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Mersul lucrărilor agricole

Sărbătorim astăzi „Ziua pe
trolistului“, ziua unuia din de
tașamentele de frunte ale clasei 
noastre muncitoare — cei care 
prin munca lor plină de abne
gație scot din adîncurile pă- 
mîntului „aurul negru“ atît de 
necesar dezvoltării economiei 
noastre naționale, ridicării nive
lului de trai al celor ce mun
cesc.

Ca în fiecare an de ziua lor, 
petroliștii fac bilanțul realizări
lor obținute, își iau noi anga
jamente în direcția îmbunătăți- 
r'i continue a activității lor, 
pentru descoperirea și folosirea 
cit mai deplină a rezervelor 
existente, pentru îndeplinirea ci 
cinste a sarcinilor trasate de 
partid.

Anul acesta sărbătorim „Ziua 
petrolistului“ in condițiile avîn- 
tulri general al întregului popor 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de plenarele 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958 și din 13—14 iulie a.c. Pă
trunși de patriotism fierbinte și 
de dragoste nețărmurită pentru 
partid, petroliștii își intensifică 
eforturile lor în muncă, con- 
știenți de însemnătatea pe care 
o are industria noastră petroli
feră în dezvoltarea economiei și 
ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Industria noastră petroliferă 
în impetuoasă dezvoltare consti
tuie o mîr.drie a întregului po
por muncitor. în anii regimului 
democrat-popular, petrolul — a- 
ceastă mare bogăție a țării —

Ing. N. lonescu 
adjunct al ministrului Industriei 

Petrolului și Chimiei

a devenit bun al oamenilor 
muncii, iar industria petroliferă 
s-a dezvoltat necontenit Au fost 
alocate fonduri importante pen
tru lărgirea și modernizarea tu
turor sectoarelor industriei pe
trolifere. Pe harta patriei au a- 
părut noi regiuni petrolifere în 
Oltenia, Muntenia, Moldova. A 
fost creată și dezvoltată o in
dustrie proprie de utilaj petro
lifer care înzestrează schelele și 
rafinăriile noastre cu cel mai 
modern utilaj și ale cărei pro
duse sînt apreciate chiar și în 
țări cu veche tradiție petrolife
ră. Au fost construite noi rafi
nări; și au fost modernizate cele 
existente; astăzi întreaga can
titate de tije' extrasă e prelu
crată în rafinăriile din țară. O 
atenție mare și neslăbită se ma
nifestă pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de creștere a 
calificării profesionale a petro 
liștilor, pentru asigurarea cadre
lor numeroase necesare indus
triei petrolifere in puternic a- 
vînt. Pentru a forma o genera
ție de tineri petroliști de nă
dejde, capabilă să înlocuiască 
schimbul celor în vîrstă, parti
dul a dat și dă o atenție deose
bită calificării tineretului în me
seria de petrolist. Pentru ei 
s-au organizat numeroase școli

Succese ale constructorilor 

hidrocentralei de la Bicaz
Constructorii tunelului de a- 

ducțiune al hidrocentralei „V. /. 
Le.iin" de la Bicaz grăbesc rit
mul lucrărilor in vederea termi
nării mai devreme a acestui o- 
biectiv important al hidrocentra
lei. La intrarea în tunel a în
ceput montajul echipamentului 
mecanic de la priza de apă, gră
tarele și mașina automată de 
curățare a acestora, stavila plană 
pentru închiderea apei. In sec
torul tunel-ieșire se montează 
vanele fluture care vor închide 
trecerea apei din tunel spre cele 
două conducte forțate.

O întrecere entuziastă se des
fășoară între echipele de beto- 
niști din sectoarele tunel-intrare

și ieșire, care execută cămășu- 
iala interioară a tunelului. Or- 
ganizîndu-și mai bine munca, 
constructorii de la tunel-ieșire 
au obținut luna trecută cea mai 
ridicată productivitate realizată 
pînă acum în acest sector și, tot 
pentru prima oară, întiietatea
în întrecere. Ei au betonat în
această lună 162 m liniari de
tunel față de 128 m liniari cit
prevedea angajamentul. Expe
riența acumulată la lucrările an
terioare de betoniștii din brigada 
lui Tudor Moraru, de mecanicii 
din schimbul condus de Teodor 
Pașcu, de electricianul Gheorghe 
Zlei a fost hotărîtoare în obți
nerea acestui succes.

de calificare, cursuri de perfec
ționare etc.

Ca rezultat al dezvoltării in
dustriei petrolifere și al înzes
trării ei cu tehnica modernă, al 
asigurării unor condiții tot mai 
bune de muncă pentru petro
liști, al creșterii unui mare nu
măr de cadre talentate, bine 
pregătite, precum și datorită a- 
vintului cu care petroliștii au 
desfășurat întrecerea socialistă, 
producția industriei noastre pe
trolifere a crescut mereu. Este 
grăitor faptul că producția de 
țiței a ajuns la sfîrșitul anului 
trecut la peste 11.300.000 tone 
față de 4.150.009 tone cît era 
in 1948.

Mîndria petroliștilor pentru 
marile succese dobîndite, sub 
conducerea partidului, în dez
voltarea industriei petrolifere se 
împletește cu bucuria și imensa 
satisfacție de a vedea cum zi de 
zi condițiile lor de viață devin 
mereu mai bune. Petroliștii se 
bucură din plin de roadele mun
cii lor spornice, ei simt în per
manență grija ce le-o poartă 
partidul și guvernul. Pentru 
construirea de locuințe destinate 
petroliștilor, pentru ocrotirea 
sănătății lor pentru asigura
rea protecției muncii în schele 
și rafinării, pentru a da pu
tința petroliștilor să desfășoa
re o viață culturală cît mai bo
gată, statul nostru democrat- 
popular cheltuiește mari sume 
de bani In ultimii ani petroliș
tii au primit în folosință peste 
2-700 de apartamente noi. Au 
fost construite cămine cu peste 
28.000 locuri pentru muncitorii 
nefamiliști ; aproape 1.000 de 
petroliști și-au construit locuințe 
noi cu ajutorul creditelor acor
date de stat. S-au ridicat nu
meroase cluburi și săli de spec
tacole, biblioteci, creșe, dispen
sare, spitale, sanatorii de noap
te etc. Toate acestea împreună 
cu recentele măsuri luate de 
plenara C.C. al P.M.R. din iu
lie a.c. duc la creșterea conti
nuă a nivelului de trai al petro
liștilor. Actualmente cîștigul 
mediu al muncitorilor din in

i'Continuare in pag. 3-a)

în majoritatea regiunilor țării, 
în această săptămînă, lucrările 
agricole de toamnă au continuat 
mai intens decît în perioada pre
cedentă. Astfel, potrivit informă
rilor primite pînă la 8 octombrie 
de Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, recoltarea florii soare
lui s-a terminat, a cartofilor se 
apropie de sfîrșit, culesul porum
bului a fost executat pe 71 la 
sută din suprafața cultivată, iar 
sfecla de zahăr a fost strînsă în 
proporție de peste 50 la sută. De 
asemenea orezul a fost recoltat 
de pe 41 la sută din suprafața 
cultivată.

De pe suprafețe însemnate a 
mai rămas de strîns recolta de 
porumb și de sfeclă de zahăr. în 
unele regiuni, printre care Pi
tești, Oradea, Craiova, Suceava 
și București, în care de la în
ceputul campaniei eliberarea te
renurilor pentru însămînțările de 
toamnă a constituit o preocupa
re permanentă a comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare și 
conducerilor unităților agricole 
socialiste, culesul porumbului se 
apropie de sfîrșit. Această lucra
re a fost mult grăbită în ultima 
săptămînă în regiunile Timișoa
ra, Baia Mare și Ploești, dar este 
încă mult întîrziată în regiunile 
Galați și Constanța.

în această perioadă, lucrările 
de pregătire, a terenurilor pentru 
însămînțările de toamnă au fost

făcute pe suprafețe mai mari de
cît în săptămînă precedentă, rea- 
lizîndu-se în total pînă acum 
2.160.000 ha., ceea ce reprezintă 
63 la sută din suprafața ce va fi 
însămînțată în toamna aceasta. 
Cu toate acestea, suprafața arată 
pentru însămînțări este necores
punzătoare față de mijloacele 
mecanizate și atelajele existente, 
mai ales în regiunile Craiova, 
Oradea, Ploești, Pitești, precum 
și în gospodăriile agricole de 
stat din regiunile Timișoara, Cluj 
și Oradea.

La însămînțările de toamnă 
rezultate mai bune au obținut 
regiunile Constanța, Galați și 
București.

Rezultatele mai bune obținute 
în săptămînă aceasta au dovedit 
că printr-o mai bună organizare 
și mobilizarea tuturor forțelor 
ritmul lucrărilor agricole de 
toamnă poate fi mult intensificat 
pentru ca aceste lucrări să fie 
terminate la vreme și executate 
în bune condiții agrotehnice. 
Săptămînă viitoare este hotărîtoa
re în realizarea însămînlărilor de 
toamnă în perioada optimă. De 
aceea, în continuare, este necesar 
să se lucreze intens, cu toate for
țele pentru recuperarea întârzie
rii recoltării porumbului și elibe
rării terenurilor de coceni, a ară
turilor și a însămînțărilor de 
toamnă.

(Agerpres)

Cu angajamentul îndeplinit
Colectivul Fabricii „Țesătura“ 

din lași a raportat îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor lua
te în cinstea zilei de 7 Noiem
brie. De la începutul anului și 
pînă acum, textiliștii de aici au 
dat peste plan aproape 71,000 
kg. fire de bumbac, adică cu a- 
proximativ 3.300 kg mai mult 
decît prevedea angajamentul 
luat în cinstea celei de-a 42-a

aniversări a Marii Revoluții din 
Octombrie. De asemenea ei au 
depășit angajamentul cu 26.000 
mp. țesături, dînd peste plan 
pînă acum* 426.000 mp. de țesă
turi. Sporirea producției de fire 
și țesături a fost realizată cu 
cheltuieli mai mici decît cele pre
văzute.

(Agerpres)

La sectorul zootehnic al Gospodăriei de^ Stat

Importante economii 
prin reducerea 
prețului de cost

Muncitorii de la cele două 
furnale automatizate construite 
în anii puterii populare la Hu
nedoara, ca, și ceilalți siderur- 
giști de la marele combinat hu- 
nedorean au cîștigat o experien
ță valoroasă care îi ajută acum 
să folosească mai bine capaci
tatea agregatelor elaborîrid ast
fel metal mai mult și mai ieftin. 
Zilele trecute la noile furnale 
s-a elaborat cea de-a 20.000-a 
tonă de fontă dată peste plan 
de la începutul anului. Totodată 
în primele 9 luni din acest an 
furnaliștii care deservesc aceste 
agregate au realizat prin redu
cerea prețului de cost economii 
în valoare de 12.300.000 lei.

Prin realizările din ultimul 
timp furnalișții din Hunedoara 
au dovedit că se pot obține indici 
tot mai înalți de utilizare a fur
nalelor, precum și consumuri 
specifice mai reduse.

(Agerpres)

Grefa Ziucă, laborantă la Rafi
năria nr. 3’ și Magda Aposto- 
lache, elevă în clasa a XI a a 
Liceului „A. Toma“ frecventează 
cursurile de pian organizate de 
Școala populară de artă din 

orașul Ploești.

Foto : P. PAVEL

Tinăra Duță Maria, șefa bri
găzii nr. 5 din sectorul II al 
Fabricii de confecții „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“ din Bucu
rești, explică tovarășelor 
din brigadă cum se poate 
obține o mai bună calitate la 

executarea' tighelului

Cine are ©arte 999
In anii regimului de democra

ție populară s-a petrecut și se 
desăvîrșește un miracol pe care 
ne-am obișnuit să-1 numim revo
luție culturală.

în revoluția asta n-a curs nici 
măcar un strop de sînge, dar și-a 
dat duhul un ciclop de întune
cimi și tristeți înfricoșătoare care 
se cheamă neștiința de carte. De 
la geometria primitivă a răboju
lui (care mi se pare a fi cea mai 
veche încercare artistică de 
sculptură în lemn), chiar și 
păcurarii de pe Toroaiaga au tre. 
cut la cifrele zise arabe, scăzute, 
adunate, împărțite și înmulțite 
după știutele reguli aritmetice. 
Socotitorii gospodăriilor colective 
folosesc simplele și ingenioasele 
mașini de calculat cu bile de 
lemn iar măsurile vechi de pe 
vremea metodelor de socoteală 
moșierești ca merticul, ocaua, fai
cea și sfertul de pogon au fost 
înlocuite cu metrologia modernă: 
hectolitrul, tona, hectarul și me
tru cub. Vechiul administrator 
de moșie avea o aritmetică a lui, 
viciată de furtul sistematic. Al
gebra superioară folosită cu sti
loul și cu mașina era o metodă 
infailibilă de excrocherie liniștită 
și sigură pentru a dovedi că în
tregul avea, după împrejurări 
cinci ori chiar șase sferturi și din 
care numai unul revenea lui Ion.

Acum, țăranii urmează în cele 
șase luni ale anului de ploi și 
ninsori un curs ce se cheamă 
agrotehnic. Anual cîte o jumă
tate de milion de țărani învață 
despre iarovizare și parazăpezi,

Petru Vintila

despre îngrășămîntele minerale și 
irigații, elevii aceștia neobișnuiți 
punînd repede în practică învă
țătura proaspăt dobîndită. Și vezi 
uimit, că vocabularul alcătuit o- 
dinioară din „săru’mîna, boie
rule” ori „îmi mor copiii de 
foame” a fost schimbat cu expre
siile de agronomie „asolamcnt“, 
„hantru“, „porumb hibrid” și 
„polenizare artificială“. Pe lin
gă gospodăriile colective sînt 
zeci și sute de instituții didac
tice inovatoare și îndrăznețe ce 
se numesc „case laborator“, în
zestrate cu microscoape, eprubete, 
planșe intuitive, mici expoziții 
miciuriniste și terenuri experi
mentale, ele avînd menirea de a 
obișnui într-atît pe țăran cu a- 
grotehnica, îneît ea să devină 
metoda lui cotidiană de lucru, 
ca într-o uzină tehnica modernă.

La Pribești, în raionul Co- 
dăești, am văzut încă în urmă cu 
cîțiva ani pe parcela unei astfel 
de case laborator o încercare re
marcabilă de aclimatizare a bum
bacului, la vreo sută de kilome
tri de linia nordică maximă in 
care se știa că planta aceasta 
sensibilă poate trăi și înflori.

Anul trecut, dueîndu-mă să-1 
caut la el acasă pe președintele 
colectivei „Maxim Gorki” de lin
gă Slobozia, a trebuit să mă în
torc la București aflînd că, Ia 
doi pași de „Casa Scînteii“ el sta 
la o școaiă agriesîă înființată

anume pentru președinții de gos. 
podării colective. Altă dată cînd 
întrebai vreun țăran unde-s co
piii lui, îți răspundea invariabil, 
ca despre un destin de neînlătu
rat : unul e la oi, altul e slugă 
la cutare... Andrei Apolzan, care 
și astăzi e „la oi“, nu mai e un 
cioban oarecare, ci un zootehni- 
cian adevărat. Are grijă de vreo 
șaisprezece mii de oi, le hră
nește pe pășuni în conveier ver
de și le crește ca într-un institut 
de cercetări zootehnice. Apolzan 
ăsta a călătorit pînă în Kazah- 
stanul sovietic ca să învețe ce e 
nou în știinta dificilă și compli
cată a zootehniei. Dacă vreți să-î 
vedeți saivanele, ca pe niște mo
derne ringuri gotice. duceți-vă 
în Balta Borcei. la Pietroiu. A- 
colo este practica și originala 
sa universitate.

în sfîrșit, deosebirea nu e nu
mai de vocabular, ci tenace, re
voluția culturală a operat în a- 
dîncimi. Astă iarnă am văzut la 
Plosca pe responsabilul colțu
lui roșu al gospodăriei în clipa 
cînd aducea de la biblioteca să
tească două desagi pline cu cărți : 
Lenîn, Șolohov, Preda, Polevoî, 
Stancu. în zece minute n-a mai 
rămas cu nici o carte. Tot astă 
iarnă am văzut la Poiana Mare, 
la emisiunea radiofonică pentru 
sate, zeci de tineri strînși buluc 
în jurul aparatului de radio, cu 
caiete și creioane, însemnîndu-și

temele concursului „Cine știe cîș- 
tigă”. Pe aceiași tineri colecti
viști i-am văzut în primăvară, 
pe zloată, plantînd, sub îndru
marea specialiștilor oenologi, sute 
de hectare de vie, pe faimoasele 
nisipuri zburătoare. Făceau, așa
dar, cu modestie și entuziasm, o 
treabă de o înaltă responsabili
tate socială, luptau împotriva sti
hiei naturii, luptau s-o cu
cerească, s-o îmblînzcască și să-i 
schimbe fața. Pe alți tineri ca și 
ei, i-am văzut astă toamnă șe- 
cînd mii de hectare de mlaștini 
și săpînd canale de irigație în 
lunca Timișului și a Mureșului, 
în lunca Dîmboviței și Ialomiței, 
punînd în practică niște vaste și 
îndrăznețe planuri de hidroame- 
liorări. Odinioară părinții, unchii 
și bunicii lor aveau cîte o falce 
de pămînt și mamele lor umblau 
prin sat cu ciurul după mălai de 
împrumut. La Topalu, în Dobro- 
gea, am văzut cu ochii mei podul 
unui colectivist prăbușit sub 
povara nesperată a roadelor do
bîndite.

Vedeți, așadar, cît adevăr 
proaspăt s-a adus la înțelepciu
nea străveche a zicalei populare: 
„Cine are carte, are parte...“. 
Bunăstarea, sacul cu grîu, 
ceaunul de mămăligă, stacana cu 
vin și cîrnații de porc, toate trec 
prin băncile școlii, hărnicia fiind 
— aș zice — nerodnică fără arit
metică, fără agrotehnică și fără 
cartea de literatură pe care so
cialismul le-a adus în viața țăra
nilor noștri.

înaltul umanism 
al filmului

sovietic
Ion Popescu-Gopo

artist emerit

A început tradiționalul Festi
val al filmului sovietic, atît de 
așteptat de oamenii muncii din 
patria noastră. Publicul nostru 
spectator care îndrăgește filmul 
sovietic pentru mesajul său de 
înalt umanism, pentru deosebite
le sale calități artistice, sărbăto
rește creația cinematografică a 
Marii Țări a Socialismului în 
I.una prieteniei romîno-sovietice 
făcind din Festival un nou prilej 
de manifestare a dragostei și ata
șamentului față de poporul so
vietic, față de arta lui, purtătoare 
a ideilor înaripate ale păcii și 
socialismului. Despre dragostea 
oamenilor muncii din țara 
noastră ca și a tuturor popoare
lor față de filmul 
putut convinge 
o dată în plus 
cînd am fost — 
de curînd — în 
mijlocul marilor 
maeștri ai filmu
lui, la Festiva
lul Mondial al 
Filmului care a 
avut loc la Mos
cova. A m privit 
de-a 
cilor de mii de 
metri de peliculă care s-au desfă
șurat în fața unui public din 
48 de țări ce aplauda la sărbă
toarea artei cinematografice, 
arta pentru pace, pentru prie
tenie între popoare. In frun
tea filmelor prezentate au fost 
filmele sovietice.

De ce s-au bucurat de atîta 
succes filmele sovietice ? Un mi
nunat răspuns la această întreba
re a dat chiar N. S. Hrușciov la 
întîlnirea cu cineaștii americani 
la Studioul ,,20-th Centhury-Fox“ 
în S.U.A. cînd a arătat că cine
matograful ca și întreaga artă so
vietică realizează succese răsu
nătoare tocmai fiindcă înfloresc 
în condițiile unei societăți în 
care oamenii sînt cu adevărat 
liberi, în care nu există exploa
tarea omului de către om, în 
care conștiința faptului că este 
liber și lucrează pentru binele 
colectivului socialist, dă oameni
lor de
toare.

sovietic m-am

și un exemplu de operă de artă 
deosebit de valoroasă, spunînd 
că filmul realizat după creația 
remarcabilului scriitor 
M. A. Șolohov, „Soarta unui om‘ 
este o capodoperă a cinemato
grafiei. Nimic mai adevărat. Am 
văzut și eu la Festivalul de la 
Moscova acest film care a fost 
premiat și care e prezentat și 
acum la Festivalul filmului so
vietic de la noi.

„Soarta unui om" este po
vestea simplă a omului sovietic 
Sokolov. Filmul povestește în 
imagini pline de poezie viața 
lui fericită de dinainte de război, 
apoi războiul cu grozăviile lui, 
suferințele prin 
toarcerea acasă.

sovietic

lungul ze-

Festivalul 
filmului 
sovietic

care trece, în- 
Casa lui a deve
nit o groapă să
pată de bombe. 
Nimic nu-l 
vinge însă 
Sokolov care își 
păstrează curajul 
și puterea sa de 
muncă chiar cînd 
află de moartea 
fiului său scump. 
Sokolov a rămas 
singur dar în 

ocupa de educația

în- 
pe

artă o mare putere crea- 
N. S. Hrușciov a dat atunci

curînd se va
unui copil orfan eu care va con
strui noua sa viață. Filmul trans
mite astfel un mesaj de profundă 
încredere în viață a constructo
rilor comunismului, de atașament 
față de cauza păcii. Acest 
film a emoționat profund, sala 
a aplaudat îndelung pe realiza
tori. Bondarciuk. actor și regizor 
al filmului, a realizat pe deplin 
un film uman, un film folositor 
societății, un film care laudă pe 
om, îi stimulează calitățile, îi 
dă încredere în viață. Cum să nu 
fie îndrăgită o asemenea artă de 
masele largi ale oamenilor mun
cii ?

Căci cinematograful, ca să co
respundă așteptărilor oamenilor 
muncii, trebuie să fie sincer, cu
rat, o scrisoare caldă a omului 
către oameni, un prieten al ma
rilor idei de transformare a so
cietății, de pace. în lumea capi-

(Continuare în pag. 3-a)

Deschiderea festivă 
a Săptămînii filmului sovietic
Sîmbătă seara, în sala Patria, 

: a avut loc deschiderea festivă a 
Săptămînii filmului sovietic, or
ganizată cu prilejul Lunii prie
teniei romîno.sovietice.

La festivitate au participat 
Constanța Crăciun, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și 
Culturii, Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, Marin Florea lonescu și 
Octav Livezeanu, vicepreședinți 
ai A.R.L.U.S.-ului, oameni de 
artă și cultură, ziariști romîni și 
străini; un numeros public.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
însărcinatul cu afaceri ad.inte
rim al Uniunii Sovietice la 
București, alți membri ai amba
sadei U.R.S.S., precum și cunos
cuta artistă sovietică Marina La. 

I dinina, artistă a poporului, și see.

naristul M. L. Jejelenko, oaspeți 
ai țării noastre.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Marin Stanciu, director 
general adjunct al Cinematogra. 
fiei. In continuare. Paul Cornea, 
directorul Studioului cinemato. 
grafic „București“, după ce a 
prezentat publicului pe cineaștii 
sovietici prezenți la festivitate, 
a vorbit despre marile succese 
repurtate de cinematografia so
vietică — printre care, la loc de 
frunte se află recenta sa realizare 
■— filmul „Soarta unui om“.

A luat apoi cuvîntul artista 
sovietică Ala rina l.adinina, care 
a adus publicului romînesc sa
lutul cineaștilor sovietici. A ru. 
lat apoi filmul „Soarta unei om".

(Agerpres)



Cutară și intelectualii
de-a lungul veacurilor

Socialismul a dăruit no
țiunii de cultura, finalita
tea și sensul de cult al 

valorilor umane in serviciul ce
lor măi largi mase. Ar fi pa. 
sionantă o istorie 
din punct de vedere 
a destinului culturii 
siste de-a lungul veacurilor.” Ar 
fi o istorie a unor înspăimîntă. 
toare avataruri ale oamenilor de 
cultură înaintată în societățile și 
evurile dominate de exploatare. 
Și în același timp, o istorie a fe
ricirii de a crea in timpul regi
mului socialist. Mă voi limita 
pentru exemplificarea abnegației 
cu care au creat in vremuri de 
obidă marile avuții lăsate poste
rității de cărturarii martiri, la 
cîteva nume ocupînd astăzi, în 
complexul culturii progresiste un 
loc de frunte.

Destinul vitreg al culturii, sub 
dominația lumii exploatatoare a 
primit o povară în plus, prin în
săși înțelegerea care a fost a- 
cordată noțiunii de cultură. Ca
racteristic spiritualității reacțio
nare este conceptul aristocratic 
cu privire la cultură, în virtutea 
căruia fenomenul cultural ar fi 
un produs exclusiv al unei elite 
restrinse, care nu are nimic co
mun cu masa poporului, lipsită 
— în perspectiva acestei concep
ții — de virtuți creatoare. In 
plus cultura nu trebuia să aibă 
o finalitate sau utilitate precisă, 
spuneau ei, ci trebuie să fie un 
divertisment pentru alungarea 
plictisului claselor exploatatoare 
și avute.

O figură domină gîndirea re. 
acționară, cu privire la cultură, 
a secolului nostru. Este filozoful 
german Oswald Spengler, pre. 
cursor al ideologiei hîtleriste și 
pe care fascismul l-a promovat 
la rangul de gânditor al elitei 
secolului. Spengler, în lucrarea 
sa fundamentală „Declinul Occi
dentului“, face o netă distincție 
între masă sau plebe, cum spune 
el, șî elită, aristocrația spiritua
lă. Masa, poporul, sînt caracteri
zate r- după el — prin neputin. 
ța de a se ridica la înălțimea 
speculațiilor filozofice, din cauza 
unei continue înclinații către 
practic și cotidian.

In același timp, un discipol po
litic al Iui Spengler, faimosul 
Goering, a sintetizat practic filo, 
zofia maestrului, urlînd în fața 
întregii lumi: „Cînd aud de cul
tură, îmi vine să trag cu pisto
lul 1".

Spengler a murit în 1936, fas. 
cismul a fost infrînt pe câmpurile 
însingerate ale Europei, ceva 
mai tîrziu, dar viziunea spengle- 
riană a culturii continuă să do. 
mine ideologia reacționară a Oc
cidentului. In locul lui Spengler 
a apărut, de exemplu, Arnold J. 
Toynbee, spenglerul Angliei și 
al ideologiei imperialismului în 
general, care și el susține ideea 
unei minorități creatoare de va
lori (elita) și a unei mase iner
te. Exemple ale unei astfel de 
gindiri denaturate, pot fi multi
plicate la nivejul culturii des
compuse a Occidentului.

Ion Viiner

alcătuită 
marxist 
progre.

genii 
pur și 
boală,

număr impresionant de 
ale umanității zdrobite 
simplu de mizerie și 
terminîndu-și viața și activitatea 
creatoare la virsta tinereții. 
Keats, marele poet ai Angliei, 
moare la 26 de ani, Novalis, ge
niul întunecat al romantismului 
german, la 29 de ani, Kieist se 
sinucide la 34 de ani, Eminescu 
moare în ospiciu și mizerie îna
inte de 40 de ani. Și nu am o- 
ferit decît citeva nume, dintr.o 
multitudine. Heine, luminosul ro- 
mantio german, lăsînd la o parte 
sarcasmul său obișnuit, exclama 
cu durere în însemnările sale 
terare: „Ce înspăimîntător 
blestemat destin urmărește 
poeții germani 1“.

Impresionant este strigătul 
tetic pe care Balzac il adresează 
întregii lumi creatoare, prin „E- 
pistola către scriitorii Franței se
colului al XlX.lea", în noiembrie 
1834: „In nici o epocă — scrie 
el — artistul nu a fost mai pu
țin protejat; nici un secol nu a 
avut mase mai inteligente ; în 
nici un timp gîndirea nu a fost 
atît de puternică și niciodată ar
tistul nu a contat mai puțin, ca 
individ“.

Mai trebuie să amintesc soar
ta amară a poeților și scriitori
lor romînî din trecut ? Un Pincio 
mort la 27 de ani și Traian De- 
metrescu la 33, un Cerna dispă
rut dintre cei vii la 32 de ani și 
Iosif la 38, Sahia mort la 29 de 
ani etc.

Neculuță, poetul muncitor, care 
simțea totul cu sensibilitatea u- 
nui revoltat împotriva orînduirii 
burgheze, îi împărtășea unui prie
ten drama sa, drama oricărui 
poet sau artist romîn în epoca 
tragică a exploatării omului de 
către om : „Știi cîte versuri mi.au 
furat mizerabilii ăștia 1 Hoți de 
muncă, hoți “de iubire; dar cînd 
mă gîndesc că nesimțitorii ăștia 
ne fură și simțirile, furîndti-ne 
timpul în care le.am putea da 
viață, asta mă revoltă la nebu
nie I".

va
în

li-

pe

pa.

Care a fost soarta creatori
lor de bunuri spirituale, 
sub dominația „elitelor“ 

exploatatoare ? Dacă ne.am limi
ta numai la istoria romantis
mului și a marilor creatori 
romantici, avem în fața ochilor 
un tablou înspăimîntător. Un

Ce a oferit socialismul crea
torului de valori culturale 
este practic incalculabil. 

In primul rînd demnitatea de om 
util oameniior, de reprezentant al 
unei gîndiri colective populare, 
un loc de frunte într.o patrie 
nouă, a celor ce muncesc.

Incalculabilă este și suma e- 
forturilor făcute de partidul nos
tru pentru creatorul de bunuri 
spirituale. Faptul de a-1 fi dă
ruit, prin îndrumarea de partid, 
sensibilității și aspirațiilor unui 
întreg popor, de a-1 fi înarmat 
cu luciditatea gîndirii marxist- 
leniniste, singura în stare să ofe
re eficiență talentului nativ, de 
a-1 fi făcut exponent, prin arta 
lui, al năzuințelor nobile ale u. 
nei întregi colectivități, de a-1 în
conjura cu dragoste șj perma
nentă grijă părintească, consti. 
tuie o revoluție în istoria cultu. 
rii romînești.

De aceea nu pot uita momen
tul emoționant în care la primul 
Congres al Scriitorilor din R.P. 
Romînă, maestrul Mihail Sado, 
veanu, geniul incontestabil al 
prozei contemporane romînești, 
creator al unei opere de valoare 
universală, a rostit cuvîntul său 
de salut: „Mulțumesc din inimă

și cuprins de o profundă emoție, 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
fuvernului democrat, că în anii 

estui de înaintați ai vieții mele 
am ajuns să văd aceste reali
zări pe care altădată nu le pu
team nici visa“.

Același lucru îl dovedește de 
asemenea și cinstea care i-a fă. 
cut-o N. S. Hrușciov marelui 
scriitor al timpurilor noastre, 
Mihail Șolohov, invitindu-l ca pe 
un tovarăș demn, ca pe un re
prezentant eminent al geniului 
creator al poporului sovietic în 
călătoria sa în S.U.A. care 
rămîne fără doar și poate
istorie prin contribuția pe care 
a adus.o la cauza păcii, in zilele 
noastre, în țările socialiste, 
cultura șj intelectualii legați de 
popor se bucură de o minunată 
prețuire la care nici n.ar fi în
drăznit să viseze creatorii nă- 
păstuiți ai trecutului.

In puternic contrast cu ati
tudinea aristocratică a cla. 
selor exploatatoare față de 

cultură, cît de luminoasă apare 
pasiunea pentru fenomenul cul
tural înaintat, a celor ce muncesc, 
sintetizată în zeci de texte celebre 
ale clasicilor marxism.leninismu- 
lui I Lenin în „Sarcinile Uniuni
lor Tineretului“ lega în mod di
rect nobila calitate de luptător 
revoluționar, de un înalt nivel 
de cultură: „Numai atunci 
poți deveni comunist — spunea 
el — cînd îți îmbogățești mintea 
prin cunoașterea tezaurului de 
cunoștințe pe care le-a adunat 
omenirea". Socialismul nu este 
numai orînduirea lipsită de ex
ploatarea omului de către om, 
dar prin acest fapt revoluționar, 
socialismul este în același timp 
un tip de societate avînd cultul 
marilor valori intelectuale. Dis
pariția analfabetismului în lu
mea socialismului este desigur, 
una din marile realizări ale orîn
duirii de tip nou. Dar nu 
numai aceasta îndrituie superio
ritatea socialismului asupra ca
pitalismului. Saltul calitativ con
stă, cred, în uriașa difuzare a 
culturii înaintate în masa largă 
a poporului, în formarea unui 
număr imens de cercetători și 
specialiști de mare valoare în 
diferitele domenii de activitate 
intelectuală. Aici este unu! din 
numeroasele domenii în care 
lumea socialismului, avînd în 
frunte Uniunea Sovietică a între
cut în mod apreciabil capitalis
mul dovedind marele avânt al 
culturii în socialism.

PUTEȚI REZOLVA?
O problemă celebră de cîteva 

secole cere să se așeze 
9 monezi sau boabe încît 
obțină 8 rînduri, fiecare 
avînd cîte trei monezi sau

Pare curios, nu-i așa ? 
tuși este perfect posibil, 
câți 1

astfel 
să se 
rînd 

boabe. 
Și to- 
încer*

1 la 13, astfel ca suma în lungul 
fiecărei drepte care trece prin

institut de 
din R. P. 
să obțină

vechiului Callatis

Electrostalmul 
va înlocui ochii 

orbilor
Academicianul Stankewicz de 

la Academia de Științe Medi
cale din Szczecin a construit 
un aparat, după proiectul pro
fesorului Kuliszevski, de la In
stitutul Politehnic din Wroclaw. 
Undele iradiate de aparat sînt 
reflectate de obiectele întîlnite 
și exercită o anumită presiune 
asupra ochilor persoanei care 
îl poartă. Astfel aparatul dă 
posibilitatea orbilor să deose
bească forma, distanța și chiar 
culoarea unui anumit obiect 
Superioritatea aparatului polo
nez constă în aceea că este a- 
limentat de curent produs de 
un mic acumulator portativ.

Lucrătorii unui 
experiențe agricole 
Ungară au reușit 
anul acesta aproape 100.000 de 
noi specii de hibrizi de cartofi. 
In cursul selecționării pro
blema cea mai dificilă a con
stituit-o lupta împotriva diferi
telor maladii ale cartofului. 
Gercetătorii au elaborat un pro
cedeu nou pentru protejarea 
plantei. Acest procedeu constă 

pulverizarea cu penicilină și 
a dat rezultate foarte bune.

în 
el

Posibilitatea 
fotografierii 

sistemului de cir 
culație a sîngelui

Lucrătorii de la institutul 
cehoslovac pentru boli cardio
vasculare au elaborat o nouă 
metodă de examinare a venelor 
și arterelor cu ajutorul raze
lor X. Ei introduc în sînge o 
substanță specială de contrast 
care face posibilă obținerea 
unor clișee clare. Un dispozitiv 
fotografic de înaltă precizie în
registrează o imagine pe secun
dă., în timp ce masa pe care 
se află pacientul se mișcă au
tomat. Noul aparat permite ast
fel fotografierea întregului sis
tem de circulație a sîngelui.

La grădina botanică din Gluj se găsesc plante acvatice pe frun
zele cărora se poate pune o greutate de 46 kg.

© Primul monument ridicat la 
Moscova a fost statuia lui Minin 
și Pojarski situată în Piața Ro
șie. Monumentul a fost turnat 
din bronz după proiectul sculp
torului Majtos, iar în 1818 a 
fost așezat pe un postament de 
granit.

© în depozitul unui muzeu 
din Grecia, unde erau îngrămă
dite diferite obiecte „inutile'

Un dulap muzical compus din radio, pikup, magnetofon construit în R. Cehoslovacă.^

fost descoperit un aparat confec
ționat din alamă datând din anul 
65 î.e.n. Din gravurile executate 
pe acest aparat reiese că el era 
folosit pentru calcularea orbite
lor planetelor.

© O cooperativă din Varșovia 
a produs un costum ignifug cu 
care pompierii pot lucra aproxi
mativ 5 minute, la o temperatură 
de 1.200 grade. Costumul este 
confecționat dintr-o țesătură spe
cială care reflectă razele infra- 
roșii.

© După perfecționarea transis- 
torilor, cea mai mică și mai ief
tină sursă de energie, aparatele 
de radio de buzunar devin din 
ce în ce mai căutate. O deficien
ță a lor consta pînă acum în a- 
ceea că nu recepțiojiaji decît emi
siunile pe unde medii și lungi. 
Un grup de cercetători au 
creat un dispozitiv pentru in
tensificarea undelor scurte și 
ultrascurte, permițînd construi
rea pe baza acestor unde a unui 
aparat cît un degetar.

© Cele mai mari păsări 
au existat pe pămînt au 
păsările — elefanți care au 
pe insula Madagascar și
aveau o greutate de 440 kg, pa
sărea Dinormis, care trăia în 
Noua Zeelandă avea o greutate de 
240 kg. și pasărea — cămilă, 
care trăiește și astăzi în Austra
lia, cîntărește 120 kg. Primele 
două au dispărut nu de mult 
fiind omorîte de localnici.

© Potrivit datelor U.N.E.S.C.O. 
în prezent în întreaga lume se 
publică anuar aproximativ 
13.000.000 pagini de literatură 
științifică originală. Sînt editate 
peste 20.000 de publicații știin
țifice, la care se adaugă în per
manență altele noi.

care 
jost 

trăit 
care

Tainele monumentelor

Mărturii scrise din vremuri 
mult îndepărtate spun că acum 
2.500 de ani, coloniști greci ve- 
niți din Heracleea Pontică, au 
întemeiat, pe locul Mangaliei de 
astăzi cetatea Callatis.

Cercetările și in general des
coperirile arheologice făcute în 
decursul timpului vin să confir
me și să completeze știrile refe
ritoare la istoria orașului Calla- 
tis.

Ruinele vechii cetăți Callatis 
se află acum sub Mangalia de 
astăzi și ele ocupă centrul și par
tea de est a orașului, pînă la 
marginea Mării. Lucrările de 
construcții întreprinse în toamna 
anului 1958 și în cursul anului 
1959, pentru sistematizarea și 
modernizarea orașului Mangalia, 
au prilejuit reluarea cercetărilor 
arheologice, legate de urmele a- 
șezării antice.

Rezultatele cercetărilor între, 
prinse sînt de o deosebită impor. 
tanță și ele pot fi considerate, 
prin caracterul și noutatea lor, 
ca cele mai valoroase descope
riri din domeniul arheologiei 
orînduirii sclavagiste, făcute in 
ultimii ani în țara noastră. Ele 
se referă în primul rînd la scoa
terea la iveală a unor monumen
te arhitectonice și în al doilea 
rînd la descoperirea unor 
morminte din cimitirul cetății.

In ceea ce privește prima cate
gorie de descoperiri merită să 
fie menționate aici rezultatele 
cercetărilor din colțul de nord-est 
al cetății. S-a ajuns astfel la 
descoperirea, in întregime, a 
ruinelor unui mare edîliciu, cu 
ziduri de piatră, frumos ecuarisa- 
te, păstrate pe alocuri pe o înăl
țime de circa 2 m. In centrul 
clădirii se constată mai întîi o 
curte interioară — atrium —, 
prevăzută cu canale pentru 
scurgerea apei și înconjurată de 
porticuri cu coloane de marmură. 
De o parte și de alta se văd o 
serie de încăperi cu mărimi și 
destinații diferite.

De un mare interes arheologic 
și istoric sînt descoperirile făcui?, 
în cimitirul cetății din epoca gre
cească, situat în partea de vest 
a stadionului nou construit. Din 
rîndul acestor vestigii ale trecu
tului se remarcă în mod cu totul 
deosebit, două morminte, care au

Cel de-al doilea mormînt este 
marcat de un ring de piatră, cu 
un diametru de 14 m. In centrul 
acestui cerc de piatră, colectivul 
de arheologi a identificat și apoi 
a descoperit, la o adîncime de 
1,50 m., un mormînt construit 
din blocuri mari de piatră. El era 
acoperit cu trei plăci de piatră 
de calcar, așa de fericit îmbinate 
între ele, încît n-au permis ca pă. 
mîntul să pătrundă în interior. 
In groapa mormîntului, deasupra 
capacului s-au întîlnit mai întîi 4 
vase grecești. Direct pe una din 
lespezile capacului s.au'găsit re
sturi dintr-o coroniță de bronz 
aurit, care imită cununa de lauri 
din antichitate. In mormîntul 
propriu-zis s-a dat peste un

Poate fi educata

reținut 
atît prin 
ție, cît 
inventarului lor, Deasupra lor, 
obicei cunoscut și folosit în 
antichitate, se ridica cîte o movi
lă mare de pămînt — tumul — 
cu scopul de a proteja mormin
tele respective de jefuitori.

Unul dintre cele două mormin
te prezintă o construcție de pia
tră de formă rectangulară, în in
teriorul căreia se află trei ruguri, 
locul de ardere a trei cadavre. 
Pe vetrele acestor ruguri s-au 
păstrat resturi de oase calcinate, 
cenușa rezultată de la incinerare 
și unele obiecte de metal și ce
ramică care permit datarea mor
mîntului către sfîrșitul se-c. IV. 
î.e.n.

atenția cercetătorilor, 
sistemul lor de con'strur- 
mai ales prin valoarea

memoria!
★

Introduceți în cercurile figurii 
alăturate toate cifrele

centru și în lungul fiecărei laturi 
a exagonului să fie 21.

încercați !

Cascada „Ban-Gioc de la Cao- Bang din R. D. Vietnam.

în orice acțiune a noastră, în 
îndeplinirea oricărei activități ne 
bazăm pe ceea ce am învățat 
înainte, pe cunoștințele pe care 
le-am dobîndit. De fiecare dată 
trebuie să ținem minte ceva, tre
buie să ne bazăm pe memorie. 
Dar ce înseamnă în fond „a ține 
minte“. în ce constă de fapt me
moria și care sînt condițiile de 
care depinde dezvoltarea ei ?

Memoria este un proces psihic 
de întipărire și de păstrare a 
imaginilor și cunoștințelor despre 
lucrurile și fenomenele văzute, 
învățate cîndva și care pot fi 
astfel recunoscute și reproduse. 
O serie de calități, pe care trebuie 
să le aibă o recunoaștere și o re
producere bună, ca de exemplu 
fidelitatea, promptitudinea etc. 
depind de felul în care au fost 
întipărite și păstrate impresiile.

O primă condiție a unei fixări 
temeinice este cea a concentrării 
maxime a atenției asupra mate
riei ce trebuie însușită. Fiecare 
cunoaște din experiența proprie, 
ce diferență mare este între re
zultatele obținute după o lectură 
atentă, cînd unica preocupare este 
aceea de a înțelege și a reține 
cele citite și lectura făcută, cînd 
sîntem distrați, sau ne gîndim și 
la altceva. Ne amintim ce-am ci
tit, dar vag, imprecis. Simpla re
petare a materialului citit nu 
este suficientă. Sînt cazuri cînd 
elevul după ce a citit odată lec
ția să aibă impresia că a și în
vățat-o. Dar știm din proprie ex
periență că de cele mai multe 
ori recunoașterea izolată a frag
mentelor din lecție nu implică și 
însușirea ei temeinică.

Dar este evident că nu poți fi 
atent, nu te poți concentra dacă 
ceea ce vrei să memorezi nu te

me- 
nU' 
etc. 
nu-

interesează , dacă n-ai clar scopul 
pe care-l urmărești. Iată de ce a 
învăța cu un scop bine precizat, 
care să reprezinte un țel propriu, 
constituie o condiție absolut ne
cesară unei memorări eficiente. 
Să ne închipuim că avem de în
vățat despre opera unuia dintre 
scriitorii noștri și avem de 
morat cîteva date biografice, 
mele operelor principale 
Dacă învățăm toate acestea
mai pentru că ni s a cerut, desi
gur că vom reține cîteva din 
cele învățate. Dar dacă ne inte
resează mult să cunoaștem opera 
scriitorului, învățăm mai te
meinic, stabilim diferite legă
turi cu ceea ce știm dinainte, în
cadrăm materialul în ansamblul 
cunoștințelor noastre și prin a~ 
ceasta ne asigurăm o fixare te
meinică.

Nu este de prisos să spunem 
că importanța scopului în memo
rare a fost cercetață, în mod spe
cial de psihologi, în diferite ex
perimente făcute cu 
dulți. Intr-unele din 
rimente s-a stabilit 
piu că trăinicia 
pinde în mare 
faptul dacă învățăm 
men, ce urmează 
foarte curînd, sau învățăm 
reținem cunoștințele pentru o pe
rioadă mai îndelungată. în al 
doilea caz, rezultatele sînt mult 
mai bune. De altfel, știm din ex
periență proprie, că ni se întâm
plă uneori să învățăm ceva pen
tru un examen care va fi a doua 
zi și reușim să memorăm mate
ria și să răspundem la examen. 
Dar dacă peste puțin timp ne ve
rificăm cunoștințele, constatăm 
că om reținut prea puțin.

copii și a~ 
aceste expe- 
de 

fixării 
măsură 
pentru 

să aibă

exem-
de- 

i de 
. exa- 
\ loc 
ca să

Spuneam mai sus că pentru o 
păstrare mai durabilă a urmelor 
trebuie să se stabilească cît mai 
multe legături, asociații. Pentru 
aceasta se cere însă o condiție r 
înțelegerea materialului învățat. 
Iată de pildă, învăț o lecție de 
fizică și nu înțeleg bine descrie
rea unei experiențe, nu-mi dau 
seama ce anume se demonstrea
ză prin aceasta. în acest caz 
este sigur că nu voi reuși '-o me
morez trainic. Desigur, pot învăța 
inecanic, mă pot strădui să în
locuiesc înțelegerea prin însuși
rea aproape textuală a lecției, 
ba pot chiar să-mi stabilesc anu 
mite puncte de sprijin (după v- 
liniate, după locul 
foaia din carte etc.). Toate aces
tea nu sînt însă în 
substituie înțelegerea. 
unor legături cu sens, a unor a- 
sociații logice este absolut nece
sară pentru însușirea temeinică a 
cunoștințelor. în exemplul dat, 
înțelegerea punctului de plecare 
al experienței, a etapelor ei, a 
concluziei la care se ajunge etc. 
este esențială. în felul acesta, 
avem posibilitatea să facem legă
tura cu celelalte cunoștințe și să 
le memorăm temeinic pe cele noi.

Iată încă un exemplu : învă
țăm, de pildă, despre răscoala 
țăranilor din 1907. După ce cu
noaștem lecția din manual unde 
ni se prezintă sistematic cauzele 
răscoalei, felul în care a luptat 
țărănimea exploatată din țara 
noastră împotriva orînduirii bur- 
ghezo-moșierești putem afla multe 
lucruri despre acest eveniment 
din literatura noastră, din ro
manul cu același nume al lui Re- 
breanu, din volumul lui Tudor 
Arghezi și din alte cărți. Este si-

ocupat pe

măsură să 
Stabilirea

gur că în felul acesta se formea
ză legături trainice între toate 
datele pe care le-am aflat despre 
perioada care ne interesează și 
memorarea va fi de durată.

Dar cum rămîne cu uitarea? 
Este știut că în memorie nu se 
păstrează tot ce am auzit, văzut, 
citit. Aceasta nu este posibil și, 
intr-o anumită măsură, nici ne
cesar. Este important să păstrăm 
în memorie esențialul, nu deta
liile. Se înțelege că noi luptăm 
împotriva uitării, căutăm să me
morăm cît mai mult, dar nu 
acordăm aceeași valoare tuturor 
elementelor. Pe noi ne interesea
ză să memorăm în primul rînd 
ideile, faptele principale pe baza 
înțelegerii lor. Numai în legătură 
cu aceasta are rost și reținerea 
detaliilor, care se grupează în 
jurul ideilor principale. O memo
rie, temeinică implică astfel tot
deauna putința de a discerne 
principalul de amănunt.

Memorarea cere repetiție. Prin
cipalul mijloc de luptă împotri
va uitării este repetiția. Orice 
cunoștință care nu este fixată 
prin repetări se uită treptat. Nu
mărul repetițiilor necesare de
pinde de mulți factori : de con
ținutul materialului, de capacita
tea de cunoaștere etc. Nu despre 
aceasta vom vorbi aci, ci de unele 
condiții pe care trebuie să le 
îndeplinească repetiția, despre 
metodele de repetare. De la în
ceput trebuie spus că cel mai bun 
mijloc de a repeta este acela de 
a reproduce materialul cu cuvin
te proprii. Nu trebuie să ne 
mulțumim niciodată numai cu 
recunoașterea. Ne putem astfel 
înșela, să reținem în mod super
ficial și să avem impresia că am

memorat temeinic. Reproducerea 
materialului face apel exclusiv 
la cunoștințele proprii, le veri
fică temeinic și le adîncește. Și 
încă ceva. Cînd repetăm, trebuie 
să avem în vedere că repetiția 
ne oferă prilejul să înțelegem 
mai bine ceea ce am fixat. Re
producerea constituie ea însăși o 
fixare și noi o putem folosi pen
tru același material, ea consti
tuind în felul acesta o verificare 
proprie a cunoștințelor 
rate.
petat prea mult, impărțim ma
teria
stă distribuție trebuie făcută după 
criteriul legăturii logice dintre 
părți.

Unii obișnuiesc să împartă ma
teria pe care o au de repetat pe 
pagini : azi repetă de la pagina 
10 pînă la 30 și mîine de la 30 
la 50. Nu este bine așa. Trebuie 
să distribuim materia după con
ținut, nu după pagini. De exemplu: 
dacă repetăm la biologie despre 
teoriile evoluționiste, putem re
peta întîi, să zicem. pînă la 
Darwin și apoi să învățăm despre 
darwinism. Avem astfel posibili
tatea să facem comparație între 
diferitele teorii, ceea ce este deo
sebit de util pentru însușirea lec
țiilor.

Biografii multor oameni de 
seamă consemnează memoria ex
cepțională care-i caracteriza. Ma
joritatea acestor biografii men
ționează în mod deosebit că în 
cele mai multe cazuri nu este 
vorba de anumite aptitudini 
înnăscute ci despre exersare ca 
factor hotărîlor în dobîndirea u- 
nor capacități de memorizare pu
ternice.

Asist, univ. D. MACADZ1OB

menio-
Iar dacă avem de re-

pe fragmente. Dar acea-

schelet omenesc, întins pe spate, 
orientat est-vest, ale cărui oase 
se aflau într-o proastă stare de 
conservare. In regiunea capului 
s-au găsit fragmente dintr-o altă 
coroniță, similară cu cea apărută 
pe capac.

Peste mîna dreaptă a scheletu
lui și acest lucru reprezintă o 
descoperire cu totul nouă, s-au 
păstrat fragmente dintr-un papi
rus scris în limba greacă. S-au 
putut identifica pe loc numai 
cîteva litere. Starea lui de con
servare, neașteptat de slabă, ca 
și faptul că el fusese așezat aco
lo sub formă de sul, sînt moti
vele care n-au îngăduit să se ci
tească mai mult. Ridicarea lui 
din mormînt a constituit o pro
blemă deosebit de dificită, întru- 
cît nu permitea nici cea mai u- 
șoară atingere. Pentru aceasta a 
fost nevoie să se facă apel la un 
specialist străin. Academia de 
Științe a U.R.S.S., răspuuzind 
dorinței noastre, a trimis pe prof. 
M. A. 'Aleksandrovski, șeful sec
ției de restaurări de la Muzeul 
A. S. Pușkin din Moscova, care, 
prin pulverizarea unor soluții 
chimice speciale asupra papiru
sului, a reușit să scoată și să 
transporte valorosul document. 
După această operație papirusul 
a fost trimis la Moscova, unde 
în laboratoare speciale, urmează 
șă fie reconstituit, derulat și pus 
astfel în situația de a putea fi • 
descifrat. Importanța, deocamda
tă, a prețiosului document constă 
în aceea că el reprezintă prima 
descoperire de acest fel făcută 
pînă acum în țara noastră.

Vechimea lui, ca dealtfel și a 
întregului mormînt, este fixată 
destul de exact, de ceramica gre
cească amintită, care se datează 
la sfîrșitul sec. IV î.e.n.

In legătură cu identificarea 
personajului înmormîntat, pînă la 
cunoașterea celor cuprinse în 
papirus, nu se pot face decît pre
supuneri. Personajul în discuție 
este sigur un grec de origină, 
locuitor al cetății Callatis. Pre
zența celor două coronițe de 
bronz, papirusul și construcția 
somptuoasă și costisitoare a 
mormîntului ne face să credem 
că avem de.a face sau cu un per. 
sonaj de seamă și în acest caz 
papirusul trebuie să conțină un 
decret al cetății unde să fie înși
rate onorurile acordate acestuia, 
sau mai degrabă un literat, și a. 
tunci va trebui să ne așteptăm ca 
documentul să ne dezvăluie una 
din principalele opere ale scriito. 
rului. Și într-un caz și in celălalt 
interesul pe care-l trezește a- 
ceastă descoperire în rîndul cer
cetătorilor rămîne neschimbat 
Descifrarea lui, chiar și parțială 
va arunca o nouă rază de lumină 
asupra trecutului îndepărtat al 
țării noastre, în general, și asu
pra isteriei Gallatisului în spe-

6. PREDA 
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ZIUA PETROLISTULUI
O BIOGRAFIE

CARA CTERISTICĂ

(Urmare din pag. l-a) 

dustria petroliferă este cu circa 
40 la sută mai mare fată de 
anul 1955.

Pentru viața nouă pe care o 
trăiesc, pentru fericirea de a se 
bucura din plin de roadele 
muncii lor, petroliștii mulțumesc 
partidului care i-a condus în 
lupta pentru doborîrea jugului 
exploatării și îi conduce pe ca
isa făuririi socialismului. Deta
șament încercat al clasei noa
stre muncitoare, petroliștii conți, 
nuă astBsi, în condițiile con
struirii socialismului, tradițiile 
eroice, de abnegație iri lupta 
pentru cauza clasei muncitoare. 
Petroliștii muncesc cu rîvnă 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid. Astfel, în pri
mele 9 luni ale acestui an sar
cinile de plan pe întreaga ra
mură petroliferă au fost înde
plinite și depășite. Petroliștii au 
extras în această perioadă 
47.523 tone țiței peste plan și 
au produs în plus 41.166 tone 
de produse albe, aproape 18.000 
tone uleiuri și peste 3.900 tone 
de gaze lichefiate. Colectivele 
întreprinderilor de foraj au 
realizat în acest an un volum 
sporit de lucrări cheltuind cu 
circa 90 milioane lei mai puțin 
față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut.

Tinerii petroliști — care con
stituie un însemnat procent din 
numănul total al muncitorilor— 
aduc un aport prețios la obți
nerea de succese în producție. 
Astfel brigăzile de tineret de la 
Băbeni, regiunea Pitești, au a. 
tins viteza de foraj pînă la 
1.440 m. granic lună, iar tinerii 
din brigada de la sonda 418, In. 
treprinderea de foraj Ploești, au 
depășit viteza de foraj cu 49 la 
sută. In ziua de 24 septembrie 
secțiile de tineret ale instala
țiilor de deparafinare de la Ra. 
finărla nr. 3 Teleajen au rapor- 
tat realizarea planului pe în
treaga lună la toți indicii; în
deplinirea planului cu 6 zile îna
inte de termen a permis obți
nerea de ulei peste plan în va
loare de peste un milion și ju
mătate lei.

După cum se știe, plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958 a criticat unele rămîneri în 
urmă în industria petroliferă, 
a supus unei critici ascuțite 
unele deficiențe privind slaba 
folosire a mașinilor și instala
țiilor în industria petroliferă, 
lipsa de spirit gospodăresc în 
utilizarea materialelor, sculelor, 
combustibilului care au menți
nut prețul de cost ai producției 
și îndeosebi al forajului la un 
nivel ridicat.

Ministerul Industriei Petrolu
lui și Chimiei și trusturile pe
trolifere au fost — așa cum se 
și cuvenea — aspru criticate 
pentru neurmărirea eficacității 
investițiilor făcute la înzes
trarea industriei petrolifere cu 

Acum sase ani, plecat dintr.un sat vecin cu Buzăul, am ajuns 
la Lucăcești. Gîndeam să mă fac petrolist. Dar prima sondă pe 
care am văzut-o înălțată pînă la cer m.a uimit.

Și.am crezut că n.am să dezleg niciodată tainele unui aseme
nea uriaș.

1 împreună cu alți băieți veniț! din cuprinsul țării, am început 
să învăț la școala profesională. Muncitori mai în vîrstă, das. 

căli mai buni, vegheau să cuprindem cu mintea cit mai multe cu. 
noștințe, vegheau să cuprindem cu inima cît mai multă dragoste 
și pasiune pentru viitoarea noastră meserie.

2 Iubeam orele practice. Machete nenumărate dădeau viață 
cunoștințelor teoretice. Ne reaminteau anii de lacomă exploa

tare burghezo.moșierească, anii sondelor primitive, anii mizeriei 
crunte a muncitorilor petroliști.

eț Iată-mă petrolist. Pun mîna pe sondă cu grijă. Trebuie s-o 
J păzim. Să.i păzim sănătatea. Trăinicia. Îmi place s-o repar.

S-o.nsănătoșesc. Nu e treabă ușoară. Dar cînd știi pentru ce mun. 
cești, cînd ‘trudești pentru întregul popor, cu întregul popor, după 
cuvîntul partidului, munca, oricîtă încordare ți-ar cere, îți bucură 
sufletul. ,4 Uneori cînd mă întorc acasă, privesc pe drumul meu, frumu

sețea Lucăceștilor. In urmă cu cîțiva ani, se bucurau de căl
dura soarelui nu ferestrele blocurilor moderne, ci buruienile pă- 
mînturilor aspre. Lucăceștii, orașul nou, orașul tînăr, a crescut 
spre bucuria oamenilor, nespus de repede.

Am crescut odată cu el și vom crește și de-acum înainte, îm
preună.

5 Prietena mea este și ea sondortță. Multe după-amieze le pe
trecem împreună. Biblioteca sau sala de cinematograf a clu

bului „Mihail Eminescu" — gazde bune — ne primesc ca pe 
itîția alți tineri, cu toată ospitalitatea. Cărțile și filmele cu lu
nea minunată a eroilor lor a ajuns să ne trebuiască ca aerul...

6 Prietenul meu Aurel Țaga, și-a cumpărat televizor. Pe aco
perișurile blocurilor muncitorești, în armata antenelor, s-a 

nai aliniat încă una. Ne grăbim să devenim cît mai curind tele- 
pectatori.

7 în fiecare seară îmi las răgaz pentru învățătură. Nu mai port 
în suflet teama de acum șase ani că n-arh să dezleg niciodată 

toate tainele sondei. Dar mai sînt multe lucruri pe care trebuie 
să le aflu. Fără ele mă simt încă sărac... Organizația de partid 
m-a îndrumat către liceul seral pe care mi-am promis să.l termin 
cu bine...

8 Fotografia asta am trimis-o acasă, părinților mei, să arate
Ia oameni cum Vasile Tabără, fiul lor, ca atîția alți tineri, 

îacă muncește bine la sondă, cîștigă bine și trăiește bine.

ț

utilaj modern, pentru opririle la 
forajul de exploatare care duc 
la pagube nejustificate și la ri
dicarea prețului de cost. In lup
ta pentru lichidarea acestor fe
nomene negative, pentru înlătu
rarea pagubelor nejustificate și 
reducerea prețului de cost la fo
raj s-au obținut rezultate im
portante. Trebuie spus insă că 
deși în acest an industria noa
stră petroliferă a obținut succe. 
se însemnate există încă mari 
rezerve de creștere a producției 
și productivității muncii, de re
ducere a prețului de cost Tre
buie extinse metodele înaintate 
de foraj, asigurîndu-se ca toate 
întreprinderile să folosească 
cele mai mari viteze de foraj. 
Trebuie micșorați la minimum 
timpii neproductivi, prevenindu- 
se opririle neplanificate ale ma
șinilor și instalațiilor. In secto
rul extracției trebuie dată o mai 
mare atenție extinderii metode
lor de lucru înaintate care duc 
la creșterea debitului sondelor 
și a perioadei de erupție natu
rală. în rafinării poate și tre
buie să fie obținută o reducere 
substanțială a pierderilor din 
instalații, asigurîndu-se func
ționarea continuă și cu randa
mente optime a tuturor instala
țiilor, mărindti-se totodată pro
centul de produse albe, îmbună- 
tățindu-se calitatea petrolului și 
motorinelor. O mai mare aten
ție trebuie acordată reducerii 
continue a consumurilor speci. 
fice; în acest scop trebuie stu. 
diată mai temeinic și răspîndită 
mai larg experiența muncitorilor 
și brigăzilor care lucrează cu 
consumuri specifice reduse.

In lupta pentru obținerea de 
rezultate din' ce în ce mai bune 
în industria noastră petroliferă, 
în vederea reducerii sistematice, 
substanțiale a prețului de cost, 
un aport însemnat pot să-l adu
că și pe mai departe, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
organizațiile U.T.M. din schele 
și rafinării.

Organizîndu-și mereu mai te
meinic munca, folosind mai bine 
mașinile și utilajele, utemiștii, 
brigăzile utemiste de producție 
pot aduce și în viitor o contri
buție însemnată la îndeplinirea 
sarcinilor ce stau în fața indus
triei noastre petrolifere. Un în
semnat aport îl pot aduce și pe 
viitor organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, în extinderea metodelor 
și inițiativelor bune de muncă, 
precum și în continua ridicare 
a calificării tinerilor petroliști. 
Cadrele de ingineri și tehnicieni 
au datoria să sprijine califi
carea tinerilor, să-i ajute mai 
temeinic să-și însușească tehni
ca înaintată.

De „Ziua petrolistului“ petro
liștii își exprimă hotărîrea de a 
obține noi succese în muncă, pe 
drumul arătat de partid, dru
mul înfloririi patriei, al crește
rii bunăstării oamenilor muncii. 

Primirea de către vice
președintele Consiliului 

de Miniștri 
al R. P. Romîne, 

Atanase Joja, a vice
președintelui Academiei 

Germane de Șiiinje, 
prof. dr. W Steinitz
Sîmbătă 10 octombrie 1959, vi

cepreședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne. Atanase 
Joja, a primit la Consiliul de 
Miniștri pe vicepreședintele Aca
demiei Germane de Științe, prof. 
dr. Wolfgang Steinitz, cu care 
a avut o convorbire cordială.

(Agerpres)

Semnarea planului 
de colaborare științifică 

intre Academia
R. P. Romîne și Academia 

Germană de Științe
în vederea dezvoltării legături

lor științifice dintre Academia 
R.P. Romîne și Academia Ger
mană de Științe din Berlin, sini- 
bătă a avut loc la Academia R.P. 
Romîne semnarea planului de 
colaborare științifică intre cele 
două academii pe anii 1960— 
1962.

Conform planului, ambele aca
demii vor colabora și își vor 
acorda reciproc sprijinul nece
sar pentru studiul problemelor 
științifice de interes comun.

Cele două academii vor pro
mova schimburi de experiență în
tre organizațiile de sub tutela 
lor, cît și între diferiți colabo
ratori și vor sprijini stabilirea 
de contacte directe între unită
țile științifice similare ale celor 
două părți.

De asemenea, ele se vor spri
jini în procurarea de literatură, 
microfilme, instrumente și apa
rate științifice.

La festivitatea semnării au fost 
de față membrii delegației Aca
demiei Germane de Științe din 
Berlin în frunte cu prof. dr. 
Wolfgang Steinitz, vicepreședinte 
al Academiei Germane de științe, 
iar din partea Academiei R. P. 
Romîne, acad. I. S. Gheorghiu, 
vicepreședinte al Academiei R.P. 
Romîne, membri ai Prezidiului 
Academiei R.P. Romîne. Acade
micieni și membrii corespondenți 
ai Academiei R.P. Romîne pre
cum și reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

Au participat de asemenea 
Wilhelm Bick, ambasadorul R.D. 
Germane la București, și alți 
membri ai ambasadei.

Planul de colaborare științifică 
a fost semnat de acad. 1..S. Gheor
ghiu, din partea Academiei R.P. 
Romîne și de prof. W. Steinitz, 
din partea Academiei Germane 
de Științe, care după semnare au 
rostit scurte cuvîntări în care au 
arătat importanța semnării a- 
cestui plan.

Sîmbătă, pe stadionul* Tinere
tului din Capitală au început în
trecerile finale ale campionatului 
republican de oină pe anul 1959.

Pentru cucerirea titlului de 
campioană în sportul nostru na
țional își dispută întîietatea 6 din 
cele mai bune echipe din țară.

In prima zi de concurs echipa 
Dinamo IV Băneasa, dovedin- 
du-se foarte 'bine pregătită a cîș- 
tigat toate cele trei întîlniri sus
ținute. O comportare bună a a- 
vut și formația „Avîntul“ 
Curcani (regiunea București) 
care a obținut două victorii: 
17-15 cu Știința București, și 22-3 
cu C.F.R. Sibiu. După prima zi 
de întreceri, pe primul loc în cla
sament se găsește formația Di
namo IV Băneasa urmată de 
„Avîntul“ Curcan:.

întrecerile continuă1 azi înce- 
pînd de la ora 9.

★
• Campionatul u^jonal de fot

bal are un nou lider : echipa 
Lokomotiv Moscova, care a între
cut cu 2-0 pe teren propriu for
mația Skvo Rostov pe Don. Fot
baliștii de la Lokomotiv au tota
lizat 24 de puncte din 18 me
ciuri — 10 victorii, 4 meciuri 
nule și 4 infrîngeri. Totuși, po
ziția cea mai bună și șanse mari 
de a concura la titlu are echipa 
Dinamo Moscova clasată pe locul 
doi cu 23 de puncte din 15 în
tâlniri. Dinamoviștii au obținut 
pînă. acum 10 victorii, au ter
minal 3 meciuri la egalitate și 
au pierdut două. Pe locul trei 
se află echipa Dinamo Tbilisi cu 
19 puncte din 17 jocuri.

(Agerpres)

Numeroase 
manifestări artistice
Zs Zudwl Lunii prieteniei ro- 

niîiity-aevtâlice, țara noastră are 
cq *mprți numeroși artiști din 
Uniunea Sovietică. Seară de sea
ră, în sala Ateneului R. P. Ro
mîne se succed recitaluri și con
certe la care își dau concursul 
reprezentanți de seamă ai școlii 
muzicale sovietice. Mulți bucu- 
reșteni iubitori de muzică au 
aplaudat cu căldură pe pianistul 
Emil Ghilels, pe violoniștii Leo- 
nid Kogan și Elisabeta Ghilels, 
pe violoncelistul Mstislav Rostro- 
povici.. în același timp sînt oas
peții țării noastre compozitorii 
sovietici Vano Muradeli și Iuri 
Miliutin.

De asemenea, sînt așteptați să 
sosească în curind și alți muzi
cieni din Uniunea Sovietică : so
prana Rai sa Serghienko și bari
tonul Igor Sorokin care vor 
apare în mai multe spectacole 
de operă la București și Cluj. In 
a doua jumătate a lunii, violon
celistul sovietic Sviatoslav Knu- 
șevițki va fi solistul unor con
certe la București, Cluj și Iași 
și va susține cîte un recital la 
București și Orașul Stalin.

Un mare eveniment în viața 
noastră artistică îl va constitui 
turneul teatrului de dramă „Mos- 
soviet“ din Moscova care va pri
lejui spectatorilor din țara noa
stră reîntâlnirea cu valorosul co
lectiv teatral sovietic în frunte 
cu artiștii Vera Marețkaia, Ni-

La clubul „Metalul“ din Cluj, membrii echipei de dansuri se 
pregătesc pentru un nou spectacol.

înaltul umanism 
al filmului sovietic

(Urmare din pag. l-a) 

talului, cinematograful este fo
losit adeseori împotriva oameni
lor, împotriva păcii și libertății 
popoarelor. îmi amintesc ce ne 
povestea marele regizor sovietic. 
Gherasimov care ne vorbea despre 
un film pe care-l văzuse la Vie- 
na. Acolo un tînăr din Germania 
Occidentală a prezentat un film 
care s-a bucurat de la început 
de fluierăturile și protestele spec
tatorilor. Tînărul încerca să se 
scuze arătând că el face parte 
din „actuala generație“ care este 
compusă din „sceptici” și „pesi
miști“. Publicul nu voia să cu
noască of urile „scepticilor” și ale 
„pesimiștilor“ ci voia un film care 
să aducă o rezolvare optimistă a 
problemelor celor mai de seamă 
ale contemporaneității.

Adevărata idee care caracteri
zează epoca noastră nu este pe
simismul ci minunata mișcare a 
maselor pentru progresul social, 
plină de optimism, mișcarea 
pentru pace. Filmele sovietice 
cîntă frumusețea vieții, bucuria 
de a trăi, de a construi tot ce e 
nobil și frumos pentru om. Fil
mul sovietic răspunde din plin 
acestei cerințe.

Priviți de pildă „Poemul mă
rii“, adevăratul poem al omului 
comunist stăpîn pe natură, plin 
de încredere în viitor. Am văzut

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

kolai Mordvinov, Rostislav Pliatt, 
cu regizorul Iuri Zavadski și alți 
artiști de seamă. Cele patru piese 
pe care artiștii sovietici le vor 
prezenta in turneul lor : „Bătă
lia în marș“ după romanul Ga- 
linei Nikolaeva „Zări necuprin
se“ de Nikolai Virta, „Nevestele 
vesele din Windsor“ de Shakes- 
peare, „Mascarada“ de Lermon- 
tov sînt așteptate cu mare inte
res de publicul romînesc.

Concertul Filarmonicii 
de Stat 

„George Enescu"
Concertul de sîmbătă seara de 

la Ateneul R. P. Romîne, dat in 
cadrul Lunii prieteniei romino- 
sovietice de Orchestra simfonică 
a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“, dirijată de Mireea Ba- 
sarab, a prilejuit amatorilor de 
muzică din București, revederea 
cunoscutului violoncelist sovietic 
Mstislav Rostropovici.

După execuția rapsodiei core
grafice „înfrățire“, de Paul Con. 
stantinescu, Mstislav Rostropo
vici a interpretat Concertul pen
tru violoncel și orchestră de 
Saint.Saens și Variațiuni pe o 
temă rococo pentru violoncel și 
orchestră de Ceafkovski.

La cererea insistentă a publi
cului, violoncelistul sovietic a 
executat Sarabanda de Bach.

In încheiere a fost interpre. 
tată Simfonia V-a de Prokbtiev.

Concertul s.a bucurat de calda 
apreciere a publicului, care a a.

cît de apreciată este arta lui 
Dovjenko peste hotare dar m-a 
emoționat cit de iubit este el și 
la el în țară. Cu cită mîndrie 
vorbesc oamenii Kievului de 
Dovjenko ! Cînd treci poarta 
studioului din Kiev, pe locurile 
unde a lucrat marele regizor în
tâlnești un colț al curții plantat 
cu pomi fructiferi. Sînt sădiți de 
Dovjenko ! Acest neobosit crea
tor iubea oamenii, natura, iar 
filmele lui sînt pline de această 
dragoste înfierbîntată, de patosul 
construcției comuniste. Dar cîți 
alți maeștri ai artei cinemato
grafice nu a dat filmul sovietic ; 
Roșal, Ramon, Pîriev, Alexan
drov, Kalatozov și încă mulți 
alții sînt celebri în lurnea în
treagă ; a vorbi de fiecare în
seamnă a scrie sute și mii de 
pagini. A spune ceva care să-i 
caracterizeze pe toți ar fi : ei 
sînt realizatorii unei arte cine
matografice revoluționare pro
fund umane, realiste, însuflețită 
de mărețele idealuri comuniste. 
Realismul artei sovietice este mi
nunat căci ea vede viața în mer
sul ei continuu înainte, o pri
vește în dezvoltarea ei progre
sistă, prin ochii omului care 
iubește această lume.

lutchievici spunea că el con
cepe destinul artistului legat in- 
disolubil de cel al poporului, de 
aspirațiile poporului. Mă gîn- 

plaudat îndelung pe artistul so
vietic, rechemînau-1 de mai mul
te ori pe podium.

Noutăți literare
La miile de scrieri apărute din 

literatura rusă și sovietică, Edi
tura de stat pentru literatură și 
artă și Editura tineretului au 
adăugat, cu prilejul Lumi prie
teniei, noi volume de versuri, ro
mane, nuvele, piese de teatru a- 
parținind unor scriitori ruși și 
sovietici. Recent au ieșit de sub 
tipar romanele „Sevastopol“ de 
Al. Malîșkin, „Cu tocul inimii“ 
de A. Brodelej „Tinerețea lui 
Marx“ de G. Serebriakova, „Li
vada din stepă“ de V. Kataev, 
„Scorpionul“ de G. Matveev, „Ac
țiunea — „Primăvara in munți“ 
de A. Avdeenko, „Prețul singe- 
lui“ de M. Stelmah, „Inimă de 
mamă“ de F. Gladkov și altele. 
De asemenea, au apărut Opere 
voi. XIV de Maxim Gorki, Opere 
voi. VIII de Cehov, urmind în 
curind să apară voi. IX, și Opere 
alese voi. 111 de N. A. Nekrasov.

In curs de editare se află, 
printre altele, romanele „Cînd se 
unesc rîurile“ de P. Brovka, 
„Omul își schimbă pielea“ de B. 
Iasenski, „Skutarevski“ de L. 
Leonov, volumul de nuvele „La
cul duhurilor de munte“ de I. 
Efremov, în care sînt înfățișate 
viața fericită a oamenilor sovie
tici, munca lor eroică pentru con
struirea comunismului și apăra
rea păcii.

In Editura științifică au apă
rut numeroase lucrări de știință 
și tehnică, printre care Istoria ii- 
lozofiei voi. II, Istoria descope
ririlor geografice, etnografia con
tinentelor, Prin Taigaua Orien
tului îndepărtat.

(Agerpres)

Festivalul filmului sovietic i— 
Patria ; Pentru 100.000 de mărci 
— București, 1 Mai; Marile fa
milii — V. Alecsandri, înfrăți
rea între popoare, 23 August; 
Căsnicia Lorenz — Republica ; 
Ultima primăvară — Magheru, 
Elena Pavel; Povestea lui Ciun 
Hian — I. C. Frimu; Ultima 
aventură a lui Don Juan — Gh. 
Doja, Miorița; Nevasta mea 
cîntă — Lumina, Donca Simo; 
Submarinul „Vulturul“ — Cen
tral, Clubul „Boleslaw Bierut“ ; 
Fete de aceeași vîrstă — Vic
toria ; Pe drumurile Romîniei 
și O poveste ca în basme — 13 
Septembrie; Favoritul 13 — 
Maxim Gorki ; Program de fil
me documentare — Timpuri 
Noi; Dragoste pe note — Ti
neretului, Cultural; Aici a trăit 
Lenin — Alex. Popov ; Nevă
zut.» Necunoscut — Grivița > 

dese la realizatorii sovietici, și 
gîndul zboară departe spre culmi 
ale artei cinematografice, la 
Eisenstein. Impresionează la Ei- 
senstein felul cum și-a pus arta 
în slujba poporului, înaltele idei 
patriotice din „Ivan cel Groaz
nic“ și „Alexandr Newski”, 
profundul spirit revoluționar, 
chemarea la luptă pentru o 
viață mai bună din „Cruci
șătorul Potemkim“. Sînt trăsături 
proprii întregii arte sovietice 
care o fac atât de iubită de mase.

Iată de ce arta cinematografică 
sovietică cucerește mereu mai 
mulți admiratori ; tehnica sa este 
din cele mai moderne : cinema
tograful în relief, stereofonic, fil
mul panoramic, cinerama, circo- 
rama, sînt cunoscute publicului 
sovietic și celui de peste hotare, 
studiourile, producția este în 
plină dezvoltare, calificarea ca
drelor noi este o preocupare ma
joră.

Toți oamenii cinstiți din lume 
se bucură că cinematograful a 
găsit printre oamenii sovietici 
mîini bune, pricepute, de mari 
creatori care știu să-l folosească, 
să-l facă util omenirii ca aerul, 
ca florile, adueîndu-i mesajul de 
pace și încredere în viitorul lu
minos al lumii socialiste., Aceste 
sentimente le încercăm și noi din 
plin acum, cu prilejul Festivalul 
lui filmului sovietic.

Fotoreportaj de L. VALERIU și p. PAVE?.
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Cuvîntarea
Alexandru

BERLIN 10 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la mitingul care 
a avut loc la Uzinele de con
strucții de mașini grele „Gheorghi 
Dimitrov“ din Magdeburg cu 
prilejul vizitei delegației de par
tid și guvernamentale a R. P. 
Romîne care a participat la săr
bătorirea celei de-a 10-a aniver
sări a proclamării R. D. Germa
ne, tovarășul Alexandru Moghio- 
roș, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a ros
tit următoarea cuvîntare:

Dragi tovarăși și prieteni,
Delegația noastră a avut cin

stea să participe la marile festi
vități care au avut loc la Berlin 
cu prilejul aniversării a 10 ani 
de la proclamarea R. D. Ger
mane, primul stat al muncitorilor 
ți țăranilor din istoria poporului 
german.

Membrii delegației noastre au 
primit cu mare satisfacție invita
ția de a vizita importantul cen
tru siderurgic Magdeburg și de 
a cunoaște întreprinderea dv., 
una din cele mai importante în
treprinderi constructoare de ma
șini grele din R. D. Germană și 
care poartă numele neuitatului 
Gheorghi Dimitrov.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, 
ca în numele delegației noastre 
de partid și guvernamentale, în 
numele muncitorilor din Repu
blica Populară Romînă să adre
sez un salut tovărășesc și cele 
mai calde felicitări muncitorilor, 
inginerilor ți tehnicienilor uzine
lor ți, prin ei, tuturor locuitori
lor străvechiului dv. oraș.

Vizitînd frumoasa dv. țară, 
trecînd ți prin regiunea Magde
burg, am putut vedea pretutin
deni mari construcții, noi fabrici 
ți țantiere, noi uzine care ilus
trează puternicul avînt- al eco
nomiei R. D. Germane.

Marile dv. realizări constituie 
chezășia sigură că oamenii mun
cii din R. D. Germană vor înfăp
tui cu cinste mărețele obiective 
ale planului septenal. Biruința 
socialismului în țara dv. este si
gură pentru că în fruntea oame
nilor muncii se află un conducă
tor înțelept și încercat — Parti
dul Socialist Unit din Germania.

Dragi tovarăși și prieteni !
Oamenii muncii din R. P. Ro- 

mînă pășesc cu încredere sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn pe același drum co
mun al construirii orinduirii so
cialiste.

Imaginea vechii Rominii, ținu
tă de regimul burghezo-moșieresc 
intr-o stare de înapoiere, subju
gată intereselor monopolurilor 
străine, este astăzi de domeniul 
trecutului. R. P. Romînă, în 
care poporul este singurul stăpîn 
aj tuturor bogățiilor țării, cu
noaște o mare dezvoltare a in
dustriei, agriculturii și culturii 
socialiste, o creștere permanentă 
a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Intr-un singur deceniu 
de economie planificată, produc
ția industrială a crescut de patru 
ori și jumătate. Astăzi în țara 
noastră se produce de cinci ori 
mai mult oțel și de șase ori mai 
multă fontă decît în 19Ì8. R. P. 
Romînă produce astăzi utilaj pe
trolifer, tractoare și combine, 
material rulant, strunguri, mo
toare. vagoane, turbine cu aburi, 
rulmenți și multe alte produse 
industriale pe care înainte de e- 
liberare trebuia să le importăm 
și care astăzi sint cunoscute și 
au căutare peste granițele patriei 
noastre.

In obținerea acestor succese, 
țara noastră, ca și celelalte țări 
socialiste, se bucură de ajutorul 
frățesc al Uniunii Sovietice, de 
roadele colaborării multilaterale 
în cadrul marelui lagăr al țărilor 
socialiste.

In această ordine de idei, me
rită o subliniere deosebită felul 
in care au evoluat relațiile eco
nomice între R. D. Germană și 
R. P. Romînă. în anul acesta, 
schimburile economice între ță
rile noastre cunosc o nouă spo
rire de 25 la sută în comparație 
cu volumul de schimburi 
nul trecut.

Uzina dv. ocupă un 
seamă în cadrul relațiilor 
mice dintre țările noastre, 
care au trecut, muncitorii uzinei 
dv. ne-au livrat agregate de tur
nat, benzi de cauciuc, agregate 
de prelucrat particule de cauciuc, 
urmînd ca în anii următori să 
ne livrați o importantă cantitate 
de agregate necesare construirii 
unui mare combinat de cauciuc 
în R. P. Romînă.

Delegația noastră a aflat des
pre noile sarcini care revin uzi
nei dv. în cădrul planului septe- 
nal, prin a căror realizare pro
ducția anuală a uzinelor va creș
te în anul 1961 la 125.000 tone. 
Trecînd prin uzina dv., am făcut

tovarășului 
Moghioroș

cunoștință cu muncitori fruntași, 
membri ai brigăzilor ce se află 
in întrecere pentru titlul de o. 
noare de brigadă a muncii so
cialiste. Nu ne îndoim că cu aju
torul unor asemenea muncitori 
devotați cauzei construcției so
cialismului în țara dv., sarcinile 
de seamă pe care vi le-ați asu
mat în cadrul planului septenal 
vor fi îndeplinite cu succes.

Dragi tovarăși și prieteni,
La fel ca și dv., am urmărit 

cu cel mai profund interes vizita 
pe care tovarășul Hrușciov a fă- 
cut-o recent in Statele Unite ale 
Americii și am salutat cu toată 
bucuria faptul că pe orizontul 
politic au apărut noi perspective 
luminoase de pace.

Guvernul romîn și întregul po
por romîn sprijină cu toată tăria 
propunerile Uniunii Sovietice 
privitoare la dezarmarea gene
rală și totală, de care se leagă 
speranțele cele mai fierbinți ale 
întregii omeniri. Propunerile de 
dezarmare generală și totală pe 
care tovarășul Hrușciov le-a pre
zentat în fața Organizației Na
țiunilor Unite sînt de o însem
nătate istorică. Ele umplu de 
speranțe inimile tuturor oameni
lor iubitori de pace și îi însufle
țesc în lupta lor pentru un viitor 
pașnic și fericit.

Guvernul și poporul romîn se 
declară în același timp pe deplin 
solidari cu lupta dv., pentru în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania și pentru lichidarea 
situației anormale din Berlinul 
occidental.

Existența în inima Europei a 
unui stat democrat german, po
litica perseverentă de promovare 
a relațiilor de prietenie și cola
borare cu alte popoare dusă de 
guvernul R. D. Germane, consti
tuie un factor important al păcii 
și securității în lumea contempo
rană. Aceasta i-a cîștigat stima 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace și a făcut ca prestigiul in
ternațional al R. D. Germane să 
crească necontenit. R. D. Germa
nă este o realitate și de existen
ța ei nu mai pot să nu țină sea
ma nici cercurile guvernante din 
Occident.

Datorită unității de nezdrunci
nat a tuturor țărilor lagărului 
socialist in frunte cu marea Uni
une Sovietică, raportul de forțe 
în lume s-a deplasat și se depla
sează tot mai mult în favoarea 
forțelor păcii și socialismului.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi 
succese în munca dv. pentru rea
lizarea sarcinilor septenalului, 
pentru făurirea unei vieți îmbel
șugate, pentru realizarea deplină 
a socialismului. Urăm tuturor 
forțelor iubitoare de pace ale po
porului german succes deplin în 
lupta pentru o Germanie unită, 
democratică și pașnică, pentru 
triumful cauzei păcii și prieteniei 
între popoare.

Un act provocator 
care contravine intereselor 
destinderii internationale

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Corespondență specială ;

In după-amiaza zilei de 9 oc-' 
tombrie, a avut ioc o ședință a 
Comitetului general al Adunării 
Generale a O.N.U., tn cadrui că
reia s.au discutat punctele supli
mentare ale ordinei de zi a velei 
de-a 14-a sesiuni, și anume : În
curajarea pe plan internațional 
a cercetărilor științifice în dome, 
niul luptei împotriva maladiilor 
canceroase, (propus de delegația 
R.S.S. Bieloruse), Biblioteca. 
O.N.U. oferită în dar de către 
Fondul Fo;d (propus de secreta
rul general al O.N.U.) și așa- 
numita „chestiune a Tibetului“ 
(propusă de delegațiile Malayei 
și Irlandei).

Comitetul general a recoman
dat în unanimitate includerea 
primelor două probleme pe ordi
nea de zi a sesiunii și prezenta
rea lor spre examinare — res. 
pectiv Comitetului nr. 3 și Comi
tetului nr. 5 al Adunării Genera, 
le.

In legătură cu „chestiunea Ti
betului" a avut loc o discuție a- 
prigă. Au luat cuvîntul în primul 
rînd reprezentanții Malayei și 
Irlandei, autorii acestei propu. 
neri, invitați la ședința comitetu. 
lui. Cei doi delegați au afirmat 
că propunînd includerea acestui 
punct pe ordinea de zi a sesiunii, 
s-ar fi călăuzit după interesele 
îmbunătățirii situației internațio
nale. Reprezentantul S.U.A., care 
a luat cuvîntul după cei doi au. 
tori, referindu.se la fapte născo
cite, s-a grăbit să sprijine pe au
torii acestei propuneri.

Delegații Uniunii Sovietice, 
Romîniei, Indoneziei, și Liberiei, 
obiectînd împotriva includerii a- 
cestei chestiuni pe ordinea de zi 
a sesiunii, au dat riposta cuve
nită autorilor și apărătorilor ei, 
arătînd în mod convingător care 
sînt adevăratele intenții ale a- 
cestora.

V. V. Kuznețov, reprezentan
tul Uniunii Sovietice și-a ex
primat regretul în legătură cu 
faptul că O.N.U. va fi nevoită să 
se ocupe de o chestiune cu ca
racter provocator cum este 
„chestiunea Tibetului“ în loc să 
concentreze atenția Comitetului 
și Adunării 
problemelor importante și ur
gente de pe ordinea de zi a se
siunii. Aducerea în discuție a 
„chestiunii Tibetului“, a arătat 
el, este ilegală, incompatibilă cu 
Carta O.N.U. și reprezintă un 
amestec grosolan și nejustifi
cat prin nimic în treburile in
terne ale Republicii Populare 
Chineze. Este absolut evident 
că argumentele cuprinse în nota 
explicativă care însoțește pro
punerea Malayei și Irlandei sînt

Generale asupra

din a-

loc de 
econo- 
In anii

tn
rie

birourile Departa- 
Stat al acelui stat

Cea de-a treia rachetă cosmică 
sovietică a atins punctul

cel mai
născocite 
mentului 
al cărui reprezentant a sprijinit 
acum includerea acestei ches
tiuni pe ordinea de zi a sesiu
nii. V. V. Kuznețov a subliniat 
că documentul menționat repre
zintă numeroase născociri și că 
delegațiile unor 
tregii omeniri o 
fățărnicie.

In continuare 
țov a arătat că 
racter provocator din jurul așa- 
numitei „chestiuni a Tibetului“, 
ca și mașinațiunile în legătură 
cu Taivanul, Laosul, Vietnamul 
de Sud și Cambodgia este ur
zit în scopul intensificării în
cordării în Asia de sud-est și 
menținerii faimoasei politici a 
„războiului rece“.

Șeful delegației romîne, Sil
viu Brucan, a subliniat în cu
vîntarea sa că „problema este 
prea serioasă pentru a nu se 
spune lucrurilor pe nume. Toate 
caracteristicile acestei chestiuni 
începînd cu implicațiile ei ideo
logice, alegerea momentului și 
sincronizarea acțiunii dinăun
trul O.N.U. cu atitudinile din 
afara O.N.U. ale unor organi
zații specializate, și pînă la 
modul cum este ea folosită de 
mașinăria propagandistică a 
războiului rece, într-un cuvînt 
toată punerea în scenă, aplică 
fără drept de apel pe această 
chestiune pecetea lipsită de glo
rie a războiului rece.

Trebuie să ne gîndim ce vor 
spune popoarele, cum judecă 
ele activitatea O.N.U., dacă în 
momentul cînd se așteaptă o 
dezbatere constructivă a pro
blemei dezarmării generale ți 
totale, Adunarea Generală este 
tîrîtă înăr-o dezbatere înverșu
nată în jurul unei chestiuni de 
„război rece“. Opinia publică 
mondială ar putea ajunge la 
concluzia că tn timp ce în fi
lară Organizației Națiunilor 
Unite evenimentele se orientea
ză spre dezgheț în relațiile in
ternaționale, înlăuntrul O.N.U., 
campionii războiului rece sint 
încă capabili să impună un 
curs opus.

Este într-adevăr o concluzie 
tristă — a declarat reprezentan
tul romîn — că în asemenea 
împrejurări legea arată la Na
țiunile Unite ca o haină cu două 
fețe putînd fi purtată pe oricare 
dintre ele după cum e mai con
venabil. Acum trei săptămîni, 
majoritatea membrilor acestui co
mitet au adoptat o recomandare 
care interzice cu strictețe orice 
dezbateri asupra problemei repre
zentării Chinei. Astăzi, aceiași 
membri ai acestui comitet sînt 
gata să sprijine o recomandare

țări joacă în- 
farsă plină de

V. V. Kuzne- 
tapajul cu ca-

pentru o dezbatere îndreptată 
împotriva aceleiași țări. Dar, 
chiar și vechii sofiști care con
siderau că succesul și nu ade
vărul este scopul cercetărilor in
telectuale, erau mai precauți în 
păstrarea unei anumite limite de 
consecvență în activitatea lor. 
Este adevărat că în aceea vreme 
haina cu două fețe nu se găsea 

piață. Ea a apărut recent ca 
produs american. Sentimentul 
dreptate adine înrădăcinat 
conștiința popoarelor nu se 
împăca niciodată cu o proce- 

batere

Pe 
un 
de 
în 
va 
dură care interzice o dezbatere 
asupra drepturilor unei părți, în 
timp ce permite o dezbatere lar
gă cu scopul de a o acuza și 
calomnia în lipsă. Adevărul este 
că această nedreptate a devenit 
posibilă datorită unui lanț de 
ilegalități și ceea ce este în joc 
nu este un principiu sau altul 
al Cartei, ci Carta ca un în
treg.

Delegații Liberiei și Indone
ziei au arătat că ei nu împărtă
șesc punctul de vedere al auto
rilor punctului propus pe ordi
nea de zi. Ei au subliniat că 
discutarea acestuia nu va adu- 
ce decît prejudicii și va com
plica situația internațională.

Cu toate acestea, Comitetul 
general, printr-o majoritate me
canică, a luat hotărirea ilegală 
de a recomanda Adunării Ge
nerale includerea „chestiunii 
Tibetului“ avînd un caracter 
provocator, pe ordinea de zi a 
sesiunii. Pentru această hotă- 
rîre au votat 11 delegații: re
prezentanții S.U.A., Belgiei, Bo- 
liviei, Braziliei, Guatemalei, Fi- 
lipinelor, Suediei, Turciei, An
gliei, Austriei și ciankaișistul. 
împotrivă au votat cinci dele
gații : U.R.S.S., Cehoslovacia,
Romînia, Indonezia și Liberia. 
Delegațiile unui număr de patru 
țări — Birmania, Maroc, Franța 
și Uniunea Sudafricană — s-au 
abținut de la vot.

A stârnit uimirea generală 
comportarea președintelui Comi
tetului general — reprezentantul 
Peru, Belaunde, care i-a între
rupt cu grosolănie pe delegații 
U.R.S.S. și Romîniei în timpul 
cuvîntărilor lor, argumentînd a- 
ceasta prin dorința de a încheia 
mai curînd ședința comitetului 
și, chipurile, „de a menține“ o 
atmosferă bună în cadrul Adună
rii Generale. în graba sa, el nici 
nu a mai dat cuvîntul delegatu. 
lui Cehoslovaciei.

N. S. Hrușciov 
a sosit 

la Moscova

îndepărtat de Pămînt
MOSCOVA 10 (Agerprea). — 

TASS transmite i La 10 octom
brie cea de-a 
cosmică sovietică a atins punctul 
cel mai îndepărtat de Pămînt.

PLASAREA STRICTA A STA
ȚIEI AUTOMATE INTERPLA
NETARE PE ORBITA STABI
LITA CU AJUTORUL RACHE
TEI COSMICE CU MAI MULTE 
TREPTE A ASIGURAT TRE
CEREA CU PRECIZIE A STA
ȚIEI PE LINGĂ LUNA LA CEA 
MAI MICA DISTANȚA DE A- 
CEST CORP CERESC. Acest lu
cru a permis să se folosească 
forța de atracție a Lunei pentru 
devierea traiectoriei ei cu scopul 
ca stația să revină spre Pămînt 
dinspre emisfera nordica.

treia rachetă

Ia deplasarea ei ulterioară sta
fia automată interplanetară în- 
toreindu-se spre Pămînt dinspre 
partea de nord a bolții cerești 
își va mări mereu declinația. in 
perioada dintre 15 și 18 octom
brie pentru punctele situate la 
nord de paralela 60 latitudine 
nordică stația interplanetara nu 
va dispare de pe orizont tot 
timpul zilei și al nopții.

La 10 octombrie ora 20 stafia 
automată interplanetară s-a aflat 
in constelația Ophiuchus intr-un 
punct avînd coordonatele ecua
toriale : ascensiunea dreaptă 16h 
44’ iar declinafia 1 grad 23'.

In acest moment stația inter
planetară se afla deasupra nnui

punct de pe suprafața Pamînttr 
lui avînd coordonatele 1,4 grada 
latitudine nordică și 22,6 grade 
longitudine vestica. Distanta din
tre static și suprafața Pămintuloi 
a fost de 470.000

APARATAJUL 
SISTEMELE DE 
CU ENERGIE ȘI 
A REGIMULUI 
STAȚIUNII INTERPLANETARE 
CONTINUA SA FUNCȚIONEZE 
NORMAL. După cum s-a mai a* 
nunțat, următoarele transmisiuni 
ale datelor măsurătorilor științi
fice vor avea loc în zilele de 12 
și 15 octombrie între orele 17 și 
18, ora Moscovei.

km.
ȘTIINȚIFIC, 

ALIMENTARE 
DE REGLARE 
TERMIC ALE

eveniment istoric
Vizita lui Niklta Șergheevicl 

Hrușciov în S.U.A., cuvîntările 
si convorbirile sale în timpul ce. 
lor 13 zile pe pămîntul Americii, 
au impresionat omenirea. Pe 
drept cuvînt această vizită este 
caracterizată ca un eveniment 
istoric de o însemnătate covîr- 
șitoare pentru desfășurarea între
gii evoluții a situației internațio
nale. El întredeschide poarta 
spre acel viitor năzuit fierbinte 
de omenire: lichidarea „războiu
lui rece“, asigurarea unei păci 
stabile, juste și echitabile pentru 
toți. Acest lucru l.au afirmat și 
continuă să-l recunoască nenu. 
mărați comentatori în ziare, la 
posturi de radio și televiziune 
din întreaga lume. Personalități 

_.i sau 
largi ale

de frunte din statele mari 
mici, cercurile cele mai 
opiniei publice 
mondiale, consi
deră că schimbul 
de vizite repre
zintă începutul, 
căutării unor noi 
căi de apropie
re între state, 
de întărire a păcii

Șuvoiul nesfîrșit al 
în legătură cu vizita

tuirea ei, tovarășul Hrușciov, de 
la tribuna O.N.U. a prezentat 
istoricele propuneri ale gu
vernului sovietic cu privire la 
dezarmarea generală și totală. 
Aceste propuneri au fost primite 
cu deosebită satisfacție tn lumea 
Întreagă, deoarece realizarea lor 
exprimă năzuința cea mai scum
pă a tuturor popoarelor — exclu
derea pe veci a războiului din 
viața oamenilor. Odată ce statele 
hotărăsc să pună la baza politicii 
lor coexistența pașnică, atunci 
devine limpede inutilitatea mij
loacelor materiale de ducere a 
războiului și necesitatea lichidă
rii lor totale.

Prin aceste propuneri curajoa
se, Uniunea Sovietică arată iu. 
mii că poate și trebuie să trăiai, 
că fără război, că viața oameni.

Vizitele delegației de partid și guvernamentale 
Romîne în R. D. Germană

secretarul comitetului regional 
de partid Halle, Frost Gerhard, 
membru al C.C. al P.S.U.G. A 
răspuns tovarășul Alexandru Mo. 
ghioroș.

In cursul după-amieziî, dele
gația romînă a vizitat gospodă
ria agricolă colectivă „Wilhelm 
Pieck“ din comuna Weissen- 
schirmbach. Primul secretar al 
comitetului raional de partid, 
Oehlmann, a rostit un cuvînt de 
bun sosit, la care a răspuns to
varășul Ștefan Voitec, merhbru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

După vizitarea cooperativei, a 
avut loc un schimb de păreri.

Tovarășul E. Miickenberger a 
arătat că vizita delegației romi- 
ne constituie un schimb prețios 
de experiență. Adresîndu-se dele. 
gației romîne, el a spus: Putem

a R. P,
BERLIN. — Delegația de par

tid și guvernamentala a R.P. Ro
mîne condusă de către tovarășul 
Alexandru Moghioroș, membru 
al Biroului Politic al C. C. al 
P. M. R-, vicepreședinte al 
Consiliului de Aliniștri, înso
țită de către tov. Erich Mücken
berger, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., și mi
nistrul Poștei și Comunicațiilor, 
Friedrich Burmeister, a vizitat 
simbătă noul baraj — Rappbode.

Delegația rotnînă și-a conti
nuat apoi călătoria plecind în 
regiunea Halle, unde a vizitat 
marele combinat chimic „Agfa- 
Wolfen“. La intrarea în combi
nat, încadrind drapelul de stat 
al R. P. Romîne, se aflau tablou
rile tovarășilor Gh. Gheor. 
ghiu-Dej și Chivu Stoica.

Delegația a fost salutată de

învăța multe de la voi, »înteți 
mult înaintea noastră în proce
sul transformării socialiste a a. 
griculturii și aveți o experiența 
vastă.

Tovarășul Alexandru Moghlo- 
roș a vorbit despre marile rea. 
lizări obținute în transformarea 
socialistă a agriculturii din R.P. 
Romînă și a propus ca între cele 
două țări să se facă schimburi 
de delegații agricole.

Seara, delegația a plecat în o- 
rașul Halle, important centru in
dustrial.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de Bernard Koenen, prim, 
secretar al Comitetului regional 
de partid. A răspuns tovarășul 
Florian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.M.R.

NOVOSIBIRSK 10 (Agerpres). 
TASS transmite : La 10 octom
brie N. S. Hrușciov, prim- secre
tar al C.C. al P.C.U.S. și preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.RS.S., a părăsit 
sibirsk, plecînd la

Șeful guvernului 
vut convorbiri cu 
știință de la filiala 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
și de la Universitatea 
Novosibirsk, deschisă

In oraș a avut loc un miting 
al oamenilor muncii, 
prilej N. S. Hrușciov a rostit o 
cuvîntare în care a-a oprit asu
pra problemelor situației inter
ne și internaționale a Uniunii So
vietice.

La 10 octombrie s-a întors la 
Moscova din călătoria făcută In 
R. P. Chineză și prin orașele O- 
rientului îndepărtat și Siberiei, 
N. S. Hrușciov.

orașul Novo- 
Moscova.
sovietic a 
oamenii 
din Siberia a

a- 
de

de stat din 
recent.

Cu acest

generale, 
ecourilor 

lui N. S. 
Hrușciov în S.U.A. demonstrea
ză limpede că ideile coexistenței 
pașnice au cîștigat teren imens 
în rindul unor largi cercuri po
litice și sociale de pretutindeni. 
„Atunci cînd se vor serie manua. 
lele de istorie a timpurilor noas. 
tre — scrie ziarul american
„Courant“, care apare în orașul 
Hartford — întilnirea dintre
Hrușciov și Eisenhower va fi 
privită ca un punct în torentul 
impetuos al evenimentelor care 
marchează o cotitură de la 
război spre pace".

Vizita lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A., declarațiile sale inspirate 
profund de dorința de pace, au 
sădit în inimile a milioane de 
oameni perspectiva pe deplin 
posibilă a îmbunătățirii viitoa
re a relațiilor internaționale. In 
locul tunurilor și al rachete
lor, al cursei nebunești a înarmă
rilor, care caracterizează actua
la situație — o politică de co
existență pașnică, de colaborare 
internațională — iată ce s-a în. 
tipărit puternic în conștiința po
poarelor. Ziarul elvețian „Die 
Tat“ referindu-se la vizita șefu
lui guvernului sovietic în S.U.A., 
scrie: „Aceste 13 zile fantastice 
au intrat în istoria mondială, a 
început o nouă eră politică".

Ca o întruchipare concretă a 
politicii de coexistență pașnică și 
a realei posibilități pentru înfăp.

Cei din ’22 au memorie bună I

N-aveau decît 13 ani. Niște 
copilandri aflați pe băncile 
școlii. Viața nu-i supusese 
încă la încercări. Intr-o zi s-au 
strins cu toții în fața unui o- 
biectiv fotografic. Au vrut să 
aibă o amintire comună.

Acum, în anul 1959, Johann 
Hell privește cu tristețe foto
grafia aceasta. Se află și el 
printre puștii care în 1935 au 
părăsit pentru citeva minute 
clasa lor de la gimnaziul „Lud
wig“ din München spre a zimbi 
fotografului. Ce s-a ales din 
colegii lui ? Se născuseră toți 
în același an : 1922. Cind îm
pliniseră 17 ani tunurile bu
buiau în Europa. In loc să se

CEI DIN ’22 : Noi am cunoscut războiul prin propria experiență, 
Herr Strauss. (Din „JUNGE WELT")

plimbe pe alei umbrite, la braț 
cu iubitele lor sau să viseze 
profesiunile marilor satisfacții, 
ei trăiau în tranșee pline de 
noroi, flămînzi și roși de boli. 
Hitler i-a purtat pe drumurile 
Europei. Intîi ca cuceritori, 
Mai apoi a venit înfringerea. 
Cind rostesc cuvîntul Stalin- 
grad cei născuți în '22 se cu
tremură. Acolo Hitler a trimis 
la moarte generația anului 
1922.

Johann Hell privește fotogra
fia. Opt din colegii lui au că
zut pe timpul de luptă. Nouă 
sint dați dispăruți. Ei nu s-au 
mai întors acasă, familiile lor 
n-au mai primit nici o veste. 
Doi din colegi au rămas infirmi 
— și-au pierdut cite un picior. 
Johann se gindește la contingen
tul său. Fiecare al treilea sol
dat a murit pe front, in mor
mintele comune zac 200.000 
din cei care au sfirșit înainte 
de a împlini măcar două duzini 
de ani.

200.000 au murit. Au mai 
rămas însă în viață 320.000. 
Cei născuți în '22 au devenit 
oameni în toată firea. Cei ce 
au scăpat cu viață din încercă
rile de iad ale războiului au 
jurat să nu mai pună mina pe 
armă, tn 1945 credeau sincer 
că jurămîntul lor va fi respec
tat. Dar iată-i în 1959 purtînd 
în buzunare o carte poștală 
care începe cu zguduitoarea 
frază: „Potrivit paragrafului 1 
al legii recrutării din 21 iulie 
1956, dv. sînteți supuși servi
ciului militar obligatoriu...“.

Herr Strauss, patronul nou
lui Wehrmacht, era dornic^ să

facă o experiență. Cum vor 
reacționa la perspectiva de a 
îmbrăca din nou haina militară 
cei ce au trăit ororile războiu
lui ? Experiența a fost făcută. 
320.000 de cărți poștale au 
fost expediate in această toam
nă celor născuți in '22. Con
ținutul ? Veți fi concentrați în 
noul Wehrmacht... Rezultatul? 
„De la 17 august, ministrul 
Strauss are cu 320.000 mai multi 
inamici“ — scrie revista vest- 
germană „Revue“.

Cei 320.000 născuți în '22 au 
o memorie bună. Ei n-au uitat 
timpurile acoperite cu cadavre
le fraților, prietenilor și cu-

noscuților lor. N-au uitat mor
mintele comune ce-au împînzit 
Europa. N-au uitat iadul de la 
Stalingrad tind aureola de cu
ceritori au trebuit s-o schimbe 
cu postura de neinvidiat a nau
fragiatului fără salvare. S-au 
întors acasă cu trupurile schilo
dite și cu sufletele pline de 
dorința de a îngropa pentru 
totdeauna trecutul. La Bonn 
sînt unii ce vor să-l reînvie. 
Cei din '22 sint însă un aluat 
pe care generalii noului Wehr
macht nu mai pot să-l modeleze 
dupji pofta lor. Am citit că în
tr-un orășel de lingă Köln 
chiar unul din membrii guver
nului lui Adenauer a socotit că 
este necesar să stea de vorbă 
cu cei chemați la încorporare. 
Intr-o sală prevăzută pentru 
200 de oameni s-au înghesuit

peste 500. Herr ministru intră 
solemn. Ar fi vrut să urle un 
„heil Hitler“ ca pe vremuri. 
Dar Bonn-ul n-a ajuns încă de
cit la „Deutschland, Deutschland 
über alles“. Ministrul își drege 
vocea și scoate un strigăt :

— Contingent, alinierea !
1 se replică cu o cascadă de 

risete. Cineva îi strigă:
— Să trăiți, herr Feldwebel!
Domnul ministru înceareă 

să justifice politica lui Ade
nauer. întrebări îl întrerup 
mereu. Cea mai persistentă este 
cea privind remilitarizarea Ger
maniei occidentale. Ministrul 
vrea să potolească asistența 
promițind îndemnizații neobiș
nuit de mari pentru cei che
mați in Wehrmacht. Unii poate 
sint șomeri, alții poate lucrează 
pentru salarii de mizerie. Dar 
nimeni nu-i dispus să-și tindă 
conștiința. Cei din '22 n-au 
uitat nimic.

Revista vest-germană „Mün
chner-Illustrierte“ scriind des
pre această temă la ordinea zi
lei în Germania occidentală își 
intitula un reportaj : „Eroii 
sînt obosiți“ Nu e simplă obo
seală fizică. E ceva mai mult, 
ceva pe care titlul n-a putut 
să-l exprime dar care 
destul de limpede 
frază reprodusă de reporter : 
«„Ne-ani săturat“ — iată cu
vintele pe care le-am auzit tot 
mereu în discuțiile avute cu cei 
născuți în ’22». O fotografie: 
un grup de muncitori. Oameni 
pe fețele cărora încercările, 
vieții au lăsat urme. Fotografia 
are o explicație laconică : „Toți 
șase au fost soldați pînă în ul
tima zi a războiului și au fost

reiese 
dintr-o

răniți de citeva ori. Chiar dacă 
ar izbucni un război majorita
tea lor nu vrea să pună mina 
pe arme. «Am cunoscut prea 
multe». Discutînd cu ei se simte 
suspiciunea ascunsă că noua ar
mată ar putea fi utilizată în- 
tr-o zi pentru un război de a- 
gresiune“. E clar: cei din '22 
au fost o dată instrument al a- 
gresiunii. A doua oară nu mai 
vor să repete tragica expe
riență.

La primăria unui orășel din 
Germania occidentală a sosit 
un colet. Funcționarii au des
chis curioși pachetul, tnăuntru 
se aflau două proteze. Alături 
un bilețel: „Iată ce a rămas 
din recruții născuți în anul 
1922“. Avertisment pentru re
cruții anului 1959!

Din întreaga Germanie occi
dentală se adună pe biroul lui 
Strauss rapoarte deloc liniști
toare. Cei născuți în 1922 au 
o memorie bună. Cărților poș
tale ce-i cheamă la încorporare 
ei le răspund ieșind în stradă, 
luînd cu asalt primăriile, hui
duind pe generalii noului 
Wehrmacht. Pe străzile din 
München, Hamburg, Würzburg, 
Rosenheim — contingentul ma
rilor suferințe a manifestat fur
tunos.

Domnul Strauss a făcut o ex
periență și n-are motive de 
mulțumire. Coi ce au cunoscut 
războiul nu l-au uitat. Noul 
Wehrmacht nu-și prea mărește 
rindurile cu cei din '22. In 
schimb, Adenauer și Strauss au 
reușit să aibă 320.000 de adver
sari în plus.

lor poate fi astfel mai bună. Prin 
traducerea în viață a istorice
lor propuneri sovietice, uriașe 
resurse umane și materiale s.ar 
elibera. In prezent se irosesc 
anual pentru cheltuieli militare 
aproximativ 100 miliarde dolari. 
Specialiștii egipteni au făcut 
—g la sută 

ar fi su
ficient pentru a dubla venitul 
național al R.A.U. Bettleheim 
Charles — cunoscut om de știin
ță francez — a calculat că folo
sirea cheltuielilor de înarmare în 
scopuri pașnice, ar permite țări
lor slab dezvoltate ca în decurs 
de circa 20 de ani să atingă ni
velul țărilor înaintate.

Propunerile sovietice privind 
dezarmarea generală și totală 
sînt îmbrățișate cu căldură de 
orice om cinstit și cu judecată 
sănătoasă, pentru că ele consti
tuie un program măreț de asi
gurare a păcii, pentru o conti
nuă înflorire a tuturor statelor. 
„Omenirea — scrie ziarul japo
nez „Raliata“ — visează de mul
tă vreme să fie lichidate toate 
armele pe pămînt. In urma pro
punerilor făcute de primul mi
nistru al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, acest vis devine realitate".

Șefi de guverne și oameni po
litici din majoritatea țărilor a- 
cordă întreaga lor atenție pro
punerilor sovietice, deoarece ele 
corespund Intereselor păcii 
prosperității omenirii.

Referindu-se la problemele ia- 
ternaționale, fostul prim minis
tru britanic Winston Churchill a 
declarat într-o recentă cuvîntare 
că : „Mai presus de orice pro
blemă internă este problema de 
cea mai mare importanță: ce 
va fi, pace sau război ? Mărețul 
țel al tuturor țărilor este de a 
realiza o înțelegere cu privire la 
dezarmarea generală, care să 
cuprindă toate tipurile de arme"... 
Astăzi acest țel poate deveni rea
lizabil. Puterile occidentale au 
la îndemînă propunerile sovieti
ce, care sînt

calculul că numai 
din această sumă 
ficient pentru a duh 
național al R.A.U.

în măsură să dea
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roadele așteptate de întreaga au 
menire.

In urma propunerilor sovietice 
privind dezarmarea, actuala se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. acordă atenția principală 
acestei probleme, vitală pentru o. 
menire. Reprezentanții țărilor 
Asiei, Europei și Africii, printre 
care Indonezia, Afganistanul, Ca
nada, Danemarca, Finlanda, Nor
vegia, Suedia, Australia, Libe
ria, Arabia Saudită s.au alătu
rat și au apreciat obiectivul pro
punerilor sovietice. Faptul câ In 
cadrul ședinței din 8 octombrie 
a.c. Comitetul politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat în 
unanimitate hotărirea de a supu
ne discuției în primul rînd pro. 
blema dezarmării generale și to
tale, vorbește de la sine despre 

ecoul mondial al 
propunerilor so
vietice.

Numeroasele 
comentarii ale 
presei mondiale 
și declarațiile oa. 
menilor politici 

de pretutindeni consideră tot
odată vizita lui N. S. Hrușciov 
în S.U.A. drept un preludiu al 
mult așteptatei conferințe a șe
filor de guverne, ceea ce ar 
constitui fără îndoială un pas 
important pe calea destinde
rii încordării, a îmbunătățirii 
relațiilor internaționale spre 
binele păcii generale. Este 
semnificativă în acest sens de
clarația premierului britanic, 
Macmillan care, referindu.se la 
perspectiva apropiată a unei în- 
tîlniri la nivel înalt, în urma 
convorbirilor sovieto.americane, 
arăta : „Sper că aceasta va fi 
prima dintr.un șir întreg de con
ferințe la care vor putea fi duse 
tratative serioase nu numai cu 
privire la Berlin și Germania, 
dar și la celelalte probleme tot 
atît de importante".

Desigur în țările capitalista 
mai acționează acele cercuri a- 
gresive influente, care se stră
duiesc în orice chip să pună 
bețe-n roate politicii de coexis
tență pașnică. Aceste cercuri nici 
pe departe nu au capitulat. A- 
depții „războiului rece“ și ai 
cursei înarmărilor se pronunță 
în continuare împotriva oricăror 
propuneri și măsuri care pot 
duce la destinderea încordării 
internaționale, la lichidarea „răz
boiului rece“. Generalii belicoși 
de peste ocean, de tipul ministru
lui forțelor terestre ale S.U.A., 
Wilbur Brucker sau politicienii 
revanșardismului de la Bonn, 
continuă să susțină și să între
țină vechea politică perimată a 
încordării relațiilor între state. 
Glasul ațâțătorilor la război sună 
tot mai sinistru și în gol. Proce
sul de izolare a adversarilor pă. 
cii și colaborării internaționala 
este în plină desfășurare. La a. 
cest lucru a contribuit hotărîtor 
vizita lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A. care a influențat în mod 
pozitiv evoluția situației interna
ționale spre destindere.

R. LUCIAN

PE SCURT
TORONTO. 

anunțat, la 9 
chis la Toronto cel de-al 7-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Progresist din Canada, Tim 
Buck, secretar general al Parti
dului Muncitoresc Progresist, a 
prezentat raportul politic princi
pal.

După încheierea raportului s-a 
dat citire telegramelor de salut 
adresate congresului de comite
tele centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești frățești 
din Uniunea Sovietică, China, 
Polonia, Cehoslovacia, Romînia, 
Bulgaria, India, Vietnam și din 
multe alte țări.

DELHL—In dimineața zilei 
de 10 octombrie delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de N. A. Muhitdinov, 
președintele Comisiei pentru a- 
faceri externe a Sovietului na
ționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a plecat cu 
avionul din Dclhi spre Indone
zia.

ATENA. — Tribunalul militar 
din Atena a fost nevoit să achite 
pe cei cinci conducători sindicali 
declarînd că judecarea lor de că
tre un tribunal militar ar fi „o 
eroare juridică“.

— După cum s-a 
octombrie s-a des.

LONDRA. — La 10 octombrie 
ora 12 au fost comunicate rezul
tatele alegerilor parlamentare din 
629 din cele 630 de circumscrip
ții electorale. Partidul conserva
tor a obținut în Camera Comu
nelor 364 locuri, Partidul labu
rist 258. locuri și Partidul liberal, 
6 locuri | un loc l-a obținut un 
candidat independent care pe 
vremuri a făcut parte din Parti
dul conservator.

NEW YORK- — Pentru a 
pune capăt grevei celor 500.000 
de oțelari, care durează de 87 
de zile, președintele Eisenhower 
a hotărît să aplice legea Taft- 
Hartlev. Potrivit prevederilor le
gii Taft.Hartley, pe baza rapor
tului întocmit de comisia de an
chetă numită de Casa Albă, pre
ședintele S.U.A. poate cere Curții 
federale să dea o hotărlre de în
cetare a grevei pentru o perioa
dă de 80 de zile.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță ziarul „Worker“, Comite
tul Național al Partidului Co
munist din Statele Unite a ho. 
tărit să convoace la New York 
între 10 și 13 decembrie cel 
de-al 17-lea Congres ordinar al 
partidului.
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