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Pe harta patrie] apar mereu noi obl.etM hdurtrla!.. In fotografie : Uzinele de produs, sodice din Govora,

învățătură nu este 
o chestiune personala

Ir. seara zilei de 7 Noiembrie, 
ambasadorul extraordinar șl ple
nipotențiar al Uniunii Sovietice 
la București, A. A. Epișev, a 
oferit o recepție în saloanele Am
basadei, cu prilejul celei de-a 
42a aniversări a Marii Rcv'o- 
luil Socialiste din Octombrie.

La recepție an luat parte to. 
v.rășll Gheorghe Glieorgliiu.Dei, 
Cilvu Stoica, Gheorghe Apostol, 
linii Bodnăraș, Petre Borilă, 
Mcolae Ceaușescu, . Alexandru 
Lraghicl, Alexandru Moghloroș,

Constantin Pîrvulescu, Dumitru 
Collu, Lconte Răutu, general de 
armată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voltec, Ion Gheorghe Maurer, Ja- 
nos Fazckaș, Vladlmlr Gheor- 
■ghiu, Alexandru Birlădeanu, 
Popa Gheraslm, Avram Bunaclu, 
membri al C.C. al P.M.R., al 
guvernului și al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, conducă, 
tori ai instituțiilor centrale șl 
organizațiilor oamenilor muncit, 
Eroi ai Muncii Socialiste, oa
meni de știință, artă și cultură,

vechi mllitanți al mișcării mun. 
cltorcștl din țara noastră, ge
nerali șl ofițeri al Forțelor noas
tre Armate, reprezentanți al pre. 
sci.

Au participat șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești șl alțl membri al corpului 
diplomatic.

Au fost de față membrii dele
gației Asociației de prietenie so- 
vleto-romîne în frunte cu E. I. 
Afanasenko, care ne vizitează

țara cu prilejul Lunii prieteniei 
xomîno-sovietice.

In timpul recepției A. A. Epl. 
șev, ambasadorul Uniunii Sovie. 
tlce, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, șl Ivan Rohal-llkiv, am
basadorul Republicii Ceho
slovace în numele corpului di
plomatic au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într.q 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres) (

Cüvîntul tovarășului A. A. Epișev
Dragi tovarăși și prieteni,

Stimați oaspeți I

In primul rînd, permltețl-ml să-mi exprim adînca recunoștință 
pentru faptul că ați acceptat invitația de a sărbători împreună cu 
noi cea de-a 42-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, a cărei a 
42-a aniversare o sărbătorește împreună cu poporul sovietio 
Întreaga omenire progresistă, este cel mai de seamă eveniment 
in Istoria mondială. Ea a însemnat începutul unei noi ere în 
istoria omenirii, era triumfului socialismului și comunismului.

Popoarele Uniunii Sovietice sărbătoresc cea de-a 42-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie în condițiile în
floririi economiei, științei și culturii. In țara noastră se dezvoltă 
cu succes industria, cunoaște un mare avînt agricultura socialistă 
șl în fiecare an crește bunăstarea materială a poporului. In mo
mentul de față, lumea întreagă recunoaște că Uniunea Sovietică, 
oamenii ei de știință, sînt în fruntea progresului mondial al știin
ței și tehnicii. Toate aceste succese sînt rezultatul conducerii 
înțelepte a Partidului Comunist, a Comitetului său Central, care 
conduc cu încredere poporul sovietic spre un viitor luminos, spre 
comunism.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a ridicat sus nobilul 
steag al luptei pentru pace și securitate internațională. Lupta pen
tru pace și coexistență pașnică constituie conținutul principal al 
politicii externe a statului nostru. O nouă și puternică mărturie 
a dorinței sincere de pace a Uniunii Sovietice este vizita isto
rică a tovarășului Nikita Sergheevici iirușciov în Statele Unite 
ale Americli. Convorbirile tovarășului Hrușciov cu președintele 
Eisenhower, întîlnirile sale cu reprezentanții vieții publice și ai 
cercurilor de afaceri, cuvintarea sa la O.N.U. și propunerea refe
ritoare la dezarmarea generală și totală, au dovedit cu o forță 
uriașă sinceritatea aspirațiilor de pace ale Uniunii Sovietice, 
j O nouă confirmare a politicii externe iubitoare de pace a Gu

vernului Sovietic o constituie cuvîntarea tovarășului Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov la cea de a 3-a sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și Apelul pe care această sesiune l-a adresat parla
mentelor tuturor țărilor. Oamenii sovietici își exprimă speranța 
că acest Apel va întîlni înțelegerea și sprijinul tuturor acelora 
cărora le este scumpă pacea și prietenia dintre popoare.

Poporul sovietic și întreaga omenire progresistă sînt protund 
recunoscători tovarășului Nikita Sergheevici Hrușciov pentru ac
tivitatea sa plină de abnegație în numele păcii în întreaga lume.

j Dragi tovarăși,
i

In zilele noastre, pe calea deschisă de Revoluția Socialistă din 
Octombrie, a pășit o treime din omenire. In această mare familie 
frățească a țărilor socialiste ocupă un loc demn șl Republica 
Populară Romînâ, care merge cu încredere pe calea progresulol, 
înfloririi și socialismului. Oamenii sovietici se bucură sincer d« 
succesele obținute de poporul frate romîn în construcția socialistă 
In această zi memorabilă aș dori să urez oamenilor muncii diK 
Republica Populară Romînâ noi și mai mari succese in lupte, 
pentru triumful socialismului.

Permiteți-mi să toastez pentru înflorirea Republicii Popular. 
Romîne frățești, pentru poporul ei harnic și talentat.

Pentru dezvoltarea continuă a prieteniei veșnice și de nezdrun
cinat dintre poporul sovietic și poporul romîn, și dintre toate 
popoarele țărilor comunității socialiste 1

Pentru gloriosul Partid Muncitoresc Romîn, pentru Comitetul 
său Central și Biroul Politic al Comitetului Central 1

In sănătatea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 1

Pentru guvernul romîn și președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, tovarășul Chivu Stoica I

Pentru Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne și tovarășul Ion Gheorghe Maurer 1

Pentru pace și prietenie între popoare I
j In sănătatea dumneavoastră, stimații noștri oaspeți I

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Dragă tovarășe ambasador,

Dragi tovarăși,

Stimați prieteni,

Sala de consfătuire era plină 
pînă la refuz. Alături derinvitați, 
activiști de partid, activiști ai 
U.T.M. directori și profesori, 
sute de elevi reprezentînd activul 
U.T.M. din școlile profesionale, 
tehnize și tehnice de maiștri ale 
Timișoarei, dezbat în lumina do
cumentelor Plenarei a 
VII.a a C.C. al U.T.M., 
activitatea lor din 
școală și fabrică. Unii 
dintre elevi, cei din 
clasele mai mici, copii 
încă își înving cu greu 
timiditatea ureînd pe 
podiumul tribunei. Dar 
acolo văd că toți aș
teaptă de Ia el să afle 
lucruri interesante, fo

lositoare pentru învățătură șl 
muncă șl vorbesc cu curaj, sim
plu și convingător.

„Avem condiții excelente — 
spune Ion Adamescu de la școa. 
la profesională de construcții. 
Săli de curs, laboratoare, ateliere 
proprii pentru practică, cămine. 
Profesorii și educatorii ne sînt 
ca părinți. In uzina unde facem 
practică, muncitorii ne învață cu 
Tagoste meseria, ne educă. Da-

toria noastră cea mai de teamă 
este să învățăm“.

Apoi la tribună se urcă un 
om în etate. E directorul șco
lii de meserii tovarășul Tranda
fir Dalea. In școala aceasta în. 
vață peste 1.000 de elevi. 1.000

la învățătură de elevii acestor 
școli, comparativ cu anii trecuți 
sînt, în anul școlar 1958—1959, 
mai bune. Un procent de 91 la 
sută din ' ' ‘ ‘ —- —
inovat.

Nu ne 
tatul, au

totalul elevilor au pro.

Pa marginea adunării cu activul 
U. T. M. din școlile profesionale, 

tehnice și tehnice de maiștri 
din orașul Timișoara consacrată 

analizei muncii în lumina plenarei 
— ---- ■ ■ ■ K A

a Vll-a a C. C. ai U. T. M.

de tineri care vor deveni mun
citori.

„Numai Invățînd cu sîrguință 
in școală — spune tovarășul Da
lea — folosind bine orele de 
practică poți deveni un adevărat 
muncitor. Muncitorul de azi este 
un om care stăpînește o tehnică 
înaintată ce progresează mereu, 
un om cu .un bogat orizont“.

In școlile profesionale, teh
nice și tehnice de maiștri din 
Timișoara învață un număr de 
4.300 elevi. Rezultatele obținute

90 de minute:
„Haide, haide R.P.R.!“
Astăzi, pe marele stadion 

„23 August" din Capitală, 
„unsprezecele“ nostru național, 
adică tot ce avem mai bun în 
arta jocului cu balonul rotund 
susține o întîlnire care pune 
mari probleme atît celor care 
vor umple tribunele, cit și celor 
care vor trăi meciul cu ure
chea la aparatul de radio. 
Dacă pentru atleți viza de in
trare pe stadionul olimpic de
vine o chestiune de performan
ță și efort individual, pentru 
fotbaliști calificarea este deo
sebit de dificilă, și rezidă în 

i e- 
joa-

forța întregului colectiv, a 
chipei, adică a celor care j_ 
că și, de ce n-am recunoaște, • - - —i—yi, «« — — .- __
și de a noastră, a celor din 
tribune.

Vom avea azi un adversar 
foarte puternic în echipa prie
tenilor noștri de dincolo de 
Dunăre. Bulgarii vin la Bucu
rești nu numai cu 11 fotbaliști, 
care i-au învins pe francezi și 
s-au duelat de la egal la egal 
cu iugoslavii, ci și cu o echi
pă de mii dintre cei mai 
ahtiați suporteri, care au trecut 
in trenuri și autocare Dunărea 
pentru a „împinge" naționala 
să scoâtă măcar un meci egal.

Vom întîlni deci un adversar 
puternic. Care din cei o sută 
de mii din tribune și ceilalți 
din afară nu cred sincer sau 
n-ar dori o victorie a noastră ? 
Putem obține o asemenea vic
torie ? Putem. Mai ales acasă.

Să ne amintim că echipa noa
stră națională a învins pe pa
tru fronturi deodată pe polo
nezi, a făcut meciuri frumoase 
la Moscova și Belgrad, i-a 
dominat energic pe maghiari 
la București, i-a învins specta
culos pe greci. Avem fotbaliști 
talentați, tineri, viguroși, cu 
dragoste pentru culorile na
ționale.

Putem învinge I Să fim deci 
alături de cei 11, să nu conte
nească nici un minut din cele 
90 îndemnul „Haide, haide 
R.P.R.“, să nu se audă oftaturi
le acelea defetiste de altă 
dată. Vor greși odată băieții 
noștri, vor da o pasă fără a- 
dresă, vor trage mult „peste“? 
Să-i încurajăm, să-i îndemnăm 
să joace mai atent, mai cura
jos.

Să scoatem echipa din tra
cul de început s-o îndemnăm 
să pornească vijelios în atac 
din primul minut, atac pe care 
să-l termine la sfîrșitul ceiui 
de al nouăzecilea.

Să meargă la Roma cei mai 
buni I Și-am vrea să fim noi 
cei mai buni.

Să mergem deci pe stadion 
entuziaști, optimiști, încreză
tori în echipă, în fiecare jucă
tor. Și să-i încurajăm, să-i pur
tăm cu uratele noastre în asal
tul către poarta lui Naidenov, 
să trăim 90 de minute pentru 
victorie.

SUCCES, BĂIEȚI I

mulțumește însă rezul- 
spus tinerii în consfă
tuire șl de aceea ho- 
tărîm aici împreună ca 
putem face ca printre 
noi să nu mai existe 
repetenț], corijenți sau 
elevi care se mulțu
mesc numai să treacă 
clasa.

Să vedem întîl ce a 
fost.bun pînă acum.

„La noi — spun e- 
levii de la grupul șco

lar profesional textil — în a- 
dunările generale, la gazelele de 
perete, în discuțiile dintre elevi, 
organizația U.T.M. a ajutat la 
crearea unei opinii de masă îm
potriva tuturor acelora care se 
declarau mulțumiți dacă obți
neau o notă de trecere, fără gă 
aprofundeze cunoștințele predate. 
Utemiștii fruntași la învățătură 
au ajutat pe cei mai slab pregă
tiți“.

— „Și la noi — spune Nicu- 
lae Enășescu de la grupul șco
lar chimic — organizația U.T.M. 
luptă pentru ridicarea tinerilor 
codași sau mediocri la învăță
tură, la nivelul fruntașilor. Ele
vii mai buni, fruntași la învăță, 
tură au socotit ca o datorie ute- 
mistă ajutorarea celor rămași în 
urmă. Cadrele didactice au orga
nizat consultații colective și in
dividuale pentru lămurirea acelor 
probleme care le erau neclare 
unora dintre elevi. Rezultatul:

V. CONSTANTINESCU 
(ContiniuiT» fn pag. 3-a)

Constructorii și montorii Uzi 
de produse sodice din < 
vora raportează cu mindrie 
deplinirea angajamentului li 
în cinstea zilei de 7 Noiemb 
de a da în probe tehnologi 
prima linie de fabricație a ni 
întreprinderi chimice. Sîmbăi! 
în ziua sărbătoririi celei de- 
42-a aniversări a Marii Revoluț 
Socialiste din Octombrie, lini 
de sodă calcinată a Uzinei d 
produse sodice din Govora < 
intrat in probe tehnologice ci 
materie primă. In aceeași zi au 
fost obținute și primele cantități 
de sodă.

intrarea în probe tehnologice 
cu aproape 8 luni înainte de ter
men a liniei de sodă calcinată 
va permite să se producă o can
titate însemnată de sodă calci
nată in cursul anului viitor.

Uzina de produse sodice de 
la Govora, cu o producție anua
lă in prima etapă de 150.000 de 
tone, este o nouă expresie a 
colaborării frățești dintre țara 
noastră și 
Proiectele și majoritatea utila
jelor uzinei sint executate de 
specialiști sovietici, iar la mon
tarea și coordonarea lucrărilor 
de instalare a utilajelor a lucrat 
neobosit grupul de specialiști in 
frunte cu D. I. Kuhareev.

Printre cei care au adus o 
contribuție deosebită la redu
cerea termenului de execuție a 
acestui obiectiv și totodată la 
îndeplinirea angajamentului luat 
se numără montorii Ion Anasta
sia și Vasile Balazs, ing. Ion Ră- 
dulescu, 
montaj și instalații și 
Dumitru

o nouă expresie a

Uniunea Sovietică.

șeful șantierului de 
maistrul

, viguroși, cu 
pentru culorile na-

fim noi

încrezâ-

•itre,

Comitetul Central 
al Partidului Comunist 

din Danemarca
Dragi tovarăși,
Cu prilejul aniversării a 40 

de ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Danemarca, 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn vă trimite 
dv. și tuturor comuniștilor da
nezi un salut frățesc și cele mat 
calde felicitări.

Călăuzit de învățătura marxist- 
leninistă, P. C. din Danemar
ca își închină activitatea intere
selor vitale ale clasei muncitoare 
și ale tuturor oamenilor muncii 
din Danemarca.

Urăm Partidului Comunist din 
Danemarca noi succese în întă
rirea rîndurilor sale și a legătu
rilor cu masele, în făurirea uni
tății de acțiune a clasei munci
toare șl a întregului popor 
muncitor în lupta pentru pace, 
democrație șl socialism.

«OMITETUL CENTRAL 
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC 
L gOMIN

Permiteți-mi să folosesc acest prilej pentru a transmite din 
partea Comitetului Central și a întregului nostru partid, din 
partea Guvernului Republicii Populare Romîne, din partea cla
sei muncitoare și a tuturor oamenilor muncii din țara noastră 
un fierbinte salut frățesc Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, Guvernului U.R.S.S. și poporului 
sovietic cu prilejul împlinirii a 42 de ani de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie.

Popoarele tuturor țărilor lagărului socialist sărbătoresc îm
preună cu popoarele Uniunii Sovietice această măreață aniver
sare. Succesele strălucite repurtate de oamenii sovietici în rea
lizarea mărețului program de construcție a comunismului, creș
terea impetuoasă a forțelor de producție, nivelul înalt de dez
voltare a tehnicii și științei, întîietatea U.R.S.S. în cercetarea 
spațiului cosmic, precum și în alte domenii, necontenita ridicare 
a bunăstării celor ce muncesc constituie roadele înțeleptei poli
tici marxist-leniniste a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
oglindind în chip grăitor posibilitățile fără precedent pe care 
le asigură omului orînduirea socialistă .

In vremea noastră socialismul s-a transformat într-un sistem 
mondial, ale cărui forțe cresc necontenit; popoarele lagărului 
socialist, bucurîndu-se de sprijinul Uniunii Sovietice șl folosind 
experiența ei istorică, colaborînd și într-ajutorîndu-se frățește, 
obțin realizări de seamă în dezvoltarea economiei lor naționale 
și a culturii. Pe măsura înaintării lor spre socialism, în viața 
acestor popoare se resimte cu tot mai multă putere acțiunea 
legilor obiective proprii socialismului, se întărește și se dezvoltă 
baza materială a noii orînditiri. Aceasta se referă și la țara noa
stră unde construcția socialistă se desfășoară cu deplin succes, 
determinînd avîntul economiei, ridicarea nivelului de trai, mate
rial și cultural al oamenilor muncii.

Stfmațf prieteni,

Asigurarea păcii în lume constituie problema cea mai arză< 
toare a vremii noastre. Uniunea Sovietică s-a dovedit de-a lun
gul întregii sale existențe principala forță a luptei pentru apă
rarea păcii. Popoarele lumii acordă o înaltă apreciere perseve
renței și inepuizabilului spirit de inițiativă de care dau dovadă 
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
i guvernul sovietic în eforturile lor pentru înlăturarea pas cu 
>as a cauzelor încordării internaționale, pentru apropierea po- 
ițiilor divergente și crearea în relațiile internaționale a unui 
limat nou, favorabil statornicirii unei ere de pace trainică și 
alaborare între state.
Mersul evenimentelor internaționale a scos în evidență marea 
semnătate pe care o au tratativele directe și contactele per
cale între conducătorii statelor de care depinde în principal 
igurarea păcii. Vizita tovarășului N. S. Hrușciov în Statele 
lite ale Americii, care este unanim apreciată de opinia pu- 
că din toate țările drept cel mai important eveniment al 
Ții politice mondiale din ultimul timp, a deschis largi pers- 
:tive spre o îmbunătățire radicală a relațiilor între state. Re- 
it, președintele De Gaulle a adresat tovarășului Hrușciov un 
saj invitîndu-l să viziteze Franța. Invitația a iost 
eptată, spre satisfacția celor mai largi cercuri ale opiniei(Agerpres)

»fa
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publice nu numai din Franța, dar și din celelalte țări. Ne ex
primăm convingerea că această vizită va constitui un nou aport 
la dezvoltarea mai departe a procesului de destindere pe arena 
internațională.

De curind am avut bucuria de a avea pe Nikita Sergheevici 
Hrușciov în mijlocul nostru. Schimbul de păreri prietenesc șt 
cordial pe care i-a prilejuit această scurtă vizită, de odihnă, a 
vădit din nou deplina unitate de vederi între noi, atît în ce pri
vește aprecierea actualei situații internaționale cît și în ce pri
vește perspectivele de viitor.

Remarcabilul raport cu privire la situația internațională șl 
politica externă a Uniunii Sovietice pe care l-a prezentat la 
recenta sesiune a Sovietului Suprem a avut un puternic ecou în 
țara noastră ca și în toate țările lumii și a fost primit cu o 
vie aprobare de către întregul popor.

El a demonstrat cu o mare putere de convingere că așezarea 
principiilor coexistenței pașnice la temelia relațiilor între stat«, 
indiferent de orînduirea lor socială, este cerința de căpetenia 
pe care o impun realitățile istorice ale epocii noastre.

Se știe Ia ce nivel au ajuns în prezent mijloacele tehnica 
aflate la dispoziția ambelor sisteme sociale mondiale'; mai 
mult ca oricînd rațiunea și grija pentru viitorul umanității cer 
să se pășească pe linia dezarmării generale și totale, iar geniul 
uman să se consacre pe deplin creației în folosul civilizației 
și progresului.

Primirea deosebit de favorabilă făcută de opinia publică inter
națională și de cercurile guvernante din multe țări propunerilor 
făcute în acest sens de către Uniunea Sovietică, ca și recentul 
vot unanim de la O.N.U. în favoarea rezoluției privind dezar
marea — constituie semne îmbucurătoare ale unei evoluții pozi
tive a relațiilor internaționale, pe care nu reușesc s-o stăvi
lească adversarii destinderii și fanaticii „războiului rece".

Noi considerăm drept o înaltă îndatorire de a acționa cu per
severență și a face uz de toate posibilitățile de care dispunem 
pentru a aduce o contribuție activă la cauza păcii și destinderii 
internaționale și a ne aduce aportul la evoluția vieții interna
ționale în direcția reglementării pașnice a problemelor nere
zolvate, lichidării pe cale de tratative a conflictelor sau neîn
țelegerilor, consolidării relațiilor de pace între toate statele. 
Aceasta își găsește expresia în Inițiativele Republicii Populare 
Romîne în vederea transformării spațiului balcanic într-o zonă 
a păcii, în extinderea relațiilor comerciale și a legăturilor cul
turale cu tot mai multe țări, în poziția favorabilă reglementării 
în interes reciproc a diferitelor probleme existente între statul 
romîn și alte state.

li Dragi tovarăși șl stimați prieteni,
Ideile marxism-leninismului, ideologia socialismului șl comu

nismului însuflețesc sute de milioane de oameni al muncii 
în întreaga lume în lupta pentru democrație, bunăstare 
și progres social. Aceste idei mărețe călăuzesc popoarele țărilor 
socialiste în uriașa lor muncă creatoare. Comunitatea de idei 
și țeluri se află la temelia marii prietenii ce leagă între ele 
poporul romîn și poporul sovietic, toate popoarele țărilor lagă
rului socialist.

Să ridicăm paharul pentru noi victorii ale poporului soviet!« 
în construcția desfășurată a comunismului!

Pentru gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice, pentru 
Comitetul său Central leninist șl Guvernul sovietic în frunte 
cu Nikita Sergheevici Hrușciov, pentru Prezidiul Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice și președintele Prezidiului, Kliment 
Efremovicl Voroșilov ; în sănătatea tuturor conducătorilor parti
dului și statului sovietic 1

Pentru prietenia frățească de nezdruncinat dintre poporul 
romîn și poporul sovietic, pentru unitatea lagărului socialist 
In frunte cu Uniunea Sovietică 1

Pentru noi succese ale cauzei păcii și prieteniei între toate 
popoarele I

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Ștefan Voitec, 

a membrilor delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romîne

I

Sîmbătă 7 noiembrie tovară
șul Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, a primit la Con
siliul de Miniștri pe E. I. Afa
nasenko, ministrul Invățămîntu- 
lui R.S.F.S.R., președintele aso
ciației, A. G. Țukanova, vice
președintă a asociației, N. K- 
Țlulenin, șeful unei brigăzi de 
muncă comunistă de la „Ural, 
mașzavod“ din Sverdlovsk, și 
scriitorul S. P. Babaevskl — 
membrii delegației Asociației de 
jwletenle sovieto-romîne care au

participat la sărbătorirea Lunii 
prieteniei romino-sovietice.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii acad. prof. Petre Con- 
stantinescu-lași, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
și Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului lnvățămîntului și Sui
turi!.

A fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul extraordinar șl ple. 
nlpotcnțiar al Uniunii Sovietice 
In R.P. Romînă.

întrevederea s-a desfășurat, 
într-o atmosferă prietenească Ă



lakuției

care se sperie
de...șoareci

Sunetul muzical, Un oraș muzeu

ritmul, melodia
ani de la elibe- 

Argliirocastro,

se
își

Așa după cum literatura 
servește de euvînt, muzica 
are și ea mijlocul ei de expre
sie, sunetul muzical, acel su
net produs de vibrațiile re
gulate (spre deosebire de zgo
mote) ale unor instrumente mu
zicale sau de voce. Unele su
nete sînt mai înalte, mai subțiri, 
altele mai grave, adică mai
joase. Sunetele se deosebesc deci 

* Sunetele se
și prin ceea

TIMBRU, adică 
care ni se 
de aceeași 
de diferite 
fel sună o 
altfel trom-

prin ÎNĂLȚIME, 
mai deosebesc 
ce numim 
modul particular în 
înfățișează un sunet 
înălțime dar cîntat 
instrumente. Intr un 
vioară, altfel flautul, 
peta, altfel clarinetul

Ascultînd o piesă 
oricît de mică ar fii ea, putem 
desigur observa în afară de dife
rențierile de înălțime 
ale sunetului, și o 
continuă diferențiere 
a DURATELOR lor. 
In această diversitate 
se stabilește însă o 
anumită regularitate: din timp 
în timp, apar unele sunete mai 
accentuate, mai așezate, ca să 
spunem așa, mai grele ca tă
rie și durată chiar. Printr-o 
incursiune în poezie vom înțe
lege mai ușor acest lucru.

Citind diferite versuri observăm 
că unele silabe sîut mai lungi, 
altele mai scurte , unele accen
tuate, altele neaeccntuate. Acea
stă succesiune dă naștere la „rit
mul versului“. Cam așa se pe
trece și în muzică.

Noi simțim ușor regularitatea 
ritmică, adică măsura, mai ales 
atunci cînd ne mișcăm in ritmul 
ei, 1, 2 ...1, 2, 3, 4, bat pasul 
soldații sau sportivii în marș, 
1, 2, 3, ...1, 2, 3, parcă vedem 
cum se leagănă dansatorii val
sului.

Ascultînd muzică observăm cu 
ușurință faptul că sunetele se 
deosebesc nu numai prin înăl
țime, durată, timbru ci și prin 
INTENSITATEA lor. Tăria mai 
mică sau mai mare, trecerea gra
dată de la o intensitate la alta, 
dă muzicii multiple posibilități 
de nuanțare ce-i sporesc suple
țea, expresia.

Creația muzicală a popoarelor 
reprezintă un imens izvor de bo
găție artistică și in domeniul 
ritmice«. Ritmul unei muzici 
poate fi exuberant, plin de 
avînt, antrenant — așa cum e 
„Dunărea albastră“ — sau apăsă
tor, copleșit parcă de durere, ca 
in partea 
VII-a de

Ritmul 
intrinsecă 
presupune și un contur al sunete
lor. Dacă am figura prin puncte 
succesiunea unor sunete de înăl
țimi diferite și am uni printr-o 
linie aceste puncte, aflăm un 
fel de contur ce reprezintă ME
LODIA. în acest contur nu se 
poate figura însă bineînțeles va
rietatea de durată și intensități 
a sunetelor.

muzicală

De ne-ar cere cineva să vor
bim despre Imnul F.M.T.D. sau 
de oricare altă muzică pentru 
voce ori ansamblu de voci ne-am 
ajuta, desigur, în primul rind, 
de text. Cuvintele precizează 
ceea ce exprimă un cintec. Dar 
știm că muzica nu este totdeauna 
vocală, că oameni« au inventat 
o sumedenie de instrumente care 
însoțesc, ce-i drept, de multe 
ori vocea dar care sînt folosite 
adesea și singure. înseamnă oare 
că despre muzica instrumentală, 
cea lipsită de cuvinte, nu se 
poate vorbi ? Că ea n-ar exprima 
aceleași trăiri ? Că nu o putem 
pricepe ? Nicidecum- Nu e ne
voie de efort să constatăm ““ 
muzica instrumentală poate 
înzestrată cu aceeași putere de 
transmitere ca și muzica vocală.

Un exemplu, la îndemîna ori
cui. îl prezintă în a- 
ceasta privință Bala
da pentru vioară de

ca
fi

Să cunoaștem 
comorile murici! (II) gg» 

are obîrșia în litera
tură. Compozitorul a preluat ter
menul din literatură prin el, în 
mod generic, caracterul narativ, 
evocator, al muzicii sale. Balada 
lui Porumbescu nu are cuvinte și 
totuși sunetele ei, care se dea
pănă molcom, grăiesc parcă mai 
mult decît chiar versul poetic.

Pe strunele viorii cintă, fără 
cuvinte parcă toată suferința în
durată in trecut de poporul no
stru, toate doinele noastre. Ele 
au fost acelea care l-au inspirat 

,pe Ciprian Porumbescu în acea
stă piesă instrumentală.

Melodiile create de popor al
cătuiesc o comoară de nepre
țuite valori artistice care nu o 
dată au trezit admirația nemăr
ginită a compozitorilor. Porum
bescu spunea acum vreo 60 de 
ani „Dacă e vorba de vreun com
pozitor pe care l-am studiat și-l 
studiez încă și acum, atunci îmi 
permit a spune că acest compo
zitor este însuși poporul nostru 
romin". Iată deci sursa inspira
ției artistului : cìntecele, viața 
celor mulți ; din ea au sorbit 
compozitorii tuturor timpurilor, 
toți aceia care și-au pus talen
tul și munca în slujba poporului.

Dacă aș întreba pe oricine din
tre dv„ de ce crede că place 
Balada lui Porumbescu, ni s-ar 
da același răspuns :

Fiindcă are o melodie 
moașă, sinoeră, simplă. 
Melodia e sufletul muzicii, esen
ța ei. Cînd ascultăm muzică, 
chiar dacă ea este cintata de 
mai multe voci sau instrumente, 
sîntem în primul rind atenți la 
melodie, la acea curgere a su
netelor care se organizează sub 
impulsul simțămîntului compozi
torului sau al creatorului popu-

Au trecut 15 
rarea orașului 
cel mai mare oraș din Albania 
meridională, care datorită mo
numentelor antice și stilului 
arhitectonic deosebit al clădi
rilor, a fost proclamat oraș- 
muzeu. O cetate grandioasă si
tuată pe un lanț muntos, da- 
tind din 1490, una dintre 
cele mai mari cetăți din Euro
pa, desparte orașul in două 
părți. Orașul Arghirocastro cu 
cetatea și clădirile sale care se 
aseamănă cu niște fortărețe a 
rezistat eroic atacurilor fasciști
lor. Dușmanii au transformat 
cetatea intr-o închisoare dar 
poporul a rezistat eroic. De a- 
tunci au trecut 15 ani. In a- 
cest oraș au avut loc. transfor
mări considerabile. S-au con
struit noi fabrici de tăbăcărie, 
fabrici de tutun, fabrici de mo
bile etc.

în comparație cu perioada 
dinainte de război. producția 
industrială a orașului a crescut 
de 20 de ori. Pentru viitor se 
prevede dezvoltarea industriei 
laptelui, a conservelor de 
fructe, a vinificării, industriei 
textile, de încălțăminte etc.

La poalele muntelui se întin
de ca un covor multicolor cîm- 
pia Dropul. Pe panta muntelui 
se găsesc sate care se aseamănă 
cu mici orășele cu gospodării 
agricole înzestrate cu numeroa
se tractoare și alte mașini agri
cole. Importante sint și reali
zările obținute de orașul Arghi- 
rocastro în domeniul învăfă- 
mîntului și culturii. 80 la sută 
din copiii care au terminat 
școala elementară frecventează 
școlile de șapte ani. In acest 
raion se găsesc trei școli secun
dare, cinci spitale, șase mater
nități, 20 policlinici etc.

O universitate 
într-o mină

fru- 
Da !

lentă a Simfoniei a 
Beethoven.
intră in componenta 
a muzicii însă muzica

Cum trebuie 
sa fie primii 

cosmonauti
Primii oosmonauți, arată 

născutul om de știință și scriitor 
sovietic Ivan Efremov intr un 
articol, vor trebui să aibă o re
zistență neobișnuită, o excelentă 
pregătire fizică, capacitutea de a 
lua hotărîri cu iuțeala fulgerului.

După părerea lui cerințele pre
gătirii fizice a cosmonauților pot 
fi satisfăcute cel mai bine prin 
practicarea decatlonului In afa
ră de aceasta, arată el, este nece
sar un antrenament profund și 
serios al sistemului nervos pen
tru dezvoltarea aptitudinii de a 
reacționa repede și precis la di
ferite surprize in condițiile cei» 
mai grele și in împrejurări neo
bișnuite. De mare folos pentru 
aceasta poate fi practicarea unor 
discipline sportive ca motociclis 
mul și automobilismul, zborul 
acrobatic, parașutismul fi înotul 
sub apă.

In Moscova, mereu înflori
toare, construcțiile au căpă
tat un avînt fără precedent. 
De la un an la altul cartie
rele sale devin de nerecu
noscut. Sute, mii de blocuri 
albe, se înșiră ca niște gi
gantice mărgele geometrice 
formînd străzi și bulevarde 
noi. Ele sînt menite să îmbu
nătățească condițiile de via
ță ale cetățenilor capitalei 
sovietice. Aceluiași scop ser
vesc și magazinele, restau
rantele sau atelierele de tot 
felul care se deschid la par
terul acestor frumoase clă
diri albe și care se întrec in 
eleganță, confort și buna de
servire a consumatorilor. In 
fotografie : vedere asupra u- 
nui cartier al capitalei sovie
tice luată de la etajul 20 al 
hotelului recent construit

„Ucraina".

Foto : CAROL ROMAN

Poșta jocurilor
P. ÎVUȚA — Constanța; 

M. EPURE — Craiova; I. ÎS. 
TRATE — Orașul Stalin ; A. OL- 
TF.ANU — Reghin; D. PREDA— 
București; V. CIOCAN — Su. 
ceava ; T. NEGREANU — Craio
va ; GH. N1CULIȚA — Galați, 
I. ROMAN — Sibiu ; M. BOBI- 
ȚAN - Salonta ; V. TUCICOV- 
Oradea; D. MOLDOVAN — Ora
dea ; V. COLT — Galați; M. 
MLJNTEANU — Cluj: M. STE- 
LIAN — Băile Olănești și cel. 
lalți care au mai trimis răspun
suri redacției.

Răspunsurile date jocurilor pu. 
blicate în cursul săptămînii tre
cute sînt foarte bune. Ați putut

rezolva și aritmogrlful prezentat 
astăzi ? Trlmiteți-ne și jocuri 
făcute de voi.

A. GANGA - Cluj; A. MUCA. 
LAU — Tomșani ; AL. GEOR
GESCU — București.

Ne pare rău că n.ați reușit să 
rezolvați decît una din proble
mele prezentate. Dacă ați reușit 
de acum s-o rezolvați și pe cea. 
laltă scrieți-ne.

V. POPESC.U — Rm. Vîlcea.
Răspunsul dat de dumneata nu 

ste cel potrivit. Mai încearcă, 
oate vei reuși.

La început, diamantul a avut 
o mare valoare numai ca piatră 
prețlo..să. Astăzi insă, el este 
necesar în Industria metalurgică 
prelucrătoare șl în alte ramuri 
ale industriei. O unealtă care po
sedă sau mai bine zis este în
cărcată cu un diamant, permite 
executarea operațiilor de strun- 
jire, tăiere, gâurlre șl șlefuire a 
oricăror materiale rapid șl cu o 
precizie extremă.

Ce a dat diamantului această 
forță „invincibilă“ ? In primul 
rînd presiunea și temperatura 
extrem de înalte din adîncurdle 
pămintului unde s-a format el. 
După cum se știe, primele dia
mante au început să fie extrase 
în India. La mijlocul setolului 
al XlX-lea diamantele ati fost 
descoperite și în Africa de Sud. 
De aceea s-a considerat timp în
delungat că diamantele există 
numai în țările tropicale șl, în 
nici un caz în Rusia.

Prospectarea zăcămintelor a- 
cestui mineral minunat ii.au în
cetat totuși nici o clipă la noi. 
In mod deosebit s-a intensificat 
căutarea acestui mineral valoros 
în anii puterii sovietice. Geolo
gii 1-au căutat în întreaga țară, 
au căutat timp îndelungat șt cu 
perseverență. Principala atenție 
au acordat nord-esttilul Siberiei.

Căutarea diamantelor în re
giunea Tunguska inferioară s-a 
efectuat cit avioane avînd pe bord 
aparatură geofizică și magneto. 
metrică, care timp de mai multe 
luni au zburat deasupra taigăi, 
urtnînd linii paralele. Insă în 
zadar.

Atunci, lucrările de cercetări 
au fost mutate spre nord-est de 
Tungusk, în [akuția. Primul de. 
tașament de geologi a urmat în

Mina „Vetka-Glubakaia” 
regiunea Stalino capătă de 2-3 
ori pe lună un aspect cu totul 
neobișnuit. Pe pereți se pot ve
dea panouri, schițe, desene și 
scheme înfățișând diferite ma
șini și mecanisme. Aici se 
adună cursanții universității de 
progres tehnic — mineri, maiș
tri, ingineri și tehnicieni.

La universitate țin un ciclu 
dc prelegeri proiectanții și in
ginerii de la Institutul de pro
iectări „Donghiprouglemaș1. Ei 
se ocupă în special de nona 
tehnică în industria carbonife
ră. O scrie de prelegeri sînt 
ținute de inovatorii din indus
tria cărbunelui, de colaboratori 
ai Institutului industrial al 
Donețului și ai Institutului de 
cercetări științifice în domeniul 
cărbunelui.

Durata cursurilor la universi
tate este de doi ani. Fiecare 
prelegere este însoțită de pro
iectarea unui film tehnic.

Sisuanbanna, district autonom 
din partea de sud a provinciei 
chineze lunnan este un ral al ve
getației. Prin ramurile dese ale 
codrilor bătrînl ce acoperă mun
ții nu poți vedea albastrul ceru
lui Prin aceste locuri poți în- 
tîlnl nu rareori elefanți sălbatici.

Acum cîtva timp, lîngă satele 
Siandao, Panhai șl Daluhasia- 
opal au apărut peste 120 de ele-, 
fanți. Iată ce ne-a povestit în 
legătură cu aceasta Kanlanln, un 
om din partea locului.

Era în miez de zi. Kanlanln 
îșl luă toporul și porni în munți 
să aducă vreascuri. Prin cîmpul 
deschis prin care trecea, Kanla- 
nin a putut vedea prăvălindu-se 
copaci pe coasta muntelui șl a 
auzit troznetul tulplnelor frînte. 
Văzu apoi apărînd din desiș ele- 
fanții sălbătici, a căror ceata 
curgea ca o lavă, îndreptîndu-se 
spre sat. Alarmat, Kanlanln a 
început să-șl cheme consătenii, 
care alergară cu gonduri șl puști m.’-W 
de vînătoare. Oamenii țipau cit 
îl ținea gura, trăgeau focuri de 
armă... Elefanții au făcut cale 
întoarsă șl au dispărut apoi după 
munți. Mergind să vadă ce se în- 
tîmplase, oamenii au văzut cîțiva 
copaci cu un diametru de cîțiva 
zeci de centimetri, ‘Uoborîțl la 
pămînt.

Elefanții sălbatici sînt foarte 
răi. Ei n-au nimic din blîndețea 
celor domesticiți. Șl totuși, oa
menii datorită Inteligenței lor, 
știu să-i prindă șl să-l domesti
cească.

In părțile acestea elefanții săl
batici sînt prinși cu ajutorul gro- 
pilor-capcane săpate adine In 
pămînt. Lungimea unei aseme
nea gropi este de 15-16 metri, Iar 
adînclmea de peste 10 metri. Pă- 
mîntul scos nu trebuie lăsat ni
ciodată lîngă groapă, căci văzîn- 
du-1, elefanții prevăzători, vor 
merge în direcție opusă. Pămîn- 
tul trebuie dus ceva mai departe. 
Deasupra, gropile se acoperă cu 
bambus și iarbă, pe care se 
presară banane sau alte lucruri 
care plac elefanților. Elefantul 
cade în groapă cînd vine să se 
înfrupte din aceste bunătăți.

In ciuda dimensiunii sale u- 
rlașe șl cruzimii sale, elefantul 
sălbatic tremură de frică în fața 
șoarecelui. El calcă șoarecele cu 
piciorul și este în stare să stea 
astfel nemișcat cîteva zile fără 
să mănînce, să bea sau să 
doarmă, pînă este sigur că șoare
cele a murit. Numai atunci îșl 
ridică încetișor piciorul de pe 
șoarece și pornește mai departe. 
Meteahna aceasta le este bine cu
noscută localnicilor, care o fo
losesc pentru îmblînzlrea floroși- 
lor elefanți sălbatici. Vînătorul 
leagă șoarecele de o sfoară și îl 
lasă în groapa-cursă în fața ele
fantului, care se liniștește ast
fel cuprins de spaimă. Vreo 
10-15 zile, vînătorul ține elefantul 
sălbatic fiămînd în groapă, pînă 
cînd acesta acceptă să primească 
mîncare din mina omului. Acesta 
este primul indiciu că animalul- 
s-a supus, că groapa poate fi 
surpată și elefantul lăsat să iasă, 
afară. Din acest moment, elefan. 
tul începe să fie îmblinzlt.

jos cursul rîului Viliu, pătrun- 
zînd în adîncul pămintului iaku- 
țian. In prundișul rîului Viliu 
au fost descoperite primele cris
tale ale acestui mineral prețios.

Natura șl-a ascuns cu grijă 
comorile de preț. Totuși, privirii 
atente a savanților n.a scăpat o 
particularitate a diamantelor. 
Oriunde ar fl întîlnite, în zăcă
mintele din Rusia sau în cele 
clasice, ele sînt deseori însoțite 
de un mineral care are un co
lorit roșu de rubin șl este denu. 
mit plrop. Piropul, ca șl diaman
tul, la naștere in adincurile pă- 
mîntului. El poate ft ușor obser
vat între rocile de kimberlit. In 
Iakuțla, descoperirea plropului 
trebuia să ducă în mod obliga
toriu și la descoperirea păminlu- 
lui albastru de kimberlit. Cer
cetătorilor li s-a trasat sarcina 
să verifice tocmai această con
cluzie, iar printre cercetători se 
afla și tînăra geologă Larlsa Po- 
pugaeva. Ea a fost trimisă în 
partea de nord-est a Siberiei. 
Temîndu-se că va trece pe lin
gă kimberlit și nu-1 va observa, 
la fiecare 5-6 metri ea scotea cu 
tîrnăcopul pămînt pe malul pî- 
ralelor. Aceasta a durat mult 
timp, pînă cînd, în fine, la 21 
august 1954 Popugaeva a scos 
din pămînt prima bucată de ktm- 
berltt de culoare cenușlu-albas- 
tru.

După prima groapă au fost 
săpate încă două, șl pretutindeni 
s-a observat același colorit albas
tru. Astfel, a fost descoperit în 
Uniunea Sovietică tubul de kim
berlit cu diamante. Ei a fost de. 
numit „Zarnița“.

Prima exploatare de diamante 
a fost construită într-un loc des
coperit de tinărul geolog lurl 
Habardln. Pătrunzirid odată în 
taigaua mlăștinoasă, el a găsit 
pe povîrnișul dealului Neva o 
vizuină goală de vulpe, iar ală
turi de ea un pumn de pămînt 
albastru. Din vizuină el a scos 
bucăți de kimberlit. Imediat, în 
urma descoperitorilor, la noul 
zăcămînt, au sosit constructorii. 
El au creat atei o așezare, o 
linie de înaltă tensiune, au în
ceput construcția unei fabrici de 
înnobilare a minereului.

Nu va trece mult timp șt pe 
aceste locuri se vor înălța orașe 
cu mari întreprinderi industriale. 
Dezvoltarea industriei extractive 
de diamante va atrage în urma 
ei folosirea bogatelor zăcăminte 
de cărbune și de alte minereuri. 
Aceasta va transforma întregul 
fel de viață al acestui ținut al 
taigăi. Prospectarea de no! ză
căminte de diamante continuă 
în ritm susținut în Iakuțla. De 
acestea are nevoie industria so
vietică în plin avînt.

A. KOLȚOV

iotului. El poate fi ușor obser. 
,t între rocile de kimberlit. In

LAN PCJ

e

r O găleată de combustibil ? Pentru nimic în lume, trebuie să economisim combustibilul.
(După revista „Krokodil”)
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De la A la B numele celui 
mai mare muzician romin. Com
pletași cifrele cu litere și veți 
obține pe orizontale numele u- 
nor mari compozitori europeni.

IȘI ASCUTE COLȚII
care a criticat policlinica noastră ?Asta e individul

Un idol prăbușit
și n?le excrocherii televizate

E. PRICOPE

Casa-muzeu „Mihall Emlnescu* din Ipoteștî, comuna natală ■ 
marelui nostru poet

Fotei AGERPRES

al 
cu

Ameriexactitate ce uimea întreaga 
memoAmericâ la concursurile televi- 

„două zeci și

Idolul intelectual 
s-a prăbușit. Omul 
infailibilă și cu cunoștințe irzate denumite 
puizabile s-a dovedit un imp'Unu". 14 săptămîni la rînd, cele 
tor. Un oarecare impostor mai complicate întrebări n-au 
duzină. Minunea de pe ecran reușit să-l încurce. America își 
televizoarelor nu a fost deci'crease un erou, „un geniu in- 
excrocherie aducătoare de m telectual“ - cum le plăcea zia- 
bani pe care doar jocul înt relor să-l denumească, 
plării a curmat-o. Și scandi Van Doren a făcut repede ca- 
o izbucnit Ziarele, luînd un rieră. La o bancă, în contul său 
moralist care li se potrivește și-au făcut apariția 129.000 do- 
atît cît niște scutece îmbrăt lari. A devenit consultant și co- 
unui rinocer, tună și fulge mentator pentru știrile speciale 
Niște onorabili congresmani și programe de invățămint Ia 
fost treziți din neîntrerupta 
odihnă plătită de contribua 
american și o comisie p< 
montară a început ancheta 
țara în care marile scand 
sînt un fapt banal, scandali 
la televiziunea americană < 
cut totuși vîlvă.

Dar despre ce-i vorba în f 
Totul a început în ziuc 

care un tînăr și-a făcut ap 
pe ecranele televiziunii am< 
ne. Povestește „Newswr 
„Cînd tinărul cu părul cr 
zînibit prima dată, puțin 
sfidător, de la aparatele < 
leviziune s-a părut că ur 
proaspăt de aer s-a revăr 
supra noastră. Nu era eroi 
reotip din filmele cu co 
Aceasta era Imaginea pe 
America dorea s-o aibă 
tul ei. Frumos, dar nu pre 
mos. O prezență atragi 
dar Intr-un fel al său p 
puțin cam retras*...

Noul idol era Charles Vi 
ren, profesor de englr 
Universitatea Columbia, 
sa s-a născut răspunzinc

i programe de invățămint la 
una din cele mai mari rețele a- 
mericane de televiziune, primind 
un salariu anual de 50.000 do
lari.

Cariera lui Van Doren a luat 
totuși sfîrșit. A luat sfîrșit în cli
pa în care întîmplarea a făcut 
ca un carnețel cu notițe să fie 
găsit în studioul de înregistrare 
de către un concurent înfrint la 
o altă emisiune de întrebări și 
răspunsuri cu premii. Un carne
țel pe care tristul concurent l-a 
răsfoit șl în care spre uimirea lui 
a descoperit... răspunsurile la în
trebările ce tocmai I se puneau 
uneia din vedetele emisiunii.

Scandalul nu a putut fi evi
tat. S-a aflat că emisiunile de 
întrebări și răspunsuri sînt truca
te, nu de o zi-două, ci de ani 
de zile, că o seamă de concu- 
renți cunosc dinainte întrebă
rile și că premiile ajung deseori 
in buzunarul... organizatorilor 
concursului. Un student din New 
York pe nume Herbert Stempel 
- nemulțumit de faptul că Van 
Doren a fost transformat în 
„Idolul Intelectual“ al Americil

un col- 
sâ se 

culisele

în vreme ce la serviciile lui s-a 
renunțat - a mai ridicat 
țișor al cortinei lăsînd 
vadă ce se petrece în 
televiziunii.

Stempel a înfățișat cum anu
me sînt măsluite concursurile de 
la televiziunea americană. Ceea 
ce telespectatorului ii apare 
drept un dificil examen, o încer
care a tuturor cunoștințelor, nu 
este decît o înscenare ce mi
roase de la o poștă a excro- 
cherie. Concurentul ce a con
simțit să-și împartă cîștigul cu 
examinatorii primește cu cîteva

tote. Van Doren a trebuit să 
greșească ia o întrebare bana
lă : numele regelui Belgiei...

Cine sînt cei ce aranjau tru
carea concursurilor ? S-a dove
dit pinâ acum că numeroși 
funcționari inalți ai societăților 
_'j televiziune sint implicați. 

Stanton, președintele so- 
Columbia Broadcasting 
a recunoscut că „scan- 

cu concursurile a corn- 
serios televiziunea“. Afa- 
Stempel-Van Doren era

înainte întrebările și...ore ,....
punsurile. Concurentul nu 
voie să răspundă Insă imediat. 
Spectatorilor trebuie să li se 
pricinuiască emoții. Falsul de
vine astfel mai veridic. Poves
tea Stempel că era învățat să 
mimeze frămîntarea, zbuciumul, 
„să-mi încrețesc fruntea, să nu 
mi-o șterg, ci numai să mi-o 
frec". Intr-o zi organizatorii au 
stabilit finalul carierei lui Stem
pel. Atunci el a trebuit să răs
pundă greșit la o întrebare in 
iegătură cu un film pe care-l 
văzuse de trei ari.

Apoi a fost lansat Van Do
ren. Stempel, care cunoștea mo
ravurile de Io televiziune, a pa
riat pe 5.000 de dolari că în
tr-o anume zi se va aranja ca 
după o serie impresionantă de 
răspunsuri la întrebări Van Do
ren să se încurce șl deci să 
piardă. Stempel a avut drep-

răs
are

de 
Frank 
cietății 
System 
dalul 
promis 
cerea 
organizată cu concursul lui En- 
right; coproprietarul și producă
torul concursului „douăzeci și 
unu“ și al altor programe. Aceste 
programe finanțate de marile 
firme, care plăteau pentru recla
mă sume considerabile, trebuiau 
să atragă cit mai mulți ascultă
tori, ceea ce implicit însemna 
venituri sporite De altfel și alte 
concursuri organizate de televi
ziunea americană s-au dovedit a 
fi scandaloase excrocherii - 
„dotto", 
dolari", 
sta“... E 
ranteză . ... _ ___
fapt concursurile cu premii sint 
un mijloc de reclamă pentru fa
bricanții de săpun sau de jar
tiere din nylon. Pînă și Walter 
Lippmann scria că televiziunea a 
devenit „creatura, sluga și pros
tituata comerțului“, că telespec
tatorilor li se înfățișează „recla
mele cele mai profitabile", că 
gustul publicului este otrăvit 
„prin exhibarea violenței, dege
nerării și crimei". Cred că Lipp
mann n-a greșit spunînd că 
„proporția înșelăciunii (de la te-

„întrebarea de 
„numiți melodia 
cazul să facem 

și să subliniem

64 000 
acea- 

o pa- 
că de

leviziunea din S.U.A., n.r.) este 
o oglindire amară a condiției 
morale a societății noastre“, a- 
dică a societății capitaliste.

Scandalul a ajuns în fața 
unei comisii parlamentare. Indi
ferent de constatările pe care a- 
ceastă comisie le va face sau 
pe care va evita să le facă, pu
treziciunea din culisele televiziu
nii americane a ieșit la iveală. 
De altfel de la oameni cu con
știința pătată, oameni care și-au 
vindut condeiul spre a ațița iste
ria „războiului rece“ și a cul
tiva josnice instincte, de la ase
menea oameni te poți aștepta 
la orice. Pe noi, mărturisim, 
scandalul Van Doren nu ne ui
mește.

Aflăm din „Newsweek" că u- 
nele persoane din S.U.A. s-au 
gindit că o soluție pentru extir
parea putregaiului de la televi
ziunea americană ar fi numirea 
șefului F.B.I.-ului, Edgar Hoover, 
în fruntea unei comisii ce ar tre
bui să asigure... puritatea morală 
a emisiunilor televizate. Polițaiul 
numărul 1 al Americii, paznic al 
moralității televizate I Ar putea 
fi socotită o glumă. Dar nu-i o 
glumă, ci o dovadă a intenției 
de a accentua orientarea 
belicoasă a emisiunilor televiziu
nii din S.U.A., de a le 
sub semnul „războiului 
Cit privește cinstea, nu-i 
omul care s-o aducă la 
ziune. II cunoaștem doar 
F.B.I.

păstra 
rece". 

Hoover 
televi- 
de la

EUGENIU OBREA



In întreaga (ară

Manifestări consacrate aniversării 
Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie

învățătura nu este 
o chestiune personală

Deva
Tntr-o atmosferă plină de en

tuziasm, sute de oameni ai mun
cii din orașul Deva au luat par
te la mitingul consacrat celei 
de.a 42-a aniversări a Marii Re. 
voluțli Socialiste din Octombrie, 
care a avut loc în sala cinema
tografului „Fillmon Sîrbu". Cu 
acest prilej a luat cuvîntul tov. 
Ion Ardelcanu, secretar al Comi
tetului regional Hunedoara al 
P.M.R.f care a vorbit despre în
semnătatea istorică a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

La marea sărbătoare de la 
7 Noiembrie oamenii muncii din 
regiunea Hunedoara au făcut un 
bilanț rodnic al realizărilor ob
ținute peste plan In producție de 
la ' începutul anului și pînă 
acum: 63.037 tone de cărbune, 
86.921 tone oțel și însemnate 
cantități de fontă și laminate.

lași
Cu un sentiment de legitimă 

mîndrle pentru rezultatele dobin- 
dite în dezvoltarea economică, 
socială și culturală a regiunii și 
cu hotărîrea nestrămutată de a 
întări și a dezvolta aceste rea
lizări, oamenii muncii din Iași 
au participat la mitingul care a 
avut loc în după-amiaza zilei de 
7 Noiembrie în sala cinemato
grafului „Maxim Gorki".

La acest miting tov. Petre Be- 
rică, secretar al Comitetului re-

Ștafeta Prieteniei
Sîmbătă dimineața, purtătorii 

ultimului schimb al Ștafetei 
Prieteniei Romîno-Sovietice, au 
sosit la punctul de frontieră 
Ungheni unde au predat soliilor 
sportului din U.R.S.S., mesajul 
de prietenie al sportivilor din 
R.P. Romînă cu prilejul celei 
de-a 42-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
în cadrul mitingului care a 
avuț loc eu acest prilej in lo
calitate cuvîntul de salut a 
fost rostit de tov. Ser gliei, Rod- 
nar, prim secretar al Comitetu
lui raional Ungheni al P.C.U.S. 
Apoi tov. Gh. Pop, membru in 
biroul Comitetului de Organi
zare al U.C.F.S., preluînd mesa-

Amănunte despre meciul
R. P. Romînă —R. P. Bulgaria

Intîlnlrea dintre cele două e- 
chlpe, va începe la orele 14,30, 
pe stadionul „23 August“ din 
București și va avea in deschi
dere o Întâlnire între selecționa
tele de fotbaliști surdo muți ale

Constantin
(Văzut de Clenciu) 

celor două țări. Meciul se desfă
șoară în cadril! preliminariilor 
turneului olimpic care va avea 
ioc anul viitor la Roma. Forma
ția noastră se întrece in cadrul 
grupei a Hl-a europeană, alături 
de echipele U.R.S.S. și R. P. 
Bulgaria.

In prezent, în fruntea clasa
mentului acestei scrii se află 
U.R.S.S. cu patru puncte din 
patru meciuri jucate, urmată de 
R. P. Bulgaria cu 3 puncte din 
două meciuri jucate și R.P. Ro- 
miriă cu un punct din două me

iw

...

'ri. -' ■ ri' "'

glonal Iași al P.M.R., a vorbit 
despre semnificația deosebită a 
celei de.a 42-a aniversări a Ma
rii Revoluții din Octombrie. Cei 
prezențl au manifestat puternic 
pentru prietenia de nezdruncinat 
cu marea Uniune Sovietică, pen
tru pace în întreaga lume.

Ca rezultat al colaborării fră
țești a țării noastre cu Uniunea 
Sovietică s-au dat în folosință 
în ultimii ani Fabrica de anti
biotice din Iași și Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad.

Oamenii muncii din regiunea 
Iași au întîmpinat măreața săr. 
bătoare cu realizări de seamă. 
Colectivele întreprinderilor din 
orașul și regiunea Iași au ob
ținut în acest an peste plan eco
nomii în valoare de 30.000.000 
lei.

Constanța
La Constanța, în Palatul Spor

turilor, numeroși oameni ai mun. 
cii din întreprinderile și institu
țiile orașului, activiști de par
tid și de stat, reprezentanți al 
organizațiilor de masa și ob
ștești au participat sîmbătă după- 
amiază la mitingul consacrat 
măreței sărbători.

Despre uriașa însemnătate a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și despre victoriile 
obținute de gloriosul popor so
vietic condus de P.C.U.S. în 
construirea comunismului a vor
bit tov. Petre Nicolae, secretar 
al Comitetului regional Gonstan-

Romîno-Sovietice
jul sportivilor romini de la 
maestrul sportului Nicolae Bue- 
scu, adresat glorioșilor sportivi 
sovietici, a citit acest călduros 
mesaj de pace și prietenie. 
După aceea, mesajul a fost în- 
minat tov. Ivan Kușkevici, pre
ședintele organizațiilor sportive 
din R.S.S. Moldovenească.

In cursul zilei, sportivii ro- 
mîni, care au făcut parte din 
ultimul schimb al ștafetei orga
nizate în cinstea zilei de 7 No
iembrie, au vizitat orașul Un
gheni, fiind întîmpinați pretu
tindeni cu multă căldură.

(Agerpres)

ciuri jucate. De asemenea întîlni- 
rea din deschidere a formațiilor 
de surdo-muți are tot un caracter 
oficial. Ea se desfășoară în ca
drul preliminariilor competiției 
internaționale, a lX-a ediție a 
„.locurilor tăcerii“ ce se vor 
desfășura între 6 și 10 august 
1961 la Helsinki.

întâlnirea de fotbal R. P. Ro
mînă—R.P. Bulgaria va fi trans
misă în întregime de stațiile 
noastre de radio și televiziune. 
La televiziune transmisia va în.

Volnescu
(Văzut de Glenciu) 

cepe la ora 14,30, iar la radio la 
ora 1-4,40 pe programul 1.

iată acum loturile echipelor:
R. P. Romînă: Volnescu, — 

Uțu — Zavoda II, Popa, Cari- 
caș, Băcuț 11, Soare, Greavu — 
Jenei, Tabarcea, Nunweiller — 
Cacoveanu, Hașoti, Constantin, 
Drldea, Dlnulescu, Meszaros, 
Raksl, Tăiam.

R. P. Bulgaria: Naidcnov — 
Rakarov, Manolov, Dimitrov — 
Largov, Govaeev (rezerve pentru 
apărare: Pîrceanov, portar,
Kostov fundaș și Kitov half) — 
Milanov, Dlev, lllev, Vasilev, 
lakimov, Panalotov, Kolev, Ja- 
nev. 

ța al P.M.R. Oamenii muncii din 
regiunea Constanța au întâmpi
nat ziua de 7 Noiembrie cu noi 
succese în toate domeniile de ac
tivitate. Constructorii de nave 
de la Șantierul naval maritim 
Constanța au îndeplinit planul 
producției globale pe primele 10 
luni ale anului în proporție de 
101,46 la sută, realizînd o eco
nomie peste plan de 1.218.000 lei. 
Tînărul colectiv de la Uzina de 
acid sulfuric și îngrășăminte chi
mice de la Năvodari a dat peste 
planul lunii octombrie 2.300 tone 
superfosfați, iar colectivul Fa
bricii de conserve de legume 
„Dunărea“ din Tulcea și-a înde
plinit planul anual de producție 
la toate sortimentele cu aproape 
3 luni înainte de termen.

Reșița
La mitingul de la Casa mun

citorească din Reșița au parti
cipat numeroși fruntași în pro
ducție, oțelari, furnaliștl, cons
tructori al primelor locomotive 
Diesel-electrlce, Ingineri și teh
nicieni, inovatori, împreună ou 
familiile lor.

Despre cea de-a 42-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialis. 
te din Octombrie a vorbit tov. 
Ioan Obradovici, secretar al Co
mitetului regipnal Timișoara al 
P.M.R.

★
Mitinguri consacrate celei de.a 

42-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie au 
mal avut loc la Ploești, Sucea
va, Orașul Stalin, Timișoara, 
Bacău, Tg. Mureș, Gluj, Galați 
și în multe alte orașe din țară.

--------•---------

CIFA 2, o nouă 
mașină electronică 

de calculat 
romînească

Zilele trecute, la Institutul de 
fizică atomică al Academiei R.P. 
Romîne a intrat în funcțiune o 
nouă mașină electronică de cal
culat — CIFA 2 — mai perfec
ționată decît prima mașină ase
mănătoare, intrată în funcțiune 
cu doi ani în urmă. Ea între
buințează numai jumătate din 
numărul de tuburi electronice 
necesare celei dinții (ceea ce spo
rește siguranța în funcționare), 
folosind în schimb mai larg ele
mentele semiconductoare. Tot
odată mașina prezintă ameliorări 
prin automatizarea introducerii 
problemelor, prin folosirea ben
zilor perforate, utilizarea unei 
logici mai complexe etc. Viteza 
de lucru a mașinii este simțitor 
sporită față de CIFA 1.

S-a dezvoltat paralel și con
strucția mașinilor electronice de 
calculat analoge, în care solu
țiile se obțin mai repede, dar 
pentru un număr mai limitat de 
probleme și cu oarecare aproxi
mație. O astfel de mașină a fost 
construită de specialiștii din ca
drul Institutului de energetică al 
Academiei R. P. Romîne.

Un colectiv de ingineri de la 
Academia militară tehnică a con
struit de asemenea o mașină 
electronică de calculat analogă 
(CAU-1). Mașina lucrează numai 
cu mărimi fizice : tensiune, ca
pacitate etc., rezolvînd probleme 
din domeniul automaticii, balisti
cii, aeronauticii etc.

O altă mașină de calcul ana
logă a fost construită pentru sco 
puri didactice de un colectiv al 
Institutului Politehnic din Bucu
rești. în cadrul Institutului de 
calcul din Cluj și în alte centre 
universitare din țară, cum ar fi 
Timișoara, se găsesc, de aseme
nea, în construcție mașini elec
tronice de calculat.

(Agerpres)

„Pe țărmuri 
îndepărtate“

Studioul din Baku a realizat, 
pe baza povestirii scriitorilor 
I. Kasumov și G. Seidbeili, fil
mul „Pe țărmuri îndepărtate“ 
dedicat eroului Uniunii Sovietice 
Mehti Husein-Zade, brav fiu al 
poporului azerbaidjan, căzut în 
lupta aprigă împotriva fascismu
lui. Ceea ce înconjoară în fil
mul regizat cu măiestrie de 
T. Taghi-Zade cu o minunată 
aureola chipul acestui personaj, 
este profunda lui generozitate, 
dăruirea cu care se aruncă în 
luptă pentru cauza cea mare. 
Mehti (sub numele conspirativ 
de Mihailo) a fost prins de cî- 
teva ori de hitleriști dar n-a 
ieșit niciodată din rîndurile com
batanților, a evadat și, deși se 
află pe țărmuri străine, își gă
sește pretutindeni prieteni și to
varăși, se alătură ori unde se 
găsește, luptei pentru eliberarea 
popoarelor de sub jugul nazist 
știind că astfel — chiar aflat 
la mare depărtare de patrie — 
o sprijină prin activitatea lui în 
rîndul partizanilor de cele mai 
diferite naționalități.

lată-1. de pildă, plimbîn- 
du-se degajat. îmbrăcat într-o 
uniformă nazistă pe străzile 
Triestului. Și aici mașina de 
război hitleristă poate fi lovită. 
Intr-adevăr, peste puțină vre
me, un club al ofițerilor

Firele destinate, țesăturilor trebuie să aibă o anumită torsiune. în laboratorul de analize al 
Uzinelor Textile Aiad tinerele Domnica Popescu, Popa Maria, și inginera Arnuția Copincl veri

fică dacă torsiunea firelor este corespunzătoare.
Foto : S. NICULESCU

Nu se pot oare rezolva ?
unde să fie așezate aceste hai-Nu e zi de primire

După multă alergătură, am 
ajun, in sfîrșit la Școala de 
meserii din Craiova, unde fu
sesem îndrumat să mă adresez

pentru obținerea diplomei de 
absolvent in specialitatea a- 
justor.

Secretara școlii mă privi pe 
sub sprintene și mă întrebă 
scurt :

— Ești la școală ?
— Nu r
— Pentru particulari nu « 

zi de primire !
— Do, dar vin tocmai de 

la Ocna Sibiului unde lucrez 
într-o fabrică... am încercat 
eu să-i explic.

Zadarnic. Pînă s-o conving 
că am parcurs sute de kilo
metri pentru acest certificat, 
m-a împins afară pe ușă.

Așa se rezolvă oare, întot
deauna, la această școală ce
rerile oamenilor muncii ?

ION BILEA 
muncitor

Bicicletă—„dulap”
în dormitoarele tinerilor 

de la Trustul regional de 
construcții din Deva, întîl- 
nești afișe pe care e scris cu 
litere mari : „Nu puneți hai
nele de lucru in cuiere sau 
pe paturi“. Toți tinerii sînt 

Nu se indică însă și locul

din garnizoana de ocupație 
sare în aer. Comandamentul fas
cist turbează. O nouă ispravă a 
lui Mihailo pe care diverși a- 
genți, în frica de a nu 11 se cere 
socoteală pentru Insuccesele lor, 
îl declaraseră mort. Comandan
tul Gestapoului, Scultze, stabi
lește un premiu considerabil 
pentru prinderea lui Mihailo: 
300.000 de mărci. Premiul atrage 
atenția multor trădători dar, de 
fiecare dată, dragostea oameni
lor din popor care vedeau 
în Mihailo un demn repre
zentant al oainbnilor sovietici, 
ce-și riscă viața pentru elibera
rea lor, îl apară. într-o Zi, de 
pildă, un asemenea spion, întil- 
niudu-1 pe Mihailo, îl denunță 
unui ofițer german. Acesta îl 
urmărește pe partizanul deghi
zat în uniforma fascistă, merge 
după el într-un local unde co
tropitorii huzureau în desfrîu, și 
descoperă bomba pe care Mihailo 
o pusese într-un loc ferit. To
tuși peste cltva timp, localul na
zist este distrus de o puternică 
explozie. Ofițerul german era de 
fapt un comunist care de mult 
voia să ia legătura cu partizanii, 
spre a-i ajuta. Ajuns în tabăra 
partizanilor, ofițerul de-abia a- 
ptică să spună că cel care l-a 
trădat pe Mihaițo avea o cica
trice în frunte și estg Împușcat 

ne, deoarece dulapuri pentru 
ele nu există.

Unii tineri, ca cei din dor
mitorul nr. 4 sînt nevoiți 3« 
fină bicicletele în dormitor 
ca să aibă pe ce așeza hainele.

Conducerea trustului res
pectiv uită să se îngrijească 
și de aceste „amănunte” din 
viața tinerilor constructori.

I. PETRE 
muncitor

Iaurt cu ««« furculița
Am văzut într-o zi niște tineri, 

mîneînd iaurt cu furculița. Nu 
făceau șotii, și nici nu le ardea 
să pară oameni teribili, origi
nali. își luau micul dejun la 
Bufetul Expres din Buhuși. Cum 
intrasem în bufet, am cercetat 
în grabă vitrina și constatînd să
răcia de preparate culinare am

scos un bon de la casă tot pen
tru un iaurt. Imaginea celor doi 
tineri care mîncau la masa ală
turată iaurt cu furculița îmi stă
ruia însă în minte. Nu știam ce 
să cred. Aproape că nici nu am 

Scenă din film

de trădătorul Garanti. Temîn- 
du-se de a fi demascat, Caranti 
fuge nu înainte de a încerca 
să-l omoare și pe Mihailo, înjun- 
ghiindu-1.

Filmul are o acțiune bogată, 
plin de neprevăzut. „Pe țărmuri 
îndepărtate“ are, în același.timp 
un profund conținut de idei no
bile, multă căldură, umanism. 
Iată de pildă scena in care este 
adus Mihailo grav rănit, viața

Cronica 
filmului

fiindu-i în primejdie. Trebuie să 
i se facă transfuzie urgentă dar 
nu există sînge conservat. Atunci 
partizanii, oameni de cele mai di
ferite naționalități; cehi, fran
cezi, slovaci, italieni, bulgari, 
germani, unguri își oferă cu 
bucurie sîngele spre salvarea 
omului sovietic care nu și-a pre
cupețit viața pentru a-i ajuta să 
se răzbune pe criminalii fas
ciști. O altă scenă emoționantă 
este aceea cînd comandantul 
partizanilor, încerctnd să-l gă
sească pe ticălosul care l-a de- 

fost atent rând vînzătoarea tmi 
întinse amabilă o farfurie pe 
care era un borcan de iaurt, 
două felii de pîine și o...furcu
liță.

— Furculiță ? Dar oe să fac 
ou ea ? Vînzătoarea încurcată îmi 
explică parcă jenată :

— Știți, nu avem lingurițe... 
Folosiți eventual... furculița.

Oare nu se pot găsi eîteva 
lingurițe pe care conducerea Bu
fetului Expres din Buhuși să le 
puie la dispoziția consumato
rilor ?

C. MIHAI

Către I.GM.—Panciu
Vă aducem la cunoștință șl pe 

această cale (la celelalte adrese 
nu ne-ați răspuns) că sîntem în 
posesia unei mari cantități de 
fier vechi, colectat de tinerii din 
comuna Străoane, raionul Pan
ciu.

Nu știm cit de vechi vreți dv. 
să fie fierul, dar al nostru are a- 
proape un an de cînd e colec
tat. Unii tineri de la noi au și 
o zicală : „I.C.M.-ul nu trece, 
fierul vechi rămîne“.

Așa a rămas și la cooperativa 
din Străoane cantitatea de peste 
5.000 kg„ plus cantitățile exis
tente la școlile din comună.

Bietul nostru fier vechi 1 Noi 
speram să devină oțel nou, ma
șini, tractoare, dar el, îmbătrî- 
nește în grămezi așa cum a fost 
strîns.

Credem că rîndurile noastre nu 
vor prinde și ele rugină cum a 
prins fierul vechi colectat de noi, 
iar cei vinovați vor fi trași la 
răspundere I

AUREL GOGONGEA 
țăran muncitor

nunțat pe Mihailo, îi privește 
pe luptătorii care dorm obo
siți. Merge cu o lampă în mină 
și privește fețele lor, căutîndu-1 
pe omul cu cicatrice. Dar, a- 
proape toți partizanii au cîte o 
rană veche pe față. Minunat pro
cedeu pentru a sugera Ideea fru
museții morale a partizanilor, 
pentru a arăta că. fasciștii, în 
mîrșăvja lor, încercau să se ca
mufleze tocmai sub semnul ce
lei mai mari nobleți umane, sub 
cicatricea pe care o aveau toți 
cei ce nu pregetaseră să-și riște 
in lupta antihitleristă tot ceea 
ce aveau mai scump.

Trădarea, ca și minciuna, are 
picioare scurte. Mihailo îl pe
depsește pe Caranti pentru fă
rădelegile lui, din nefericire însă 
este urmărit și înconjurat de fas
ciști. Ascuns tn podul casei 
tatălui lui Veselin, acel partizan 
care-și dăduse sîngele pen
tru vindecarea lui, Mihailo este 
decis să-și vîndă setunp pielea. 
Se apără împușcînd numeroși 
gestapiști dar, cînd Schultze a- 
menință că va ucide populația 
civilă, bătrîni, femei și copii, 
dacă nu se predă, iese din as
cunzătoare. Bâtrînul Veselin deși

(Urmare din pag. l-a) 

în școala noastră din 154 elevi 
au promovat 146“.

Pentru crearea unul cît mal 
puternic avînt spre învățătură în 
rîndurile elevilor alături de ac
țiunile organizațiilor U.T.M. din 
școli și ale conducerii școlilor 
trebuie să acționeze și părinții 
elevilor. Bine au procedat astfel 
acele comitete U.T.M. din școli 
care au creat o strînsă legătură 
cu părinții elevilor.

Un exemplu în această direc. 
ție a fost dat în consfătuire de 
către Vasile Chiriac de la grupul 
școlar Electromotor.

— „Comitetul U.T.M. de la 
grupul nostru școlar, a spus 
el, analizînd sijuația la învăță
tură a elevilor a creat legături 
puternice cu părinții acelor ti
neri care nu stau în internat 
Și adesea împreună cu părinții 
comitetul U.T.M. a găsit cele 
mai bune metode pentru dezvol
tarea, în rîndurile elevilor ră
mași în urmă, a unui puternic 
spirit de întrecere ; iar efectul; 
mulți elevi și-au îndreptat si
tuația la învățătură“.

într-adevăr, toate acestea 
sînt bune — au spus mai toți 
vorbitorii. Iti continuare în ac
tivitatea noastră școlară să ți
nem seama de această experien
ță pozitivă.

Există însă șl lucruri negativ« 
în munca organizației U.T.M. din 
școli. Vorbitorii le arată în con
sfătuire pentru a. găsi căile în
lăturării lor.

O chestiune principală este a- 
ceea că deși există o serie de 
inițiative bune, ele n-au fost ge
neralizate fiindcă nici unele 
comitete U.T.A1. din școli — 
neglijînd problemele legate dă 
învățătură — și nici comitetul 
orășenesc U.T.M. nu au între
prins lucruri concrete pentru 
răspîndirea lor.

In general a reieșit din consfă
tuire că există încă unele or
ganizații U.T.M. care nu și-au 
pus ca principal țel în activi
tatea lor mobilizarea elevilor 
pentru însușirea profundă a cu
noștințelor ce se predau în 
școală. Considerind în mod 
greșit că problemele însușirii 
de către elevi a materiilor de 
curs nu le-au privit atît de mult 
pe ele, multe birouri și comi
tete U.T.M. din școli n-au 
luat atitudine împotriva acelor 
tineri care priveau învățătura 
drept o chestiune care interesea
ză pe fiecare în parte.

Cum a fost astfel posibil ca 
unii elevi, ca de pildă Stănilă 
Dumitru și Svetco Radoievici 
de la școala profesională con
strucții să lipsească deseori 
nemotivat de la orele de curs 
și să se pregătească necores
punzător pentru orele de clasă ?

— în secția tehnică de la 
grupul școlar textil — spune to. 
varășa Șincai Nioulina — există 
un alt asemenea exemplu nega
tiv. Aici mulți elevi privesc încă 
superficial însușirea materiei pre
date și au absențe nemotivate.

La școala profesională dc cons
trucții’ la grupul școlar C.F.R. și 
la grupul școlar textil organiza, 
țiile U.T.M. au rămas nepăsă- 
toare în fața situației de neper- 
mis a elevilor ce nu se pregă
tesc la materii și vin la cursuri, 
după bunul plac. In cadrul cons- 

îf ura la început pe Mihailo, 
crezînd că acesta 1 l-a luat pe 
fiul său cel drag la partizani, 
înțelegînd cinstea și generozita
tea luptătorului sovietic, trece 
de partea lui, vrea să-l apere. 
Mihailo înțelege însă să salveze 
pe oamenii din popor de altă 
naționalitate decît a lui, oferin- 
du-și in mod eroic propria-i 
viață. Se preface a depune ar
mele, vine în fața naziștilor și 
nu moare înainte de a-1 împușca 
pe Scultze. După ce-1 văd 
ucis, fasciștii se apropie cu grijă 
de trupul' lui Mihailo dar o 
bombă cu efect întârziat îi face 
una cu pămîntul. Și după moar
te, Mehti Hussein-Zade și-a în
deplinit datoria.

Alături de actori renumiți ca 
1. Bogoliubov în rolul bătrînulul 
Veselin, G. Spieghel (Schultze) 
A. Fait (Mazelli), Sașk-Oglî 
desfășoară, un joc plin de patos 
sobru în rolul lui Mihailo, glo
rificând astfel memoria eroului 
poporului azerbaidjan, lupta mi
nunată a popoarelor sovietice 
pentru eliberarea omenirii de te
roarea fascistă.

B. DUMITRESCU 

fătuiril s-a vorbit de asemene« 
mult despre faptul !că unii elevi 
se mulțumesc doar cu note de 
6, 7 fără să tindă a.și însuși un 
bogat bagaj de cunoștințe. S-a 
subliniat cu tărie că asemenea 
elevi, dacă în școli sînt mediocri, 
în producție vor fi la fel.

„Mai sînt unele comitete 
U.T.M. din școli — se arată în 
referatul ținut la consfătuire — 
care nu au inițiat ore de con
sultații suplimentare sau alte for. 
me de ajutorare a celor slabi la 
învățătură; care nu au ajutat la 
formarea unei opinii de masă 
împotriva delăsătorilor la învă. 
țăturâ. Și în general în școli, 
frecvența la orele de meditații 
sau preocuparea elevilor pentru 
însușirea materialului predat la 
orele de curs, au fost insuficient 
controlate de către comitetele or
ganizațiilor U.T.M. Toate aces
tea au permis mediocritatea și 
chiar urmări în ceea ce privește 
situația promovării la sfîrșit de 
an. '

Cel care au luat cuvîntul au 
criticat cu asprime lipsurile care 
mal există în școli subliniind 
cu tărie că construcția socialistă 
cere muncitori din ce în ce mai 
calificați, cu un larg orizont 
tehnic, ipolitic, cultural.

In consfătuire s-au luat mul
te hotărîri cu privire la învăță
tură, la practica în producție, 
la munca politică, la timpul li
ber etc.

— Comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M. din școli vor a- 
naliza trimestrial în adunările ge
nerale sau ședințe de comitet 
contribuția organizației U.T.M. 
în vederea sprijinirii elevilor în 
procesul de învățătură.

— Vor fi generalizate de către 
organizațiile U.T.M. din școli 
toate acele forme ca ore de con- 
sultație, ajutorul reciproc, legă
tura cu părinții, care sînt menite 
să sprijine elevii în însușirea ma
teriilor predate.

— „învățătura — spunea prin
tre altele în concluziile consfătui
rii tovarășul Alexandru Kopandi, 
secretar al C.C. al U.T.M. — nu 
este o chestiune personală. Tre
buie să dispară concepția care 
încă mai există: „dacă vreau în. 
văț, dacă nu — mă privește“. 
Modul cum învață un elev tre. 
buie să intereseze pe toți din 
clasa și școala lui. Acest elev, 
peste un an sau doi devenind 
muncitor, va lucra alături de 
toți oamenii muncii pentru cons
truirea socialismului. El va pro
duce bunuri materiale ptntru so
cietate și nu ne este indiferent 
cum va face el aceasta. Este in
teresul său să învețe dar și al 
nostru, al tuturor".

Expoziția de buiwrî 
de consum produse 

în U.R.S.S.
Ieri la prînz s-a deschis la 

Casa Prieteniei Romîno-Sovietice 
o expoziție cu bunuri de consum 
produse în U.R.S.S.

Exponatele prezintă eîteva din 
produsele industriei bunurilor de 
consum a U.R.S.S. șl de. 
monstrează succesele uriașe obți. 
nute de Țara Sovietică și in 
acest domeniu. In primul stand 
al produselor electrice ne rețin 
atenția televizoarele. De la cele 
mai mici, ca cel numit „Zarea“ 
pînă la „Almaz“ 102, cu ima. 
ginea 340/450 m.m. Multe dintre 
televizoare au Instalații supli
mentare de radio sau pik-up. 
Radlo-televlzorul „Cristal 104“ 
e compus din televizor, radio, 
magnetofon șl pik-up. înzestrat 
cu 12 canale și 7 difuzoare, te
levizorul poate fi comandat și de 
la distanță. Un grafic arată creș. 
terea producției televizoarelor: 
1958 — 979.300 televizoare; 
1961 — 1.928.000 televizoare. 
Alături de aparatele de radio de 
diferite tipuri, se află motociclete 
ca „K-M.Z.“ cu ataș. Această 
motocicletă de capacitate mare 
are o suspensie de un tip nou 
deosebit.

Un stand este închinat apara
telor de. fotografiat și altul cea. 
surilor. Alături de un scuter ele. 
gant șl diferite biciclete, se află 
eîteva exponate ce au întrebuin
țare gospodărească: frigidere 
„Saratov“; aspiratoare „Uraleț“ 
și mașini de spălat rufe „Riga 
55“. Este semnificativă dinamica 
producției la acest produs. 1958. 
463.000 mașini de spălat rufe și 
1961 — 1.215.600 mașini de spă
lat rufe.

Această expoziție chiar din 
momentul deschiderii ei a stârnit 
un viu interes în rîndul bucu. 
reștenilor.

G. VICTOR

ANUNȚ
Angajăm ingineri de spe

cialitate mecanică, avind 
practică în funcția de Ingi
ner în uzină, pentru a exe
cuta recepțlonarea livrărilor 
de la diferite uzine din 
București, Reșița, Sibiu și 
Brăila.

Solicitanțl! vor trebui să 
aibă domiciliul în aceste ora
șe și vor trimite ofertele la 
întreprinderea de Construcții 
Siderurgice Hunedoara str. 
Molotov nr. 8.



Sărbătorirea celei de a 42-a aniversari

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Parada militară
și demonstrația oamenilor muncii

din Moscova

Telefoto i AGERPRES
JL S. Rrușctov, K. E. Voroșllov șl M. A, Suslov în tribuna Mausoleului „lenin-Stalln* la parada militară șl demonstrația oom.nl- 
. lor muncii din Piața Roșie din Moscova.

' MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : în Piața Roșie 
a început la ora 10, ora Mosco
vei, parada militară cu prilejul 
sărbătoririi celei de-a 42-a ani
versări a Revoluției din Octom
brie.

Mii de moscoviți — inovatori 
în industrie și agricultură, oa
meni de cultură și știință, oa
meni de stat și fruntași ai vie
ții publice, ofițeri superiori ai 
forțelor armate sovietice — se 
aflau în tribunele de granit din 
Piața Roșie rezervate incitaților, 
unde se aflau și oaspeți din nu
meroase țări de peste hotare.

Au fost prezenți membrii 
corpului diplomatic, atașați mi
litari.

Cei prezenți au salutat tu 
aplauze furtunoase apariția la 
tribuna mausoleului a conducă
torilor Partidului Comunist și 
guvernului sovietic.

Parada a fost primită de mare
șalul Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S. Comandan
tul parăzii este mareșalul Mos
kalenko.

...Ministrul Apărării, mareșalul 
Malinovski, însoțit de mareșalul 
Moskalenko, trece în revistă 
trupele aliniate în Piața Roșie și 
pe străzile învecinate, felicitin- 
du-i pe soldați și ofițeri cu pri
lejul sărbătorii. Apoi, de la 
tribuna mausoleului, mareșalul 
Malinovski rostește tradiționala 
cuvîntare adresată soldaților, 
matrozilor, ofițerilor, oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică, 
oaspeților din străinătate.

Mareșalul Malinovski a subli
niat în cuvîntarea sa că cele mai 
importante evenimente din ulti
mul timp — lansarea rachetelor 
cosmice sovietice, atingerea su
prafeței Lunei și zborul circum
lunar, intrarea in funcțiune a 
spărgătorului de gheață atomic 
„Lenin“ — constituie dovada cea 
mai grăitoare a posibilităților 
creatoare nelimitate deschise în 
fața poporului de Revoluția din 
Octombrie. Aceste evenimente au 
confirmat din nou superioritatea 
incontestabilă a socialismului a- 
supra capitalismului, în ele s-a 
manifestat forța măreață a orîn- 
duirii sovietice.

Mareșalul Malinovski a arătat 
sporirea bogățiilor societățiică

r
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Recepția 
de la Kremlin

MOSCOVA 7 (Agerpres). —i 
TASS transmite: La 7 noiem-i 
brie, guvernul sovietic a oferit 
o recepție în cinstea celei de-a 
42-a aniversări a Marii Rcvo, 
Iuții Socialiste din Octombrie.

Oaspeții au fost primiți în 
Marele Palat al Kremlinului de 
N. S. Hrușciov, președintele Con, 
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și de alți conducători ai guver
nului sovietic șl ai P.C.U.S.

In timpul recepției N. S. Hruș
ciov a toastat pentru poporul care 
a săvîrșit Revoluția Socialistă 
din Octombrie, pentru succesele 
poporului sovietic și propășirea 
Uniunii Sovietice, pentru Parti
dul Comunist al Uniunii Sovie
tice — inspiratorul și organiza
torul victoriilor poporului sovie
tic, pentru Armata Sovietică, 
pentru popoarele țărilor lagăru
lui socialist, pentru ambasadorii 
statelor străine, acreditați la 
Moscova, pentru pace în lumea 
întreagă.

La recepție au participat nu
meroși oaspeți care au sosit la 
Moscova din țări străine pentru 
a participa la sărbătorirea Mare. 
Iul Octombrie, diplomațl străini, 
reprezentanți ai vieții publice și 
sociale sovietice, mareșali, ami
rali, generali și ofițeri al Arma
tei Sovietice, fruntași ai între
prinderilor din capitală, oameni 
de știință șl artă.

Recepția care s-a desfășurat 
într.o atmosferă caldă șl cordială 
s-a încheiat printr-un mare con
cert festiv. 4

este însoțită de satîsfa- 
mai deplină a nevoilor 
și culturale ale omu- 

Uniunea Sovietică

în S.UA. a lui N. S.

socialiste 
cerea tot 
materiale 
lui sovietic, 
pășește cu încredere înainte pe 
calea creării bazei tehnico-male- 
riale a comunismului, spre vic
torie în întrecerea economică paș
nică cu capitalismul.

Referindu-se la situația inter
națională, mareșalul Malinovski 
a subliniat că pe arena mondială 
raportul de forțe se modifică tot 
mai mult în favoarea socialis
mului. A plicind în mod consec- 
vent politica leninistă de coexis
tență pașnică, Partidul Comunist 
și guvernul sovietic luptă cu per
severență pentru întărirea și dez
voltarea colaborării prietenești și 
a înțelegerii între țări.

In cuvîntarea sa ministrul 
Apărării al U.R.S.S. a subliniat 
că vizita
Hrușciov oferă vaste perspective 
stabilirii unei păci trainice pe 
pămînt. Propunerile de dezarma
re generală și totală prezentate 
de N. S. Hrușciov au confirmat 
cu o nouă putere aspirațiile sin
cere de pace ale statului sovietic 
și au fost călduros sprijinite de 
întreaga omenire progresistă.

Mareșalul Malinovski a spus că 
poporul sovietic, oamenii muncii 
din țările lagărului socialist, toți 
oamenii cinstiți de pe glob ex
primă lui N. S. Hrușciov calde 
mulțumiri și cea mai mare re- 
cunoștință pentru noua sa contri
buție uriașă adusă la cauza păcii.

Atît timp însă, a spus mare
șalul Malinovski, cît propunerile 
noastre cu privire la dezarmare 
nu sînt acceptate, atît timp dt 
nu sînt lichidate numeroasele ba
ze militare americane amplasate 
în jurul U.R.S.S., partidul și gu
vernul consideră ca o datorie 
sfintă a lor să mențină forțele 
armate sovietice la un înalt nivel 
de pregătire militară. Uniunea 
Sovietică își întărește armata și 
flota nu pentru a ataca alte țări, 
ci pentru a apăra cu nădejde 
munca pașnică a poporului sovie
tic care construiește comunismul.

In sunetele orchestrei alcătuită 
din 1.000 de persoane, parada 
a fost deschisă după tradiție de 
elevii academiilor militare de in
fanterie, politică-militară, de ar
tilerie, trupele de tancuri, de a- 
viație, de geniu. în rînduri per
fect aliniate defilează floarea 
ofițerimii sovietice, tineri ostași 
care continuă tradițiile celor ce 
ș-au acoperit de glorie în luptele 
pentru eliberarea patriei.

Coloanele elevilor academiilor 
militare au fost urmate de mari
nari și grăniceri. Cei prezenți în 
Piața Roșie au salutat cu căl
dură pe cei mai tineri partici- 
panți la paradă — elevi ai școli
lor „Suvorov“ și „N dhimov“.

Zgomotul motoarelor a umplut 
piața. Ostașii diviziei Taman, 
care s-au distins in bătăliile Ma- 
relui Război pentru Apărarea 
Patriei, și care au intrat în piață 
pe transportoarele blindate, 
precum și unitățile de desant pe 
mașini au fost primite cu aplauze 
călduroase.

Parada a fost încheiată de ar
tilerie. Prin fața tribunelor au 
trecut piese de artilerie de dife
rite calibre, inclusiv adevărate, 
„combine“ de artilerie, instalații 
antiaeriene jumelate. Au fost 
prezentate tipuri de tehnică reac
tivă.

După paradă a început de
monstrația sărbătorească a repre
zentanților oamenilor muncii din 
Moscova.

Demonstrația a fost deschisă de 
o coloană de tineri. In centrul 
coloanei de steaguri purpurii se 
înălță o uriașă machetă a Lunei 
ale cărei taine au fost deslușite 
de oamenii de știință sovietici, 
în jurul Lunei sînt reproduse 
cele trei rachete cosmice sovie
tice.

In piață apare o coloană de 
10.000 de sportivi din Moscova 
care alcătuiesc din trupurile lor 
inițialele „U.RS.S.“. 
din tribune întîmpină 
macheta în funcțiune : 
rachetei în Lună. O 
chetă se înalță cu un șuierat. La 

Asistența 
cu ovații 

lansarea 
mică ra-

un moment dat din ea se dega
jă „norul de natriu“. Racheta a- 
selenizează pe „Lună“ — un ba
lon înălțat la 100 de metri.

In fața Mausoleului se oprește 
un trenuleț. Din vagoanele sale 
ies în fugă copii. Ei urcă la tri
bună și, în aplauzele furtunoase 
ale asistenței, oferă buchete de 
flori conducătorilor Partidului 
Comunist și guvernului sovietic.

Deasupra rîndurilor de de
monstranți se văd portretele con
ducătorilor Statului Sovietic. Mii 
și mii de oameni ai muncii din 
Moscova raportează poporului 
despre succesele în îndeplinirea 
planurilor primului an al septe- 
nalului. Cifra „7“ reapare de ne
numărate ori printre sutele de 
steaguri purpurii. Panouri ves
tesc că de la începutul anului în 
întreprinderile Moscovei s-au in
stalat 100 de linii automate și 
semiautomate, a fost asimilată 
producția a 380 de noi tipuri de 
mașini și aparate.

Aceste realizări sînt chezășia 
faptului că oamenii sovietici vor 
îndeplini planul septenal înainte 
de termenul fixat.

Cifra „7“ înseamnă de aseme
nea cele 7 ore pe zi pe care le 
lucrează în prezent în U.RS.S. 
oamenii muncii din ramuri în
tregi ale industriei. Pînă la sfir- 
șitul anului viitor durata săptă- 
mînii de lucru va fi în medie 
pe țară de 40,5 ore. Acesta va 
constitui un pas important pe 
calea spre înfăptuirea în U.R.SJS. 
a celei mai scurte zile de muncă 
din lume.

Prin piață trec membrii bri
găzilor de muncă comunistă. în 
aceste brigăzi apar și se întăresc 
contururile vizibile ale viitorului 
pe care îl construiesc oamenii 
sovietici. Numărul acestor brigăzi 
crește mereu. Numai la Moscova 
sînt mii de astfel de brigăzi.

Cu căldură sînt salutați oame
nii de știință sovietici — proiec- 
tanții și muncitorii care au creat 
spărgătorul de gheață atomic 
„Lenin“ și stația cosmică inter
planetară care a fotografiat re
versul Lunei, creatorii avionului 
„TU-114“ și ai mașinilor de cal
culat, ai reactorilor atomici și ai 
celor mai moderne mașini-unelte.

Timp de cîteva minute Piața 
Roșie se transformă într-un ogor 
unduitor — se văd snopi uriași, 
știuleți de porumb, vase cu legu
me și fructe. Defilează lucrători 
ai sovhozurilor de lingă Moscova 
și colhoznici. Ca și toți lucrătorii 
din agricultura sovietică ei au 
holărît să-și aducă contribuția la 
îndeplinirea septenalului — de a 
ajunge pînă în anul 1965 la re
colte de 10~ll miliarde puduri 
de cereale, de a depăși Statele 
Unite în ceea ce privește produc
ția animalieră pe cap de locui
tor.

In piață răsună necontenit cîn- 
tece vesele.

De sute și mii de ori se aude 
cuvîntul „Pace“, in toamna a- 
ceasta acest cuvînt răsună deose
bit de mindru. Vizita lui N. S. 
Hrușciov în America, propune
rile prezentate de el la O.N.U. 
cu privire la dezarmarea genera
lă și totală, au sădit în inimile 
oamenilor speranța într-o pace 
trainică și îndelungată pe între
gul pămînt. Oamenii sovietici ex
primă calde mulțumiri lui N. S. 
Hrușciov pentru activitatea lui 
susținută care a dus la încălzirea 
situației internaționale.

„Atomul să fie muncitor și nu 
soldat“ — iată ce vor toate po
poarele iubitoare de pace.

Locuitorii Moscovei care au 
trecut prin Piața Roșie salută in 
această zi de. mare sărbătoare 
toate popoarele care luptă pen
tru pace, democrație și socialism.

Deasupra Pieții Roșii flutură 
steagurile tuturor țărilor lagăru
lui socialist, răsună cuvinte de 
salut adresate oamenilor muncii 
din aceste țări. Oamenii sovie
tici își exprimă dorința fierbinte 
de a trăi în prietenie și colabo
rare cu popoarele S.UA„ An
gliei, Franței și celorlalte țări. 
Poporul sovietic salută călduros 
popoarele care s-au eliberat de 
sub dependența coloniali, toate 
popoarele lumii,
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Demonstrația sărbătorească a 
oamenilor muncii din Moscova 
a durat aproximativ două ore. 
Sute de mii de oameni au trecut 
prin Piața Roșie, demonstrînd 
unitatea de nezdruncinat dintre 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice și poporul sovietic care 
construiește comunismul.

*
Numeroase manifestări închi

nate celei de-a 42-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie au mai avut loc 
în capitalele șl marile orașe ale 
lumii printre care: PEKIN, PA
RIS, BERLIN, STOCKHOLM, 
VIENA, BUDAPESTA, COLOM
BO, BAGDAD, VARȘOVIA, 
PHENIAN șl altei«.

ÎN LEGATURA CU SITUAȚIA DIN LAOS

Declarația delegației sovietice 
la O«N, IL

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : Delegația so. 
vietlcă la cea de-a 14-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. a 
difuzat pentru presă o declarație 
în legătură cu raportul prezentat 
de așa-zisul subcomitet pentru 
Laos, care a fost creat ilegal 
prin eludarea Cartei O.N.U., cu 
scopul de a dovedi existența unei 
„agresiuni“ a Republicii Demo
crate Vietnam împotriva Laosu- 
lul.
^Qrlcît s-au străduit, se spune 

în declarație, membrii subcomi
tetului nu au putut descoperi, fi
rește, nici un fel de dovezi pen- • 
tru acuzațiile ticluite despre 
pretinsa „agresiune“. Membrii 
subcomitetului recunosc că „în 
ansamblu informația prezentată 
subcomitetului nu stabilește lim
pede dacă au avut loc sau nu 
cazuri de trecere a frontierei de

0. N. U. nu poate rămîne indiferentă 
față de discriminarea rasială

Intervenția delegatului R. P. R. *»
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

Corespondență specială; Comite
tul Politic Special al O.N.U, 
dezbate acum problema discri
minării rasiale în Africa de Sud 
ca urmare a politicii de apart
heid dusă de guvernul Uniunii 
Sudafricane împotriva popu
lației de culoare. De ani de zile 
acțiunile întreprinse de Națiuni
le Unite pentru a pune capăt u- 
nei situații intolerabile, care 
pune în afara legii 11 milioane 
de negri, lipsindu-i de cele mai 
elementare drepturi și silindu-i 
să ducă o existență de sclavi, 
s-au lovit de refuzul guvernu
lui sudafrican de a respecta 
principiile Cartei și de a acorda 
drepturile legitime populației 
băștinașe majoritare.

Nici o justificare economică 
sau politică nu poate fi invoca
tă în apărarea așa-ziselor pro
iecte ale guvernului sudafrican, 
căci, după cum a arătat dele
gatul R.P.R., George Macoves- 
cu în ședința de joi a Comite
tului Politic Special, acei care 
vor trăi în cadrul acestor așa- 
numite teritorii autonome, vor 
continua să reprezinte o majo
ritate oprimată de o minoritate 
albă, iar populația de culoare 
care va trăi pe teritoriul locuit 
de albi nu va avea alt drept 
decît acela de a continua să 
trăiască într-o stare de sclavie. 
Această politică de discriminare 
este de altfel și mai periculoa
să dacă nu se uită faptul că ea 
reprezintă un exemplu, mai' 
mult chiar, o încurajare, pen
tru alți susținători ai ei. Eve
nimentele din Nyasaland, Rode-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
T.A.S.S. transmite: In anii 
1957—1958 colaboratorii Institu
tului de marxism.leninism de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S. au des
coperit 358 de documente ale lui 
Lenin, necunoscute pină în pre
zent. Multe documente noi s-au 
găsit și în acest an.

Un mare număr dintre docu
mentele descoperite au și fost 
prelucrate, studiate și pregătite 
pentru publicare.

O parte din materiale se tipă
resc în culegerile din operele lui 
Lenin, volumul 36, care este în 
curs de apariție, restul se includ 
în operele complete ale lui Lenin.

Majoritatea documentelor noi 
au fost găsite în arhivele din 
Moscova, Leningrad și alte orașe 
ale Uniunii Sovietice. Cîțiva lu
crători științifici au revizuit 
timp de un an șl jumătate în 
modul cel mai minuțios biblio
teca lui Lenin din Kremlin. Ca 
urmare s-au găsit 27 de cărți și 
reviste cu adnotări făcute de 
Lenin despre care pînă în pre
zent nu se știa.

O serie de documente provin 
din arhivele oamenilor de știință 
ruși Șmidt, Pokrovski, precum șl 
din cea a reprezentantului de 
atunci al Republicii Sovietice In 
China, Paikes.

Unele materiale provin din 
Anglia, Belgia, Polonia, Elveția, 
Statele Unite ale Americii.

Noile documente oferă infor
mații neprețuite despre modul în 
care Lenin a condus apărarea 
țării în anii războiului civil, 
despre preocuparea sa pentru 
avîntul agriculturii, pentru acti
vitatea aparatului de stat, pentru 
transportul feroviar și multe al
tele. Scurtele însemnări ale lui 
Lenin arată că chiar șl în zilele 
cele mai grele, cele mal încor
date, Lenin manifesta o mare 
grijă pentru oameni.

Toate documentele scot la ■ 
Iveală activitatea deosebit de clo
cotitoare a marelui conducător. 
Printre aceste documente se află 
telegrame expediate pe front, pla
nuri de articole, proiecte de hotă- 
rîri șl numeroase scrisori și 
note.

către trupele regulate ale R. D. 
Vietnam“. Astfel se spune în de. , 
clarație, se prăbușește ca o casă 
construită din cărți de joc între- 
gul maldăr de acuzații absurde 
formulate de guvernul din Laos.

Delegația sovietică subliniază 
încă o dată că numai îndeplini
rea riguroasă a acordurilor de la 
Geneva și Vientiane va crea con
dițiile necesare pentru o pace 
trainică în Laos și în regiunea 
Indochinei.

Dacă, totuși, Comisia interna, 
țională nu.șl va relua activi
tatea într-un viitor apropiat, în 
acest caz, potrivit părerii gu
vernului sovietic, este necesar să 
se convoace neîntîrzlat o confe
rință a țărilor care au participat 
la conferința de la Geneva din 
1954 în problema cu privire la 
Indochina, peniru a examina si
tuația creată în Laos.

zia de Nord și alte regiuni ale 
Africii, sînt doar cîteva exemple.

In dezbaterea de pînă acum a 
acestei probleme s-au făcut sim
țite tendințele unor delegații, 
ca de plidă ale S.U.A., Belgiei 
sau Olandei, de a încerca mini
malizarea stărilor de lucruri 
condamnabile din Africa de 
Sud, sau de a le prezenta sub 
forma unor așa-zise chestiuni 
interne care nu cad în compe
tența Națiunilor Unite. Maî 
mult chiar, aceleași delegații au 
încercat să reintroducă elemen
te de diversiune în discuții, a- 
pelînd la comparația între si
tuația din Africa de Sud șl cea 
din Tibet. Cu alte cuvinte, acești 
delegați, încercînd să scoată 
basma curată pe rasiștii din 
Africa de Sud, a căror politică 
poate fi recunoscută și în pro
priile lor țări, ca de pildă S.U.A., 
sau în coloniile ce le dețin, ca 
de pildă Belgia, ajung să com
pare discriminarea rasială in
umană din Africa de Sud cu 
politica de transformare a scla
viei într-o societate modernă, 
care are loc în Tibet.

Folosirea unor asemenea ar
gumente absurde și recurgerea 
la unele elemente proprii răz
boiului rece,- nu poate avea alt 
rezultat decît slăbirea capacită
ții Națiunilor Unite în „luarea 
unor măsuri de îndreptare a 
unei situații pe care toți o re
cunosc, în fond, ca incompati
bilă cu spiritul Cartei, cu lega
litatea internațională și etică“ 
— a subliniat delegatul romîn. 
George Macovescu a remarcat, 
amintind învățămintele durea

Vizita acad. A. Joja 
în Grecia a

ATENA 7 (Agerpres). — Co
respondență specială. In ziua de 
6 noiembrie acad. Atanase Joja 
a luat parte la un dejun dat în 
onoarea sa de vicepreședintele 
guvernului grec, P. Kanelopou- 
los.

De asemenea, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne a participat la o recep
ție oferită in onoarea sa de pre
ședintele Academiei de Științe 
din Atena, la care au participat 
circa 250 de persoane printre 
care academicieni, profesori, li
deri ai unor partide politice, de- 
putațl, ziariști și alții.

In aceeași zi, acad. Atanase 
Joja a ținut o conferință de pre
să la care au luat parte repre
zentanți ai principalelor ziare 
ateniene precum și ziariști stră
ini.

Răspunzînd întrebărilor puse 
de ziariști, acad. A. Joja a vor
bit despre unele probleme ale

Importante propuneri făcute 
de delegatul R. P. R. în Comitetul 

Nr. 2 al O. N. U.
NEW YORK 7.— Corespon

dentul Agerpres transmite: Co
mitetul Nr. 2 al O.N.U. exami
nează acum, ca în fiecare an, 
situația economică a țărilor slab 
dezvoltate pe baza raportului 
Consiliului Economic și Social.

Luînd cuvîntul în ședința din 
6 noiembrie a Comitetului Nr. 
2, în numele delegației R. P. 
Romîne, Bazil Șerban a subli
niat că procesul economic de 
apropiere a nivelului dezvoltării 
industriale a tuturor țărilor so
cialiste se produce într-un ritm 
accelerat și că toate statele so
cialiste împreună vor ajunge la 
acea perioadă istorică cînd a- 
bundența de produse va satisfa
ce pe deplin nevoile materiale 
și spirituale ale popoarelor lor.

Trecînd în continuare la exa
minarea diferitelor aspecte ale 
dezvoltării economice a țărilor 
slab dezvoltate și la rolul 
O.N.U, în acest sens, Bazil 
Șerban a subliniat importanța 
esențială a operei de industria
lizare a acestor țări în vederea 
asigurării independenței lor e- 
conomice și a ridicării nivelului 
de viață al populației. Spriji
nind propunerea făcută de de
legatul Braziliei cu privire la 
crearea unei comisii a O.N.U. 
pentru industrializare, delegatul 
romîn a citat o serie de exem
ple edificatoare din dezvoltarea 
industrială planificată a R. P. 
Romîne în domenii ca : produc
ția de oțel, mașini, energie elec
trică, utilaj petrolifer etc. ca și 
perspectivele de dezvoltare ale 
ramurii chimice și petro-chimice 
a industriei noastre și a altor 
produse de mare utilitate. Toate 
aceste rezultate au fost posibile 
grație eforturilor poporului ro. 
mîn șl cu ajutorul U.R.S.S. ți 
al celorlalte țări socialiste.

Trecînd la examinarea pro
blemei pieții mondiale și a co
merțului internațional, Bazil 
Șerban a remarcat că din cauza 
politicii de discriminare practi
cate de o serie de țări capita
liste, relațiile comerciale se 
mențin încă la un nivel nesa
tisfăcător, Delegatul romîn a 
subliniat totodată importanța 
lărgirii pieții mondiale pentru 
economia țărilor slab dezvoltate 
atrăgînd atenția asupra propu
nerilor făcute la O.N.U, pri- 

roase ale Istoriei celui de-al 
doilea război mondial și răs
punderea Ligii Națiunilor față 
de tolerarea politicii hitleriste, 
că peste tot și întotdeauna prac
tica politicii rasiale a dus la 
conflicte grave, în cea mai mare 
parte urmate de războaie. Este 
de sperat •— a arătat delegatul 
R. P. Romîne — că guvernul 
Uniunii Sudafricane a tras și 
va trage mai departe concluzii
le respective din experiența na
zistă. Discriminarea rasială, 
crearea unui stat colonial îi 
care o rasă este considerată in 
ferioară, toate acestea afectea 
ză situația internațională și față 
de această problemă Națiunile 
Unite nu pot rămîne indiferen
te.

Răspunzînd interpretărilor 
voit greșite ale unor delegați 
asupra aplicabilității principiu
lui neintervenției în afacerile in
terne în cazul Africii de Sud, 
delegatul romîn a subliniat că 
„Carta Națiunilor Unite ne dă 
dreptul să folosim toate mijloa
cele potrivite pentru a acționa 
la timp împotriva unei situații 
periculoase pentru întreaga' 
lume. Să studiem și să aplicăm 
prevederile Cartei într-un mod 
creator. Carta Națiunilor Unite 
reprezintă mijloacele și nu sfîr 
șitul activității sale“. In înche 
iere George Macovescu a expri 
mat sprijinul delegației romîne 
pentru orice acțiuni ale Națiu
nilor Unite menite să atragă a- 
tențla guvernului Uniunii Sud
africane asupra gravelor conse
cințe internaționale ale politi
cii de discriminare rasiala.
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luat sîîrșit
politicii externe a R. P. Romîne 
șl și-a împărtășit Impresiile asu
pra vizitei pe care a făcut-o în 
Grecia.

★
(Agerpres). — Co- 
speclală. Vineri 6 

părăsit Atena în.

ATENA 7 
respondență 
noiembrie, a r 
dreptîndu-se cu trenul spre Bu
curești acad. Atanase Joja, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, ministrul 
Invâțămîntului șl Culturii.

Acad. A. Joja a fost salutat la 
gară de Boufidis, directorul pro
tocolului din Ministerul de Ex
terne al Greciei, Splros Melas, 
președintele Academiei de Știin
țe, Orlandos, secretar general al 
Academiei; reprezentanți al Li
gii de prietenie greco.romîne; 
reprezentanți ai „Mișcării pen
tru colaborarea balcanică“, șefi 
ai unor misiuni diplomatice, de- 
putați șl oameni politici.

vind crearea unei organizații 
mondiale de comerț. Bazil Șer- 
ban s-a referit apoi la propu- 
nerea de anul trecut a delega
ției romîne privind dezvoltarea 
industriei petrolifere în țările 
slab dezvoltate, anunțînd că de
legația noastră va prezenta un 
proiect de rezoluție ale cărui de
talii le va înfățișa într-o inter
venție ulterioară.

In încheierea cuvîntărij sale, 
delegatul R.P. Romîne a suge
rat Comitetului adoptarea unei 
serii de măsuri care să asigure 
o contribuție mai efectivă a 
O.N.U. la dezvoltarea economi
că a țărilor slab dezvoltate și 
anume : crearea unei organizații 
mondiale de comerț, dezvoltarea 
comerțului între țările indus
trializate și slab dezvoltate pe 
baza unor credite pe diferite 
termene, acordarea de credite 
rambursabile prin mijloace de 
plată accesibile acestor țări.

De asemenea delegatul romîn 
a propus crearea pe lingă O.N.U. 
a unui organ pentru industria
lizarea țărilor slab dezvoltate 
și a unui fond O.N.U. pentru 
echipament tehnic, lărgirea coo
perării internaționale în dome
niul dezvoltării industriei petro
lifere în țările slab dezvoltate.

Delegatul romîn s-a pronunțat 
de asemenea în favoarea pro
punerii secretarului general cu 
privire la necesitatea întîlnirilor 
miniștrilor de economie și fi
nanțe cu participarea tuturor 
țărilor interesate.

Geneva' s-eu în. 
sesiunii a Bua a 

pentru dezvoltarea

GENEVA. La 
cheiat lucrările 
Comitetului - _________
comerțului din cadrul . Comis'iei 
Economice O.N.U. pentru Europa 
care a ales ca președinte pe to
varășul Victor Ionescu. conducă- 
torul delegației R. P. Romîne.

La dezbateri au participat de
legații din 23 de țări europene; 
precum și observatorii din alte 
regiuni ale lumii.

WASHINGTON. La 7 nolem- 
brie Casa Albă a enunțat că pre. 
ședințele Eisenhower va părăsi 
Statela Unit« în noaptea de 3 
s,pre 4 decembrie plecînd în călă. 
toria pe care o întreprinde în 
nouă țări. El se va înapoia tn 
capitala S.U.A. Ta 22 decembrie. 
Prima etapă a călătoriei sale va 
fi Roma.

ATENA. La tribunalul din 
Atena continuă procesul intentat 
ziarului „Avghi“ și directorului 
său Manolis Glezos.

La 6 noiembrie M. Glezos a 
rostit la proces o cuvîntare în 
apărarea ziarului, în care a de
mascat caracterul politic al pro. 
coșului. La proces au luat de

In universității« ți școlile din Toronto (Canada) te preda limba 
rusă. Interesul pentru această limbă □ crescut considerabil 
după lansarea de către U.R.S.S. a sateliților șl rachetelor. In 
fotografie : Sonla Berg, studentă a Universității din Toronto stu

diază alfabetul rus.

DEMONSTRAȚIA STUDEN
ȚILOR DIN BRUXELLES

BRUXELLES. — Mișcarea 
de protest împotriva politicii 
represive a autorităților colo
nialiste din Congo Belgian și 
a trimiterii de noi trupe în 
acest teritoriu a luat o mare 
amploare în ultima vreme în 
rîndurile tineretului din Bel
gia.

La 5 noiembrie studenții 
Universității djin Bruxelles au 
organizat o demonstrație de 
protest împotriva intenției gu
vernului belgian de a trimite 
noi' trupe în Congo Belgian. 
Elemente fasciste au atacat pe 
demonstranți, dînd foc pla- 
cardelor cu lozinci care con
damnau politica colonialistă 
din Ccngo Belgian în timp ce 
poliția privea nepăsătoare la 
această scenă.

Studenții care demonstrau 
au izgonit pe fasciști șl 
continuat demonstrația,

AȘA DISCURS, 
AȘA PRIMIRE-

BERLIN. - Peste 700
studențl din Stuttgart au în
trerupt discursul fostului ge
neral nazist Speidel, actual
mente comandant al forțelor 
terestre ale N.A.T.O. în zona 
centrală a Europei, care vor
bea în favoarea înarmării a- 
tomlce a Bundeswchrului șl 
îndemna tineretul vestgerman 
să se încorporeze în armata 
de la Bonn. După cum anun
ță agenția A.D.N., studenții 
au forțat pe Speidel, prin 
fluierături șl strigăte de In
dignare, să-și întrerupă dis
cursul pe care-1 ținea la 
Școala tehnică superioară. 
Cînd Speidel împreună cil 
„oaspeții de onoare" a trecut 
îritr-o altă sală pentru a-șl 
continua discursul, studenții 
au aruncat în această sală o 
grenadă cu gaze lacrimo
gene.

an
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MOSCOVA 7 (Agerpres). -> 
TASS transmite: La 10 noiem
brie locuitorii Moscovei fi Wa
shingtonului vor putea lua cu
noștință reciproc de producțiile 
artei cinematografice din Statele 
Unite ale Americii și din Uniu
nea Sovietică.

In această zi la Washington se 
va prezenta in premieră filmul 
sovietic „Zboară cocorii“.

In vederea premierei la Wa
shington va pleca o delegație a 
cineaștilor sovietici în frunte cu 
Nikolai Cerkasov. Din delegație 
fac parte de asemenea actrița 
Elina Bistrițkaia, actorii Serghei 
Bondarciuk și Vasili Merkuriev, 

asemenea cuvîntul martori al 
apărării, care au cerut să se 
pună capăt urmăririi ziarului 
„Avghi" și a lui M. Glezos.

ROMA. La Roma s-au încheiat 
lucrările plenarei comune a Co
mitetului Central și a Comisiei 
Centrale de Control ale Partidului 
Comunist Italian, consacrată dis. 
cutării documentelor apropiatului 
Congres al IX.lea al partidului.

Plenara a dat publicității un 
comunicat prin care se anunță 
convocarea la 30 ianuarie 1960 a 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian.

PEKIN. După cum anunță ea 
genția China Nouă, Liu Șao-țl, 
președintele R. P. Chineze, a ac- 
ceptat invitația lui Istvan Dobi, 
președintele Consiliului Preziden
țial al R. P. Ungare, de a vizita 
Ungaria într.un viitor apropiat- 
Invitația a fost făcută de Istvan 
Dobi cu ocazia vizitei sale recente 
în R. P. Chineză.

BONN. La 6 noiembrie tn re
giunea Saar a izbucnit o grevă 
de masă a oamenilor muncii din 
întreprinderile și instituțiile pu. 
blice In semn de protest Impos 
iriva scăderii nivelului de trai.

S.UA

