 ani și se afla în Fran
ța. Cînd i s-a propus să însoțească 
expediția ca naturalist, tînărul om 
de știință romîn s-a declarat de 
acord. îl atrăgea nu aventura, ci 
dorința cercetării științifice a unor

Palton tineresc pentru sezonul de 
iarnă

locuri necunoscute. Doi ani a du
rat această expediție. Trebuie 
notat că ea a fost prima expediție 
care a iernat în împărăția ghețu
rilor veșnice ale Antarcticei, po
posind peste un an în acest pustia. 
Despre expediție vorbesc însemnă
rile pe care le-a făcut Emil Raco
viță, precum și studiul introductiv 
Ia volumul apărut în Editura Ti
neretului, elaborat de dr. Dan Co- 
man, oare ne-au furnizat din pa
ginile lui datele pe care le prezen
tăm.

Racoviță reconstituie cu exacti
tate drumul spre sud. Expediției 
nu i-a trebuit multă vreme ca să 
facă cunoștință cu natura ciudată. 
O cumplită furtună s-a declanșat 
pe neașteptate. Cîteva ore mai tîr- 
ziu, marea se domolise. „Eram 
înconjurați de pământul unde omul 
nu pusese nicicînd piciorul". 
Și Racoviță a pornit în cău
tarea vieții vegetale și animale prin 
ținuturile pustii ale Antarcticei. A 
întocmit o colecție de sute de 
plante și animale necunoscute care 
pentru savant și nu numai pentru 
el, ci și pentru mulți alți oameni 
de știință reprezenta un valoros 
tezaur, o sursă de inepuizabile 
cercetări.

Dar expediția în Antarctica nu 
era o simplă excursie. „Belgica" fu 
prinsă pentru 13 luni în chinga 
ghețurilor australe ; vânturi în
grozitoare, viscole nepotolite, iar 
vasul prizonier între ghețari. Ra-. 
coviță notează : „Un singur sim
țământ ne mai susținea: simțămîtv- 
tul datoriei. Fusesem trimiți aici, 
ca mandatari ai științei și am cău
tat să ne îndeplinim mandatul pe 
cît ne-a stat în putere, oriât de 
grele au fost momentele prin care 
am trecut“. 13 luni expediția a e- 
fectuat observații meteorologice 
din oră în oră. Nici măcar o sin
gură oră savanții nu au abdicat de 
la simțul datoriei. Trei luni de zile 
au trăit noaptea polară. Dar sa
vanții nu 
cercetarea 
nent.

Expediția 
cum face bilanțul Racoviță — a 
reușit să descoperă în strâmtoarea 
lui Drake un adînc bazin oceanic, 
a descris și studiat o nouă strim- 
toare și noi pămînturi, aducînd 
material pentru studierea geologiei 
lor, a descoperit fauna terestră șî 
a adus flora complectă a unui pă- 
mînt antarctic, a descoperit un pla
tou continental întins și a cules 
flora și fauna sa— aduse pentru 
prima oară de la sudul cercului 
polar, a realizat observații meteo
rologice de-a lungul unui an în
treg, singurele pe care știința le 
poseda în acele vremuri etc. Ca 
un omagiu adus patriei una din 
insulele antarctice descoperite a fost 
denumită Cobălcescu, după numele 
profesorului de științe naturale, 
dascălul lui Racoviță la Iași.

„Au fost odată 19 oameni ce au 
plecat cu un mic și șubred vas 
ca să exploreze Polul Sud — scrie 
Racoviță. Ei nu erau nici bogați, 
nici puternici, nici renumiți — dar 
erau conștienți de ceea ce se du
ceau să facă și știau ce-i așteaptă... 
Și s-au întors numai 17. zicîndu-și 
că moartea celor doi sărmani to
varăși și propriile lor suferințe nu 
vor fi fost cu totul zadarnice, căci 
au putut adăugi o mică pietricică 
la edificiul {'.............
de lumină, de 
taie, ce călăuzește omenirea spre 
timpuri mai buhe".

dezarmau. Continuau 
neprietenosului conti-

„Belgica" — după

științei, la acel (bear 
'e adevăr și de dtep-

M. R.

romînești
după

100 deani
De la rudimentara presă manuală a Atelieru

lui Timbrului din Iași, unde au fost imprimate 
acum o sută de ani celebrele „Cap de bour", la 
mașina de tipărit cu care au fost imprimate măr
cile seriei jubiliare a Centenarului, este o mare 
distanță ce poate fi apreciată nu numai prin pro
gresul tehnicii.

O scurtă trecere în revistă a mărcilor Republi
cii Populare Rornîne ne poate edifica asupra pro
gresului lor, atît ca prezentare grafică, cît și ca 
varietate tematică.

Principiile filateliei romînești de astăzi, care cer 
mărcilor să aibă un caracter educativ și instruc
tiv, sînt pe deplin reflectate în desenele lor, care 
prezintă bogățiile țării, aspecte din viața și acti
vitatea poporului, valorile lui culturale, tradițiile 
de luptă. Reținem și amănuntul că în imaginile 
mărcilor romînești sînt redate si figurile reprezen
tative ale culturii și științei universale.

2
In ce a constat procesul de elaborare a se

riei Jubiliare ?
Iată, pe scurt, o serie de elemente de care ma- 

chetatorii țin seamă.
In spațiul restrîns al unei mărci, machetatorul 

are în vedere atît motivul dominant al emisiunii, 
cît și realizarea ei estetică, caracterul instructiv 
și respectarea normelor stabilite prin convenții in
ternaționale. O concepție artistică unitară îi cere 
machetatorului să facă chiar zeci de schițe pen
tru un singur desen.

Să luăm cazul concret al seriei jubiliare a 
Centenarului. Realizarea machetelor și a gravuri
lor a fost încredințată unuia dintre cei mai re- 
putați creatori de mărci romînești, Șerban Zainea.

Pentru seria Centenarului, machetatorului i s-a 
sugerat ideea de a reda în ctteva imagini, mo
mente semnificative din istoricul primelor mărci 
și a poștei de stat romînești, care-și aniversează 
tot acum o sută de ani de existență.

„Nu mi-a fost ușor, a declarat artistul, să gă
sesc formula concentrării pe spații atît de mici a 
activității poștale desfășurate cu un secol în urmă, 
prin căruțe de poștă, poștalioane, curieri, stații 
de poștă etc. Am consacrat mult timp documen
tării, consultării atente a stampelor și a litera
turii istorice din acest domeniu. A fost greu să 
aleg, să discern, să desenez, pentru a păstra 
unele caracteristici din imensul material pe care 
t-am găsit în Biblioteca Academiei R.P.R. Speci
ficul național reprodus atunci, poartă amprenta 
opticii variate a autorilor respectivi".

ARTA
SCULPTORILOR

fii j /iifes

In fotografia 
numărul 1: Sfin
xul.

Călăotrind de-a lungul panglicii 1_,— .
argintii și șerpuitoare a Prahovei, spre izvor, vei vedea un grup da 
nu se poate să nu te atragă mă
reția sălbatică a coloșilor de pia- după imaginea pe care o compun, 
tră ce-și înalță t—‘----
spre cer.

Ajuns sus, privești perspectiva 
văii ce se desfășoară la picioarele 
tale și îți umpli sufletul cu fru
musețile dimprejur, cuci natura a 
cizelat stâncile dure în felurite chi
puri. Cu puțină atenție, putem re
cunoaște în formele multor stînci 
din Bucegi, chipuri de oameni, 
animale preistorice, maimuțe etc. 
Ele nu au răsărit acolo datorită 
unei forțe supranaturale, ci sint 
rezultatul firesc al acțiunii combi
nate a elementelor naturii.

Dacă ai urcat pe munte plecând 
din Sinaia, după ce ai trecut de 
Cota 1400, ajungi curând la ulti
mul urcuș spre cabana Vîrful cu 
Dor. Aci, pe dreapta, se află stân
cile cunoscute sub numele de Ce
tatea. Priveșle-le atent și vei re
cunoaște printre ele „Șobolanul de 
granit". De la cabană, urci pe Vîr
ful cu Dor propriu-zis. Așezat pe 
borna de beton, ce se află aici 
dacă privești către câmpie, unde 
tocmai la orizont poți zări în zi
lele de senin, sclipind firul lumi
nos al Dunării, vei desluși printre 
coastele din dreapta „Paznicul 
văii", care amintește prin poziția 
lui pe cea a faraonilor egipteni.

De la Vîrful cu Dor îndreaptă- 
te spre cabana Peștera și, după 
ce te-ai odihnit aci, urcă spre pla
toul și Cabana Babele. La jumăta
tea drumului dintre Cabana Peș
tera și Cabana Babele, pe partea 
stingă a potecii, stîncile îngrămă
dite de elementele dezlănțuite ale 
naturii iau chipul unui dragon, 
al unui animal preistoric. Urcând 
mai departe trebuie să treci prin

stînci care pot fi denumite —

trufaș frunțile _ f.

toate comorile lui. Dacă-l 
vei descoperi cu ușurință 
fin și expresiv ol lui 

ca și capul impresionant

Dar platoul Babele nu ți-a ară
tat încă 
vizitezi 
profilul 
Chopin
al Sfinxului. De asemenea nu se 
poate să nu recunoști în stânca 
uriașă denumită Baba Mare, si
tuată la capătul platoului pe dru
mul de creastă spre vîrful Omul, 
un cap expresiv de gorilă.

î

Toate aceste adevărate monu
mente dăltuite de natură 
piatra tare a Bucegilor îți 
îmbogăți, 
amintiri 
sigur că

prietene, sufletul 
de neuitat. Și 

nu

în 
vor 
cu 

sînt
vei face nicio

dată vreun gest inconștient ca cel 
săvârșit acum cîțiva ani 
„turiști spirituali" care

de cîțiva 
s-au luat

In fotografia 
numărul 2: Go-

gătorii.

fildeș este 
cele mai 
decorative

3
Pentru unele machete, Șerban Zainea a făcut 

pînă la 50 de schițe și la desene a lucrat în total 
ceva mai mult de două luni. Acestora le-a urmat 
apoi acelea consacrate muncii de gravare.

După cum se știe, procedeul imprimării în 
taille-douce, a fost prea puțin folosit la mărcile 
romînești moderne, care în majoritate sînt , în 
hellogravură, astfel că realizarea în ultimă formă 
a celor 8 valori plus colița au necesitat efor
turi atît la crearea gravurilor, cît și în pro
cesul de fabricație.

Cele 8 mărci sînt grupate din punct de vedere 
al desenului, în două categorii distincte: primele 
patru reproduc Sugestiv drumul mărcii poștale, 
de ia imprimare pînă la predarea scrisorii (pe 
care se află lipită) către destinatar; celelalte, de
senele primei emisiuni poștale romînești.

Foarte interesant este amănuntul că toate măr
cile, precum și colitele, au fost Imprimate pe hîr- 
tie de stuf recoltat din Delta Dunării.

Cu toate că este o emisiune jubiliară, seria 
Centenarului este destinată să popularizeze larg 
evenimentul căruia filateliștii romîni i-au consa
crat Expoziția Filatelică Internațională de la 
București (15—30 noiembrie 1958) și celelalte 
manifestări ale Centenarului, dintre care curse cu 
poștalionul pentru transportul corespondenței și 
pasagerilor în aceleași condiții ca acum o sută 
de ani.

VAL TBBEIGÂ

gă- 
pe 
ale

fi

Sculptura în 
o ramură din 
vechi a artei 
din Iakuția. In cursul să
păturilor arheologice s-au 
găsit obiecte sculptate da- 
tînd din epoca paleolitică.

Iakuția este foarte bo
gată în fildeș de mamut 
In regiune se mai 
seso fosile de mamut 
malurile abrupte 
cursurilor de apă 
lacurilor, pe litoralul
insulele Oceanului înghe
țat de Nord, în „cimitirele 
de mamuți".

Fildeșul de mamut este 
lucrat ou mina. Tradiția 
cere oa sculptorii să-și fa
brice ei înșiși uneltele de 
care se servesc, de cele 
mai multe ori un cuțit sau 
o lamă.

Munca sculptorilor în 
fildeș se caracterizează în 
general, prin mult bun 
gust și un înalt simț arti
stic. In miniaturile lor, ei 
dau dovadă de un talent 
excepțional, reproducând 
din memorie lucruri văzu
te, știind să scoată în evi
dență ceea ce este carac
teristic.

Maiștrii iakuți din seco
lul XVIII și XIX sculptau 
în fildeș cutii de toaletă, 
suporturi pentru ceasorni
ce, piese de șah, pudriere. 
Ei reproduceau pe aceste

obieote adevărate poeme, 
evocând viața aspră din re
giunile Extremului Nord. 
Eliberîndu-se treptat de 
interdicțiile la care îi su
puneau preoții, ei încep să 
introducă în lucrările lor 
imaginea omului.

Din această epocă au 
rămas doar cîteva opere 
care au păstrat numele au
torului lor. Dar pe atunci 
maiștrii sculptori nu a- 
veau posibilitatea să se 
consacre numai artei lor, 
care nu-i putea hrăni.

In prezent sculptorii sînt 
grupați în arteluri și cei 
mai buni dintre ei fac par
te din Uniunea artiștilor 
plastici.

Păstorind în lucrările lor 
subiectele tradiționale, re
prezentând animale și na
tura nordului, sculptorii 
sovietici iakuți recurg tot 
mai des la genul portretu
lui, gen aproape cu totul 
necunoscut predecesorilor 
lor.

Arta veche a poporului 
se îmbogățește tot mai 
mult cu un conținut nou.

(Reproduceri 
după acuarele 
executate de ar
hitectul 
Papae).

Mihai

De ce-i place burgheziei 
să-i nurnească

„boemi" pe artiști
Credincios tradiției 

sale de cetate a artelor 
frumoase, Parisul numă
ră la ora actuală 30.000 
de pictori Dintte aceș
tia mai puțin de 1000 
trăiesc de pe urma crea
ției lot. Ceilalți, pentru 
care problema mesei zil
nice este uneori de nere
zolvat, au îmbrățișat 
alte meserii pentru ea 
numai în orele lor de o- 
dihnă să se poată con
sacra picturii. T inerii 
pictori parizieni pot fi

întâlniți în timpul nop
ții ca vînzători în piețe, 
fetele devin Servante sau 
bone la copii. A devenit 
un lucru obișnuit ca în 
restaurante său localuri 
de noapte pictorii să cre
ioneze „portretul'1 unui 
client mai bogat. Foarte 
mulți se îndreaptă în 
cele din Urmă Spre 
cu totul alte mese
rii. Și totuși mai sînt u- 
nii care nu se pot îm
păca cu gîndul renunță
rii Pictori cunoscuți ca 
Robert Abadie sau }. L.

Vergne, trecuți de acum 
de vîrsta primei tinereți 
predau lecții de vioară 
sau muncesc în cîte un 
magazin de pălării pen
tru a se putea întreține. 
Sculptorul Henri Co- 
lomb, ajuns la vîrsta de 
aproape 60 de ani, ține 
un chioșc pentru vânza
rea ziarelor.

Visul unui pictor este 
să-și expună operele în- 
tr-o galerie La Paris lu
crul acesta este foarte 
greu. Chiria unui local 
mic pentru 15 zile de

pășește suma de 100.000 
de franci. Din întreaga 
vinzare, autorii tablou
rilor nu primesc decît 20 
la sută. Cea mai mare 
parte a sumelor revin 
intermediarilor, corner- 
cianților de tablouri care 
pentru clienții aduși, 
emit pretenții fabuloase. 
Așa se face că în tot 
timpul anului, în plină 
stradă, în cartierele 
Montmartre sau Mont
parnasse pot fi intîlnite 
„galerii“ de pictură, 
unde pictori de toate

rila.

In fotografia 
numărul 3: Dre

în fotografia 
numărul 4: Cho. 
pin.

Portița prin care se furișează po
teca înainte de a ajunge pe platou. 
Oprește-te în această mică trecă
toare și privește înapoi spre Ca
bana Peștera. Stânca din dreapta 
seamănă puternic cu un cap de 
om.

la întrecere în lovirea cu pietre a 
nasului Sfinxului. Aceste creații 
ale naturii trebuie protejate ca 
bunuri publice, parte integrantă 
din marea zestre naturală a țării.

Arhitect 
M. PAPAE

Noutăți cehoslovace
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Magnetofonul 
„Șonet“

La întreprinde
rea „Tesla" din 
Pardubice (R. 
Cehoslovacă) se 
pregătește pro
ducția unui nou 
magnetofon, mar
ca „Sonet". A- 
nul acesta vor fi 
puse în vînzare 
300 magnetofoa-

ne, iar anul vii
tor producția va 
crește la 10.000 

magnetofoane.
Noul magneto
fon cîntărește cu 
4,6 kg. mai pu
țin decît tipul 
MGK-10 Tesla 
și are un volum 
mai mic cu 16.5 
cm.c. Viteza de 
înregistrare este 
de 1,5 minute —

față de 4,5 mi
nute realizată da 

magnetofonul 
MGK-10.

Cea mal 
modernă seră 
din Europa

La Kosice, în 
Grădina bo
tanică a Aoa- 
miei de Științe 
a R. Cehoslova
ce, s-a construit

cea mai moder
nă seră din Eu
ropa, utilată du
pă ultimul cu
vânt al tehnidi. 
Sera are o su- 
praf ață de 1.745 
metri pătrați și 
un volum de 
10.800 metri 
cubi. Ea este 
compusă din trei 
săli și opt ră
sadnițe care vor 
servi cercetărilor 
științifice.

O „expoziție" în plină stradă
vîrstele expun trecători

lor operele lor.
Pictorii și sculptorii 

parizieni au de făcut 
față și unor greutăți de 
altă natură: creșterea 
prețurilor materialelor. 
Care sînt resursele unui 
pictor tînăr ? — 10.000 
franci pe lună în timp 
ce cheltuielile, în ciuda 
celei m>ai excesive eco
nomii ajung la cel pu
țin 50.000 de franci, 
chiar după datele 
U.N.E.S.C.O.

Sculptorii se lovesc de 
greutăți și mai mari. 
Pentru ei se pune în

primul rînd problema u- 
nui local adecvat. Or, 
la Paris chiriile au ajuns 
la prețuri exorbitante. 
Materialele cu care lu
crează sculptorii sînt și 
ele cel puțin de două 
ori mai scumpe decît 
cele pentru pictură. A- 
ceasta este și explicația 
pentru ce îh ultimii ani 
în Franța numărul sculp
torilor scade neîncetat.

In fața realităților lu
mii capitaliste, în fața 
dezinteresului aproape 
total manifestat de au
torități pentru artă, chiar

și cei mai curajoși crea
tori trebuie să-și recu
noască înfrângerea. Din 
toate acestea în primul 
rînd suferă arta care de 
multe ori pierde trdeKte 
autentice. Burgheziei îi 
place să denumească pe 
creatorii de artă drept 
„boemi". Dar această 
,,boemie“ este un para
van în dosul căruia se 
află mizeria cea mai 
cruntă. Burghezia con
damnă arta adevărată, 
care exprimă năzuințele 
popoarelor, la stagnare.

I. RETEGAN



Munca noastră
CU TINERETUL

Q seară oa oricare alta la clu
bul tineretului din comuna Pot
logi. Pe un perete este afișat pro
gramul zilnic al clubului : confe
rințe, seri de dans, audiții colec
tive la radio, „joi ale tineretului", 
repetiții ale formațiilor artistice.

Creat nu de mult in cadrul că
minului cultural din comună din 
inițiativa organizației U.TM. clu
bul tineretului a înscris deja pe 
răbojul realizărilor câteva activi
tăți interesante. S-a creat o briga
dă artistică de agitație, iar un co
lectiv condus de tovarășul Ștefă- 
nescu Aurel — directorul cămi
nului cultural pregătește cupletele 
oare vor oglindi viața comunei. 
Primul program va fi dat în cin
stea aniversării republicii noastre. 
Corul reorganizat și-a împrospătat 
repertoriul. Dansatorii învață a- 
cum două dansuri : „Floricica" 
și „Murgulețul". Dansatorii sînt 
instruiți de tovarășa Elena Mi- 
trea, învățătoare și tovarășa 
Violeta Constantinescu, mem
bră în comitetul U. T. M. Tot 
de curind a luat ființă și o 
echipă de teatru care pregătește 
prima piesă : „Nemaipomenita 
furtună". Echipa de teatru este a- 
jutată de tovarășul învățător Ni- 
culescu Isidor și tovarășul M'atei 
Petre, membru în comitetul U.T.M. 
comunal. Aproape 70 de utemiști 
și tineri activează in aceste for
mații artistice

Tot la club se organizează „joia 
tineretului". La invitația organi
zației U.TM., profesoara Aristița 
Ștefănescu le-a vorbit tinerilor 
despre viața și opera scriitorului 
Ion Creangă și se pregătește pentru 
viitoarea joie o expunere despre 
viața și opera poetului George 
Coșbuc, pe care o va face to
varășul profesor Petre Mihăi- 
lă. Aceste conferințe sînt de 
un real folos tinerilor înscriși la 
concursul „Iubiți cartea". Pînă 
acum dintre aceștia s-au prezentat 
în fața comisiei de examinare 25 
de băieți și fete care așteaptă să 
primească insigna „Prieten al 
cărții" iar pină la 30 Decembrie 
se vor mai pregăti încă 32 tineri. 
Ei sînt ajutați de bibliotecarul 
Ene Alexandru. După confe
rințe se dansează. Duminica 
ți lunea, la club se țin tradiționa
lele hore, unde de obicei vin și 
tineri din satele învecinate. Pe 
lîngă club funcționează un cerc de 
broderie. Gheorghița Istrate — 
membră în comitetul U.TM. — 
S-a ocupat de organizarea lui. 
Fetele vor să brodeze obiecte necesa
re înfrumusețării clubului, organi. 
ztndu-se o vitrină cu obiectele lu
crate. La club funcționează și cele 
trei cercuri politice U.T.M., care cu
prind un număr mare de tineri și 
au un rol important în educarea 
politică a utemiștilor.

Comitetul U.T.M. consideră tot 
ce s-a făcut pînă în prezent abia 
începutul. Se apropie iarna care 
oferă nenumărate posibilități pen
tru îmbogățirea vieții culturale a 
tineretului.

Astfel, s-au cumpărat muzicuțe 
pentru a se crea o mică formație 
care va pregăti primul program 
împreună cu tinerii care cîntă din 
fluierașe și din frunză pentru 30 
Decembrie. De asemenea, orchestra 

. compusă din acordeon, vioară și 
ghitară pregătește un program pen
tru aceeași sărbătoare, 

, Comuna trăiește prefacerile vre
murilor noastre. A luat ființă 
o întovărășire agricolă care e- 
Vercită o puternică atracție asupra 
tuturor locuitorilor. Dar realizările 
si, viața țăranilor întovărășiți, tre
buie cunoscute, popularizate. De 
zceea din inițiativa comitetului 
mmunal a luat ființă gazeta de 
itradă a tineretului „Tinerii co- 
nunișli", care prezintă aspecte va
lute din viața tineretului. De ase- 
nenea se vor ține conferințe 
e vor executa panouri, corul va 
nvăța cintece legate de aspecte ale 

, nuncii în G-A.C. și întovărășiri, 
programul brigăzii artistice de a- 
itație t>a fi legat și de viața into- 
lărașitii. Pentru tinerii din cumu
li se vor ține mai multe confe- 
ințe, prelegeri, despre probleme- 
'e politice internaționale, despre 
wlitica partidului nostru, despre 
ealizările regimului democrat- 
«rpular, despre ce a dat R.P.R. ti
neretului, despre știitiță și cultu- 
5 și altele. De asemenea munca 
e educare comunistă a tineretului 
iu se poate limita doar la cele

(Din activitatea organizatei U.T.M. 
din comuna Potlogi)

citeva formații artistice existente.
Ea trebuie să se desfășoare pe mai 
multe planuri. De aceea comitetul 
U.TM. a prevăzut crearea unui 
cerc al tinerilor nafuraliști, îmbuna, 
tățirea muncii cu cartea începerea 
unei susținute activități sportive.

Și acum, în fiecare seară, se joa
că șah și tenis de masă, iar lunea și 
marțea sala clubului este lăsată li
beră pentru desfășurarea următoa
relor activități sportive : gimnasti
că, piramide, iar pe terenul de 
Ungă club atletism : aruncarea 
greutății, a discului, a grenadei. 
S-a trecut la organizarea unui con
curs de șah, iar câștigătorului i se 
va acorda oa premiu un joc de 
șah. Ca și în anul trecut vom par
ticipa La Spartachiada de iarnă a 
tineretului la următoarele discipli
ne : șah, trintă, haltere, gimnasti
că, patinaj, tenis de masă. Cu a- 
jutorul raionului vom învăța în a- 
ceastă iarnă mersul pe schi. Pen
tru 30 Decembrie colectivul spor
tiv „Recolta"-Plotagi pregătește un 
program sportiv eu exerciții acro
batice, piramide. De aceste activi
tăți sportive se va ocupa tov. Petre 
Anton, membru în comitetul comu
nal U.T.M., ajutat de tovarășul 
profesor de educație fizică, Șer- 
ban Atanasie. Se mai pot face 
încă multe lucruri. Clubul poate 
lua inițiativa întocmirii unor ma
teriale documentare despre trecu
tul comunei, poate invita dintre bă
trânii satului să povestească tine
rilor despre istoricul și dezvolta
rea comunei, despre viața grea pe 
care au dus-o sătenii în anii regi
mului hurghezo-moșieresc.

Sub conducerea organizației de 
partid organizația U.T.M. colabo
rează strîns cu conducerea căminu
lui cultural și CU cadrele didac
tice.

Din păcate conducerile coope
rativelor de producție și de con
sum din comună deși au con
diții ■— nu fac nimic conform 
obligațiilor ■— pentru înzestrarea 
materială a edificiilor culturale 
din comună. Președintele coopera
tivei de producție tov. Dumi
tru I. C. Radu de multă vreme 
refuză să dea clubului un biliard 
pe care cooperativa îl folosește în 
scopuri vădit comerciale și care la 
club ar putea fi un bun mijloc de 
distracție pentru tineret.

Intensificând și mai mult activi
tatea clubului utemiștii din Pot
logi pot contribui din plin 
educarea comunistă a tinerilor 
răni muncitori.

IOAN POPESCU 
secretarul comitetului U.T.M. 
comuna Potlogi, raionul Titu

Școala de artă populară din Arad are o veche tradiție. în ultimii ani, datorită sprijinului pri
mit, ea și*a lărgit mult activitatea. Astăzi 386 de elevi studiază în zece cercuri de specialitate.

în fotografie: prof. E. Furnică dă uneia din elevele sale explicații asupra interpretării unei bu
căți la vioară.

SĂ FIE INTENSIFICAT 
RITMUL ARĂTURILOR 
ADÎNCI UE TOAMNĂ

Telegrame

la 
tă-

In cursul săptămînii trecute ar ăturile adinei de toamnă pentru 
însămînțările de primăvară au fost efectuate pe suprafețe însemnate. 
In regiunile Pitești, Craiova, Hunedoara și Regiunea Autonomă Ma
ghiară, unde s-a folosit mai bine capacitatea de lucru a tractoarelor 
și atelajelor, această lucrare a fost executată pe 70—86 la sută din 
suprafețele planificate. Pe întreaga țară arăturile adinei au fost efec
tuate pînă la 13 noiembrie pe 59 la sută din suprafața prevăzută.

In regiunile lași, Galați, Pleoști, Suceava și Bacău arăturile sînt 
rămase in urmă, deși timpul a fost prielnic, iar regiunile dispun de 
suficiente mijloace pentru grăbirea lucrărilor. Ritmul arăturilor nu se 
desfășoară potrivit cu mijloacele de care dispun nici în gospodăriile 
agricole de stat din regiunile Suceava, Iași, Stalin.

Concomitent cu arăturile a continuat desțelenirea fînețelor și pășu
nilor slab productive. Această lucrare a fost executată pe 36 la sută 
din suprafața prevăzută. In regiunile Pitești, Cfaiova și Bacău S-a 
desțelenit 75—92 la sută din suprafața planificată. Lucrările de des
țelenire se desfășoară nesatisfăcător în regiunile Oradea, lași, pioești, 
București, Suceava, Timișoara și Regiunea Autonomă Maghiară.

Arăturile adinei pentru însămînțările de primăvară și desțeleni
rile trebuie intensificate în toate regiunile. In următoarele zile trebuie 
folosite toate tractoarele și atelajele, cu întreaga lor capacitate, pen
tru ca lucrările să fie terminate în cel mai scurt timp.

Se recomandă ca gospodăriile agricole de stat și stațiunile de 
mașini șl tractoare să lucreze și cu schimbul II la cit mai multe 
tractoare, iar gospodăriile colective să folosească pe lingă tractoare
le S.M.T. și atelajele proprii. Toate unitățile agricole de stat și coope
ratiste trebuie să-și termine arăturile de toamnă pe întreaga supra
față ce va fi însămințată în primăvară.

O deosebită atenție se va acorda pregătirii de pe acum a tere
nurilor ce urmează să se însămințeze în primăvară cu sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui.

Orice zi cîștigată pentru executarea arăturilor adinei aduce spo
ruri însemnate de recoltă.

CRONICA CINEMATOGRAFICA

IDIOT
arta realist-socialistă 
mare și strălucitoare 
stiluri. Ne referim și 

de mijloace 
care

și același creator 
diferite etape ale

ar
ie pune în

Filmele sovietice demonstrează 
cu tărie că 
presupune o 
varietate de 
la bogăția 
tistice pe
evidență unul 
socialist în 
muncii sale, multiplele fațete ale 
talentului său. Iată-1 de pildă pe 
cunoscutul regizor sovietic de 
cinematograf Ivan Pîrîev. Meto
da biruitoare a realismului socia
list i-a fecundat astfel talentul 
încît el se poate depăși mereu pe 
sine, poate oferi noi și neaștep
tate valențe ale măiestriei sale; el 
care a făurit atîtea îndrăgite fil
me muzicale ca „Tractoriștii", 
„Ora 6 după război", „Cazacii 
din Cuban", a fost în stare să 
abordeze cu o deplină reușită și 
teme de o mare profunzime, eu 
conflicte de un dramatism acut ca 
minunatul film „Carfietul de partid" 
și recentul film după Dostoievski 
„Idiotul". Pîrîev a dovedit o mare 
îndrăzneală adresîndu-se unei o- 
pere atît de complexe și contra
dictorii, a cărei interpretare pre
supune asumarea unei mari răs
punderi, dar în același timp a do
vedit și deplina măsură a talen
tului său, maturitatea Viziunii 
sale artistice, valorificînd splen
did filonul umanist al romanului

dostoevskian, propulsînd puternic 
— fără a știrbi cu nimic specifi
cul scriitorului — tendințele de a- 
naliză socială și mînioasă critică 
la adresa putredelor clase stă- 
pînitoare din Rusia țaristă.

Se știe că Dostoievski a fost 
puternic influențat de idei retro
grade, oferind adesea soluții gre
șite marilor probleme sociale, dar 
aceste rătăciri ale sale n-au pu
tut diminua pasiunea cu care a 
protestat el împotriva batjocoririi 
Dinului în orânduirea burghezo- 
moșierească. Poate că nici un alt 
scriitor nu a reușit să descrie cu 
asemenea forță nu numai mizeria 
materială la care sînt supuși oa
menii simpli în regimul dominat 
de zeul ban, dar și neînchipuitele 
suferințe sufletești, umilințele și 
insultele care însoțesc această 
mizerie. Pîrîev a știut să arate în 
adevărata lor lumină îngrozitoa
rele Chinuri morale pe care le îtl- 
dură cel lipsit de apărare în 
fața capitalistului și moșieru
lui, în chipul cel măi dostoev
skian cu putința, dar a întins^ și 
un deget acuzator, indicînd fără 
putință de tăgadă spre vinovății 
acestor stări de lucruri, stîlpii so
cietății țariste.

Aceștia îi aruncă cu plăcere în 
față lui Mîșkin porecla de „idiot" 
dar înjurătura are Un efect de-
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Astăzi, alegeri în R P. Ungară

Cu ocazia zilei independentei 
naționale a Regatului Cambodgiei 
— 9 noiembrie — tov. I. Gh. 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, a trimis regelui Cam
bodgiei, Norodom Suramarit, o 
telegramă de felicitare:

Majestății Sale
NORODOM SURAMARIT

Rege al Cambodgiei

Cu prilejul zilei independenței 
naționale a Regatului Cambod- 
gie'i, vă rog să primiți Majestate, 
sincere felicitări și urări de bine 
pentru fericirea Majestății Voa
stre și pentru pacea și prosperi
tatea poporului cambodgian.

I. GH. MAURER
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a R.P. Romîne

La această telegramă s-a pri
mit răspunsul următor :

Excelenței Sale
D-lui ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romîne

București
Vă trimit cele mai vil mulțu

miri pentru felicitările și urările 
pe Care ați binevoit a mi Ie adre
sa cu ocazia sărbătoririi indepen
denței noastre naționale. Vă tri
mit cele niai sincere urări pentru 
fericirea dv. personală și pentru 
prosperitatea R. P. Romîne și a 
poporului său.

Astăzi, duminică 16 noiem
brie, aproape 6.500.000 de ale
gători din R. P- Ungară se vor 
prezenta în fața urnelor pentru 
a alege deputății în Adunarea 
de Stat ți în consiliile locale.

Campania de alegeri s-a ter
minat. In ultima săptămînă 
candidații au participat la întîl- 
niri prietenești cu alegătorii lor 
în uzine, fabrici, gospodării 
cooperatiste etc. Tot în această 
săptămînă tovarășul Ianoș Ka- 
dar, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, adresîndu-se tinerilor 
alegători, a subliniat faptul că 
unul dintre cele mai însemna
te succese este că în ultimii 
doi ani tineretul ungar a cres
cut mult din punct de vedere 
politic. 300.000 de tineri sînt 
grupați în U.T.C. ungar. Tine
retul ungar dă dovadă de o 
dragoste profundă față de pa
trie, față de socialism.

Pentru alegerile de astăzi s-a 
pregătit cu entuziasm întregul 
popor ungar, toți tinerii alegă
tori. De asemenea, miile de ti
neri și tinere care se vor pre-

zenta pentru prima oară în fata 
urnelor de vot.

Acum întreaga țară, într-o 
atmosferă de sărbătoare, așteap
tă ziua alegerilor. Campania de 
alegeri a durat 6 săptămîni. Cu 
o deosebită însuflețire în acea-

Corespondență tele
fonică din Budapesta

stă perioadă, milioane de oa
meni au propus în mii de adu
nări pe cei 338 de deputați și 
171 de deputați supleanți în 
Adunarea de Stat și 100.000 de 
deputați în consiliile locale. 
In fruntea listelor de candidați 
sînt conducătorii partidului și 
guvernului, tovarășii Ianoș Ka
dar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., dr. Ferenc Miinnich, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Istvan Dobi, președinte
le Prezidiului R.P. Ungare. 
De asemenea, candidează frun
tași în muncă, ingineri, savanți, 
scriitori și bineînțeles, tineri ca 
Molnar Istvan, renumit miner 
din Komilo.

In campania electorală o par
ticipare activă a avut și U.T.C. 
ungar. Membrii organizațiilor 
U.T.C. au stat de vorbă cu ti
nerii care vor vota pentru pri
ma oară, organizînd pentru țj- 
ceasta mii de adunări. La uni
versitatea „Eotvoș Lorand" a 
vorbit tovarășul Ianoș Kadar.„ — _ a 

_____ „tinerilor 
pentru prima

In multe organizații, U.T.C. 
organizat baluri ale „tinerii 
care votează 
oară". In afară de aceasta, în 
rîndul tineretului s-a desfășu
rat o rodnică și bogată muncă 
de agitație. La Csepel, de pil
dă, s-au făcut panouri despre 
realizările R. P. Ungare pe dru
mul socialismului, panouri pe 
care tinerii le-au purtat pe 
stradă.

Astăzi, la ora 7 dimineața, în 
toată Republica Populară Un
gară vor începe alegerile pen
tru Adunarea de Stat și consi
liile locale. Aceste alegeri 
vor dovedi că poporul ungar a 
ales cu fermitate pacea și so
cialismul, și că el este hotărât 
să meargă neabătut pe acest 
drum.

SEBEȘ TIBOR

Alegeri în R.D. Germană
— Scrisoarea deschisă

BERLIN 15 (Agerpres). — 
La 16 noiembrie populația Re
publicii Democrate Germane va 
alege — pentru a treia oară de 
la constituirea tînărului ei stât 
muncitoresc-țărănesc — orga
nul suprem al puterii de stat 
— Camera Populară, precum și 
reprezentanțele populare ale re
giunilor. Concomitent, în sec
torul democrat al Berlinului 
vor fi aleși deputății reprezen
tanței populare a Marelui Ber
lin.

In total vor fi aleși 400 de 
deputați ai Camerei Populare, 
2.640 de deputați ai reprezen
tanțelor populare ale regiunilor 
și 200 de deputați ai repre
zentanței populare a Marelui 
Berlin.

Pînă la 10 noiembrie, în 
R. D. Germană au avut loc a- _ 
proximativ 300.000 de adunări 
electorale la care au participat 
peste 9 milioane de oameni, a- 
dică aproximativ 75 la sută din 
numărul participanților la ale
geri.

Desfășurarea campaniei elec
torale a arătat că populația 
R. D. Germane sprijină lozinca 
principală sub care s-a desfă
șurat această campanie : „Par
ticipă Ia planificare, participă 
la muncă, participă la conduce
rea statului".

★
BERLIN 15 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite : In legătură 
cu alegerile în Camera Popu
lară a R.D. Germane și în re
prezentanțele populare ale re
giunilor, Wilhelm Pieck,

adresată alegătorilor de Wilhelm Pieck
ședințele Republicii Democrate 
Germane, a adresat alegătorilor 
o scrisoare deschisă.

Relevînd marea importanță a 
alegerilor, președintele sublinia
ză că ele au fost precedate de 
o largă campanie electorală, la 
Care au participat toate pătu
rile populației din republică. 
Această pregătire cu adevărat 
democratică a alegerilor popu
lare a întărit și mai mult uni
tatea morală și politică a popu
lației din R.D. Germană și a 
precizat și mai clar țeluri!# ac
tivității ei comune.

Poporul nostru, arată W. 
Pieck, se află într-o etapă ho- 
tăritoare și semnificativă a is
toriei sale. Devine tot mai clar 
că cele două sisteme sociale a- 
părute în Germania după anul

1945 merg pe căi principial di
ferite. De aceea trebuie ca mai 
întîi de toate să se dea răspuns 
la întrebarea : război, sau 
pace ? Noi ne-am pronunțat în 
mod clar pentru pace și pentru 
un viitor fericit al poporului 
nostru.

Noi dorim tratative și acor
dul cu privire la tratatul de 
pace cu Germania, apropierea 
dintre cele două state germa
ne pentru a înlătura obstacolele 
Care împiedică reunificarea și 
pentru a înfăptui această reu- 
nificare prin Crearea unei con
federații.

Noi dorim crearea unei zo
ne denuclearizate în Europa 
centrală și limitarea forțelor 
armate ale Germaniei.

Succesele economiei naționale

NORODOM SURAMARIT 
Rege al Cambodgiei

mascator: cît de strâmbă trebuie 
să fie acea așezare socială în 
care cel cinstit și bun este nu
mit idiot, iar cei ticăloși și imo
rali sînt „deștepți". Filmul arun
că o aureolă de puritate și frumu
sețe sufletească asupra lui Mîș
kin, care, prin contrast, condamnă 
fără cruțare pe eroii negativi, o- 
dioși, putrezi pînă-n măduva oa
selor. Prin machiaj, folosirea lu
minii, îndrumarea jocului actori
lor, regizorul a retișit să creeze o 
asemenea plastică a filmului care 
relevă de îndată poziția pe care 
se situează personajul. Iată-1 de 
pildă, pe Mîșkin îh interpretarea 
tînărului actor I. IăkovleV. El are 
o față atît de deschisă, un zîm- 
bet atît de bun și modest, mișcări 
atît de sfioase și grațioase încît 
se deosebește radical de ceilalți 
eroi ai filmului: prosperul și ve
selul ticălos, generalul Epacin, e- 
legantul și rafinatul nemernic, 
moșierul Toțki, corupătorul mino
rei Nastasia Filipovna, nemerni
cul ucenic de șacal capitalist Ca
nea, bețivul inveterat Ivolghin, 
bufonul Ferdîșcenko și jalnica 
sperietoare lipsită de orice urmă 
de demnitate Lebedev. Sau pri
viți-1 pe Rogojin. El o iubește pe 
Nastasia Filipovna, dar o iubește 
cu spiritul sălbatic de posesiune 
cu cate-și îndrăgește un negustor 
prăvălia, vrea s-o cumpere așa 
cum e convins că totul pe lumea 
asta se poate evalua cu bani și 
tîrgui.

Nastasia Filipovna este fru
moasă, ea trebuie să fie astfel 
pentru a reprezenta ideea frumu
seții pîngăfită în societatea baza
tă pe exploatare, dar frumusețea 
ei ara ceva straniu, ochii ei ard 
de o strălucire bizară, cu totul 
■deosebită de calmul și seninăta
tea feței lui Mîșkin. Aceasta de
oarece, deși Mîșkin nu este un 
idiot în adevăratul înțeles al cu- 
vîntulai, el este în bunătatea lui 
prea naiv pentru a înțelege toată 
ticăloșia celor din jur, pe care 
Nastasia Filipovna a simțit-o pe 
propria ei piele și împotriva că
reia se revoltă în felul ei.

Prima serie ă „Idiotului", reali
zat de Pîrîev, este din toate punc
tele de vedere un lilm deosebit de 
impresionant, un mare succes al 
regizorului care se bucură de o 
caldă apreciere din partea publi
cului nostru.

B. DUMITRESCU

Prima „cursă" pe bicicletă în ma gazin cu ajutorul vinzătoarei a 
dat rezultate bune. Viitorul ciclist e încîntat.

Foto« V. GH1ROBV

INFORMAȚII
Cu prilejul sărbătoririi a 100 

de ani de la apariția primelor 
mărci poștale romînești și de la 
organizarea poștei de stat în 
Principatul Moldovei, Consiliul 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne a aprobat printr-o 
hotărâre instituirea insignei „Pen
tru merit în serviciul poștei și 
telecomunicațiilor".

★
Sîmbătă după-amiază, tov. Du

mitru Simulescu, adjunct al mini
strului Transporturilor și Teleco
municațiilor, a primit pe membrii 
unor delegații străine care, la in
vitația Comitetului de organizare a 
Centenarului mărcii poștale romî
nești, vor participa la sărbătorirea 
acestui eveniment.

Au luat parte tovarășii Pertef 
Xhiku, director general al Comu
nicațiilor din Tirana, R. P. Alba
nia, Kurt Gerhardt, adjunct al mi
nistrului Poștelor și Telecomunica
țiilor din R. D. Germană, membrii 
delegației R.P.F. Iugoslavia, con
dusă de Alexandr Radovici, direc
torul întreprinderii de Comunicații 
P.T.T., Ianus Klimek, director ge
neral al Poștelor din R. P. Polo
nă, membrii delegației R. P. Un
gare condusă de Katona Antal, mi
nistru adjunct al Poștelor și Tele
comunicațiilor și Nikolai Bușuev, 
director general adjunct al poștelor 
din Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor *1 U.R.S.S.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

a R.P Chineze
PEKIN 15 (Agerpres).— Agen

ția China Nouă a transmis comu
nicatul Direcției de Stat a Sta
tisticii cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale a țării pe 
luna octombrie a.c.

Potrivit datelor din comunicat, 
valoarea globală a producției in
dustriale a atins în octombrie a.c. 
(fără producția industriei meșteșu
gărești și a întreprinderilor in
dustriale create de comunele 
populare) 11,9 miliarde yuani, cu 
alte cuvinte a crescut cu 12 la 
sută față de luna septembrie.

Valoarea globală a producției 
industriale din cele zece luni ale 
anului curent (fără producția in
dustriei meșteșugărești și a între
prinderilor comunelor populare) a 
atins 76,5 miliarde yuani.

Suma investițiilor 
țiile capitale a fost 
tombrie 3,1 miliarde

Referindu-se la 
mișcării pentru crearea comune
lor populare în satele Chinei, a- 
genția anunță că pînă la 20 oc
tombrie în țară existau 26.578 
comune populare, întrunind 127 
milioane gospodării țărănești.

Volumul comerțului cu amă
nuntul. se spune în continuare în 
Comunicat, a constituit în luna 
octombrie 5,2 miliarde yuani, 
adică a crescut cu 5,3 Ia sută 
în comparație cu luna septembrie 
și aproximativ cu 33 la sută In 
comparație Cu perioada corespun
zătoare a anului trecut

în construc- 
în luna oc- 
yuani.

desăvîrșirea

Pentru încetarea experiențelor 
cu armele atomice și cu hidrogen

Proiect de acord supus examinării 
Conferinței de la Geneva de către U.R.S.S

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: Uniunea So
vietică a Supus examinării Con
ferinței de la Geneva un proiect 
de acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu armele atomice 
și cu hidrogen.

Proiectul de acord cuprinde 
cinci articole. Guvernele celor 
trei mari puteri — se arată în 

se obligă 
momentul 
nu efec-

proiectul de acord — 
în mod solemn ca din 
semnării acordului să 
tueze Aici un fel de experiențe 
cu nici un fel de arme nucleare, 
să contribuie ca toate celelalte 
state să-și asume aceeași obliga
ție, se obligă să instituie un 
aparat de control care va dis
pune de o rețea de posturi de 
control. în proiect se prevede de

asemenea că guvernele marilor 
puteri acceptă dislocarea postu
rilor de control pe teritoriile lor.

Se proiectează ca acest acord 
să fie încheiat pe ® perioadă de 
timp nelimitată.

In preambulul proiectului de 
acord se arată că el este în
cheiat pentru a bara calea 
cursei înarmărilor pentru a îm
piedica crearea de noi tipuri de 
arme de exterminare în masă, 
pentru „a face un pas practic în 
direcția țelului indicat de O.N.U., 
de a se interzice și elimina arma 
atomică din armamentele state
lor" pentru a îndepărta pentru 
totdeauna pericolul pentru viața 
și sănătatea populației de pe în
tregul glob.

Idiotul - PATRIA, GH. DOJA; 
Anul 1918 - REPUBLICA, VASI- 
LE ROAlTA; S«au cunoscut cu 
toții — MAGHERU ; Zile de dra
goste — V. ALECSANDRI, ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE, 23 
AUGUST; Dincolo de brazi — 
BUCUREȘTI, MIORIȚA. LIBER- 
TAȚII ; Pe Donuj liniștit (seria 
Illta) — I. C. FRIMU, ALEX. 
SAHIA; Pe Donul liniștit (seria 
lisa) - LUMINA, 1 'MAI ; Pesca
rii din Anail - CENTRAL, GH. 
COȘBUG; Aida - 13 SEPTEM. 
BRIE ; Surorile — MAXIM GORKI, 
FLACĂRA; Pe Danul liniștit (se- 
ria I-a) - VICTORIA, 8 MARTIE, 
Nu-i adevărat, Difteria, De ce a 
plecat pisoiul, Rățoiul vînător, 
Sport sovietic 15/958 - TIMPURI 
NOI ; Surprize pe stradă — TI
NERETULUI ; Algeria ffl flăcări, 
In țara munților, Intr-o împărăție,

Pipa și ursul — ALEX. POPOV ; 
Cronica amanților săraci — GRI- 
Vita ; Clinele grănicerului — 
CULTURAL ; Ultima vrăjitoare - 
8 MAI ; Ani de neuitat — VOLGA; 
Simpaticul nostru doctor — UNI. 
REA ; Inimă de oțel — G. DAVID; 
Acțiunea „Sabia teutonă" — ARTA; 
Paginile trecutului — MUNCA, 
DRUMUL SERII ; Haiducii -• 
POPULAR ; Inima nu uită - ILIE 
PlNTILIE ; Noile aventuri ale 
motanului încălțat — M. EMINES, 
CU, G. BACOVIA; Roma, oraș 
deschis — N. BĂLCESCU; Face- 
rea lumii — OLGA BANCIC ; Co
munistul - AUREL VLAICU; 
Bravul soldat Svejk — 16 FE- 
BRUARIE; Povestiri din Roma 
(ecran lan) — 30 DECEMBRIE; 
înfrângere - B. DELAVRANCEAj 
Femeia zilei - CLUBUL BOLES. 
LAW BIERUT.

CTIMWiOMWIUWMQ

Pentru următoarele trei zile tn 
țară: vremea se menține umedă 
și călduroasă în prima parte a In- 

’ * ** ■* mal
vest 
Ploi 
mai

tefvalului. Cerul ’ variabil, 
mult acoperit în jumătatea de 
a țării, apoi se va răci ușor, 
temporara vor cădea în cea

mare parte a țării. La sffrșitu! In
tervalului, în munți, ninsoare. Vînt 
potrivit din sectorul sudic. Tempe
ratura staționară la început, apoi 
în scădere: noaptea va îi cuprin
să între 0 și 8 grade, iar ztaa ta- 
tre 8 și 18 grade.



TELEGRAMĂ
$

Kw

t ARE
WJ

ă-

Astăzi lagărul socialist
este mai puternic ca oricind

In însuflefite mitinguri

Președintele Republicii Guineea către Șeful Guvernului Republicii
RomînePopulare

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov în fața absolvenților Academiilor 
ale forțelor armate ale Uniunii Sovietice

militare

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS transmite: La 14 noiembrie 
N. S. Hrașciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. și președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a rostit o amplă cuvintare în Pa
latul Mare al Rremlinului in fața absolvenților Academiilor militare 
ale forțelor armate ale Uniunii Sovietice.

In cuvîntarea sa N. S. Hrușciov 
a acordat o importanță deosebită 
tezelor raportului pe care îl va pre
zenta la Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. cu privire la cifrele de 
control ale dezvoltării 
naționale a Uniunii Sovietice 
anii 1959-1965.

N. S. Hrușciov a subliniat 
principala sarcină a planului 
șapte ani este de a asigura un 
ternic și continuu avînt al tuturor 
ramurilor economiei pe baza creș
terii cu precădere a industriei gre
le, întărirea potențialului economic 
al țării și de a realiza pe această 
bază o nouă și importantă ridica
re a nivelului de trai al poporului.

Elaborind planul pe șapte ani, a 
spus N. S. Hrușciov, pornim de la 
necesitatea de a cîștiga timp în 
întrecerea economică pașnică cu 
țările capitaliste. Planul pe șapte 
ani, a spus N. S. Hrușciov, este 
o nouă expresie vie a liniei gene
rale leniniste a partidului în actua
la etapă a construcției comuniste 
în Uniunea Sovietică.

. Caracterizînd cifrele de control 
aje planului pe șapte ani N. S. 
Hrușciov a subliniat că ele repre
zintă o parte componentă de cea 
mai mare importanță a programu
lui construcției comuniste în 
U.R.S.S. pe următorii 15 ani. N. S. 
Hrușciov a arătat printre altele că 
se prevede un ritm de creștere a 
extracției cărbunelui ceva mai mic 
decît ritmul de dezvoltare a celor
lalte ramuri, pentru că o mare dez
voltare o capătă electrificarea, și 
se mărește extracția de petrol și 
gaze, și în legătură cu aceasta se 
reduce consumul de cărbune.

N. S. Hrușciov a subliniat rolul 
important pe care industria con
structoare de mașini este chemată 
să-l îndeplinească în lupta pentru 
crearea bazei tehnico materiale a 
comunismului.

în ultimii cinci ani, a spus N. S. 
Hrușciov, P.C.U.S. a desfășurat o 
vastă activitate în domeniul agri
culturii.

N. S Hrușciov a insistat îndeo
sebi asupra problemelor construc
țiilor capitale. In cei șapte ani, a 
declarat N. S. Hrușciov în aplau
zele asistenței, investițiile în în
treaga economie națională vor fi 
aproape egale cu volumul investi
țiilor în economia națională în toți 
anii de existență 
tice.

Referindu-se la 
și alimentară N. S. Hrușciov a a- 
rătat printre altele că în prezent, 
din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului. Gosplanul pre
gătește propuneri pentru sporirea 
suplimentară a investițiilor în in
dustria alimentară mai ales în 
scopul extinderii considerabile a 
producției de zahăr.

Arătînd că la elaborarea cifrelor 
de control ale planului pe șapte 
ani Comitetul Central al Partidu
lui pornește de la necesitatea de 
a asigura în următorii ani crește
rea considerabilă a nivelului de 
trai ăl poporului sovietic, N. S. 
•Hrușciov a subliniat că în actuala 
etapă a dezvoltării există toate 
condițiile pentru ca în viitorul a- 
propiat clasa muncitoare, țărăni
mea colhoznică, intelectualitatea, 
toți oamenii sovietici să trăiască și 
mai bine satisfăcîndu-se mai deplin 
nevoile lor materiale și spirituale 
crescînde. Creșterea nivelului de 
trai al poporului sovietic va fi o

nouă mărturie a marii superiorități 
a socialismului față de capitalism.

La creșterea continuă a bunăstă
rii materiale a oamenilor sovietici, 
a spus N. S. Hrușciov, va contribui 
aplicarea consecventă a liniei re-economiei aplicarea consecventă a liniei re- 

pe ducerii prețurilor,'trasată de Comi
tetul Central. în legătură cu a- 
ceasta N. S. Hrușciov a arătat că 
nu pare a fi indicat să se efectue
ze o reducere generală a prețuri
lor sub forma în care s-a făcut 
aceasta cu cîțiva ani în urmă, cînd 
de pe urma unei astfel de reduceri 
a prețurilor au obținut mari a- 
vantaje mai ales categoriile de 
oameni ai muncii cu salarii mari 
Este mai just, a spus el, ca mij
loacele respective să fie folosite 
pentru majprarea salariilor în bani 
ale categoriilor de oameni ai mun
cii cu salarii mici și mijlocii, pre
cum și pentru majorarea minimului 
de pensii.

Referindu-se la importanța inter
națională a planului pe șapte ani 
de dezvoltare a economiei și cultu
rii Uniunii Sovietice, N. S. Hruș
ciov a subliniat că dușmanii so
cialismului se tem de creșterea ra
pidă a puterii Uniunii Sovietice, 
R. P. Chineze, R. P. Polone, R. 
Cehoslovace, R.D. Germane, a tu
turor țărilor socialiste făcind parte 
din lagărul socialist mondial, care 
unește aproximativ un miliard de 
oameni, adică mai mult de o trei
me din întreaga omenire.

îndeplinirea planului pe șapte 
ani de dezvoltare a economiei na
ționale, a spus N. S. Hrușciov, va 
însemna o mare victorie a Uniunii 
Sovietice in întrecerea pașnică cu 
țările capitaliste.

Ocupindu-se de unele probleme 
ale situației internaționale N. S. 
Hrușciov a subliniat că partidul 
comunist și guvernul sovietic, în
tregul popor sovietic fac totul pen
tru a ține forțele armate ale Uniu
nii Sovietice la nivelul cuvenit. Dar 
noi nu facem aceasta pentru a pre
găti armata noastră în vederea 
vreunor campanii de cucerire — a 
spus el — așa cum încearcă im
perialiștii să înfățișeze în mod ca
lomnios lucrurile. Ne sînt străine 
orice tendințe de cotropire. Acea
sta este în totală contradicție cu 
ideologia noastră, cu măreața în
vățătură a marxism-leninismului, 
cu politicaUniunii Sovietice și a 
tuturor țărilor socialiste.

Cunoaștem bine forțele noastre, 
a spus în continuare N, S. Hruș
ciov. Astăzi lagărul socialist este 
mai puternic ca oricind. Nu putem 
însă să nesocotim forțele lagărului 
imperialist.

Imperialiștii, a spus N. S. Hruș
ciov, ar vrea să oprească prin- 
tr-un război dezvoltarea țărilor so
cialiste. Pentru ca țara noastră să 
nu fie luată prin surprindere, pen
tru ca noi să putem ține forțele 
agresive la distanță de Uniunea 
Sovietică și de toate țările socia
liste, noi trebuie să facem totul 
pentru ca forțele noastre armate 
să fie întotdeauna gata să rpsoin- 
gă forțele agresive, să le zdro
bească.

In continuare N. S. Hrușciov a 
subliniat: Noi declarăm încă o 
dată, așa cum am declarat și îna
inte, că nicăieri și nicicînd forțele 
noastre armate nu vor fi folosite în 
scopuri de cotropire. Noi nu vom 
rezolva niciodată prin război pro
blemele litigioase din relațiile din
tre state, vom tinde să rezolvăm

că 
pe 

pu-

a puterii sovie-

îndustria ușoară

Viatil de aur *1 omenirii — 
construirea comunismului — a 
devenit o chestiune a practic'4 
«mediate pentru poporul soviet 
ne.

Deunăzi au fost publicate 
tezele raportului care va fi pre
zentat de Nikita Hrușciov, prim- 
secretar al C. C. al P.C.U.S. 
ta Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S.: „Cifrele de control 
ale dezvoltării economiei na
ționale a U.R.S.S. pe anii 
1959—1965“. După primele edi
ții, ziarul marii finanțe ameri- 

și-a 
prima pagină pentru 
informația care expu- 
raportului care va fi 
de tovarășul N. S. 
la Congresul al XXI-

cane „New York Times' 
modificat 
a publica 
ne tezele 
prezentat 
Hrușciov 
lea al P.C.U.S.

Tezele acestui raport au pro
dus uluire la Washington. Lon
dra, Bonn sau Paris. Și pe 
bună dreptate. Lectura lor ara
tă că poporul sovietic, sub con
ducerea înțeleaptă a P.C.U.S., a 
trecut, pe baza uriașelor trans
formări, la o etapă hotărîtoare 
a întrecerii pașnice dintre so
cialism și capitalism, la perioa
da construcției desfășurate a 
societății comuniste.

Planul de perspectivă pe ur
mătorii 15 ani reprezintă pro
gramul economic de construire 
a comunismului in Uniunea So
vietică. Se prevede ca în aceas
tă perioadă ramurile hotărîtoa
re ale industriei să-și mărească 
producția de peste două-trei 
ori, iar pentru agricultură un 
nuternic și neîncetat avînt al

aceste probleme pe cale pașnică, Germaniei hitleriste și Italiei fas- 
prin tratative.

Pentru a-și menține dominația,
ciste.

Cînd vorbim despre Berlin, a 
a spus N. S. Hrușciov, imperialiștii spus N. S Hrușciov, nu facem de- 
caută forme noi — constituie pac
te și alianțe agresive de felul , 
N.A.Î.O., pactului de la Bagdad, 
S.E.A.T.O. ș.a., închieie tratate și 
acorduri militare bilaterale cu o 
serie de țări. Toate aceste pacte, 
blocuri și tratate, a’ subliniat N.S. 
Hrușciov, nu sînt insă altceva de
cît o formă camuflată cu șiretenie 
a aceleiași politici a imperialiști
lor care, sub masca apărării țări
lor împotriva „primejdiei comunis
mului", urmăresc să pună aceste 
țări într-o situație de totală sub
ordonare față de principalele pu
teri imperialiste.

Popoarele, a subliniat N. S. 
Hrușciov, nu încetează insă lupta 
împotriva imperialismului și colo
nialiștilor. In legătură cu aceasta, 
N. S. Hrușciov a vorbit despre e- 
venimentele revoluționare din Irak. 
In prezent, a spus el. Irakul este 
o republică independentă care duce 
o politică de pace.

Evenimentele din Irak, a spus 
N. S. Hrușciov, au speriat puterile- 
imperialiste, au speriat țările ve
cine cu Irakul, care fac parte din 
blocurile imperialiste agresive. Re
gii și guvernanții acestor țări au 
început să tremure. ei nu s-au 
speriat de comunism, nu s-au spe
riat de Uniunea Sovietică, ci de 
propriul lor popor. Temîndu-se de 
propriul lor popor, ei caută sprijin 
la cei care instaurează rînduieli 
coloniale, care vor să joace ro
lul de jandarm internațional al zi
lelor noastre.

S.U.A. și Anglia, a arătat N. S. 
Hrușciov, își arogă cu plăcere 
funcțiile de jandarm internațional. 
Dar nici un fel de forțe jandarme- 
rești — nici interne, nici externe
— nu vor putea salva pe acei regi 
și guvernanți care în activitatea 
lor nu se călăuzesc după interesele 
țărilor lor, ci se sprijină pe for
țele imperialiste externe.

Referindu-se la raționamentele 
războinice ale unor generali ai pu
terilor occidentale, în special ale 
generalului englez Gale, coman
dant suprem adjunct al forțelor ar
mate ale N.A.T.O. din Europa, N.S. 
Hrușciov a arătat că în condițiile 
actualelor mijloace de distrugere 
în prezent este suficient să apeși 
pe un singur buton pentru ca să 
zboare în aer nu numai aerodro
murile și mijloacele de telecomuni
cații ale diferitelor state majore, ci 
și orașe întregi, țări întregi pot fi 
distruse. Am spus în repetate rîn- 
duri — a subliniat N. S. Hrușciov
— că ar trebui să se pună capăt 
discursurilor instigatoare care stîr- 
nasc neliniștea și teama oamenilor. 
Ar fi mult mai rezonabil să se cau
te o soluție a problemelor litigioa
se pe calea tratativelor, fără ame
nințări și cu atît mai mult fără 
folosirea armelor.

Reprezentanții celor mai agresi
ve cercuri ale puterilor imperialis
te, a spus N. S. Hrușciov, continuă 
însă ca și pînă acum faimoasa lor 
politică „de pe poziții de forță". 
In legătură cu aceasta N. S. Hruș
ciov a amintit recenta declarație a 
lui Dulles, care a spus din nou 
că puterile occidentale sînt gata să 
folosească forțele armate pentru a 
menține Berlinul occidental în mîi- 
nile lor.

Guvernul sovietic, a spus în le
gătură cu aceasta N. S. Hrușciov, 
pregătește un document corespun
zător în problema statutului Berli
nului. Intenționăm să prezentăm 
propuneri precise țărilor care au 
participat la războiul împotriva

ciarații că vom lupta împotriva Oc
cidentului. Nu am spus aceasta în 
declarațiile noastre. Despre acest 
lucru nu am vorbit niciodată. Dar 
am spus și spunem că dacă agre- 
soții vor ataca Uniunea Sovietică, 
țările socialiste, ei vor primi o ri
postă zdrobitoare.

In ce privește încercările dom
nului Dulles de a ne intimida cu 
amenințări, a arătat N. S. Hruș
ciov, noi putem spune in modul 
cel mai categoric că pe noi nu pe 
impresionează amenințările și inti
midările, cu atît mai mult că U- 
niunea Sovietică dispune, după 
cum se știe, de mijloace cu care 
poate aduce la realitate pe orice 
agresor.

Nu se cade unor oameni de stat 
de rangul domnului Dulles să joa
ce rolul unui amator de dueluri 
care în orice discuție pune imediat 
mîna pe sabie sau pe revolver. Ei 
ar trebui să țină seama de faptul 
că și partenerul pe care vor să-l 
atace are probabil aceeași armă, 
dacă nu una mai puternică și mai 
teribilă.

In prezent, a spus N. S. Hruș
ciov, cînd există arme moderne de 
exterminare în masă, metodele 
intidimare nu au absolut nici 
rost

Incercuind Uniunea Sovietică

de 
un

cu

con-bazele lor militare, a spus în 
tinuare N. S. Hrușciov, imperialiș
tilor americani le place să foloseas
că termenii jucătorilor de șah. Ei 
spun adesea că vor să ne declare 
șah, adică să ne pună intr-o si
tuație dificilă. Trebuie însă avut 
în vedere, a subliniat N. S. Hruș
ciov, 
clare 
tiara 
ci și

în
curge în mod nepedepsit la șantaj 
și amenințări, așa cum le place 
domnilor imperialiști. In ce le pri
vește, Uniunea Sovietică,„toate ță
rile socialiste fac totul pentru a 
asigura pacea în întreaga lume.

Unii reprezentanți ai capitaliști
lor americani, a arătat N. S Hruș
ciov, susțin că nu trebuie folosit 
cuvîntul întrecere, că el ar trebui 
înlocuit prin termenul — colabora
re economică. Noi nu obiectăm îm
potriva acestui lucru, a remarcat 
N S. Hrușciov. Sîntem pentru co
laborare economică în condiții re
ciproc avantajoase. Principalul este 
de a exclude războiul ca mijloc de 
rezolvare a problemelor litigoase, 
de a da popoarelor posibilitatea de 
a-și alege singure calea dezvoltă
rii lor. Sîntem convinși, a subliniat 
N. S. Hrușciov. că popoarele vor 
face o alegere justă, toate popoa
rele vor alege calea indicată de 
marxism-leninism.

că dacă o parte vrea să de- 
șah, cealaltă parte poate de- 
la rîndul ei nu numai șah 
mat.
timpurile noastre nu poți re-

Cuvîntul mareșalului Malinovski
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : In cadrul întîlni- 
rii care a avut loc la 14 noiembrie 
în Palatul Mare al Kremlinului, 
mareșalul Malinovski, ministrul A- 
părării al U.R.S.S., a felicitat pe 
absolvenții Academiilor militare ale 
forțelor armate ale U.R.S.S. cu pri
lejul terminării cu succes a studii
lor.

La festivitate au participat ofi
țeri și generali din armatele țări
lor prietene din lagărul socialist, 
absolvenți ai acestor academii.

Ținînd seama de interesele apă
rării păcii și a socialismului, a 
spus mareșalul Malinovski, guver
nul nostru asigură armata și flo
ta maritimă militară sovietică cu 
suficiente mijloace tehnice de lup
tă și cu armament modern, inclu
siv cu arme atomice, termonuclea
re și cu tehnica reactivă. Absolven
ții, a spus în continuare ministrul 
Apărării al U.R.S.S., au o pregăti
re politică bună și și-au însușit cu-

noștințe teoretice necesare în ce 
privește folosirea noilor tipuri de 
arme de luptă. In cursul studiilor 
s-a acordat o deosebită atenție 
studierii noii tehnici militare șt a 
mijloacelor de apărare a trupelor 
și a obiectivelor din spatele fron
tului împotriva armelor atomice și 
altor mijloace de exterminare în 
masă.

Mareșalul Malinovski a declarat 
că reorganizarea radicală a siste
mului învățămîntului mediu și su
perior în Uniunea Sovietică, pro
iectată de Comitetul Central al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic, va 
îmbunătăți organizarea instituțiilor 
de învățămînt militar mediu.

In numele absolvenților acade
miilor, mareșalul Malinovski a asi
gurat Comitetul Central al Parti
dului și guvernul sovietic, că noii 
comandanți ai armatei sovietice își 
vor consacra forțele și cunoștințe
le apărării cuceririlor AAarelui Oc
tombrie

Oamenii sovietici 
aprobă cu căldură 

tezele raportului 
lui N. S. Hrușciov

'MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 14 noiembrie sute de mii de 
oameni ai muncii din Uniunea 
Sovietică au participat la mitin
gurile consacrate publicării teze
lor raportului care va fi prezen
tat de tovarășul N. S. Hrușciov 
la Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. cu privire la dezvolta
rea economiei naționale a U.R.S.S 
pe anii 1959—1965.

Luînd cuvîntul la adunări oa. 
menii sovietici au subliniat că ci
frele de control ale planului pe 
șapte ani uimesc prin caracterul 
lor grandios.

Cînd citești aceste cifre ți se 
oprește respirația de bucurie, a 
declarat oțelarul Serpov din Sta
lingrad. Acest plan grandios este 
pe deplin real. El este întocmit 
în interesul întregului popor și 
nu există nici o îndoială că va fi 
îndeplinit înainte de termen.

In prezent la noi există per
spective mai largi, a spus strun
garul Sizov de la uzina de strun
guri de rectificare interioară d'n 
Moscova. Țara noastră și pînă a- 
cum s-a dezvoltat cu pași uriași. 
In prezent însă ea va merge îna
inte spre comunism într-un ritm 
rapid.

Aprobînd cu căldură tezele, oa
menii sovietici declară că cifrele 
de control stîrnesc dorința fiecă
rui patriot sovietic de a-și spori 
contribuția sa la construcția co
munismului.

Muncitorii și colhoznicii sovie
tici declară că principalul în pla
nul pe șapte ani este asigurarea 
dezvoltării continue a economiei 
U.R.S.S., ridicarea nivelului de 
viață al poporului, asigurarea 
victoriei asupra țărilor capitaliste 
în întrecerea economică pașnică.

Participanții la mitinguri, în 
rezoluțiile adoptate în unanimita
te declară că aprobă întrutotul 
tezele și că vor participa activ la 
discutarea lor.

Om onoarea să vă confirm pri
mirea ultimului dv. mesaj prta 
care Guvernul dv. a binevoit să 
recunoască formal Republica Gui
neea ca stat independent și su
veran. Tn numele meu personal, 
al guvernului și al poporului

Conakry,
14 noiembrie 1958

București

Guineei, vă mulțumesc pentru 
urările și tncrederea dată tînă- 
rului nostru stat.

împărtășesc sincer dorința pe 
care ați exprimat-o de a stabili 
relații diplomatice normale Intre 
ambele noastre țări.

Cu deosebită considerație, 
SERU TURE

Vie activitate a delegației 
R.P.R. la U.N.E.S.C.O.

PARIS 15. — De la corespon
dentul Agerpres : La 14 noiembrie 
au avut loc la conferința gene
rală a U.N.E.S.C.O. dezbateri în 
legătură cu științele sociale, pri
vind în special organizarea do
cumentării științifice și folosirii 
fondurilor bugetare. Cu acest pri
lej, acad. V. Malinski, membru al 
delegației R.P.R. la această con
ferință, a subliniat că în dome
niul științelor sociale organisme
le U.N.E.S.C.O. trebuie să-și con
centreze atenția asupra unor pro
bleme științifice cu adevărat im. 
portante, actuale, de un interes 
real și nu asupra unor probleme 
secundare sau chiar minore.

In aceeași zi în cadrul grupului 
de lucru care se ocupă de rela
țiile culturale s-a hotărît în urma 
intervenției acad. Tudor Vianu să 
se întreprindă un demers pe lîngă 
Federația internațională biblio
grafică în favoarea publicării u- 
nui manual practic de 
tare.

De asemenea s-a 
altă propunere făcută 
Vianu privind publicarea 
„Vocabularium bibliotecarii' 
care să se includă termenii care 
au primit accepțiuni noi în Romî- 
nia și în celelalte țări socialiste.

Acad. lorgu iordan a luat cu
vîntul în Comisia pentru educa
ție, știință și cultură. El a sub
liniat că fondurile consacrate învă
țămîntului de către U.N.E.S.C.O. 
sînt insuficiente. El a precizat că 
Romînia nu este direct interesată 
în această problemă, întrucît în 
R.P.R. au i fost create condițiile 
favorabile dezvoltării învățămîn
tului elementar.

în ședința 
brie Comitetul 
U.N.E.S.C.O. a

voturi pentru și 9 contra o rezo
luție comună prezentată de dele
gațiile R.P.R., Indiei și R.F.G. ce- 
rînd respingerea propunerii de a 
se crea un post de director gene
ral administrativ adjunct. Rezolu
ția celor trei țări arată că această 
propunere trebuie respinsă 
tru serioase 
bugetară.

pen.
motive de economie

★
— Joi seara a avut

documen-

aprobat o 
de acad.

unui 
i“ în

din 14 noiem- 
administrativ al 
aprobat cu 38 de

Cuvînful colonelului Teodorescu
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: La întîlnirea 
care a avut loc la 14 noiembrie în 
Palatul Mare al Kremlinului între 
absolvenții Academiilor militare ale 
forțelor armate ale U.R.S.S. și con
ducătorii sovietici, în numele ofi
țerilor și generalilor din țările de 
democrație populară care și-au 
absolvit studiile în academiile mi
litare sovietice a luat cuvîntul co
lonelul Teodorescu din R.P.R.

Uniunea Sovietică și forțele sale 
armate, a spus el, au fost, sînt și 
vor fi întotdeauna un măreț exem
plu însuflețită- al respectării prin
cipiilor internaționalismului prole
tar, un bastion de nădejde al păcii 
și securității popoarelor.

Știm prea bine, a spus colonelul 
Teodorescu, că țările socialismului

sînt puternice prin unitatea lor, 
prin coeziunea și colaborarea lor. 
Fiecare zi constituie o dovadă că 
colaborarea dintre țările lagărului 
socialist bazată pe principiile leni
niste ale internaționalismului pro
letar contribuie la înflorirea fiecă
rei țări în parte și la sporirea pu
terii întregului lagăr socialist.

In condițiile actuale, a spus în 
continuare Teodorescu, cînd impe
rialiștii întăresc blocurile lor mili
tare agresive și pregătesc un nou 
război mondial, vom sta cu vigi
lență și tărie de strajă păcii și 
securității popoarelor, vom întări 
și mai mult Tratatul de la Varșo
via, vom îndeplini cu sfințenie toa
te obligațiile care ne revin con
form acestui tratat.

PARIS 15.
loc in saloanele Legației R.P.R. la 
Paris o mare recepție dată de de
legația R.P.R. la cea de-a 10-a se
siune a conferinței generale a 
U.N.E.S.C.O. Acad. Atanase Joja, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., ministrul Învă
țământului și Culturii, șef al dele
gației romine la cea de-a 10-a se
siune a conferinței generale o 
U.N.E.S.C.O. și vicepreședinte al 
acestei sesiuni, împreună cu acad. 
Ralea și cu Mircea Bălănescu, tri
mis extraordinar și ministru pleni
potențiar al R.P.R' la Paris, au 
primit pe numeroșii oaspeți.

Tineretul austriac 
trebuie apărat 

de otrava fascistă
V1ENA 15 (Agerpres). — Zia

rul „Neues Oesterreich", care a- 
pare la Viena, cere cu insistență 
adoptarea unor măsuri hotărîte 
împotriva influenței naziștilor și 
pangermaniștilor asupra tineretului 
și copiilor austrieci. Ziarul citează 
fapte care dovedesc că în unele 
uniuni de tineret se restabilesc 
tradițiile naziste, se propovăduie- 
ște ideea „unei mari patrii germa
ne", este sprijinit spiritul agresiv 
al militariștilor germani.

Cerind „să fie apărați 
adolescenții de această 
ziarul scrie : Aceia care 
ani de la zdrobirea definitivă a re
gimului hitlerist preamăresc răz
boiul, aceia care își bat joc de 
victimele lagărelor de concentrare 
și transformă universitățile în tri
pouri, aceia nu mai pot fi reedu
cați, cu ei nu trebuie să te porți 
cu mănuși pentru că atunci devin 
și maț impertinenți. Atunci în- 
tr-adevăr se poate ivi o primejdie 
pentru libertatea și independența 
noastră.

copiii și 
otravă",

după 13

S-au împlinit cinci ani de la sosirea în regiunea premuntoasă 
Kara-Tau din stepa cazahă a primilor constructori ai noii mine de 
plumb din Mirgalimsaisk. Urmînd indicațiile istorice ale celui 
de-al XX-lea Congres al P.C.U.S. tinerii patrioți au transformat cu 
desăvîrșire această regiune premuntoasă, construind în sudul ste
pei cazahe primele mine și un minunat oraș industrial pe care 
l-au denumit Rentau.

In fotografie: Una dintre cele opt școli construite la Rentau.

tuturor ramurilor ei. Astfel, ta 
următorii 15 ani Uniunea Sovie
tică va ocupa primul loc in 
lume nu numai în privința vo
lumului global al producției ci 
și în privința* producției pe cap 
de locuitor.

Aceasta va însemna victoria 
de importanță istorică mondia
lă a socialismului asupra capi
talismului .

O simplă comparare a rit
murilor de dezvoltare a produc
ției industriale cu S.U.A. sau 
Anglia arată superioritatea 
orînduirii sovietice, certitudinea 
faptului că U.R.S.S. va ajunge 
și depăși nivelul de producție 
al S.U.A. pe cap de locuitor. 
Față de 1913 producția indus
trială a Uniunii Sovietice a 
crescut de 36 ori, a S.U.A. de 
4,1 ori, iar a Angliei de 1,8 ori. 
In cursul unei perioade de 12 
luni, (septembrie 1957 ș— au-: 
gust 1958) producția de oțel din 
S.U.A. a scăzut sub influența 
crizei, în comparație cu perioa
da corespunzătoare precedentă 
cu 32,8 milioane tone, iar în 
U.R.S.S. a crescut cu 3,6 mi
lioane tone.

Cifrele de control ale dezvol
tării economiei naționale a 
Uniunii Sovietice pe 7 ani sînt 
o parte componentă a grandio
sului plan pe următorii 15 ani, 
care este programul economic 
de construire a comunismului în 
U.R.S.S. Problema fundamenta
lă a următoarei perioade de 7 
ani (1959—1965) este problema 
dezvoltării accelerate a econo
miei naționale pe cafea spre co-

Visul de aur al omenirii
COMUNISMUL

o chestiune a practicii
imediate în U.R.S.S.

munism, problema cîștigărif 
maxime de timp in întrecerea 
economică pașnică a socialis
mului cu capitalismul. Pentru 
aceasta toate ramurile economi
ei vor lua un puternic și con
tinuu avjnt, dezvoltindu-se cu 
precădere industria grea, va 
spori considerabil potențialul 
economic al țării, în vederea 
creșterii neîncetate a niveluluj 
de trai al populației. Concomi
tent eforturile vor fi îndreptate 
spre a asigura o dezvoltare ne- 
maiîntîlnită a culturii socialis
te, prin creșterea tezaurului spi
ritual al societății sovietice, 
prin ridicarea nivelului conștiin
ței oamenilor muncii, bravi con
structori ai comunismului.

Din bogăția de cifre care o- 
glindește cum se vor înfăptui 
în mod corect sarcinile planu
lui de șapte ani spicuim:

Producția globală a industri
ei sovietice urmează să crească 
în anul 1965 față de 1958, a- 
proximativ cu 80 la sută : pro
ducția mijloacelor de producție 
cu 85—88 la sută: producția 
bunurilor de consum — cu 62— 
65 la sută; în 1965 se vor pro
duce în U.R.S.S. 65-70 milioane 
tone fontă, adică cu 65-75 la 
sută mai mult decît în 1958; o- 
țel — 86-91 milioane tone sau 
cu 56-65 la sută mai mult.

Producția industrie; ușoare va 
spori cu aproximativ de 1,5 ori, 
astfel că în privința producției 
de îmbrăcăminte și încălțămin
te U.R.S.S. va atinge în acești 
7 ani nivelul- din S.U.A.. atît 
în ce privește volumul cit și 
producția pe cap de locuitor.

La sfîrșitul perioadei 1959— 
1965, în genere producția pe 
cap de locuitor a Uniunii So
vietice va fi mai mare decît

producția actuală pe cap de lo
cuitor a celor maj dezvcltate 
țări capitaliste din Europa — 
Anglia și Germania occidenta
lă. Totodată producția absolută 
a U.R.S.S.- la ‘ linele din cele 
mai importante produse va în
trece, iar la altele se va apro
pia de nivelul actual al pro
ducției industriale a S.U.A.

In agricultură, volumul pro- 
, ducției globale'va spori în 1965 

față de 1958 de aproximativ 
1,7 ori, asigurîndu-se la sfir- 
șitul perioadei de 7 ani o recol
tă de cereale de 10—11 miliar
de puduri anual. Producția ce
lor mai importante produse a- 
gricQle calculate ta 100 hectare 
de teren agricol, va depăși pro
ducția actuală din S.U.A. Ia a- 
ceste produse. In genere, la 
sftrșitul celor 7 ani Uniunea 
Sovietică va depăși nivelu' ac
tual al S.U.A. în privința pro-

I

ducțiel agricole — globale ți 
pe cap de locuitor.

Cifrele de control ale planu
lui de 7 ani prevăd de aseme
nea o importantă creștere a 
bunăstării materiale a popu
lației. Ca rezultat al înfăptuirii 
planului de 7 ani veniturile rea
le ale muncitorilor și funcțio
narilor vor spori în medie cu 

la sută, iar ale colhoznicilor 
cel puțin 40 la sută. Oame- 
sovietici se vor bucura apoi 
ziua de muncă și săptămî- 
de lucru cele mai reduse din 

lume: ei vor lucra în genere 
6—7 ore pe zi, timp de 5 zile 
pe săptămînă, 2 zile pe săptă- 
mînă fiind libere.

Experiența de 41 de ani a 
Uniunii Sovietice constituie o 
garanție sigură că popoarele 
sovietice, sub conducerea încer
cată a partidului comunist, vor 
înfăptui cu succes în cei 7 ani 
mărețul program de creare a 
bazei tehnico-materiale a co
munismului în U.R.S.S.

Comuniștii, popoarele țărilor 
socialiste, oamenii progresiști 
de pretutindeni au luat cunoș
tință cu bucurie și satisfacție 
de tezele raportului tov. Hruș
ciov, pentru că acestea arată 
forța și vitalitatea ideilor co
muniste, materializează forța și 
capacitatea omului, eliberat de 
exploatare, deoarece fiecare 
succes al Uniunii Sovietice pe 
calea comunismului este o 
victorie a forțelor de pe între
gul glob care luptă pentru pa
ce, democrație și socialism.

Cu multă dragoste și bucurie

40 
cu 
nii 
de 
na

au fost primite tezele rapotulul 
în tara noastră ca șl in cele
lalte țări ale lagărului socialist. 
Planul de 7 ani care prevede 
odată cu creșterea uriașă a 
forței economice a Uniunii So
vietice și dezvoltarea colaboră
rii cu țările surori, va avea o 
serioasă influență asupra pro
gresului și înfloririi continue 
a fiecărei țări socialiste în 
parte. Așa cum se arată și în 
tezele raportului care va fi 
prezentat de tov. N. S. Hruș
ciov, la Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S., îndeplinirea planului 
de 7 ani va contribui la întări
rea ontinuă a puterii economi
ce și a capacității de apărare, 
a unității și coeziunii sistemu
lui mondial al socialismului, 
va consolida mult pozițiile 
forțelor păcii din întreaga lume 
și va ridica noi obstacole de 
netrecut în calea ațîțătorilor la 
război.

Lectura tezelor raportului care 
va fi prezentat de N. S. Hruș
ciov la Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. a umplut de bucurie 
inimile poporului nostru, ale ti
nerei generații din patria noas
tră. Noi am considerat și con
siderăm succesele și victoriile 
Uniunii Sovietice ca pe proprii
le noastre succese și victorii. 
Exprimînd sentimentele tinere
tului nostru urăm poporului și 
tineretului sovietic victorie de
plină în realizarea sarcinilor 
mărețului plan de șapte ani — 
pagină glorioasă în istoria con
struirii mărețului edificiu al 
comunismului.

MOSCOVA. — Prezidiul Sovie 
tului Suprem al U.R.S.S. a decer 
nat R. S. S. Moldovenești „Ordi 
nul Lenin" pentru marile succes 
obținute de oamenii muncii din a 
ceastă republică in dezvoltarea vi 
ticulturii și pomicultura, in sport 
rea producției agricole și pentr. 
depășirea planului pe anul 1958 t 
vinzarea către stat a produsele 
agricole.

BERLIN. — Ministerul Afacerile 
Externe al R- D. Germane a ed 
ta.t „Cartea Albă cu privire 1 
politica agresivă a guvernului R< 
publicii Federale Germane". Ca • 
tea Albă demască politica guve 
nulul Adenauer care urmăreș" 
transformarea Germaniei occldei 
tale într-un focar de .pregătire 
unui război atomic. Imperiali?] 
americani și germani, se arată 
Cartea Aibă, se pregătesc împre 
nă în vederea unui război atom 
împotriva statelor lagărului soci, 
list.

SOFIA. — Ziarele bulgare < 
publicat raportul „Mișcarea Inti 
gului popor pentru îndeplinirea l 
tr-un termen mai scurt a celui de- 
treilea cincinal și cu privire 
sarcinile de viitor" pe care Tod 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
Partidului Comunist Bulgar, 
prezentat la plenara din 11 noie. 
brie a C.C. al P.C.B.

COPENHAGA. - Filiala Asoc 
ției de prietenie danezo-romt 
din Aarhus a prezentat la 12 r 
iembrie într-un cadru festiv filtr 
romînesc „Ciocîriia". Totodată 
fost organizat și uri bazar de 
biecte de artă populară romîne: 
că. Cu acest prilej, conferenția: 
universitar dr. John Glavind 
vorbit despre viața culturală ( 
R.P.R.

ATENA. — La 13 noiembrie a 
ambasadorul R. P, Romine la A 
na, Ion Drtnceanu, a oferit 
cocktail tn cinstea delegației t 
merei de Comerț și Industrie c 
Grecia, condusă de președint 
Camerei de Comerț din AteJ 
Nicolopoulos, care ne-a vizitat 1 
cent țara. Au participat deputt, 
oameni politici, de afaceri, ziari.

OSLO — După cum transrr' 
agenția France Presse, în sui 
Norvegiei. în regiunea Teiema! 
au fost descoperite cele maj.. ve 
fosile din Europa, cu o vechii ’ 
de aproximativ 900 milioane 
ani.

NEW YORK- — Potrivit dateț 
Biroului de recensămint, tn pț 
rent in Statele Unite există 
milioane de adulți care nu au s[ 
dii medii și aproape 10 milioane 
analfabeți.
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