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Tinerii realizeazăeconomii Tinerii pe care.i vedeți în fo
tografie sînt membrii brigăzii 
conduse de Alexandru Pos- 
zert. Această brigadă este 
fruntașă în secția strungărie 
a întreprinderii metalurgice 
,.fnîrățirea"-0radea. Întreaga 
brigadă are o depășire medie 
lunară a planului de produc

ție de 20 la sută.

în fraze simple, adeseori la
conice, redactate în timpul 
scurt al unei pauze în mun
cii, corespondenții voluntari 
comunică știri despre lupta pa
sionantă pe care tinerii o

la mti, iar 
au trecut de 
făcut econo-

Zzz Capitală se construiește 

Un mare complex 
de industrializare a lemnului

duc, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, pe; *ru realizarea de cît 
mai multe economii. In cele mai 
diverse sectoare de activitate, la 
fiecare loc de muncă, tinerii ur
mînd exemplul comuniștilor, cau
tă să descopere și să folosească 
noi rezerve interne.

Să răsfoim împreună cîteva 
din aceste scrisori.

„De multă vre
me tinerilor de 
la Uzinele de 
tractoare „Ernst 
Thälmann** din 
Orașul Stalin le 
stăteau ca un ghimpe pe 
unele piese cu defecțiuni 
care nu puteau fi folosite 
bricația de serie a tractoarelor 
și erau trimise ia retopire — ne 
scrie ajustorul Bucur Tomniuc. 
Evident, au luat măsuri pentru 
evitarea în viitor a acestor re
buturi. în același timp după 
un studiu amănunțit tinerii' aü 
ajuns la concluzia că aceste piese 
date rebut prin recondiționară, 
pot fi folosite la ' ' 
tractoare necesare 
intern uzinal. Așa 
nerii au început o 
minuțioasă pentru 
rea pieselor Considerate 
Lucrînd cu dragoste ei au reușit 
astfel în acest an să producă din 
piese recondiționate un număr 
de 7 tractoare care au fost pre
date serviciului de transport in
tern al 
muncii 
marca 
U.T.M.

In cinstea zilei de 7 Noiem
brie tinerii constructori de 
toare s-au angajat să predea încă 
un număr de 4 tractoare 
piese recondiționate...“

Iată o altă scrisoare, 
trimisă de corespondentul volun
tar C. Crăciun tocmai de la o 
gură de exploatare forestieră din 
codrii Sucevei.

„Zi și noapte printre povârni
șurile împădurite aleargă trenu
rile sectorului de cale ferată fo
restieră Fălticeni. Vagoanele 
curcate cu lemn se opresc 
fabricile de prelucrare și gă
rile mari. Printre aceste 
nulețe se află o garnitură deser
vită de la mecanic pînă la frî- 
nar numai din tineri. Membrii 
micului colectiv condus de tînă- 
rul Ștefan Mihalache sînt harnici 
și gospodari. Se gîndesc mereu 
la planul lor de transport și la 
economii.

La fiecare transport îi vezi pe 
acești tineri zorind pe țapinarii 
ce încurcau :

— Haideți mai iute, fiecare 
minut cîștigat înseamnă econo
mii.

Apoi, pe drum mecanicii» fo- 
chiștii și frînarii sînt la veghe 
continuă. Să zicem că trenul se 
angajează pe o pantă. Mecanicul 
închide regulatorul de abur și dă 
un semnal că trenul înaintează 
în virtutea inerției. Frînarii stau 
atenți la manetele frinelor.

Și o astfel de muncă atentă, 
de folosire a tuturor posibilități
lor, sigur că are roade. în 
fiecare lună brigada care de
servește „trenul tineretului" 
depășește planul de transport 

-------- •--------

Răsfoind 
corespondenților 

voluntari

în medie cu 18 
în cele 3 luni care 
la înființare ei au 
mii de combustibil în valoare de 
peste 8.000 lei“.

Și acum încă o scrisoare. 
Tovarășul Constantin Petre Fil
eu, secretar al organizației 
de bază U.T.M. din comuna Că
tina, raionul Cislău ne povesteș
te despre succesele obținute de 
tinerii din cele 5 brigăzi utemiște 
de muncă patriotică din acea 
comună.

„La începutul anului, 
țărani muncitori

scrisorile

Foto: N. STELORIAN

Zilele acestea au 
început în Capitală, 
la Pipera, lucrările 
de amenajare a u. 
nul mare complex 
de industrializare a 
lemnului. In profi
lul acestui complex, 
ale cărui proiecte 
sînt întocmite de In. 
stitutul de proiec. 
țări și cercetări pen
tru industria lem. 
nului, IPROC1L, vor 
intra o fabrică de 
mobilă cu o capaci. 
tate anuală de pro
ducție de 15.000 de 
garnituri, o fabrică 
de furnire estetice 
care va produce a- 
nual 2.500.000 m.p. 
de furnir și o sec

ție de scaune cu o 
producție anuală de 
170.000 de bucăți.

Noua unitate a 
industriei lemnului 
va fi dotată cu uti
laje moderne care 
vor asigura obține
rea unei prodiicti. 
vități a muncii cu 
circa 30 la sută mai 
măre decit produc, 
tivitatea medie exis
tentă acum în fa
bricile sectorului de 
produse finite din 
lemn. Procesul teh. 
nologic avansat, 
precum și folosirea 
unor construcții e- 
xlstente vor asigura 
complexului de in-

dustrializare a lem
nului de la Pipera 
o mare eficacitate 
economică. Astfel, 
din beneficiile rea
lizate în numai doi 
ani și jumătate, se 
va putea amortiza 
valoarea întreagă a 
investițiilor.

Acest complex a- 
sezat în vecinăta
tea Institutului de 
proiectări și cer
cetări pentru 
dustria lemnului, va 
contribui și la dez
voltarea bazei ma
teriale de cercetări 
și studii în dome
niul producerii mo
bilei.

(Agerpres)

in.

Și joaca • o 
treabă serioasă. 
(In căminul de 
zi al Uzinelor 
„30 Decembrie"- 

Arad).

Foto :
S. NICULESCU

inimă 
mici 

în fa-

fabricarea de 
transportului 

se face că ti- 
muncă atentă, 
recondiționa- 

rebut.

uzinei. Ca o cinstire a 
lor, tractoarele în loc de 
fabricii poartă inițialele

trac-

din

in
ia

tre-

tinerii 
și întovărășiți 

din comuna Că
tina au liotărît 
să realizeze prin 
muncă voluntară 
economii în va
loare de 30.000 

lei. Ca obiectiv și-au ales refa
cerea pădurilor și a drumurilor 
din raza comunei lor.

In fiecare duminică 150 de 
tineri, din Cătina împînzeau cos
tișele repezi ale munților Bu
zăului. Ninsoarea, vîntul, ploaia 
nimic nu-i împiedica pe cura
joșii prieteni ai pădurii. După 
fiecare zi de mpncă patriotică 
natură își schimbă înfățișarea. 
Și de astă dată omul s-a arătat 
mai puternic. Cei 60.000 de pu- 
ieți plantați de tineri au prins 
rădăcini adinei. Tinerii din Căti
na nu s-au mulțumit numai să i 
sădească, i-au săpat, i-au apărat 
împotriva dăunătorilor.

Și nu numai atât. Datorită fap
tului că drumurile de acces în 
pădure nu erau amenajate, ade
seori carele cu lemne își croiau 
noi drumuri strivind 
nerii din Cătina au început de 
aceea să amenajeze 
de acces, în pădure, 
ceste drumuri au devenit prac
ticabile...

De curînd Ocolul silvic Cislău 
i adresat o scrisoare de mulțu

mire utemiștilor din 
de baz a comunei 
care se arată că prin 
entuziastă s-a reușit 
economii în valoare 
lei..."
- Și acestea nnt doar trei din 
scrisorile sosite deunăzi la redac
ție. Zi de zi corespondenții vo
luntari ne comunică noi vești 
despre entuziasmul și dragostea 
cu care tinerii urmează îndemnul1 
partidului de a realiza cît mai 
multe economii pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

De curînd s-a împlinit o ve
che dorință a amatorilor de mu
zică ploeșteni : în orașul petro
liștilor a luat ființă pe lingă Fi
larmonica de Stat „Ciprian Po- 
rumbescu" un cor de 120 de 
persoane, format din elemente 
talentate recrutate pe bază de 
concurs. Conducerea corului a 
fost încredințată profesorului 
Gheorghe lonescu.

In aceste zile corul pregătește 
intens primul său spectacol. In 
repertoriu au fost incluse suita 
corală „Pe valea Prahovei", 
„Frunză verde de sulfină", „Se
renada", două piese inedite 
„Drapelul" și „Fiii Fafriei" pre
cum și alte cîntece.

Oamenii muncii din regiunea 
Ploești așteaptă cu încredere 
debutul noului cor, dorindu-i 
succes deplin.

ION FLOR1AN 
profesor

In regiunea Suceava

Intensă activitate
culturală

Artiștii amatori din regiunea 
Suceava au început să se pregă
tească în vederea participării la 
cel de-al doilea Festival, bienal 
de teatru de amatori „I. L. Ca- 
râgiale". La căminele culturale, 
casele raionale de 
colțurile roșii din
colective, aproape 6.000 
tiști amatori — grupați în peste

cultură, la 
gospodăriile 

•de ar-

puieții. Ti-

drumurile 
Curînd a-

organizația 
Cătina ' în 
munca lor 

ră te facă 
de 80.000

D. PAUL

„cu

Pe șantierul unui 
nou cămin cultural
Dornici de a contribui la în

frumusețarea orașului lor drag, 
utemiștii și tinerii din brigăzile 
utemiște de muncă patriotică ale 
Școlii medii ,^Aurel Vlaicu** din 
Breaza, raionul Cimpina, partici
pă cu entuziasm la acțiunile de 
muncă voluntară, inițiate 
ganizația V.T.M..

Numai într-o singură 
participat peste 130 de 
care în cele 4 ore de muncă e- 
fectuate, au amenajat și nivelat 
împrejurimile noului cămin cul
tural ce se construiește, au cărat 
moloz, au adus material de con
strucție la îndemîna muncitori
lor, pentru ca aceștia să lucreze 
mai cu spor în zilele următoare.

La sfîrșit, toți au fost mulțu
miți de rezultatele obținute.

EMANOIL lazar 
12

de or-

zi, au 
tineri

300 echipe de teatru, teatru de 
păpuși etc. — repetă în aceste 
zile piesele pe care le vor pre
zenta la concurs. Echipa de tea
tru a casei raionale de cultură 
din Saveni a și pus în scenă pie
sele „Fata tatei cea frumoasă'* și 
„Casă din livadă** cu care a 
prezentat spectacole la căminele 
culturale din Vlfysinești, Avră- 
meni și din alte comune din 
raion.

Teatrul „Mihail Eminescu** și 
Teatrul de păpuși din Botoșani 
au organizat pentru artiștii ama
tori un curs de pregătire unde 
se dezbat probleme privind pu
nerea în scenă a unui spectacol. 
Cu acest prilej au și fost puse 
în scenă piesele „Oaspetele din 
faptul serii" de H. Lovinescu, 
„Eroina de pe J ii** de N. Tău tu 
și „întîlnire în cîmp" de I. Us- 
penschi. 
Rădăuți 
tuire a 
regiune 
un spectacol-lecție.

CU

La casa raională din 
se pregătește o consfă- 
păpușarilor amatori din 
unde se va prezenta și

(Aferprtt)

Profesorul ing. Gh. Woina- 
rovschi, predă elevilor ucenici 
din anul 1I-B al Școlii pro
fesionale a uzinelor „Grigore 
Preoteasa" din București, una 
dintre materiile de bază — 
tehnologia specială. Labora. 
torul bine utilat al școlii pune 
la dispoziția elevilor — după 
cum se vede și în fotografie — 
tot felul de mașini și a- 
parate necesare experiențelor 

practice.

Foto: AGERPRES

VITELE SE SCOATE
SĂRĂCIA DIN CASĂ

întîi am citit poveștile cu ochii mamei 
și ai surorii mele mai mari. Apoi, deprin- 
zînd și eu pe az și pe buche am început 
să citesc poveștile singur. Așa am citit „Ca 
sarea-n bucate", „Harap alb** și „Măgheran 
voinicul" tupilat în cotlonul meu din 
fundul grădinii, vara, ori lingă soba de 
cărămidă încinsă, iarna. Nu știu de ce, dar 
de cîte ori bate neaua cu degetele ca de 
catifea în geam, ori viscolește cumplit, în 
minte mi se năzare și se însuflețesc scene 
întregi din basmul „Ca sarea-n bucate“ 
Dacă bine-mi aduc aminte, am citit basmul 
acesta într-o iarnă a copilăriei și el e legat 
în inima mea, de marile zăpezi și ninsori 
ale lui Ghenar.

De cîte ori, călătorind pe la gospodă
riile colective și de stat, am pătruns în 
saivanele oilor și în grajdurile și ocolul 
vitelor, mereu mi-am adus aminte de bas
mul bătrînului „lucrător tipograf" Petre 
Ispirescu, „Cu vitele se scoate sărăcia din 
casă**. într-adevăr, e un adevăr mare aici, 
în viața țărănimii muncitoare s-au petrecut 
transformări esențiale : țărănimea a scăpat 
pentru totdeauna de crunta exploatare mo
șierească, socialismul a pătruns victorios 
în mii de sate, în milioane de case. Și so
cialismul e sinonimul belșugului, bună
stării. Uniți, țăranii muncitori își aduc 
belșugul cu propriile lor mîini în case. Și 
țăranii muncitori au înțeles sfatul înțelept 
al partidului că unul din marile izvoare 
ale bunăstării și belșugului e creșterea ani
malelor. lată deci că vorbele bătrînului 
Ispirescu se adeveresc într-un chip nou în 
viața satelor noastre. Am văzut gospodării 
colective în ziua înființării lor, începînd 
viața nouă cu un avut modest: cîteva piu-, 
guri, cîteva căruțe, cîteva vite. Momentul era 
emoționant și parcă aevea vedeam pe ță
ranul sărman din poveste bușind și alun- 
șîncț P°dt tj-upă uși, bq

de Petru Vintile!

in tindă, pini cînd i-a făcut vini 
totdeauna.

Reîntors după doi sau trei ani la gospo
dăriile ce începuseră modest, le găseam 
crescute în putere economică, din saivan* 
ieșeau sute de oi, din grajduri auzeam 
mugetul vitelor rînduite în fața slănoage- 
lor și guițatul de ferăstrău al purceilor, 
in 1951, cînd am fost pentru prima oară la 
Topalu, chiar în ziua înființării gospodă
riei colective, cele 68 de familii aveau nu
mai un ciopor de 200 de oi. Asta era tot 
sectorul lor zootehnic : 200 de oi. După 4 
ani, în 1955, aveau 1470 de oi și 19 vaci 
de rasă. De la 300 de mii cît era fondul 
de bază în 1951, crescuse la un milion, 
iar bunăstarea nu s-a lăsat așteptată. Am 
fost atunci la colectivistul Badea Ion acasă. 
Era prin ianuarie 1956. Fusese în trecut 
om sărac. Mi-a arătat podul căsuței vechi 
căruia i se rupsese bîrnele sub povara 
neașteptată a celor 7 mii de kg. grîu și po
rumb cit luase pentru cele 600 zile-muncă. 
Mi-a arătat putina cu cele 48 kg. de 
brînză și balotul cu 22 kg. lînă căpătată 
pentru munca lui. Bașca damigenele cu ra
chiu și butoiul cu vin. Sub grinda tindei 
stăteau ca intr-un magazin alimentar gîște, 
pește afumat și un porc transformat cu tot 
dichisul in cirnați, șunci afumate și slă
nini groase de patru degete. Mi-am amintit 
de povestea lui Ispirescu. Unde ar mai fi 
putut afla sărăcia un cotlon tihnit în casa 
colectivistului Badea lan din Topalu ? Ni
căieri. In pod zăcea aproape un vagon de 
cereale. In cămară erau putina cu brînză 
și caierele de lină. In tindă era porcul 
tăiat și afumat. Beam un vin gros și negru 
^trotil”, scos din butoi do generoasa «rcq

tmiorcăind la o 
Dar Badea al

gazdă și mă uitam la ea, imaginîndu-mi 
cum o fi zis sărăciei cînd a venit acasă cm 
un caier de lînă greu de 22 de kg.

— Ieși de-aci, că n-am loc să așez cast
rul ăsta !

Sărăcia se va fi dat 
parte, după ușa cămării,
meu va fi adus acolo a doua zi putina cu 
brînză. Și iar îi va fi poruncit :

— Fugi, ciumă, de după ușă, că n-am loc 
să așez putina asta !

Sărăcia va fi fugit în tindă. Dar a scos-o 
Badea și de-acolo să așeze în cirlige șun
cile și cîrnații. In orice caz, un lucru e 
sigur: Badea Ion din Topalu a pas de
finitiv sărăcia pe fugă.

După recenta călătorie făcută de condu
cătorii de partid și de stat în Regiunea Au
tonomă Maghiară, ziarele au publicat între 
altele și convorbirea pe care iubiții noștri 
conducători ah avut-o cu colectiviștii din 
Curteni pe tema dezvoltării sectorului zoo
tehnic, Citez din relatarea apărută în 
„Scânteia“ : ...„Este vizitat apoi noul grajd 
al gospodăriei. Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej „atrage atenția că această con- 
strucție e prea costisitoare ; « prea mult 
lemn în ea, e prea luxoasă.

— Cit a costat ?
— 200.000 lei — răspunde președintele 

gospodăriei.
— Dacă ați devenit milionari nu în

seamnă să și risipiți. Puteați face grajdul 
și cu 50.000 lei sau, să zicem, cu 100.000 
lei, iar cu restul ați fi putut cumpăra vaci 
mai multe. Așa e ?”

Citind rîndurile de mai sus, mi-am amin
tit de președintele gospodăriei colective 
din comuna Vadul Oii, raionul Hîrșova, pe 
care îl cunoscusem în ianuarie 1956, numai

(Continuar» In pag. 3-a)

Călătorind prin U.R.S.S.0 trăsătură de bază a omului sovietic
Am avut prilejul să cunosc in 

decursul a citorva săptămini 
viața multiplă, interesantă, pa
sionantă a oamenilor sovietici. 
In toate prilejurile am constatat 
imbinarea firească, organică, 
dintre politica de pace a statu
lui sovietic, promovată cu atita 
perseverență și viața fiecăruia 
dintre cetățenii marelui stat so
cialist, viața închinată in între
gime cauzei păcii, construcției. 
Viața de fiecare zi a omului so
vietic îl arată a fi situat in mod 
profund și responsabil pe bari
cadele păcii.

...Pe Serghei Makarov, munci
tor la Fabrica de ceasuri din 
Moscova l-am cunoscut în auto
busul special care leagă aero
portul Vnukovo de Moscova, 
împreună am comentat de-a 
lungul a numeroși kilometri 
nesfirșitul lanț de clădiri imense, 
construite în ultimii cițiva ani. 
Cît cuprindeai cu privirea - clă
diri de 6-8 etaje, mii și mii de 
apartamente.

- Prietene, ml s-a adresat 
simpaticul interlocutor, eu ii cu
nosc pe numeroși dintre con
structorii acestor clădiri. Băieți 
unul și unul. Poți să-i vezi cu 
cită bucurie clădesc noile raioa
ne ale Moscovei. Construiesc 
de ani de zile și nu s-ar mai să
tura construind...

Peste o oră mă aflam In a- 
partamentul lui Serghei Maka
rov din strada „Anul 1812", 
cvartalul 9, apartament primit 
in urmă cu puține luni. Serghei 
ținea mult să-mi dovedească cit 
de bine lucrează prietenii lui, 
constructorii. Intr-adevăr o lo
cuință de invidiat : încălzire cen
trală, bucătărie modernă cu ma
șină de gătit cu gaze, baie. Pe 
o masă am distins două 
teancuri de cărți și caiete. Mi-a 
arătat manualele după care el 
se pregătește pentru ca in viito
rii doi ani să devină inginer. 
Am urmărit cu curiozitate și 
schițele unei complicate mașini 
poligrafice ale soției lui Serghei, 
Katia, muncitoare tipografă, 
care și-a propus ca in doi ani 
să devină tehniciană.

O viață cu preocupări serioa
se, profund pașnice.

...Intr-o simbătă seara, nu de 
mult, am cunoscut animația lu
mii studențești, cu prilejul unul 
„vecer“-serată, organizată în

sala de marmură a cetății uni
versitare „Lomonosov". Serata 
avea o „cheie" a sa. Televiziu
nea din Moscova organizase un 
concurs „Cine știe, ciștigă" prin
tre studenți. Programul oferit de 
renumiți artiști ai circului, ai an
samblului „Alexandrov", ai Tea
trului de Estradă din Moscova 
cuprindea in numerele sale răs
punsurile la cinci întrebări cu 
caracter cultural-artistic. Con
cursul a fost ciștigat nu de un 
student al facultății de filologie, 
istorie ori filozofie, cum mă aș
teptam, ci de studenta Vera 
Petrova de la Facultatea de... 
chimie.De unde se vede că in 
general printre studenții mosco- 
viți pasiunea pentru cultură și 
artă nu ține seama de obiectul 
principal al facultății. Premiul
- un bust al lui Ceaikovski - 
i-a fost înmînat Verei de către 
talentatul artist sovietic de cine
ma, Vasili Lanovoi - Pavel Cor- 
ceaghin din filmul „Așa s-a că
lit oțelul" - a cărui fotografie
- am aflat la postul de radio 
Moscova - este solicitată săptă- 
minal de zeci și sute de ascul
tători din Rominia.

Entuziasmul tineresc, optimis
mul care domina marea sală de 
marmură nu poate exista decit 
acolo unde există ginduri și 
preocupări pașnice.

...I-am cunoscut și pe fericiți! 
copii sovietici. Nu la școală, nu 
in parc la plimbare, ci intr-un 
cu totul alt loc : la biblioteca 
specială pentru copii nr. 23 
„Maxim Gorki" din strada Ceai
kovski. lată-i pe frații Kora și 
Boria lazev pășind pragul bi
bliotecii. Ei se numără printre 
cei mai pasionați cititori. Pe fi
șele lor de mult a fost depășită 
cifra de 100 de cărți citite și a- 
ceasta deși Kora este în clasa 
a IV-a, iar Boria in clasa a lll-a. 
Ce au citit ? Povești, basme, 
schițe fantastico-științifice. Bi
bliotecara, Nina Vahrameeva, ii 
informează cu o seriozitate 
necăutată despre ultimele „nou
tăți* intrate in bibliotecă.

Viața de fiecare zi a oameni
lor sovietici demonstrează pro
fund că ei concep pacea - așa 
după cum arăta N. S. Hrușciov
- drept starea firească a omeni
rii și luptă pentru triumful păcii 
în lume.

CAROL ROMAN

Prin muncă patriotică 
timișorenii au colectat

Peste 30.000 
fone fier vechi
In ultimele trei luni, In re

giunea Timișoara au fost colec
tate prin contribuția voluntară 
a mii de muncitori și a brigăzi
lor de muncă patriotică ale ti
neretului, peste 30.450 tone fier 
vechi și importante cantități 
de metale neferoase. Cantitățile 
colectate pină acum au și fost 
expediate uzinelor siderurgice.

Noutăți de la Fabrica 
de mase plastice 

„București“
In vederea măririi capacității 

de producție a fabricii de mase 
plastice „București“, în momentul 
de față se desfășoară importante 
lucrări de construcții și montaje.

In prezent stadiul cel mai a- 
vansat îl prezintă secția de me
talizare, unde se va face metali
zatul masei plastice în diverse 
Imitații: aur, argint, bronz etc. 
Această secție se află acum în 
probe tehnologice, urmând ca în 
scurtă vreme să intre în. funcțiu
ne.

Pînă acum fabrica de mase 
plastice „București“ a livrat spre 
desfacere aproape 100 de sorti
mente.

In curînd, magazinele comer
țului de stat se vor îmbogăți cu 
altele noi, printre care: pelerine 
din .polietilenă în ambalaj pro
priu, o gamă de repere pentru 
noul tip de aparat de radio 
romînesc în construcție.

In planul de perspectivă figu
rează de asemenea producerea 
de : saltele de plaje, mingi de di
ferite mărimi, o mare varietate 
de jucării, portofele de diferite 
forme și culori, sticle și bidoane 
pentru voiaj de diferite mărimi 
etc.

Cercul de acordeon din cadrul 
clubului „Metalul" din Cluj, 
este asiduu frecventat de trei 
buni prieteni : A. Wagner, 
muncitor turnător, Kisspal Al. 
și Ion Marta, frezori la 
Uzinele „Unirea“. lată-i 
urmărind atenți îndrumările 
profesorului de muzică Tlbe- 

riu Rodnay.

Foto r P. POPESCU
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Telecomanda
in industria

noastră forestiera
Osală imensă feeric ilumi

nată cu zeci de tuburi 
fluorescente. Pe nenumărate 
panouri strălucesc sute de 
aparate nichelate și de sticlă. In 
mijlocul încăperii se află pupi
trul de comandă la care stă dis
pecerul uriașului sistem energe
tic telecomandat. Din cînd în 
cînd el cercetează becurile de 
semnalizare multicolore care re
prezintă mașinile și aparatele 
din centralele electrice ce se 
găsesc la distanțe de zeci și 
chiar sute de kilometri de acolo. 
O rețea de semne și de linii lu
minoase ii oferă în fiecare cli
pă o imagine clară asupra func
ționării tuturor centralelor. Iată, 
un beculeț roșu a pornit să cli
pească cu o frecvență regulată: 
o centrală hidroelectrică din cre
ierul munților care nu este de
servită de nici o persoană (o 
așa numită „centrala cu la
căt")... cere cuvîntul, dorind să 
dea autoraportu! de funcționare. 
Dispecerul apasă unul din nu
meroasele butoane din fața sa 
și într-un mic difuzor de pe pu
pitrul de comandă răsună vocea 
automatului vorbitor care co
munică toate datele necesare in 
legătură cu funcționarea apara
telor și cantitățile de energie 
produsă.

O anticipație științifică ?
Nicidecum! In Uniunea So

vietică există în prezent nume
roase sisteme de centrale tele
comandate de acest fel. Ele 
funcționează cu ajutorul insta
lației de telecomandă V.R.T.-48 
care a fost creată în laboratorul 
central experimental de cercetări 
științifice în domeniul centrale
lor electrice. Deși se găsește la 
distanțe mari, dispecerul „vede" 
prin intermediul legăturilor elec
trice și prin radio, tot ce se 
petrece în fiecare centrală, după 
indicațiile aparatelor de măsu
ră. Cît despre automatul „auto- 
raportor“, funcționarea sa este 
asemănătoare cu construcția cea
sornicelor vorbitoare care pot 
transmite ura exactă prin tele
fon. Pe benzile unor magneto- 
foane sînt înregistrate diverse 
rapoarte. La o anumită oră, sau 
atunci cînd dispecerul cere ra
portul, formînd numărul centra
lei la telefon, aparatele aleg în 
mod automat banda al cărei 
text corespunde situației mo
mentane din centrală. Această 
înregistrare este conectată, de 
asemenea automat, la o linie de 
telecomunicație și reprodusă de 
indată in difuzorul dispecerului 
de la sute de kilometri.

Dar nu numai atît. Dispecerul 
unui asemenea sistem energetic 
poate porni sau opri de la dis
tanță fiecare agregat din cen
trale, să închidă robinetele, să 
acționeze motoarele electrice, să 
deschidă paletele directoare ale 
turbinelor cu apă, într-un cu- 
vint să intervină la fel. ca și 
cînd s-ar afla personal la fața

locului. Au fost construite auto
mate care nu numai că-1 înștiih. 
țează pe dispecer de orice de
fecțiune ivită, dar care previn 
chiar întreruperile, scoțînd ime
diat din funcțiune mașinile de
fecte și pornind în mod auto
mat agregatele de rezervă. Nu 
sînt cu adevărat uluitoare aceste 
posibilități ale comenzii ta dis
tanță ?

Am amintit doar un singur 
domeniu de aplicare al teleco
menzilor. In ultimii ani, însă, 
aceasta tînără ramură a tehnicii 
a pătruns în mai toate ramurile 
de activitate, de la șantierele 
de construcții unde se comandă 
la distanță, prin simple apăsări 
pe butoane uriașele escavatoare 
pășitoare pină la glorioasele ra
chete cosmice sovietice la care 
telecomanda joacă un rol esen
țial.

★
Și în patria noastră teleco

manda este introdusă în nume
roase ramuri industriale. Iată un 
exemplu recent. La Curtea de 
Argeș a fost pus în funcțiune 
primul transportor sortator de 
bușteni telecomandat din R.P.R. 
Urmărind funcționarea acestei 
instalații automatizate cu co
manda la distanță, avem pur și 
simplu impresia să exploatarea 
atît de grea a buștenilor s-a 
transformat intr-un simplu pro
ces industrial pe bandă rulantă.

După ce sosesc de la pădure, 
buștenii sînt descărcați pe ram
pe speciale, retezați și preluați 
de un sistem de transportoare

longitudinale. De aici începe că
lătoria mecanizată a buștenilor 
care sînt transportați in mod 
mecanic într-o uriașă hală de 
tăiere, li se înscrie pe capote 
clasa de calitate și grosimea și 
apoi buștenii sînt introduși în
tr-un bazin cu apă. De aici, buș
tenii sînt incărcați de către așa 
numitul transportor-elevator și 
ridicați in cabina de comandă a 
transportorufui-sortator în care 
se află instalația de telechino- 
graf.

Construcția transportoruiui- 
sortator care are lungimea im
presionantă de 150 metri este 
deosebit de ingenioasă. Pri
mind comanda automată prin- 
tr-o simplă apăsare pe buton, in
stalația face ca buștenii, căzînd 
sub propria lor greutate să a- 
jungă fiecare în dreptul depozi
tului de sortare respectiv. Cu alte 
cuvinte, sortarea care necesita 
pină acum un volum uriaș de 
muncă fizică, se desfășoară „de 
la sine" în mod automat. In 
cabina de comandă se găsește 
tabloul central de comandă a- 
vînd o adevărată claviatură cu 
58 de butoane, fiecare din ele 
corespunzînd unui anumit lagăr 
de sertare.

Instalația transportor-sortator 
cu teleghidare, care a fost inte
gral concepută și proiectată de 
către un grup de ingineri de la 
Institutul de cercetări și proiec
tări pentru industria lemnului, 
constituie un însemnat succes al 
aplicării telemecanicei în țara 
noastră.

Ing. I. GEORGESCU

Pămîntului

accesibil unor

librării putem găsi o 
care oferă cititorilor o 
întreagă de cunoștințe

sateliții artifi- 
'ansați in Cos- 
serie de intere, 
explicative, iu- 
Petrov a oferit

mărețele vieto- 
și tehnicii sa-

al

pot extinde observațiile asupri 
totalității bolții cerești.

Focarul cosmic

In 
carte 
serie 
generale despre satetiții arti
ficiali, indispensabile tuturor 
acelora care vor să cunoască 
în profunzime 
rii ale științei 
vietice.

Intr-un mod 
mase largi de cititori, V. Pe- 
trov reușește să transmită ci
titorilor o serie de date știin
țifice, tehnice cu privire la 
modul de construcție a unui 
satelit artificial, a mijloacelor 
care au făcut posibilă rezol
varea problemei crcării sate
liților artificiali ai Pămîntului, 
a rachetelor purtătoare de 
sateliți, a echipamentului 
de bază al sateliților, a pro-

blemelor ce trebuie rezolvate 
pentru înapoierea pe pămint 
a sateliților artificiali.

însoțită de o serie de anexe 
cu privire la ' .............. "
cia'i sovietici 
mos, avînd o 
sânte figuri 
ararea lui V.
tuturor cititorilor o serie de 
detalii foarte importante a- 
supra căilor pe care merg oa
menii de știință în rezolvarea 
problemei cuceririi Cosmosu
lui, asupra greutăților pe care 
trebuie să le învingă savanții 
sovietici pentru a da viață 
în zilele noastre călătoriei in
terplanetare.

Helicopterul submarin

I ■

Gata pentru

zborul cosmic...

Foto : TASS

URECHEA
PĂMÎNTULUI
Spațiile interplanetare fără limite ne sînt în prezent mai apro

piate ca orieînd. Sute de milioane de locuitori ai planetei noas
tre urmăresc zi cu zi pasionantele cercetări ale savanților so
vietici care se desfășoară în cel mai vast dintre 
Cosmosul infinit.

De curînd 1. Pariiski, astronom sovietic, a 
nouă descoperire deosebit de importantă cu

laboratoare-

făcut aici o 
ajutorul ră- 

diotelescopului de la Pulkovo. Ti nărui savant a descoperit în cen
trul galaxiei noastre un nucleu dens compus din gaze ionizate 
fierbinți, densitatea acestui nucleu depășind de sute de ori den
sitatea medie a materiei cosmice.

Radioastronoraia — consti
tuie fără indoială una dintre 
cele mai pasionante cuceriri ale 
științei, deoarece a. oferit astro
nomilor o cale deosebit de fe
cundă pentru cercetarea aștrilor 
cu ajutorul undelor de radio. 
Spațiile interplanetare sînt se
diul unor emisiuni de tinde 
radio. Această uluitoare descope
rire a fost făcută prin 1931- 
1932, oîrad inginerul A. G. lan. 
sky, studiind problema paraziți- 
lor atmosferici care perturbează 
recepția programelor de radio, a 
descoperit că unele zgomote pa
razite, care nu puteau fi înlătu. 
rate în nici un chip, reveneau la 
aceeași intensitate mereu după 
23 de ore și 56 minute, adică 
după exact durata de rotație a 
Pămîntului în jurul axei sale. 
Pe de altă parte, el a mai stabi
lit că intensitatea undelor de ra. 
dio recepționate era mai mare 
înspre Calea Lactee. Oricît se 
părea de curios, dar pentru expli
carea acestui fenomen nu exista 
decît o singură posibilitate : ste
lele și materia interstelară sint 
sediul unor radiosurse, adevă. 
rate stații de emisie în Cosmos.

Conform proiectului unui grup 
de savanți s-ar putea con
strui un tunel sub valurile 
oceanului, care ar putea per
mite efectuarea unor călătorii 
directe cu trenul sau cu auto
vehicule pe sub ocean. Tune- 
lui ar urma să fie ancorat de 
blocuri masive de beton în. 
gropate în fundul oceanului. 
Aripioarele laterale comanda, 
te de la suprafață ar urma 
să anuleze mișcările datorate 
circulației în interiorul tune
lului, ca și mișcările valurilor.

Desen: A. LAURENȚIU

Cucerirea adincu- 
rilor mărilor și o- 
ceanelor, 
rirea de 
privind viața 
mari adîncimi este 
o problemă 
pasionează de zeci 
de ani omenirea. 
Aparatura științifi
că de care știința 
și tehnica au dispus 
în acest domeniu 
pină în vremurile 
din urmă a fost de
stul de modestă 
fi neîndestulătoare

descope- 
noutăți 

la

care

pentru a putea sta
bili o serie de amă
nunte cu privire la 
viața sub apă.

Dorința de a cu
ceri spațiile sub
marine devine insă 
tot mai arzătoare 
și îi determini pe 
savanți la realizarea 
de idei care de ca
re mai fantastice. 
Unul din proiectele 
cele mai îndrăznețe 
este acela al cerce
tătorilor sovietici. 
In Uniunea Sovie-

tică s-a și realizat 
un submarin 
chipai complet 
tru cercetări 
apă denumit 
verianka'.
înzestrat și cu o se
rie de dispozitive 
de tipul unor bărci 
subacvatice cu 
să se poată 
cercetări în 
direcție.

Asemenea 
copterelor 
se preconizează uti
lizarea la cercetări

e-
pen 
sub

„Se- 
El este

care 
face 

orice

heli- 
aeriene.

subacvatice a unor 
helicoptere subma
rine denumite : 
„Mesoscafe“. Pe 
deasupra cabinei 
sale de comandă, 
helicopterul subma
rin va avea elice 
mari care să-i per
mită efectuarea 
mișcărilor pe verti
cală și i 
care să-i 
mișcări 
tală. 
deschide 
noi in problema

alte elice 
I permită 
pe orizon- 
Mesoscaful 
orizonturi

creării de mijloace 
tehnice cèle mai 
moderne pentru e- 
fectuarea studiilor 
oceanografice.

In viitor se in
tenționează ca sub
marinele de tipul 
„Severianka” să fie 
de asemenea mă
rimi incit să fie 
poate chiar purtă
toare de helicoptere 
submarine. Aceasta 
ar deschide minu
nata perspectivă a

O sulă
Cosmosul vorbește

re

stăpinirii lumii sub
acvatice câpătînd 
mobilitatea deplină 
pentru acționarea 
în interiorul ei. Fă
ră îndoială că
zultatele ce se vor 
obține in viitor vor 
permite descoperi
rea de noi date ști
ințifice și implicit 
îmbogățirea tezau
rului științei ocea- 
nografice.

Ing. A. LISEANU

milioane

pe secundă

Studierea proceselor rapide 
necesită din ce in ce mai mult 
folosirea unor metode de cer
cetare adecuate. Filmarea la 
mari frecvențe — iată una din 
cele mai moderne metode 
tehnice cu ajutorul căreia 
sînt rezolvate aceste proble
me.

Cercetătorii sovietici de la 
Institutul de cinematografie 
și fotografie din Leningrad au 
creat de curînd o cameră de 
filmare care poate efectua o 
sută milioane fotografii pe 
secundă. Noul aparat se ba
zează pe descompunerea ima
ginii optice în elemente dis
continui — puncte de inten
sități luminoase diferite — cu 
ajutorul unor site speciale.

Autorul noului aparat de 
filmare este ing. O. F. Greben
nikov. Aparatul este înzestrat 
cu un sistem original care a- 
sigură sincronizarea desfășu
rării filmării eu procesul de 
studiat — problemă deosebit 
de importantă dacă ne gîn- 
dim că timpul de filmare se 
reduce la microsecunde.

Studiile sistematice nu au în
ceput decît in ultimele decenii. 
Paraziții radiofonici atît de ne
doriți au devenit brusc surse de 
informații extrem de prețioase. 
Șoaptele cosmice au căpătat 
brusc o uriașă valoare științifică.

Undele de radio nu se sinchi
sesc nici de atmosfera te. 
restră nici de lumina zilei. In fe
lul acesta radioul a ajutat 
astronomilor să creeze mijloace 
de cercetare bazate pe principii 
noi, care au dus la descoperiri 
remarcabile.

Pentru recepționarea „emisiu
nilor“ provenite de la stele și 
galaxii situate la distanțe uria
șe, au fost construite insta
lații de recepție de o sen- 
JUl.'LL uluitoare. Instalațiile 

de radioastronomie
sibilitate 
moderne 
pot recepționa pină și un flux 
de energie de o sută de milioane 
de miliarde de ori mai slab de
cît un wat. Matematicienii scriu 
această mărime atit de infimă 
sub forma prescurtată 10 la pu
terea minus 17 W.

Pentru realizarea unei sensi
bilități atît de desăvîrșite au fost 
construite antene speciale para
bolice al căror diametru atinge 
deseori cîteva zeci sau chiar o 
sută de metri 1 Pămîntul a pri
mit așadar urechi pentru ascul
tarea Cosmosului.

M. C.

După cum am mai arătat —< 
cu ajutorul acestui radio.telescop 
gigantic, tînărul om de știință 
sovietic I. Pariiski a descoperit 
de curînd în centrul galaxiei 
noastre un nucleu dens compus 
din gaze ionizate fierbinți. Po
trivit calculelor omului de știin
ță, densitatea acestui nucleu de
pășește de sute de ori densita
tea medie a materiei cosmice, 
iar dimensiunile lui sînt de 4.000 
de ori mai mici decît diametrul 
Căii Lactee. Cu toate acestea, 
nucleul este atît de mare îneît 
lumina, călătorind cu 300.000 ki
lometri pe secundă, nu-1 poate 
străbate decit în aproximativ 20 
de ani.

După cum relatează ziarul 
„Izvestia“, se pare că în inte
riorul acestui adevărat focar cos
mic, temperatura medie se apro
pie de 10.000 grade.

După cum au aratat observa
țiile, nucleul descoperit de omul 
de știință sovietic constituie 
punctul cel mai strălucitor din 
centrul galaxiei.

Nucleul este înconjurat din 
toate părțile de un înveliș de 
electroni, care se deplasează cu 
viteze apropiate de viteza lu
minii în limitele puternicelor 
ciinpuri magnetice ale nebuloa
sei. Tocmai aceste elemente con
stituie sursa de radiație a un. 
delor de radio și lumină.

Descoperirea lui Pariiski este 
considerată de specialiști ca 
avînd o importanță extrem de 
mare deoarece aduce o contribu
ție esențială la studiul atît de 
dificil al nebuloasei care se gă
sește la limitele observabile ale 
Universului.

Ing. I. NICOLAE

Propovăduitorii misticismului declară în mod 
categoric că nu poate exista morală fără religie 
și deseori cuvintul „ateist“ este identificat la ei 
cu noțiunea de om imoral.

Această părere despre imposibilitatea moralei 
fără religie și, în consecință, despre imposibili
tatea existenței oricărei alte morale în afara ce
lei religioase, este răspîndită cu perseverență de 
marea majoritate a teologilor. Ei încearcă să ba
zeze acest punct de vedere pe faptul că, chipu
rile, numai frica în fața dumnezeului atotputer
nic, simțul de răspundere față de el rețin pe om 
să comită fapte rele și numai perspectiva „vieții 
în rai“ constituie stimulentul pentru adevărata 
comportare morală.

Moralitatea religioasă și cea comunistă sînt 
diametral opuse în ceea ce privește conținutul lor 
și se exclud în mod practic una pe alta.

Să luăm, de pildă, o asemenea problemă im
portantă, cum este atitudinea față de muncă. 
Teologii actuali, încercînd să meargă în pas cu 
realitatea, afirmă: „Creștinismul sfințește munca 
ca lege fundamentală a vieții personale și ob
ștești“. Dar oare creștinismul actual res
pinge teza că dumnezeu a constrîns pe oameni 
sa muncească pentru păcatul lui Adatn și Eva ? 
Oare religia a renunțat la învățătură despre rai 
— acest ideal al inactivității complete ? Și dacă 
li se spune credincioșilor că ei trebuie să mun
cească in numele cîștigării inactivității din rai, 
oare nu se manifestă aici atitudinea față de 
muncă ca fața de un blestem, o pedeapsă, pe 
care omul o primește de sus și pe care el trebuie 
s-o suporte pentru ca apoi să se elibereze de a- 
ceastă obligație neplăcută ?

In societatea exploatatoare munca este în- 
tr-adevăr pentru majoritatea covîrșitoare a oa
menilor o pedeapsă, pentru că ea este o muncă 
grea și lipsită de bucurii, o muncă în folosul 
exploatatorilor.

Altfel stau lucrurile în U.R.S.S. și celelalte 
țări socialiste unde munca a încetat să fie o con. 
strîngere, unde oamenii lucrează pentru ei, pen
tru binele poporului lor. In aceste țări fiecare 
înțelege tot mai bine că el muncește pentru pre
zentul fericit și pentru viitorul comunist și mai 
fericit.

Cu alte cuvinte, în societatea noastră domne
ște o morală nouă, comunistă, se dezvoltă și se 
statornicește o nouă atitudine cpmunistă față de 
muncă. Chiar dacă slujitorii misticismului

i“

„binecuvîntează“ astăzi munca, ei vorbesc totuși 
despre îndeplinirea conștiincioasă a obligațiilor 
pentru ca în „viața viitoare“ să scape definitiv 
de ele. Oare teza îndeplinirii „conștiincioase“ a 
acestor „obligații“ însuflețește la o muncă crea
toare ? Ea îndeamnă oare la fapte eroice în mun
că, trezește inițiativa și activitatea creatoare? 
Desigur că nu 1

Este adevărat că morala religioasă conține 
teze („nu omorî“, „nu comite un adulter“, etc.) 
care, în ceea ce privește esența lor, nu sînt de
sigur rele. Ele însă au fost generate de însăși, 
viața, de necesitățile societății omenești. Sluji
torii misticismului însă, le-au denaturat și le de
naturează deseori în favoarea exploatatorilor. 
Astfel, dacă într-un stat burghez sînt executați 
luptători pentru libertate și dreptate, se găsesc 
mulți propovăduitori ai misticismului care justi
fică asemenea acțiuni, folosind numele lui dum
nezeu, deși chiar ei proclamă porunca „nu ucide“.

Orice învățătură care pretinde că dă oamenilor 
norme de moral-a e necesar să arate ce acțiuni ale 
omului trebuie considerate bune și care rele, ce 
constituie un model de comportare demn de imi
tație. Reprezentanții misticismului afirmă că nu
mai religia poate îndeplini această sarcină. Este 
oare justă această afirmație ?

Un model de comportare morală, spun repre
zentanții misticismului, este însuși dumnezeu — 
„atotbinevoitor“, „atotiubitor“ etc. Totuși, în 
biblie exista numeroase povestiri despre mînia 
lui dumnezeu, despre un dumnezeu lipsit de ra
țiune și crud. Astfel, odată dumnezeu a aflat că 
favoritul său, dreptcredinciosul rege David, a se
dus pe Virșavia soția unui supus al său, iar 
pe bărbatul ei l-a omorît. „Gel de sus“, La doje
nii, cu severitate pe acest rege, omorînd copilul 
pe care l-a născut Virșavia. In a-ceiaș timp, vrînd 
să.l liniștească pe David, a îndrăgit pe cel de-al 
doilea fiu al lui. Este limpede pentru fiecare că 
în toate aceste acțiuni ale lui dumnezeu există 
foarte puțină consecvență, în schimb foarte multă 
cruzime. Cum poate această comportare să ser
vească pentru noi drept exemplu?

Nu este pe placul oamenilor sovietici și un alt 
model religios de comportare morală în persoana 
misticului Hristos, care a fost „blind“, „bun“, și 
învăța că trebuie să iubești nu numai pe aproa
pele tău ci și pe dușmanii tai. Dacă poporul so-

vietic s-ar fi declarat de acord cu aceasta, este 
îndoielnic că ar fi reușit să infrîngă armata co
tropitorilor germano-fasciști și să apere cuceri
rile socialismului din țara noastră.

Este limpede că noi n-avem nevoie de un ideal 
moral religios, căci imitarea acestui ideal nu ne 
poate aduce nimic bun. Noi avem propriul nostru 
criteriu just și sigur pentru comportarea morală, 
cu care misticismul nu are și nu poate avea nici 
un fel de legătură.

Reprezentanții misticismului afirmă că, chipu
rile, religia reține pe oameni de la fapte rele sau 
de la „păcate“ și însuflețește pe om pentru fapte 
bune, contribuie la îmbunătățirea comportării 
morale. Faptele însă, dovedesc tocmai contra
riul

Potrivit bibliei, Adam și Eva au fost alungați 
de dumnezeu din rai pentru- păcatul lor, iar ome
nirea este condamnată să sufere timp infinit de 
lung. Au înțeles oare oamenii lecția dată de 
„cel de sus“ ? Teologii răspund negativ la 
aceasta. Atunci dumnezeu, după cum povestește 
biblia, a pus la cale potopul universal. Din toți 
oamenii a supraviețuit numai dreptcredinciosul 
Noe cu familia sa. Dar și aceasta n-a. ajutat. 
Oamenii au continuat să greșească. Sluji
torii contemporani ai misticismului fac 
multă zarvă în jurul triumfului principii
lor credinței creștine, al blîndeței, al mo
destiei etc. Realitatea însă vorbește despre alt
ceva. Despre ce modestie se poate vorbi, de pildă, 
în lumea capitalului-, unde exploatatorii obțin 
profituri tot mai mari-, iar oamenii muncii
sărăcesc tot mai mult ? Despre ce dragoste
de pace se poate vorbi în legătură cu cercurile 

. imperialiste și preoțimea reacționară care-i spri
jină, care propovăduiesc inevitabilitatea și nece
sitatea războiului atomic, referindu-se la dumne
zeu ? Reiese că morala religioasă nu oprește 
nicicum acțiunile nefaste ale exploatatorilor și 
ațîțătorilor la război și nu le inspiră renunțarea 
la capitalurile lor.

Putem găsi o serie întreagă de exemple care 
arată că religia nu poate reține nici-de cum pe oa
meni de la fapte antisociale. Altfel nici nu poate 
să fie. Căci religia învață că orice vinovat va ob. 
ține intr-un fel sau altul iertare pentru păcatele 
sale, deoarece dumnezeu este o ființă atotiertă- 
țoare. „Pentru stăruință în rugăciuni, dumnezeu 
iartă totul și pregătește un loc în rai. Nu există 
păcat pentru care nu poți obține iertarea de la

milostivul dumnezeu prin rugăciune“, — spune 
unul dintre dreptcredincioșij baptiști. Reiese că 
religia, mai degrabă justifică comportări rele 
decit să le prevină.

Ce previne la noi într.adevăr comportarea imo
rală a oamenilor, printre care și a celor credin
cioși ? Desigur nu frica în fața lui dumnezeu 
inexistent, care de altfel „iartă totul“, ci simțul 
de răspundere în fața celorlalți oameni, în fața 
colectivului, în fața societății, care se călăuzește- 
de normele moralei comuniste și care stă de 
strajă acestor norme. Opinia publică este o pu
ternică forță morală care este capabilă nu nu. 
mai șă rețină omul să comită fapte rele, ci și 
să-l educe în așa fel ca el să nu le admită. Acest 
lucru este cu atît mai adevărat cu cît lupta pen
tru respectarea normelor moralei comuniste este 
sprijinită la noi prin toate mijloacele de stat, 
care desfășoară o uriașă muncă educativă.

Să luăm, de pildă, o asemenea problemă ca 
lupta împotriva beției, huliganismului și a altor 
încălcări ale regulilor și obiceiurilor conviețuirii 
socialiste. Activitatea pentru lichidarea tuturor a- 
cestor fenomene negative este desfășurată atît 
de organele de stat (miliția, justiția, procura
tura) cît și de opinia publică. Deosebit de im
portant este aici rolul opiniei publice.

Opinia publică cere ca omul să nu se căiască 
pur și simplu de faptele sale (la ce se limitează 
reprezentanții cultelor), ci să se hotărască să nule 
mai comită în viitor. Această sarcină depășește 
însă forțele misticismului. îndeplinirea ei este 
posibilă numai pe baza moralei comuniste și da
torită eforturilor unite ale societății și statului.

Gele arătate mai sus sînt confirmate de uria
șul număr de fapte din realitatea noastră.

Așadar, morala religioasă, oricum ar adapta.o 
reprezentanții misticismului condițiilor con
temporane, este diametral opusă normelor și 
cerințelor realității socialiste. De aceea ea nu con
tribuie și nicj nu poate contribui la perfecțio. 
narea morală a oamenilor, la educarea calităților 
morale. Morala religioasă stingherește în
deplinirea cu succes a acestor sarcini. In con. 
seeință ea nu ne este necesară și cu cît mai re
pede oamenii care se mai află sub influența con
cepțiilor mistice se vor elibera de ele cu atit 
maj bine va fi pentru ei și pentru societate.

★

La Observatorul astronomic 
principal de la Pulkovo al Aca
demiei de Științe din U.R.S.S. 
a fost realizat de prot. S. Hai- 
kin, ajutat de candidatul în ști
ințe fizico-matematice N. Kaida- 
novski cel mai mare radiotele. 
scop existent astăzi în lume. A- 
ceastă instalație uriașă se corn, 
pune din 90 de scuturi plate cu 
o înălțime de cea. 3 metri și o 
lățime de 1,5 metri. Datorita' tu
turor acestor elemente, care sînt 
așezate într-un semicerc avînd 
diametrul de cca. 100 metri, un
dele de radio care sosesc din în
depărtatele spații cosmice sînt 
concentrate spre o antenă de re
cepție specială ce se deplasea
ză pe ura cărucior pe șine.

Cu ajutorul acestei instalații 
gigantice, oamenii de știință iși

lildă, o asemenea problemă ca

(Fragmente dintr-un articol apărut tn 
revista sovietic Amik« / jizn”).

• Savanjii au calculat greu
tatea întregii atmosfere care în
conjoară globul terestru. S-a 
constatat ca greutatea atmosfe
rei este de 5.300.000 600.000.000 
tone. După cum vedem, aerul 
cîntăreșle foarte, foarte mult. 
Dacă de exemplu s-ar fi cerut 
sa se transporte o încărcătură 
egala cu greutatea întregii 
atmosfere de la Moscova la Le
ningrad, și dacă fiecare tren ar 
avea 100 vagoane, străbătînd în
tregul drum în 10 ore, atunci ar 
fi trebuit să se cheltuiască pen
tru transportul acestei încărcă
turi aproape 4 miliarde ani!

• Aerul atmosferic conține în 
volum 78 la sută azot și 21 la 
sută oxigen, iar aerul degajat 
din apă conține 63 la sută azot 
și 36 la sută oxigen.

silit

® în Editura Academiei 
R.P.R. a apărut o amplă mono
grafie, (Lucrarea „Monumentul 
de la Adamklissi“) în care
dezbătute toate problemele com
plexe legate de dotarea, 
strucția, arhitectura, ornamen- 
lica reprezentată de mărețul tro
feu roman de la Adamklissi.

C011-

A "-w - j. ,
>. ț • . z

-
ș " P

:

La stingerea incendiilor dintr.un mare oraș nu ar putea fi folosit 
un helicopter ?

Desen: G. BUȚU



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Fiecărui utemist
o sarcină concreta

'Acum, în preajma adunărilor 
ide alegeri, activizarea fiecărui 
utemist este condiția obținerii u. 
nor noi succese în producție, în 
munca politică, condiția reușitei 
a înseși adunărilor pentru dări 
de seamă și alegeri.

In organizațiile U.T.M.In organizațiile U.T.M. din 
orașul Reghin, pregătirile pen. 
tru adunările de dări de 
seamă și alegeri sînt în toi, iar 
în unele organizații de secții, au 
și început. In cadrul pregătirilor 
pentru alegeri, comitetele și biro
urile U.T.M. s.au străduit să 
atragă un număr mai mare de 
membri la diferite acțiuni poli
tice, educative ale organizației, 
să organizeze noi brigăzi de pro
ducție, să antreneze tineretul in 
întrecerea socialistă, la mișcarea 
pentru economii, 
să organizeze 
mai bine educa
ția politică și 
culturală a tine
retului.

La I.F.E.T. Reghin, de pildă, 
utemiștii au fost și sint inițiatorii 
unor însemnate acțiuni econo
mice. Sub conducerea organiza
ției de partid, organizația U.T.M. 
de Ja I.F.E.T. a organizat primele 
brigăzi de muncă în acord glo
bal care constituie o formă su. 
perioară de organizare a muncii 
în exploatările forestiere. Dato
rită extinderii muncii în acord 
global, indicele de utilizare a 
masei lemnoase s.a îmbunătățit 
simțitor, procentul lemnului de 
lucru crescind cu 8 la sută față 
de cel planificat.

Organizația U.T.M. a organi
zat de asemenea ateliere ale ti
neretului (la atelierele C.F.F. și 
atelierul de reparat tractoare, 
funiculare etc.) brigăzi de tine
ret pe trenurile C.F.F., coloane 
de tractoare de tineret etc. La 
cele două ateliere tinerii au reu
șit să realizeze însemnate econo. 
mii prin recondiționarea pieselor 
vechi.

Un timp se credea că sus, în 
munte, la exploatările fores
tiere îndepărtate nu se poate des
fășura o viață de organizație 
bogată, interesantă. După con
stituirea comitetului U.T.M. (se. 
cretar Gh. Bărbulescu) pe 
I.F.E.T., cunoscjndu.se preocupă, 
rile, dorințele tinerilor, practica 
a dovedit că și aici se pot intre- 
prinde acțiuni’interesante, educa
tive Ia care pot fi antrenați toți 
tinerii. Astfel, organizațiile de sec
ții U.T.M. de la sectorul Lăpuș. 
na, Isticeu, Secuieni, se ocupă 
atent de educarea politică a 
tinerilor din exploatările fores
tiere, organizează în timpul li
ber însemnate acțiuni de muncă 
patriotică, la care au fost an- 
Irenați zeci și sute de ute. 
miști și neutemlști. Tinerii de 
la I.F.E.T. au plantat prin muncă 
voluntară peste 24 hectare de te
ren forestier. Un mare număr de 
utemiști fac parte din brigăzile 
de producție, alții au fost antre. 
nați în colectivele posturilor u- 
temiste de control din sectoare
le forestiere Lăpușna, Isticeu 
etc., de la ateliere, depozitul fi
nal, sau sînt propagandiști, res
ponsabili de biblioteci volante 
etc. La acțiunile organizației au 
fost antrenați aproape toți ute. 
mi .iii. Chiar și în gurile de ex
ploatară și la parchetele unde 
sînt doar 3—4 utemiști, (ca de

Patria — Festivalul filmului so
vietic; Republica (ecran lat), I.C. 
Frimu, 23 August — Kociubei; 
Magheru, Lumina — Pe țărmuri 
îndepărtate; V. Alecsarrdri; E- 
lena Pavel — Viața e în mâinile 
tale; București, Gh. Doja, Fla
căra, Miorița — Pentru 100.000 
de mărci; Central — 60 de zile 
în sudul Asiei; Victoria — Pa
tima ; 13 Septembrie — Umbrela 
sfîntulul Petru; Timpuri Noi 
(rulează în continuare) — Pro
gram de filme documentare ; Ti- 
neretului — Evglieni Oneghin; 
înfrățirea între popoare — Ulti
ma primăvară: Mie Pintilie — 
Nevasta mea cintă: Drumul Se
rii — Marile familii; A'ex. Po. 
pov. M Eminescu, G. Bacovia 
— Sombrero; Maxim Gorki, G. 

pildă, la Drăgușa, Roșia, Valea 
Gîtii, unde mulți tineri sint lu. 
crători sezonieri) utemiștii au 
primit diferite sarcini concrete. 
La Valea Gîtii, spre exemplu, 
utemiștii Dan Vasile și Crișan 
loan se îngrijesc de difuzarea 
presei, de reîmprospătarea și 
distribuirea cărților din biblio
tecile volante, organizează lec
tura presei în colectiv etc. Ute. 
mistui Peter Francisc de la Ro
șia a primit sarcina să organi
zeze un parchet al tineretului, 
astfel ca acesta să devină un 
parchet model.

Cu utemiștii care n.au înțeles 
să-și ducă la îndeplinire sarci
nile încredințate, comitetul 
U.T.M., birourile organizațiilor de 
secții U.T.M. au stat de vorbă,

In legătură cu pregătirea adunărilor 
de dări de seamă și alegeri în organizațiile 

U T.M. din Reghin
i.au criticat pentru atitudinea lor 
nepăsătoare. Așa s-a întimplat 
de pildă cu utemiștii Belbe Chi- 
rilă și Zahan Florea de la ate. 
lierele C.F.F. sau cu funcționara 
Hona Lorincz care a fost chiar 
sancționată pentru inactivitatea 
sa.

Unele rezultate bune a obținut 
și organizația U.T.M. de la 
I.R.U.M. Reghin pe linia antrenă
rii tinerilor la rezolvarea șarci. 
nilor încredințate acestui colec
tiv. In primul semestru, de pildă, 
tinerii de la I.R.U.M. au economi, 
slt material, scule și piese de 
schimb în valoare de peste 35.000 
lei iar prin cele 12 inovații ale 
tinerilor aplicate în producție 
s-au realizat economii de 7.300 
lei. Organizația U.T.M. a creat 
brigăzi și secții de tineret, un 
post utemist de control în ca
drul uzinei, a introdus conturi 
personale și colective de econo
mii. Din păcate comitetul 
U.T.M. de Ia I.R.U.M. (secretar 
Bucin Leon) a neglijat să se o. 
cupe de o problemă principală: 
controlul îndeplinirii 
lor. Iată un exemplu : 
1959 comitetul U.T.M. 
măsură bună : a creat 
te colective de muncă 
ajute comitetul U.T.M.

sarcini- 
în martie 
a luat o 
mai mul- 
care să 
îtl rezol

varea diferitelor sarcini de orga, 
nizație. Ce s-a ales din aceste 
colective ? Nu știu nici membrii 
colectivelor, nici membrii comi
tetului U.T.M. întrueît măsura a 
rămas doar pe hîrtie. Or, este 
știut că controlul asigură înde
plinirea sarcinilor. Iată și un 
alt exemplu. Un grup de 15 ute
miști s-au angajat acum cîtva 
timp față de comitetul U.T.M. să 
confecționeze cîteva aparate de 
verificat pentru A-V.S.A.P. Pro
punerea a fost salutată. Pe 
parcurs, ne mai interesindu.se 
nimeni de această problemă, 
chiar unii dintre cei *” "
temiști, printre care 
Adam, Baba Icsif,
lusi Bela, au uitat de propriul 
lor angajament. De curînd co
mitetul U.T.M. amintindu-și de 
acest angajament s-a interesat 
de stadiul îndeplinirii lui. Rezul
tatul ? Toți au început să con
struiască aparatele și în curînd 
eie vor fi gata.

Lipsuri serioase privind antre. 
narea tuturor tinerilor la vhța 
organizației se manifestă în or.

15 u. 
Kovacs 
Ulyfa.

Coșbuc — Nevăzut... necunoscut; 
Cultural, N. Bă'lcescu — Toren
tul; Unirea — Haiducii; Anta
— In zgomotul roților; Munca
— Dragoste pe note; 16 Februa
rie — Ivan Brovkin se însoară; 
Popular — Omul cu pantaloni 
scurți; 1 Mai — Micuța ; Volga
— Călătorie peste 3 mări; 8
Mai — O mică întimplare: 30 De
cembrie —- Un ciclu de filme 
pentru copii și tineret : Aurel 
Vlaicu — Dimineața mohoriță ; 
B. Delavnancea — Submarinul 
„Vulturul"; Grivița — Dragos
tea nu se cumpără; Vasile Roai- 
tă. Donca Siino, Libertății — 
Vlrsta dragostei; T. Vladimires- 
cu — Godzila; Giga Banc ic, 
Alex. Sahia — Ultima aventură 
a lui Don luan.

I.F.I.L.

La Slobozia a fost inaugurată noua sală de spectacole de tea
tru și cinematograf „Vasile Ro aită". In stingă : un aspect al 

noului lăcaș de cultură. In dreapta: interiorul sălii.
Foto; N. SCARLET

Si
.....

ganizația U.T.M de la 
Reghin.

La secția de cuitorie lăzi, sînt 
numeroși utemiști. Din brigada 
utemistă de muncă patriotică din 
secție fac parte 40 din acei 64 
membri ai organizației, în spe
cial fete. 7 utemiști au primit 
anul acesta insigna de brigadier 
al muncii patriotice, iar 5 o vor 
primi în curînd. Deci există o 
anumită activitate. Despre toate 
acestea tov. Osz Magdalena, 
membră în biroul organizației de 
secție U.T.M. mi-a vorbit cu min. 
drie.

— Dar ce alte sarcini ați în
credințat utemiștilor ? - am in. 
trebat-o.

— Alte sarcini ? Nu înțeleg. 
Alte sarcini avem noi, membrii 

biroului. Gînd 
întreprindem o 
acțiune, o anun
țăm din timp, și 
îi mobilizăm pe 
toți. Să dăm fie- 

sarcină ? Păi, sîn-

este și 
biroului 

cunoască

căruia cîte o 
tem mulți...

Limitîndu-și munca, 
normal ca membrii 
U.T.M. de aici să nu 
problemele care-i preocupă pe ti
neri, să nu reușească să alcătu
iască o activitate bogată, intere
santă. In secție sint multe fete 
care nu și.au format deprinderea 
să citească, nu se ocupă de ridi
carea propriului lor nivel cultu
ral.

La secția planoare de la I.F.I.L. 
sint de asemenea peste 60 de ute
miști. Aici, datorită faptului că 
organizația nu.și trăiește viața, 
nu există un colectiv dis
ciplinat de utemiști Chiar și în
casarea cotizației a devenit „o 
problemă". Utemiști ca Barabac 
Miklos, Zrinyi Tibor și alții au 
„uitat" de această obligație sta
tutară.

Comitetele U.T.M. și birourile 
organizațiilor de secții nu înțe
leg rolui educativ al sarcinii de 
organizație. Nu înțeleg că tină, 
rul primind o anumită sarcină, de 
îndeplinirea căreia trebuie să 
răspundă, se va simți mai legai 
de organizație, mai răspunzător 
pentru activitatea ei. Lupta pen
tru îndeplinirea sarcinii îl va căli, 
îi va dezvolta spiritul de răspun
dere. inițiativa, iată de ce este 
important ca fiecare utemist să 
pri nească o sarcină concretă.

Cauza acestor lipsuri se dato- 
rește în primul rind muncii sec. 
tare desfășurată de comitetul 
U.T.M. de la I.F.I.L. In întreprin
dere sînt tineri buni, activi, care 
ar putea ajuta comitetul, dar 
aceștia nu sînt antrenați la re
zolvarea diferitelor sarcini con
crete. Aceiași stil de muncă ca
racterizează și birourile U.T.M. 
de secție, care și in puținele ac
țiuni pe care le întreprind, nu 
antrenează masa uteiniștilor.

La I.F-E-T., la întreprinderea 
„Republica“, comitetele U.T.M. 
au organizat acum—în preajma 
alegerilor — colective care aju
tă la întocmirea dărilor de sea
mă. Numeroși utemiști au pri. 
mit în această perioadă sarcini 
concrete. In întreprinderile 
I.F.I.L. și I.R.U.M. nici măcar 
toți membrii comitetelor și birou
rilor U.T.M. nu au fost antrenați 
ia pregătirea adunărilor de dări 
de seamă și alegeri.

Comitetul orășenesc U1T.M. 
Reghin trebuie să ajute mai ac. 
tiv comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. de la I.F.I.L. : 
I.R.U.M. ca 
sectarismul 
fel incit să 
organizației

Șl 
acestea să lichideze 

din munca lor. ast. 
antreneze la munca 
pe toți membrii ei,
ST. NEKANIȚKI

„O întimplare
extraordinară“

Presa a făcut cunoscută la 
vremea sa odiseea echipajului 
petrolierului „Tuapse”. Opinia 
publică a fost cuprinsă atunci de 
o profundă indignare aflând de 
actul pirateresc al bandei cian
kaișiste care a atacat prin sur
prindere nava sovietică în ape 
neutre, a reținut-o în mod sama
volnic și a supus pe membrii 
echipajului unei detențiuni ile
gale și unui tratament inuman 
revoltător, lată că avem acum pri
lejul să vedem în cadrul Festi
valului Filmului Sovietic, „O în
tâmplare extraordinară“, filmul 
inspirat din această întimplare. 
Bineînțeles că în film, vasul se 
numește „Poltava", eroii au alte 
nume, chiar faptele sînt transfi
gurate artistic cu scopul de a 
oferi o operă de artă cinemato
grafică și nu un documentar. 
Cine cunoaște evoluția episoade
lor cazului „Tuapse“ își dă sea
ma însă că în cele două serii ale 
filmului ele au fost expuse cu 
exactitate în sensul lor general, 
că semnificațiile esențiale ale 
acestei întîmplări au fost repro
duse cu fidelitate.

Scenariștii V. Kalinin, G. Kol- 
lunov și D. Kuznețov au constru
it fabulația filmului într-un mod 
foarte interesant și atractiv, toa
te liniile arhitectonice compli
cate ale celor două serii conver- 
gînd în cele din urmă spre evi
dențierea sensului moral înalt al 
atitudinii marinarilor sovietiei. 
Deși are o mulțime de personaje, 
filmul (regizor: V. Ivcenko) le 
prezintă pe fiecare in mod preg
nant, distinct conturate, in așa fel 
îneît eroii devin de îndată apro- 
piați, cunoscuți spectatorului. 
Iată-l astfel, de pildă, pe căpita
nul Kalughin (A. Anurov), 
demn,calm, cu un adine spirit
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Măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării 
cu cartofi

In vederea îmbunătățirii deser
virii populației cu cartofi au fost 
luate măsuri ’corespunzătoare în 
Capitală și alte orașe ale țării, 
în București, de pildă, sfaturile 
populare iu colaborare cu con
siliul sindical orășenesc se îngri
jesc ca în afara cantităților im. 
portante de cartofi ce se desfac 
zilnic prin centre special amena
jate în toate piețele și cartierele 
orașului, salariații din marile în
treprinderi să fie aprovizionați la 
cerere, direct la domiciliu. In a- 
celași timp în alte fabrici și u- 
zine ale Capitalei, salariații vor 
avea posibilitatea să se aprovi- 

„Cu vitele se scoate 
sărăcia din casă“

(Urmare din pag. l-a)

la

Con- 
. aici

Am
. ca 

nici

Va-

cîteva săptămâni după inau
gurarea colectivei. Mi-am insem 
nat în carnet ce mi-a spus el a- 
lunci :

— Nu-i ușor cînd începi o 
casă nouă. Averea noastră e încă 
mică. Avem doar 276 oi, 12 boi 
și 10 scroafe. Am vizitat cîteva 
gospodării colective din raional 
Istria unde am văzut construcții 
pentru sectorul zootehnic, saiva
ne, grajduri, maternități și cote
țe, toate făcute din stuf. C 
ștrucții ieftine, că noi avem 
lingă Dunăre stuf berecht. 
hotărit să facem și noi așa, 
n-avem nevoie nici de cuie, 
de lemn.

N-am mai fost de-atunci la 
dul Oii, dar sînt sigur că au dez
voltat fără preget sectorul zooteh
nic al gospodăriei.

Nu mai uit, în aceeași ordine 
de idei, 6 întimplare cu haz pe
trecută în 1950 la Nadeș, in ra
ionul Sighișoara, cu familia lui 
Cring Sabin. Aveau o vacă nu
mai cș și piele, o stîrpitură, nu 
mai înaltă decit o capră. Cînd a 
fost să predea inventarul la gos
podăria proaspăt înființată, ne
vasta lui Cring Sabin s-a uitat 
lung, parcă cu regret la vita lor.

—• Ce te uiți după stîrpitură 
asta, că peste doi-trei ani casa 
are să-ți fie plină cu de toate — 
i-au spus oamenii.

Dar n-a trebuit să treacă decit 
un singur an. In 1950, numai ca 
avans (40 la sută) Cring Sabin a

de răspundere față de soarta na
vei și a echipajului, muncind cu 
abnegație in ciuda aprigei boli 
de inimă care-l chinuie. lată-l pe 
Kovalenko (interpretat de popu
larul ador sovietic M. Kuznețov), 
locțiitor politic al căpitanului, 
energic, dîrz, chibzuit, caracteri
zat de o mare încredere în oa
meni. Victor Raiski (V. Tihonov) 
e inteligent, descurcăreț, șmecher 
de Odessa, cum se laudă chiar 
el, și foarte vesel, plin de un 
umor irezistibil. Rita Voronkova 
(T.Litvinenko) este foarte sensi
bilă, hotărîtă. Gracev (A. Solo- 
viev) este un uriaș și un atlet cu 
o mare puritate sufletească. Fi
gură aparte face în echipaj co- 
mandantul-adjunct Frolov (V.
Rudin) care e aspru, ursuz, cer
tăreț și care provoacă un scandat 
de pe urma unei critici primite 
ta gazeta de perete pentru un 
act de violență comis de el. Se 
convoacă o ședință a colectivului, 
Frolov este aspru judecat, se 
arată și lipsurile celorlalți și... 
deodată se dă alarma. Vasul 
vietic este atacat de o navă 
război ciankaișiștii, marinarii 
vietiei sînt arestați fără nici 
motiv, duși în Taivan cu forța și 
încarcerați, intii împreună și 
apoi separat. Se înceareă fel de 
fel de metode spre a-i intimida 
și a-i face să renunțe, la protestul 
pentru Rechiziționarea ilegală a 
vasului și capturarea lor. dar nu 
se reușește. Atunci sînt despărțiți 
și supuși unui tratament nou, 
„psihologic“, o metodă de terori
zare care pornește de la analiza
rea caracterului fiecăruia, care 
încearcă să speculeze slăbiciunile 
fiecărui om din echipaj.

De unde au aflat ciankaișiștii 
ce fel de oameni erau marinarii? 
A trădai cineva ? Nu. Pur și 

so- 
de 
so
nn

zioneze direct de la centrele ce 
vor fi amplasate în incinta între
prinderilor respective sau în 
imediata apropiere a acestora.

Deși în general acțiunea de a- 
provizionare cu cartofi a orașe
lor și centrelor muncitorești se 
desfășoară într-un ritm susținut, 
totuși mai există deficiențe în 
regiunile Stalin, Suceava, Bacău, 
Baia Mare, Cluj și Hunedoara, 
cauzate îndeosebi de nerespecta- 
rea graficelor de predare a can
tităților de cartofi contractate. 
In întreaga țară trebuie intensi
ficate transportul și însilozarea 
cartofilor. (Agerpres) 

luat 2,000 kg. de grîu. in clipa 
cînd un rutier trăgea in ograda 
casei sale, platforpia cu sacii de 
grîu, nevasta lui Cring Sabin sta 
pe prag și plângea.

— De ce plingi ?
— Acesta-i griul nostru ? Atî- 

ta de mult căpătarăm? Of, doam
ne, haideți dragilor in casă și 
beți cu noi un pahar de rachiu, 
a răspuns nevasta lui Cring Sa
bin, înduioșată și mîndră de ro-, 
dul neașteptat dobindit după un 
an de muncă in comun.

In multe sute de mii de case, 
în acești ani, dacă stau și judec 
bine, s-a întimplat ca-n basmul 
plin de înțelepciune al bătrinu- 
lui Petre Ispirescu. in sute de 
mii de case va fi venit omul 
toamna și va fi spus sărăciei :

— Bre, goropișniță, ia pleacă 
de-aci să pun caierul ăsta de 
lină I Ia caută-ți alt loc să pun 
porumbul ăsta in pod. Ieși, ro 
gu-te și din tindă că vreau să 
înalț în cîrlige șuncile astea afu
mate.

„Cu vitele se scoate sărăcia din 
casă” — era o veche zicală. Nu
mai că în zilele noastre pe baza 
schimbărilor mari care s-au pe
trecut in viața oamenilor muncii 
de la sale, în anii construcției 
socialismului, ea trebuie rectifi
cată și adausă cu un adevăr nou: 
„Numai cu socialismul se scoate 
sărăcia din casă”. Ba mai mult. 
Numai odată cu socialismul poa
te fi adusă în casa omului bună
starea și fericirea.

simplu ticăloșii au pus mina 
procesul verbal de la ședința 
colectiv de pe „Poltava“ și 
folosit criticile consemnate acolo. 
Vasăzică critica care e folosită 
de oamenii sovietici ca un mijloc 
de îndreptare a lipsurilor tovară
șilor, bandiții au încercat s-o 
utilizeze tocmai în scopul accen
tuării defectelor fiecăruia, în 
scopul de a-i duce pe ultima 
treaptă a degradării umane, de 
a face din ei niște trădători de 
patrie.

Asistăm la lupta între echipaj 
și ciankaișiști, la un duel între 
șeful provocării ciankaișiste Fan 
și locțiitorul politic Kovalenko. 
Cu fiecare deținut Fan folosește 
altă metodă. Pe unul care a fost 
criticat că e cam imoral, îl duce 
prin casele de toleranță, încer-

CRONICA
cînd să-l convingă să „aleagă 
libertatea" adică să-și trădeze 
patria și tovarășii. Bineînțeles că 
tentativa de corupere nu reușește. 
Nu reușește nici împușcarea cu 
gloanțe oarbe, pentru intimida
rea Ritei. nici înfometarea lui 
Gracev, nici încercarea de cum
părare a altora, nici șantajul asu
pra căpitanului Kalughin care 
iubea copiii, prin chinuirea unor 
copii nevinovați ce urlau alături 
de celula lui.

Cu doi oameni din echipaj, 
Fan folosește metode cu totul și 
cu totul speciale. Pe secundul 
Frolov, știindu-l ursuz, îl izolea
ză de restul marinarilor, spunîn- 
du-i că aceștia au plecat în pa
trie și l-au lăsat acolo. Deci, 
dintr-un om ursuz, dintr-o slăbi*

I

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

Mii de oameni ai muncii din 
Capitală și din țară continuă să 
urmărească zilnic cu viu inte
res manifestările care au loc 
în cadrul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice.

La Gasa arhitectului din Ca
pitală au conferențiat arhitecții 
sovietici care ne vizitează țara 
cu prilejul Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice ; .Alexandr Ivano- 
vici Kniazev, secretar al Uniunii 
arhitecților din U.R.S.S., a ți
nut conferința „Din practica 
construcțiilor de locuințe în 
Uniunea Sovietică“, iar Nikolai 
Nikolaevici Selivanov, președin
tele Filialei Moscova a Uniunii 
arhitecților din U.R.S.S., a vor
bit despre arhitectura contem
porană din Moscova.

La Casa de cultură a studen
ților „Grigore Preoteasa“ scrii
torul Nicolae Deleanu, care a fă
cut parte din delegația de oa
meni de cultură care a partici
pat la Zilele culturii romînești 
în R.S.S. Bielorusă, a împărtă
șit impresii din călătoria făcută 
cu acest prilej în Uniunea Sovie
tică, iar la clubul lucrătorilor 
din comerț a avut loc o întil- 
nire cu turiști romîni care au 
vizitat recent marea țară prie
tenă.

Manifestările au fost urmate 
de bogate programe artistice și 
prezentări de filme sovietice, ar
tistice și documentare.

Manifestări prilejuite de Luna 
prieteniei romîno-sovietice au 
ioc în aceste zile și în țară. La 
Palatul culturii din Ploești a 
fost amenajată o vitrină unde 
sînt expuse numeroase docu
mente consacrate prieteniei din
tre poporul romîn și poporul 
rus de-a lungul veacurilor. De a- 
semenea, în fața Palatului cul
turii a fost organizată o expo
ziție volantă care ilustrează rna- 

O scenă din film,

dune mai mult sau mal puțin 
gravă, Fan voia să-l coboare pa 
Frolov pînă la uț? față de oa
meni, pînă la vinderea de patrie. 
Dar dă greș și aici. Frolov nu 
numai că nu trădează dar, înțe- 
legind cit de mult înseamnă 
pentru un om sovietic tovarășii, 
se schimbă radical. Pe locțiito
rul politic Kovalenko, Fan îl 
tratează cu metoda sincerității”.

FILMULUI
Adică, știindu-l a fi un comunist 
neînfricat, dîrz și inteligent, nu-l 
torturează, îi spune cu cinism 
adevărul despre unele lucruri în 
legătură cu situația echipajului, 
cu scopul de a-i cîștiga încrede
rea și, în același timp, de a-i 
zdruncina solidaritatea cu tova
rășii săi. în acest fel, Fan îi măr
turisește lui Kovalenko rostul 
provocării cu „Poltava66 care, la 
prima vedere, pare ridicolă. Nu e 
vorba de cîțiva oameni și de cî
teva tone de petrol, e vorba de 
întreținerea războiului rece de 
care imperialiștii au nevoie pen
tru a justifica politica lor ațîță- 
toare, cursa înarmărilor, refuzul 
de a consimți la destindere și co
laborare pașnică internațională 
Cu provocări mai mici sau mai 

rile realizări obținute de Uniunea 
Sovietică în dezvoltarea econo
miei și culturii și perspectivele 
planului septenal.

La adunarea tinerilor siderur- 
giști și constructori de la uzinele 
„Victoria"-Ca1an, regiunea Hune
doara, ing. Dumitru Abrudean, 
care a vizitat recent Uniunea 
Sovietică a vorbit despre reali
zările oamenilor sovietici îndeo
sebi în siderurgie și metalurgie 
și despre metodele de muncă so
vietice ce se pot aplica cu suc
ces la uzinele din Calan.

La Casa raională de cultură 
din Alba-Iulia s-a ținut confe
rința intitulată „Miciurin, pă
rintele biologiei creatoare“ iar Ia 
biblioteca regională din Deva a 
avut loc o seară literară cu 
tema „Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie oglindită în 
literatură“.

La Hunedoara, Petroșani, 
Deva, Brad, Simeria și în alte 
localități din regiunea Hune
doara se desfășoară Festivalul 
filmului sovietic.

Filiala din Timișoara a Socie
tății științelor medicale din R.P. 
Romînă a organizat o ședință de 
comunicări consacrată Lunii prie
teniei romîno-sovietice. Numeroși 
specialiști au făcut comunicări 
privind contribuția savanților so
vietici la progresul tuturor ra
murilor medicinii.

La școala de muzică din oraș, 
o formație a Filarmonicii de 
stat „Banatul“ a dat joi un 
concert de -muzică de cameră 
cuprinzînd lucrări de compozi
tori sovietici și romîni.

★
Zilele acestea a sosit în țara 

noastră, la invitația Uniunii 
Scriitorilor din R.P. Romîna, cu
noscutul scriitor sovietic Semion 
Babaevski.

(Agerpres)

mari, în diferite puncte ale glo
bului, alimentează ei rugul răz
boiului rece. Aparatul de filmat 
complectează foarte ingenios spu
sele lui Fan, arătînd in momentul 
răpirii ți aducerii pe insula Tai
van a marinarilor sovietici, pe 
adevărații inspiratori ai acestei 
murdare uneltiri : obiectivul se 
oprește asupra unor ofițeri ame
ricani care privesc impasibili 
scena revoltătoare și insistă apoi 
asupra unei lăzi pe care scrie 
„Made în S.U.A.“.

După cum am arătat, Kova
lenko nu numai că nu cedează 
lui Fan. dar reușește să conducă 
o ripostă organizată a marinari
lor care, deși erau izolați, acțio
nau la unison. Aceasta datorită 
lui Raiski care se prefăcea a fi 
trecut de partea ciankaișiștilor 
și, în „ședințele de lămurire" 
ale deținuților, le strecura indi
cațiile lui Kovalenko. Astfel ei 
reușesc să încunoștiințeze guver
nul sovietic de samavolnicia cian
kaișiștilor, astfel este transmis 
unui consulat al unei puteri neu
tre o cerere de repatriere a ma
rinarilor. In același timp, marina
rii sovietici sînt ajutați, și de pa- 
trioții din Taivan care zădărni
cesc multe capcane puse la cate 
de ciankaișiști. In lat-, nresiunii 
opiniei publice mondiale, a ac
țiunii hotărâte a guvernului so
vietic, ciankaișiștii trebuie să 

Primirea conducătorilor 
Ansamblului de cintece 

și dansuri populare 
din R. D. Vietnam 

de către tov. Ătanase Joja
Conducătorii Ansamblului de 

Cîntece și dansuri populare din 
R. D. vietnam, Luu Trong Lu, 
Ghu Dinh Xuong și Nguyen Van 
Thuong au fost primiți joi la 
amiază la Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romîne de către to
varășul Atanase Joja, _ vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, ministrul 
Invățămîntului și Culturii.

La primire au fost de față to
varășii Constanța Crăciun și 
Constantin Prisnea, adjuncți ai 
ministrului Invățămîntului și 
Culturii, funcționari superiori din 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii.

A asistat Nguyen Mînh Chu- 
ong, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. D. Vietnam la 
București.

(Agerpres)

Artiștii vietnamezi) 
oaspeți ai Capitalei
După spectacolele prezentate 

în mai multe orașe ale țării 
noastre printre care Orașul Sta. 
lin, Hunedoara, Deva, Oradea, 
Cluj, membrii Ansamblului de 
cintece și dansuri populare djn 
R.D. Vietnam sînt oaspeți ai Ca
pitalei.

Joi dimineața solii dansului 
și oîntecului din îndepărtata țară 
prietenă s-au intîlnit la Teatrul 
C.C.S. cu numeroși artiști din 
Capitală. Artiștii vietnamezi au 
fost salutați de directorul Casei 
centrale a creației populare după 
care Ansamblul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor a prezentat 
în cinstea oaspeților un specta
col de cintece și dansuri popu. 
lare.

★
Ansamblul de cîntece și dan

suri populare din R. D. Vietnam, 
sub conducerea artistică a lui 
Nguyen Van Thuong, a prezen
tat joi seara în ' sala Teatrului 
C.C.S. primul spectacol în Ca
pitală.

Un public numeros a venit să 
asiste la spectacolul susținut de 
solii dansului și cîntecului din 
țara prietenă. Imbinînd tradițiile 
folclorului vietnamez cu bucuria 
vieții noi, membrii Ansamblului 
de cîntece și dansuri populare 
din R. D. Vietnam au cucerit pe 
spectatorii bucureșteni prin gra
ția mișcărilor, frumusețea cînte- 
celor și pitorescul costumelor.

Spectacolul, care s-a bucurat 
de un frumos succes, a fost pen
tru publicul bucureștean un pri
lej ae a cunoaște mai bine arta 
poporului frate vietnamez și a 
constituit în același timp o caldă 
manifestare a prieteniei dintre 
țara noastră și R. D. Vietnam.

La sfirșitul spectacolului, în 
aplauzele celor prezenți, artiști
lor vietnamezi le-au fost oferite 
buchete de flori.

(Agerpres)

dea înapoi, demascîndu-se în fața 
întregii lumi ca niște odioși ațî- 
țători la război ce vor fi mătu
rați ca niște otrepe de mînia 
poporului chinez,

în mod cu totul justificat, fil
mul nu mirtimalizează pe duș
man, constituind astfel un în
demn la vigilență. Fan este tică
los, dar nu prost sau incapabil. 
El este inteligent și perspicace, 
dar aceste calități ale lui sînt de
pășite de fermitatea și patriotis
mul oamenilor sovietici. Fiecare 
membru al echipajului era alt
fel ca temperament și caracter, 
fiecare se comportă altfel în pro
blemele mărunte ale vieții, dar 
în chestiunea fundamentală a 
atitudinii față de poporul lor, 
față de propria lor conștiință, 
ei au luat poziția demnă a unor 
cetățeni patrioți, educați de par
tid în spiritul mărețelor idei co
muniste. Iată ce n-a priceput și 
nici n-ar fi putut să priceapă 
Fan (V. Dolski) în calitatea lui 
de agent plătit al ridicolelor fan
tome ciankaișiste.

Filmul „O întimplare extraor
dinară“ — demonstrează, cu for
ță priceperea cineaștilor sovietici 
de a valorifica 
artistic, temele 
lității.

la un înalt nivel 
majore ale aciua

B. DUMITRESCU

cunoscjndu.se
interesindu.se


VI

Poporul tibetan 
merge pe drumul 

prosperității și fericirii 
Raportul lui Pancen-Ertni ținut în fața Comitetului Permanent 

al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină
TRECUT LA REALIZAREA 
ASPIRAȚIILOR SALE DE 
VEACURI - LA ÎNFĂPTUIREA 
REFORMELOR DEMOCRATI
CE. în unele regiuni a ți fost 
desființată proprietatea feudală- 
moșierească asupra pămîntului ți 
a fost instituită proprietatea ță
ranilor asupra pămîntului.

Flacăra mișcării pentru înfăp
tuirea reformelor democratice, a 
subliniat cPancen-Ertni, se înte
țește în toate colțurile Tibetului. 
Regimul feudal-iobăgist din Ti
bet va fi lichidat în curînd pen
tru totdeauna.

Referindu-se la uneltirile par
tizanilor „războiului rece“ care 
au impus Organizației Națiunilor 
Unite discutarea așa-numitei 
„probleme tibetane“, Pancen 
Ertni a spus : „Imperialismul a- 
merican și reacționarii din țările 
dependente de el au cerut ca în 
Organizația Națiunilor Unite să 
se discute așa numita „chestiune 
a Tibetului” pretinzînd că astăzi 
poporul tibetan nu s-ar bucura 
de drepturile fundamentale ale 
omului, de libertățile cetățenești 
și de libertatea religioasă, că 
Partidul Comunist Chinez ar re
prima poporul tibetan. Toate a- 
cestea sînt o minciună sfruntată, 
în trecut, cînd poporul tibetan 
se afla sub dominația unui neîn
semnat grup de reacționari el nu 
se bucura într-adevăr de dreptu
rile fundamentale ale omului, de 
libertățile cetățenești, religia era 
pîngărită de regimul feudal- 
iobăgist, poporul tibetan nu avea 
adevărata libertate religioasă și 
exista într-adevăr pericolul pieirii 
națiunii tibetane. Pe atunci însă 
nu s-a auzit nici un cuvînt al

PEKIN 15 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunfat, în 
ședirjța lărgită din 14 octombrie 
a Comitetului Permanent al A- 
dunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, Pancen- 
Ertni Ciughiganțan, președintele 
ad-interim al Comitetului de pre
gătire pentru constituirea Re
giunii Autonome Tibetane a pre 
zentat raportul cu privire la ac
tivitatea desfășurată în Tibet. 
După cum a menționat Pancen- 
Ertni, lichidarea rebeliunii ar
mate dezlănțuite de virfurile 
reacționare din Tibet a sporit 
simțitor entuziasmul revoluționar 
al maselor largi ale poporului 
tibetan. POPORUL TIBETAN A

!

Evoluția stației 
interplanetare 

automate
MOSCOVA 15 (Agerpres). - 

TASS transmite : Continuîndu-și 
înaintarea spre Pămînt, stația 
interplanetară automată se afla 
la 15 octombrie în jurul orei 20 
(ora Moscovei) în constelația 
Hercule, avînd ascensiunea 
dreaptă 17h 5’41” și declinația 
25 grade 33’.

Rezultatele măsurătorilor pri
vind traiectoria rachetei au con
firmat că stația interplanetară 
automată continuă să se depla
seze pe o traiectorie foarte a- 
propiată de cea calculată. In 
timpul etapei de măsurători din 
15 octombrie, care au fost efec
tuate între orele 18 și 19 (ora 
Moscovei) s-a stabilit că apara- 
tajul științific și de măsurat al 
stației continuă să funcționeze 
normal.

Următoarea etapă de trans
mitere a datelor de pe bordul 
stației interplanetare automate 
va avea loc la 16 octombrie în
tre orele 13 și 14 (ora Mosco-

TBILISI 15 (Agerpres). 
TASS:

Populația Gruziei sărbătorește 
împlinirea a 250 de ani de la în
ființarea primei tipografii. Crea
rea acestei tipografii este strîns 
legata de istoria relațiilor cultu
rale gruzino-romîne. Antim Ivi- 
reanu, gruzin de naționalitate, 
care a trăit cea mai mare par
te a vieții sale in Romînia, a tri
mis în 1709 în Gruzia pe disci
polul său Mihail Iștvanovici pen
tru înființarea primei tipografii 
în Gruzia. Pentru a participa Ia 
sărbătorirea împlinirii a 250 de 
ani de la înființarea primei ti
pografii, la Tbilisi a sosit o dele
gație de oameni de cultură din 
R. P. Romînă.

In cadrul unei conferințe de 
presa a delegației, acad. prof. Pe
tre Constantinescn-Iași, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., a vorbit despre isto
ria relațiilor culturale romîno- 
gruzine.

Plecarea unei delegații 
de economiști sovietici în S.U.A
MOSCOVA 15 (Agerpres). -

TASS:
La 14 octombrie, la invitația 

Comitetului pentru dezvoltarea 
economică a S.U.A., a plecat tn 
Statele Unite ale Americii o de
legație a oamenilor de știință so- 
vietizi, economiști, condusă de

DUBNA 15 (Agerpres). — 
TASS.: După cum s-a mai a- 
nunțal, oamenii de știință ame
ricani care au vizitat la 14 oc
tombrie Institutul unificat de 
cercetări nucleare din orașul 
Dubna de lingă Moscova au 
lpat cunoștință în mod amă
nunții de laboratoarele institu
tului.

Direcția Institutului a oferit 
apoi în cinstea oaspeților ame
ricani un prînz care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

In numele direcției institutu
lui, prof. Dmitri Blohințev și-a 
exprimat speranța că asemenea 
întîlniri vor contribui la relații 
mai bune și la îmbunătățirea 
colaborării științifice.

In cuvintarea de răspuns John 
McCone a anunțat că vizita oa
menilor de știință americani în 
U.R.S.S. a fost luată în discu
ție cu prilejul întîlnirii de Ia

?

Reprezentanți ai populației 
din diferite localități ale 
R. F. Germane s-au intrunit 
recent la Nuertingen pentru 
a protesta împotriva noi
lor incorporări in trupele 
N.A.T.O. Pentru a protesta 
impotriva incorporării con
tingentului 1922 t-a organi
zat un cortegiu de automo
bile care a parcurs străzile 

localității.

Anușavan Arzumanian, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S.

Oamenii de știință sovietici vor 
lua cunoștință de organizarea 
cercetărilor economice în S.U.A. 
și vor vizita cele mai mari cen. 
tre științifice americane.

Washington între conducătorii 
U.R.S S. și S.U.A., ea fiind un 
corolar al acestei întîlniri.

Ne vom dezvolta și pe viitor 
legăturile, fără să așteptăm ca 
climatul să se încălzească, a 
declarat John McCone, expri- 
mindu-și speranța că schimbul 
de oameni de știință va contri
bui la încălzirea continuă a a- 
cestui climat. Sintem de acord 
cu dv., a spus el, cu privire la 
necesitatea de a munci în do
meniul folosirii energiei atomi
ce in scopuri pașnice.

Sînt țntrutotul de acord cu 
dl. McCone, că contactele din
tre oamenii de știință vor con
tribui la încălzirea în relațiile 
dintre țările noastre, a spus 
prof. Emelianov, adresîndu-se 
specialiștilor americani. Neu
tronii au aceleași proprietăți în 
țările socialiste ca și în cele 
capitaliste. Este important ca să 
ne înțelegem asupra modului 
de folosire a lor.

po-acestor domni în apărarea 
porului tibetan. Astăzi însă, cînd 
poporul tibetan, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez și a 
guvernului central popular s-a 
ridicat la luptă pentru lichida
rea rebeliunii și a început să 
înfăptuiască reforme democra
tice, cînd se bucură într-adevăr 
de drepturile fundamentale ale 
omului, de libertăți cetățenești și 
de libertatea religioasă, cînd a 
pășit pe calea prosperității și fe
ricirii, — acești domni au 
început să acționeze împotriva 
acestor înfăptuiri, să profereze 
calomnii dușmănoase la adresa 
luptei eroice a poporului tibe
tan. .... ...

Oare nu sînt clare intențiile 
lor ? Aceste acțiuni nu fac decît 
șă demaște în fața popoarelor 
întregii lumi chipul acestor 
domni care caută să creeze în
cordare internațională, care au 
o atitudine dușmănoasă față de 
țara noastră, care urăsc poporul 
tibetan și încearcă să se amestece 
în treburile interne ale țării 
noastre.

Trebuie să avertizez cît se 
poate de serios pe acești domni 
că poporul tibetan și toate po- 
poarele Chinei se pronunță cu 
hotărîre împotriva acestor ac
țiuni. Organizația Națiunilor 
Unite nu are absolut nici un 
drept să se amestece în treburile 
interne ale țării noastre.

POPORUL TIBETAN NU-ȘI 
YA SCHIMBA ÎN NICI UN 
CAZ DIN CAUZA ZARVEI 
STÎRNITE DE ELEMENTELE 
IMPERIALISTE DRUMUL PE 
CARE ÎNAINTEAZĂ.
(Sublinierile aparțin redacției).

Pe un șaniier comsomolisl 
al sepienalului

încărcat 
necesare

de 
lini

De la înălțimea macaralei pe 
care era urcată, Natașa Niculina 
avea în față priveliștea tînărului 
oraș socialist Sumgait întinzîn- 
du-se nestingherit pe malul Mă
rii Caspice. Văzu străzile și pie
țele, coșurile numeroaselor uzine 
fumegînd. In prim plan se ve
deau secțiile uzinei de cauciuc 
sintetic care se construiește aici 
și care va intra curînd în funcțiu
ne. Cauciucul... Cît este el de ne
cesar pretutindeni ! Mult, foarte 
mult cauciuc îi trebuie astăzi 
țării noastre mari a cărei in
dustrie are un ritm impetuos de 
dezvoltare. Numai pentru fabri
carea unei mașini 
sau a unui avion 
sute de kilograme de cauciuc. 
Natașa știe că grupul de ate
liere de la uzina de cauciuc sin
tetic din Sumgait la a cărui con
strucție își aduce aportul, va da 
posibilitatea ca pentru prima 
dată în Uniunea Sovietică și în 
Europa să se obțină cauciuc sin
tetic în mod nemijlocit din gaze. 
Ai deci cu ce te mîndri lucrind 
la această gingatică construcție /

Natașa își amintește de o zi 
călduroasă de mai. Atunci, 
miting, tinerii constructori 
montori au hotărît în unanimi
tate să declare șantierul drept 
construcție comsomolistă de șoC 
și să termine construirea uzinei 
înainte de termen. De atunci rit
mul susținut de lucru nu scade 
nici zi și nici noapte. Tineretul 
a înfruntat cu abnegație toate 
greutățile. Fabrica de catalizatori 
a dat de acum prima producție, 
au fost luate deja în primire 
două ateliere, depozitele de păs
trare și alte obiective. Munca se 
apropie de sfîrșit și în. celelalte 
secții.

Nu este ușor pentru o femeie 
să lucreze pe macara, mai ales 
pe timp de furtună, iar viaturile 
turbate nu sînt o raritate în 
Sumgait. Ele iau brațele maca
ralei drept jucării amenințînd să 
răstoarne mecanismele de ridicare 
chiar dacă sînt foarte mari. To
tuși, macaraua Natașei Nicu-

la 
fi
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Hotărîrea C. C. al P. C. II. S. 
și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
cu privire la sporirea producției 

bunurilor de larg consum
MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS:
Comitetul Central al P.C.US. fi Consiliul de Miniștri al U.RSS. 

au adoptat o hotărîre cu privire la sporirea producției, lărgirea 
sortimentului și îmbunătățirea calității mărfurilor cu destinație 
cultural-socială și de uz gospodăresc.

in hotărîre se spune printre altele că datorită ridicării nivelu
lui cultural fi a bunăstării oamenilor sovietici cererea de mărfuri 
cu destinație cultural-socială și de uz gospodăresc crește neîncetat, 
in U.R.S.S. sînt produse în mare cantitate aparate de radio, apa
rate de fotografiat, ceasornice și diferite alte obiecte. Totodată, 
în hotărîre se menționează că este insuficientă cantitatea de tele
vizoare, pianine, biciclete pentru copii, mașini de spălat, frigi
dere, veselă de porțelan fi faianță și alte obiecte puse în vînzare.

Hotărîrea adoptată prevede sporirea volumului producției de 
mărfuri cu destinație cultural-socială și de uz gospodăresc. Prin
tre altele producția de frigidere va fi sporită de la 359.600 
bucăți în 1958, la 796.000 în 1961, producția de televizoare de 
la 979.300 bucăți la 1.928.000 bucăți, producția de mașini de 
spălat rufe și de spălat veselă de la 463.000 bucăți la 1.215.000 
bucăți, producția de mașini de cusut de la 2.685.600 bucăți la 
3.470.000 bucăți, producția de biciclete pentru copii de la 
1.024.300 bucăți la 1.565.000, bucăți.

Potrivit hotărîrii încă în cel de-al patrulea trimestru al anului 
1959 se va produce o cantitate suplimentară de mărfuri cu des
tinație social-culturală și de uz gospodăresc.

In hotărîre se prevede organizarea producerii în serie într-un 
termen scurt a celor mai noi modele de mărfuri, create de or
ganizațiile de construcții și întreprinderile sovietice, precum fi 
a celor mai bune modele din străinătate.

In hotărîrea C.C. al P.C.U.S. și Consiliului de Miniștri se arată 
că se proiectează organizarea unor expoziții permanente de măr
furi cu destinație social-culturală și de uz gospodăresc în scopul 
pregătirii celor mai bune modele, avînd în vedere producerea lor 
pe scară largă.

Comitetul Central al P.C.US. și Consiliul de Miniștri al 
U.RSS. trasează sarcina ca fiecare întreprindere si realizeze nu
mai produse de calitate superioară, trainice fi frumoase care să 
corespundă exigențelor fi gusturilor oamenilor sovietici. Hotă
rîrea prevede un program larg și concret de producere a unor 
asemenea mărfuri, de îmbunătățire a calității lor.

Ulan-Ude, octombrie 1959. Colectivele de teatru din R.S.S.A. Buriat-Mongolă se pregă- 
tese Intens în vederea decadei artei și literaturii buriate care va avea loc la Moscova.

In foto : Dans transbaical interpretat de membri ai Ansamblului de cîntece și dansuri 
al R.S.S.A. Buriat-Mongole.

In Comitetul Politic O. N. U,

Dezbaterea propunerilor sovietice 
cu privire la dezarmarea 

generală și totalăComunicatul comun 
sovieto-austriac

în comunicat se arată că în 
cursul convorbirilor dintre A. 
Schärf și alți oameni de stat 
din Austria, și Kliment Voroși- 
lov și Nikita Hrușciov s-a con
statat cu satisfacție că relațiile 
dintre Uniunea Sovietică și 
Austria s au dezvoltat și se dez
voltă în direcția întăririi priete
niei, precum și în spiritul înțe
legerii reciproce și colaborării.

Convorbirea cu președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov —• se 
arată în comunicat — a prile
juit de asemenea un larg schimb 
de păreri asupra problemelor in
ternaționale actuale. Cu acest 
prilej s-a relevat că în urma re
centei întîlniri dintre șefii gu
vernelor U.R.S.S. și S.U.A. s-a 
conturat o slăbire a încordării 
internaționale și s-au creat con
dițiile necesare pentru întărirea 
păcii și colaborării între toate 
țările.

In cursul convorbirilor s-a 
constatat cu satisfacție că dez
voltarea Austriei pe calea neu
tralității permanente a contribuit 
și contribuie la întărirea păcii 
și securității în Europa.

In comunicat se arată că pre
ședintele federal dr. A. Schärf 
i-a transmis președintelui Prezi
diului Sovietului Suprem 
U.R.S.S., Kliment Voroșilov, 
vitația de a face o vizită 
răspuns în Austria. Această 
vitație a fost acceptată cu mul
țumire.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS :

La Moscova a fost dat pu
blicității Comunicatul comun 
sovieto-austriac în legătură cu 
vizita oficială in U.R.S.S. a pre
ședintelui federal al Austriei dr. 
A. Schărf.

lina dă firi întrerupere piatră, 
blocuri, cherestea, ciment. Nu 
degeaba portretul ei se află de 
multă vreme la panoul de onoare.

In apropierea Natașei lucrează 
brigada fruntașă de tineri dul
gheri comsomoliști condusă de 
Mamed Mamedov. In brigadă a 
devenit lege îndeplinirea cu re
gularitate a normei cu 150 la 
sută.

Dar cine în Sumgait n-a auzit 
de colectivul bine închegat al 
montorilor lui Abbas Djavadov ? 
In cele mai grele fi mai de răs
pundere sectoare este chemat 
Abbas și prietenii săi. Și întot
deauna ei se achită cu cinste de 
sarcina primită. Calitatea muncii 
prestate de ei este întotdeauna 
excelentă.

Scrisoare din U* R. S* S.
tori. Acest „stat major* se adu
na in fiecare joi. Problemele se 
rezolvă operativ. într-un timp 
lipsa de energie electrică înce
puse să stînjenească lucrările de 
construcție. Acest fapt făcuse să 
se stingă o parte din flăcările 
pentru sudura electrică, să înțe
penească unele macarale. „Să ac
celerăm construirea substațiunii 
electrice principale“ — lansă 
chemarea „statul major“. Pentru 
ridicarea ei fură trimise brigăzi 
suplimentare. Întregul colectiv a 
ajutat cu ce-a putut pe electri
cieni. Comsomoliștii din secția 
electrică a uzinei de cauciuc sin
tetic, în frunte cu șeful atelieru
lui Rzaiev, au montat singuri în 
cîteva zile anumite utilaje im
portante. Substațiunea princi
pală a fost dată în funcțiune cu 
o lună înainte de termen.

Unele întreprinderi, din dife
rite cauze, întîrziau livrarea uti
lajului. Și iată că spre aceste 
uzine furnizoare, către organiza
țiile lor comsomoliste, au pornit 
scrisori. Pe plicuri, deasupra a- 
dresei, erau scrise cuvintele : 
„în legătură cu comenzile pentru 
șantierul uzinei chimice**. Seri-

multe zeci de metri se în- 
coloana-etajeră de oțel for- 
din numeroase țevi. Mon- 
talerelor pe coloane (la

Pe 
tinde 
mată 
tarea __ a
instalațiile care captează substan
țele gazoase), este una dintre cele 
mai grele munci. Brigada comso- 
molistului Abbas Djavadov și-a 
asumat obligația de a realiza în 
175 de ore montarea tuturor ta
lerelor pentru care sînt necesare 
395 de ore.

Pe coloană sus și pentru un 
om este greu să stea altfel de- 
cît nemișcat, locul fiind foarte 
îngust ; membrii brigăzii lui 
Abbas au izbutit însă să se urce 
acolo cite doi. Acest fapt a acce
lerat mult montarea. O parte a 
brigăzii lucra noaptea, montînd 
piesele la lumina unei lămpi por
tative. Cînd au pus al treilea 
taler au calculat : economisiseră 
18 ore. Dar în curînd bucuria 
li s-a transformat în necaz. Mem
brilor brigăzii li s-a comunicat 
că sudorii care trebuiau să lu
creze concomitent cu ei, erau 
ocupați cu o altă lucrare. Ce 
era de făcut ?

— O voi face eu pe sudorul, 
spuse brigadierul Abbas, care stă- 
pînea și această meserie.

al 
in
de 
in-

...Abbai răsuci aparatul. Făcu 
fi sudura. Dimineața, inginerul 
verifică lucrarea. El a ridicat 
mirat sprîncenele aflînd că mon- 
torii făcuseră sudura :

— Mă uit fi văd un „acrit" 
necunoscut. Dar, hotărit, nu-i 
de loc rău...

Printr-un spirit asemănător de 
muncă se evidențiază fi ceilalți 
tineri din brigadă: Islam Isaiev, 
Nikolai Kovalciuk, Ivan Kușna- 
renko, Bahif Sabanov fi mulți 
alții, a căror lege a devenit 
munca plină de entuziasm, mun
ca în chip comunist.

Tînărul colectiv de construc
tori este condus de „statul său 
major" comsomolist în care in
tră cei mai activi tineri munci-

NEW YORK 15 (Agerpres).— 
în Comitetul Politic al Organi
zației Națiunilor Unite s.a re
luat la 15 octombrie discutarea 
propunerilor Uniunii Sovietice 
cu privire la dezarmarea genera
lă și totală. In cursul ședinței au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Celioslovaciei și Statelor Unite 
ale Americii.

Jiri Nosek, delegatul ceho
slovac, a subliniat caracterul 
realist și concret al propunerilor 
sovietice cu privire la dezarma
rea generală și totală și a de
clarat că Cehoslovacia susține 
pe deplin aceste propuneri.

J. Nosek a condamnat cu ho
tărîre teoriile cercurilor război
nice din țările occidentale despre 
așa-numita înarmare echilibrată. 
Singura garanție a păcii, a de
clarat el, este dezarmarea nu 
înarmarea.

Delegatul Cehoslovaciei a 
atras atenția membrilor Comite
tului asupra pericolului re
nașterii militarismului în Ger
mania Occidentală unde anumite 
cercuri depun toate eforturile în 
scopul utilării cît mai grabnice 
a armatei vestgermane cu arme 
atomice.

Delegatul Cehoslovaciei a 
atras atenția membrilor Comite
tului asupra acordului încheiat 
recent între guvernele S.U.A. și 
Turcia privitor la construirea 
rampelor de lansare pentru ra
chete cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul Turciei. încheierea 
acestui acord, a subliniat el, este 

lorii, conțineau cererea inslstenli 
de a grăbi îndeplinirea comenzi
lor. Colectivele uzinelor furni
zoare au răspum la această ce
rere. Organizațiile de Comsomol 
din aceste întreprinderi au luat 
sub supravegherea lor îndeplini
rea comenzilor pentru fantierul 
uzinei chimice. Tinerii muncitori 
au luptat pentru fiecare minut 
știind că din minute fi ore de 
timp economisit se recuperează 
zile prețioase. Utilajul a început 
să intre pe șantier la timpul 
stabilit fi chiar înainte de 
termen.

Membrii „statului major“ com
somolist s-au gîndit îndelung ce 
să facă pentru ca tinerilor con
structori să le rămînă pentru tot
deauna întipărită în suflet amin
tirea zilelor cît au lucrat la a- 
ceastă construcție de foc.

— Tineretul a plecat pe pă- 
minturile înțelenite cu foi de 
drum comsomoliste. De ce „sta
tul nostru major" n-ar înmîna 
constructorilor săi un document 
deosebit, de exemplu „certificat 
de participant la fantierul uzinei 
chimice, în construcția de foc 
a comsomoliftilor“ — a spus Ar- 
șak Keremov.

Această ■ idee a fost aprobată 
Certificatele au fost înmînate în
tr-un cadru festiv.

★
Noi am povestit numai despre 

un fantier comsomolist de foc. 
Dar mii de tineri și tinere din 
Azerbaidjan pot fi văzuți în a- 
ceste zile în Karadag fi Siazan, 
unde construiesc alte uzine chi
mice, la construirea marii uzine 
de anvelope din Baku ele. Aceste 
construcții ale septenalului so
vietic sînt de asemenea construc
ții de șoc, comsomoliștii și tine
retul lucrează aici cu mare en
tuziasm năzuind să le dea în 
funcțiune înainte de termen.

Azerbaidjanul, republica petro
lului fi a bumbacului din marea 
noastră țară sovietică, în curînd 
va deveni și republica cu o in
dustrie chimică puternică.

N. BELOV 

o încercare evidentă a adepților 
„războiului rece“ de a înăspri 
încordarea internațională și de 
a crea greutăți în calea viitoare
lor tratative cu privire la de
zarmare.

In încheiere, reprezentantul 
Cehoslovaciei a declarat că țara 
sa va face tot posibilul pentru a 
îndeplini scopurile mărețe cărora 
le servește noua inițiativă pașni
că a guvernului sovietic și și-a 
exprimat speranța că toate ță
rile vor urma acest exemplu.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
S.U.A., H. Lodge.

După ce a expus în linii gene
rale „poziția S.U.A.“ față de 
propunerile sovietice, el a decla
rat că „Statele Unite sprijină 
fără nici o rezervă și au spriji
nit întotdeauna o dezarmare con
trolată, de proporțiile cele mai 
mari cu putință“. Lodge a ridi
cat problema „inspecțiilor și con
trolului suficient și la timp util, 
astfel ca reducerea armamentu
lui care ar fi efectuată de cele 
două părți să fie vizibilă reciproc 
în fiecare etapă, în decursul în
tregului proces“.

După ce a declarat „nu știm 
ce inspecție și ce control va ac
cepta Uniunea Sovietică în legă
tură cu propria sa propunere cu 
privire la dezarmarea totală“ 
Lodge a spus în continuare:

„Aceste considerente fac ca 
Statele Unite să ajungă la con
cluzia că o examinare amănun. 
țită a propunerii sovietice, pre
cum și a altor propuneri trebuie 
să fie încredințată noului comi
tet de dezarmare, alcătuit din 10 
țări asupra constituirii căruia 
am căzut de acord cu Uniunea 
Sovietică. In măsura în care a- 
ceasta privește Statele Unite, 
împreună cu ceilalți membri ai 
acestui comitet vom studia pro
punerile sovietice cu cea mal 
mare seriozitate“. După părerea 
lui Lodge, comitetul alcătuit din 
10 țări trebuie să examineze și 
alte propuneri de dezarmare, în. 
deosebi propunerile prezentate 
de Lloyd, ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei.

Delegatul american s-a ocupat 
apoi de tratativele în problema 
preîntîmpinării unui atac prin 
surprindere și în problema înce
tării experiențelor cu arme nu. 
cleare. Referindu.se la tratati
vele în problema încetării expe
riențelor cu arme nucleare, 
Lodge a relevat punctele de a- 

. propiere și cele asupra cărora 
există divergențe. Concluzia lui 

BAKU. — La 15 octombrie la 
Academia de Științe a R.S.S. 
Azerbaidjene a avut loc o reu
niune a locuitorilor orașului 
Baku consacrată Lunii prieteniei 
romîno.sovietice. La reuniune a 
luat cuvîntul Masai Vezirov, 
membru al prezidiului Comite
tului azerbaidjan pentru apăra
rea păcii care a vorbit despre 
dezvoltarea legăturilor dintre po. 
poarele azerbaidjan și romîn.

Reuniunea a fost urmată de 
un concert de muzică romî- 
nească.

WASHINGTON — La 15 
octombrie au început la Wa
shington 
pentru 
participă

lucrările
Antarctica

12 țări :

conferinței 
la care 

U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia, Franța, Argen
tina, Australia, Belgia, Chile, Ja
ponia, Noua Zeelandă, Norvegia 
și Uniunea Sud-Africană. Confe
rința a fost convocată în confor
mitate cu hotărîrea comună a ță
rilor membre ale programului 
antarctic al Anului Geofizic în 
scopul realizării unei înțelegeri 
cu privire la folosirea Antarcti
cei exclusiv în scopuri pașnice 
și la asigurarea deplinei libertăți 
de cercetări științifice și colabo
rare științifică tuturor țărilor 
lumii.

Lodge a fost următoarea î „Ora. 
dul de înțelegere la care s-a a- 
îuns permite să nutrim speran
țe“. Referindu.se Ia tratativele 
cu privire la preîntîmpinarea 
unul atac prin surprindere, de
legatul american a declarat că 
„s-a creat o bază care va face 
ca eforturile ce se vor depune în 
viitor să fie mai rodnice“.

Arîtînd că S.U.A. „tind »pre 
un progres în direcția dezar
mării“, Lodge a declarat în în
cheiere : „Sintem gata să accep
tăm măsuri mari sau mici, cu 
condiția ca ele să fie măsuri 
reale, adoptate într.o atmosferă 
de încredere și ca toate părțile 
interesate să ia împreună ace. 
leași măsuri. Calea spre o dezar. 
mare totală este lungă“. Potri
vit celor afirmate de Lodge, 
S.U.A. „ar saluta o declarație a 
Uniunii Sovietice în sensul că 
este în favoarea unui progres cu 
ajutorul unor măsuri limitate“.

Data ședinței următoare a 
Comitetului Politic nu a fost 
fixată.

Cuvîntarea
Iul A. A. Sobolev 

in Comitetul Politic 
special

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
In ședința Comitetului Politic 
special care și-a început lucrările 
la 15 octombrie, a fost ridicată 
din nou problema modificării 
Cartei O.N.U. în scopul lărgirii 
componenței Consiliului de Secu
ritate, a Consiliului Economic și 
Social, precum și a Tribunalu
lui internațional.

Luiînd cuvîntul, A. A. Sobolev, 
reprezentantul permanent al U- 
niunii Sovietice, a spus că pro
punerea cu privire la examina
rea problemei lărgirii Consiliului 
Economic și Social este conside
rată de delegația U.R.S.S. drept 
o încercare fățișă de a crea un 
motiv pentru subminarea întregii 
Carte a Organizației Națiunilor 
Unite.

In continuare, A. A. Sobolev a 
spus că din Organizația Națiu
nilor Unite lipsesc reprezentanții 
legali ai marelui popor chinez, 
fără de care nu pot fi adoptate 
nici un fel de modificări sau a- 
mendamente la Cartă, deoarece 
ele trebuie să fie aprobate și ra
tificate de toți membrii perma- 
nenți ai Consiliului de Securitate, 
inclusiv Republica Populară Chi
neză.

MOSCOVA. — La Moscova a 
început editarea noii reviste „Ști
ința și religia". In numărul 1 al 
revistei au apărut saluturile ce 
i-au fost adresate de către Aleii, 
sandr Nesmeianov, președintele 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
și prof. John Bernal, membru al 
Societății regale din Londra.

In cuprinsul revistei figurează 
un articol critic semnat de cu
noscutul astronom și fizician so 
vietic acad. Vlktor Ambarțumian, 
consacrat teoriei „extinderii uni
versului". lucrarea ,,A adus oar» 
religia o contribuție utilă la ci. 
vilizație ?" de filozoful englez 
Bertrand Russel, ,,Enciclopedia 
ateului", opere beletristice ateis
te și altele.
. MOSCOVA. — La 15 octombrie 
a sosit la Moscova, la invitația 
Ministerului Comerțului Exterior 
el U.R.S.S. D. Del Bo. ministrul 
Comerțului Exterior al Italiei; și 
persoanele care-1 însoțesc.

In Uniunea Sovietică Del Bo 
va avea întrevederi cu Nikolial 
Patolicev, ministrul Comerțului 
Exterior al U.R.S.S., în proble
mele comerțului sovieto-italian.

PHENIAN. — La 15 octombrie, 
A. Zawadzkl, președintele Consi. 
liului de Stat al R. P. Polone, 
membru tn Biroul Politic cu C.C. 
al P.M.U.P., a sosit intr-o vizi
tă de răspuns la Phenian, la in
vitația președintelui Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, Țol En Ghen.

Referindu.se
Referindu.se

