
Consfătuirea comandanților 
brigăzilor utemiste de 

muncă patriotică din orașul Craiova

Proletari din toate țările, uniți-vă!

CRAIOVA (prin telefon).— 
Zilele trecute, în sala Institu
tului agronomic „T. Vladimi
rescu** din Craiova a avut loc 
consfătuirea comandanților bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică din oraș. Peste 300 de 
tineri brigadieri, comandanți de 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică, secretari ai organiza
țiilor U.T.M. au analizat activi
tatea depusă pînă în prezent, 
măsurile ce trebuie luate pen
tru intensificarea muncii de 
folos obștesc. Referatul prezen
tat de tov. Gheorghe Stoian, 
prim secretar al comitetului o- 
rășenesc U.T.M. ca și discuțiile 
purtate au avut darul să îm
părtășească experiența pozitivă 
obținută în organizarea muncii 
patriotice a tineretului.

Prin grija partidului, orașul 
Craiova se înfrumusețează pe 
zi ce trece. în centrul orașului 
s a ridicat recent un impunător 
bloc cu 100 de apartamente. 
Locul unor clădiri vechi îl iau 
numeroase blocuri cu 80, 100, 
150 de apartamente. Craiova 
întinerește. Răsar grădini și 
spații 
străzi 
toată 
șului, 
elevi 
chemării partidului, mobilizați 
de organizațiile U.T.M. parti
cipă cu entuziasm aduneînd 
statului însemnate economii. 
Numai la lucrările ce se des
fășoară în prezent la construc
ția celor 400 de apartamente 
din centrul orașului, 7500 de 
tineri au adus prin muncă vo
luntară economii de peste 
52.000 lei. De la începutul anu
lui acesta, brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din oraș 
au adus statului economii în va
loare de peste 500.000 de lei. 

în cadrul 
tineri 
prin-

Răsar grădini 
verzi, bulevarde largi, 
refăcute, pavate, 
această întinerire 
mii de tineri 
ți studenți.

Și, la 
a ora- 

muncitori, 
răspunzînd

Luînd cuvîntul, 
consfătuirii, numeroși 
responsabili de brigăzi, 
tre care Breazu Nicolae de la 
Fabrica „11 Iunie“, Gună Con
stantin de la 1.1.S, „Fructul Ro
mîne sc“. Virginia Prufu de la 
Școala medie nr. 4, Lucian Ște
fan de la depoul C.F.R. și alții, 
au arătat că cu toate succesele 
obținute există încă posibilita
tea de a munci mai bine, mai 
organizat, de a obține economii 
și mai importante pentru a 
contribui într-o măsură și mai 
mare la acțiunile de interes 
obștesc care se întreprind în 
orașul lor. într-un entuziasm 
general, tinerii participanți la 
consfătuire au hotărît ca în 
cinstea celei de a Xll-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Romîne să-și intensi
fice și mai mult eforturile, să 
organizeze și mai bine munca pa
triotică pentru a aduce statului 
noi și importante economii.

în cadrul consfătuirii, coman
danții brigăzilor de muncă pa
triotică din orașul Craiova au 
lansat o chemare către toți ti
nerii din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din țară, pen
tru obținerea de noi succese în 
cinstea zilei de 30 Decembrie.

CHEMARE
către toți tinerii din brigăzile utemiste 

de muncă patriotică 
din Republica Populară Romînă

întregul nostru tineret alături de poporul mun
citor se pregătește cu însuflețire să sărbătorească 
la 30 Decembrie 1959 cea de a Xll-a aniversare a 
proclamării Republicii Populare Romîne. Succesele 
obținute de poporul muncitor sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romîn pe drumul construirii 
socialismului au creat tineretului din patria noas
tră condiții minunate de muncă și viață, posibi
lități nelimitate de afirmare și dezvoltare a tutu
ror aptitudinilor sale. Pentru viața lor bogată și 
frumoasă, pentru viitorul lor luminos, tinerii din 
fabrici și tinerii de pe ogoare,, din școli, facultăți, 
instituții sînt profund recunoscători partidului și 
guvernului nostru, participă cu avînt la înfăptuirea 
sarcinilor reieșite din plenarele C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958 și iulie 1959.

Brigăzile utemiste de muncă pqtriotică consti
tuie o formă importantă de participare a tinere
tului la îndeplinirea acestor mărețe sarcini. Con
sfătuirea noastră la care comandanții brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică au făcut bilanțul ac
tivității celor 263 brigăzi cu 8216 tineri și tinere 
din orașul Craiova, constată că prin munca în
suflețită a acestor brigăzi pentru i înfrumusețarea 
întreprinderilor și a orașului, prin participarea la 
construcția de locuințe și a altor 'obiective, s^au 
realizat economii de peste 500.000 lei.

In cinstea zilei de 30 Decembrie care marchează 
un eveniment deosebit de important în istoria po
porului nostru, noi, comandanții brigăzilor ute
miste de muncă patriotică, în numele tuturor ti
nerilor din orașul Craiova ne angajăm ca în cin
stea aniversării Republicii noastre dragi să dăm un 
și mai mare avînt muncii patriotice, înfăptuind în 
această perioadă următoarele angajamente :

1. Brigăzile utemiste de muncă patriotică vor 
participa în număr mai mare pe șantierele de con
strucții de noi locuințe și școli efectuînd lucrări de 
stivuire a materialelor de construcții, recuperarea 
scindurilor, a cuielor etc., la construcția celor 2 
săii de clasă de la Școala profesională de ucenici 
„7 Noiembrie“ etc. Din rîndul brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică din întreprinderi se vor or
ganiza echipe de tineri brigadieri calificați care 
vor efectua 20.000 ore de muncă voluntară la lu
crările de instalații de apă, de încălzire și elec
trice.

2. Se vor efectua 20.000 ore de muncă volun
tară pe șantierele de lucrări edilitare din orașul 
Craiova de instalații, modernizări, pentru înfrumu
sețarea întreprinderilor, instituțiilor, școlilor și a 
altor lăcașe de artă și cultură.

3. Pentru a ajuta oțelăriile patriei noastre să 
dea cit mai mult metal industriei socialiste, vom

colecta și preda 300 tone de fier vechi din între
prinderi și din afara întreprinderilor 100 tone, 
muncind sub lozinca „Fiecare brigadier să colec
teze cel puțin 10 kg. fier vechi“.

4. Pentru a contribui la înfrumusețarea orașului, 
brigăzile utemiste de muncă patriotică vor ajuta 
la curățirea parcurilor și vor săpa 11.000 gropi 
pentru plantarea de pomi efectuînd astfel peste 
10.000 ore muncă voluntară.

In cinstea zilei de 30 Decembrie tineretul din 
orașul Craiova încadrat în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică va efectua peste 150.000 ore 
muncă voluntară dind patriei economii in va
loare de 300.000 lei.

5. Brigăzile utemiste de muncă patriotică vor 
viziona in colectiv 2 filme, un spectacol de teatru 
și vor vizita cele 3 muzee din oraș, vor organiza 
cîte o excursie iar un număr de 6000 de tineri din 
cartier vor fi înscriși, la concursul „Iubiți cartea“. 
Din numărul celor înscriși 1000 de tineri vor de
veni purtători ai insignei de „Prieten al cărții". In 
cinstea zilei de 30 Decembrie tinerii brigadieri 
vor învăța cinteceie : „Tineret, tu ești mîndria ță
rii", „Brigadieri cu inimă fierbinte", „Măreț pămînf 
al patriei iubite“.

6. Prin îndeplinirea acestor obiective ca și prin 
participarea tineretului la diferite alte acțiuni de 
folos obștesc, ne propunem ca 5000 de tineri bri
gadieri să primească insigna de brigadier al mun
cii patriotice iar 1000 de tineri să realizeze 200 de 
ore muncă voluntară pentru obținerea titlului de 
brigadier fruntaș.

Tovarăși, chemăm întregul tineret al patriei 
noastre dragi ca în cinstea celei de a Xll-a ani
versări a Republicii Populare Romîne să aducem 
o contribuție sporită pe șantierele de construcții, 
la colectarea metalelor vechi, la îngrijirea și în
frumusețarea satelor și orașelor noastre pentru 
dezvoltarea și înflorirea Republicii noastre dragi. 
In cinstea zilei de .30 Decembrie să dovedim prin 
muncă recunoștința și dragostea noastră față de 
regimul democrat-popular, față de părintele iubit 
al tineretului, Partidul Muncitoresc Romîn, învă
țătorul și conducătorul poporului nostru pe dru
mul spre socialism.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn conducăto
rul oamenilor muncii din Republica Populară Ro- 
mină I

Să trăiască și să Înflorească scumpa noastră 
patrie Republica Populară Romînă I

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor li
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Tinerele lordache Eugenia și Vasilescu Maria sînt In colectivul 
postului utemist de control de la secția Kett a Fabricii de ciorapi 
„Pavel Tcacenco". lată-le pregătind un nou număr al gazetei.

Foto : S. VIOREL
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Cei trei tovarăși din fotografie, 
tinerii Ivan Burcescu și Dumi
tru Sava, împreună cu munci
torul vîrstnic Gheorghe Dorvea, 
fac parte din brigada de la 
sectorul ' montaj, linia auto
basculante, a Uzinelor „Tudor 
Vladimirescu" din Capitală. Ei 
discută despre o nouă inova
ție pe care o vor realiza in 
brigadă — deschiderea auto
mată a cutiei autobasculantei.

Consfătuire cu brigăzile 
de tineret din Reșița

Comunicatul
Comisiei permanente a 

Comitetului de pregătire pentru 
Întîlnirea tineretului 

și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice

CONSFĂTUIREA COMANDANȚI
LOR BRIGĂZILOR UTEMISTE DE 
MUNCĂ PATRIOTICĂ DIN ORA

ȘUL CRAIOVA

Foto : P. POPESCU

organizează

UN CONCURS

„SCINTEIA TINERETULUI

pentru tinerii corespondenți 
voluntari și cititori ai ziarului 

»
Concursul va avea două etape și va fl dotat cu premii 

la sfîrșitul fiecărei etape.
Prima etapă a concursului -i rezervată genului publicis

tic scurt — se va desfășura într^ 25 noiembrie — 31 decem
brie a.c. cu tema :

munca tineretului 
P. Romînă

Primirea 
ambasadorului 

R. P. Ungare de către 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, 

Chivu Stoica

Săptămîna trecută, Comitetul 
orășenesc U.T.M. Reșița a orga
nizat o consfătuire cu responsa
bilii brigăzilor de tineret din 
oraș. Cu această ocazie într-un 
cadru festiv s-a înmînat pentru 
a doua oară drapelul de brigadă 
fruntașe tinerilor din brigada 
condusă de tînărul comunist 
Bărbăcioru Alexandru de la sec
ția laminoare din Combinatul 
Ăletalurglc Reșița care puma! In 
primele paisprezece zile ale a- 
cestei luni a dat peste plan 504 
tone laminate.

PETRE CONSTANTIN 
corespondent

La București a avut loc în zi
lele de 16—20 noiembrie ședința 
Comisiei Permanente a Comite
tului de Pregătire a întîlnirii ti
neretului și studenților 
regiunii Balcanilor și 
Adriatice La ședință 
parte reprezentanți ai 
ganizații de tineret din R. 
Albania. R. P. Bulgaria, Grecia, 
Italia, R.P.F. Iugoslavia și R.P. 
Romînă. Participanții la ședință 
au examinat într-o atmosferă de 
înțelegere și colaborare priete
nească probleme privind organi
zarea tntîlnirii tineretului și stu
denților din țările regiunii Bal
canilor și a Mării Adriatice ce se 
va desfășura la București între 
30 ianuarie —4 februarie 1960.

Au fost ascultate informări cu 
privire la pregătirile din țările 
balcanice și adriatice în vederea 
întîlnirii de la București. Comi
sia a luat cunoștință cu satisfac
ție de faptul că pregătirile care 
se desfășoară în aceste țări dove
desc interesul unor largi catego
rii de tineri și de organizații de 
tineret față de organizarea 
nirii pe care o consideră 
o contribuție importantă la 
păcii în lumea întreagă, la 
lirea unei înțelegeri între 
balcanice și adriatice, la dezvol
tarea cooperării tineretului și 
studenților din această regiune.

Participanții la ședință au în
registrat cu bucurie faptul că noi 
organizații de tineret și-au dat 
adeziunea la organizarea întîlni
rii. Printre acestea se află or
ganizațiile de tineret ale Parti
dului Liberal, Partidului Uniu
nea Democratică și Mișcării pen
tru destinderea balcanică din

din țările 
a Mării 
au luat 
unor or- 

P.

întîl- 
drept 
cauza 
stabi- 
țăriie

Grecia, Uniunea Sportului Popu
lar, Asociația de Cultură si Tu- 

. risra, Asociația Pionierilor și 
Secția de Tineret a Mișcării pen
tru pace din Italia.

în cadru) ședinței s-a adoptat 
proiectul programului tntîlnirii 
și s-a căzut de acord ca el să 
fie trimis tuturor organizațiilor 
care au fost invitate la întîlnire. 
Totodată au fost dezbătute și o 
serie de alte probleme privind di
feritele manifestări care se vor 
organiza cu ocazia tntilnirii.

Pentru a da posibilitatea unor 
organizații internaționale de ti
neret și studenți care se intere
sează de problemele tineretului 
și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Marii Adriatice să 
participe la întîlnire s-a hotărit 
invitarea cu titlul de observatori 
a următoarelor organizații inter
naționale : Federația Mondială a 
Tineretului Democrat, Adunarea 
Mondială a Tineretului ( W.A.Y.), 
Uniunea Internațională a Stu
denților, Secretariatul de Coor
donare a Uniunilor Naționale 
Studențești (C.O.S.E.C.). Secre
tariatul Permanent al Conferinței 
Afro-Asiatice a tineretului. Ser
viciul Civil Internațional. De a- 
semenea s-a stabilit să se invite 
<a observatori reprezentanți ai 
tineretului din U.R.S.S. și R. P. 
Ungară, țări învecinate cu regiu
nea Balcanilor și Mării Adriati
ce, precum și o serie de perso
nalități din țările participante la 
Întîlnire.

în scopul unei largi populari
zări a întîlnirii și a țelurilor sale, 
membrii Comisiei Permanente au 
aprobat proiectul de afiș și in
signă a întîlnirii. De asemenea.

Din viata și 
din R,

Tineri șl tinere.
Trimiteți ziarului

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro. 
mine, Chlvu Stoica, a primit in 
audiență sîmbătă 21 noiembrie 
a.c., pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Ungare, Ferenc Keletl, 
în legătură cu plecarea sa defi
nitivă din Republica Populară 
Romînă.

Trimiteți ziarului informații care să oglindea
scă contribuția tineretului sub conducerea orga
nizațiilor de partid, mobilizat de organizațiile 
U.T.M. la opera de construire a socialismului în 
patria noastră.

Scrieți despre acțiuni și inițiative noi ale or
ganizațiilor U.T.M., despre experiența înaintată a 
acestora în mobilizarea tinerilor în producție, în 
ce privește viata de organizație, munca de edu
care politică si ideologică a tineretului, activita
tea culturală, artistică și sportivă etc.

TRIMITEȚI INFORMAȚII INTERESANTE 
CARE S\ CONSEMNEZE ÎN PAGINILE ZIA
RULUI O CRONICA A NOULUI DIN VIAȚA 
ȘI MUNCA TINERILOR. INFORMAȚII CARE 
S\ REFLECTE OPERATIV IN ZIAR CELE MAI 
NOI ȘI MAI SEMNIFICATIVE FAPTE TINE
REȘTI.

La concurs se primesc de asemenea note cri
tice și epigrame care să combată rutina, birocra
tismul, inerția șl alte fenomene negative din 
viata șt munca tineretului.

La sfîrșitul etapei I se vor acorda 
următoarele premii:

Premiul I: obiecte în valoare de 1.600 lei 
1.000 „ 

750 „»
u

II:
III:

n » »

se vor mai
n n nJJ

acorda cinci mențiuni
etapei a ll-a a concursului, care se va desfășuraTema _ , .

Intre 1 ianuarie 1960-5 mai 1960 - precum și lista pre
miilor, vor fi anunțate ulterior.

Gen dificil și complex, în mă
sura în care optzeci de pagini 
de text sînt chemate să rezolve, 
exhaustiv, un univers de proble
me și complicate destine ome
nești, teatrul, ispitește pe tineri.

Consfătuirea pe țară a oameni
lor de specialitate a arătat că in 
ultima stagiune cele 39 de scene, 
cîte se transformă seral in tri
bune de la înălțimea, cărora ră
sună glasul epocii, au reprezen
tat, în marea lor majoritate, lu
crări aparținînd unor oameni 
care n au depășit treizeci de ani. 
Ivirea în teatru a acestor tineri 
scriitori se demonstrează fertilă 
din multiple temeiuri, și aș în
drăzni să spun că prima mare 
izbindă a acestei generații este 
că ea există și că se poate afir
ma.

In adolescența mea literară, și 
iată că din nou sînt obligat la 
confruntări, un mare actor, bine 
cunoscut pentru arta sa, răspun
dea invariabil, atunci cind era 
solicitat să ajute un debutant : 
„Taie-i craca de sub picioare 1“ 
Era o sentință ce se acorda per
fect cu morala timpului și a o- 
rînduirii. In artă, ca și in alte 
domenii, omul tăia craca seme
nului său pentru ca să poată 
exista el, precar și hăituit, Deci,

/ 1
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Àurei Baranga

treizeci ți nouă de scene au în
fățișat seral piese scrise de oa
meni abia ieșiți din adolescență. 
Virtuțile lucrărilor lor sînt mul
tiple, variate, fiecare piesă adu- 
cind un coeficient personal de 
prezență, o sensibilitate marcată 
și o experiență de viață verifica-

La Uzina „21 Decembrie" din Copșa Mică

Â intrat în funcțiune 
secția de rectificare a zincului

Colectivul uzinei „21 Decem
brie" din Copșa Mică, precum 
și constructorii șl montoril de 
pe șantierul acestei uzine, au 
raportat în ziua de 20 noiem
brie 1959 producerea primei șar
je de zinc rafinat la noua sec
ție de rectificare a zincului.

Lucrările de construcție a 
acestei instalații au început în 
toamna anului trecut, după pro-

lectele sosite din R.P, Polonă, 
care ne-a furnizat șl utilajele. 
Noua secție de la Uzinele . 21 
Decembrie“ din Copșa Mică 
prima de acest gen din țară va 
produce un zinc de puritate a- 
vansată, care va fl folosit la 
elaborarea aliajelor speciale de 
metale neferoase necesare dife
ritelor ramuri industriale.

(Agerpres)

Recitalul unui tînăr violonist
Mulțl dintre tinerii muzicieni, 

soliști sau dirijori și-au mani
festat încă de la începutul noii 
stagiuni forțele creatoare. In
tr-un recital pe <-are-l va da la 
Începutul săptămînll viitoare, tî
nărul violonist Mihai Constantl- 
nescu aduce o nouă verigă la 
lanțul manifestărilor muzicale la 
care își dau concursul tinerii in- 
terprețl.

Acompaniat de pianista Ma-

Departe de 
încerca aici o 
plurală și mai ales competentă. 
N-o izbutesc de multe ori croni-

nune gîndul de « 
cronică dramatică

rlana Kabdebo, Mihai Constanti- 
nescu va interpreta sonata în La 
major de Haendel, sonata în MI 
major de Bach, sonata în Ml 
minor de Sigismund Todlță, Ele
gie de Ma Si Tun, Siciliana de 
Francoeur-Kreisler și La Cam
panella de N. Paganini.

Iubitorii muzicii din Capitala 
tării așteaptă cu interes recita
lul violonistului Mihai Constau- 
tlnescu reîntors de curînd din- 
tr-un turneu de concerte date în 
țări prietene din Asia.

signă a întîlnirii.
a fost discutat Regulamentul do 
desfășurare a Ștafetei organizate 
îu cinstea tntîlnirii.

Discuțiile în cadrul ședinței 
au fost
racterizat prin respectarea re
ciprocă a opiniilor exprimate, 
prin înțelegere, realizîndu-se ast
fel un larg schimb de păreri asu
pra problemelor puse în discuție.

Participanții la ședință și-au 
exprimat convingerea că în toate 
țările balcanice și adriatice pre
gătirile în vederea tntîlnirii vor 
continua cu și mai multă intensi
tate, că noi organizații de tineret 
și studenți își vor da adeziunea 
la țelurile nobile ale Tntilnirii. în 
acest sens participanții la ședință 
au găsit necesar să sublinieze 
încă o dată faptul că Comitetul 
de pregătire al tntîlnirii este des
chis participării tuturor organi
zațiilor de tineret și studenți din 
țările regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice precum și tuturor ace
lora care se interesează de pro
blemele tineretului și studenți
lor din această regiune.

fructuoase, sau ca-
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Din duminică
în duminică

TR. POTERAȘ

La cercul de telecomunicații de la Palatul Pionierilor din Orașul 

Stalin

tul Dorel Dorian începe să cu- v
noască o notorietate și i se arata carii specialiști, în pofida efor

turilor lor sîrguincioase. Ceea ce 
vreau să semnalez este faptul că 
tinerii vin în teatru cu îndrăz
neală, cu un bagaj personal de 
experiență, valorificată în plan 
literar. Credincioși vîrstei lor, 
fug de cljșee și încearcă să se 
elibereze de o apăsătoare și li- 
vtescă memorie literară. Fiecare 
din lucrările mai sus amintite 
poartă o marcă a individualității 
semnatare, cu toate beneficiile și 
riscurile unei asemenea cutezan
țe. Literatura bulevardului se ca
racteriza pe vremuri, și continuă 
să fie subminată și astăzi de a- 
ceeași permanentă racilă : rețeta 
de fabricație, vizibilă, prin trans
parență, în piesă. Actuala litera
tură dramatică transoceanică a 
înlocuit clișeul triunghiului fami
lial prin tiparul cazurilor anor
male, violent clinice sau exaspe
rate. Literatura tinerilor noștri 
fuge de rețetă, de tipar, de for
mulă și cucerește, peste lipsuri, 
inadvertențe sau imperfecții lite
rare, prin suflul sănătății mora-

un interes pe care nici un om 
din generația mea ‘ nu l ar ți pu
tut visa îndărăt cu trei decenii.

Un actor, plin de haz în me
seria lui obișnuită, scrie o piesă 
țărănească, pe baza experienței

Cronica saptamînala 
a culturii

în episoadele dramei sau co- 
O gazetăriță,

tă 
mediei înfățișate.
sub vîrsta la care aveai odinioară 
dreptul să te prezinți, intimidat, 
la ușa unei redacții. Mariana Pir- 
vulescu, începe să aibă amintiri 
și-și evocă trecutul. Se naște o 
piesă a anilor învolburați 1945-46 
și imaginea tinerească a unei re
dacții comuniste din acea vreme.

Un tinăr inginer părăsește tem. 
porar șantierul și scrie o piesă 
cu peripeții pasionante, atrăgă
toare prin noutatea formei și în
drăzneala construcției, Debutant

sale rurale personale. II cheamă 
Ernest Maftei, iar piesa pre
zentată la teatrul muncitorilor 
feroviari înscrie seară de seară 
un succes franc sub titlul „Răze
șii lui Bogdan“.

Studenții, cu viața lor plină 
de farmec și de un inedit cuceri
tor, se surprind pe scenă în lu
crarea lui Teofil Bușecan „Con
vorbire în parc’’, iar Aurel Sto- 
rin, poate cel mai tinăr dintre 
debutanți, îți vede reprezentată 
piesa „Opinia publică”.
L Și lista poate fi continuată, (Continuare in pag. 3-a) L Foto; S. NICULESCU
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încă răco- 
încremenită.

în mijlocul 
Petersburg.

construcției negre 
stîlp, faimosul

că suie scara u- 
și nu a eșafodu-

N. G. Cernîșevski

Reflecții pe un trombon. 
(Din fotografiile care vor fi expuse la cel de-al doilea 

talon internațional de artă fotografică al R.P. Romine).

UVERTURĂ, CONCERT, 
SIMFONIE

In discuțiile despre muzică, în 
anunțurile emisiunilor radiofo
nice, pe afișele sau în progra
mele simfonice, intilnim in mod 
frecvent cuvintele „Uvertură", 
„Concert“, „Simfonie“ Succesiunea 
aceasta — Uvertură — Concert, 
Simfonie — reprezintă un fel 
obișnuit de alcătuire a unui oa
recare program simfonic. Dț pil
dă : Uvertura la Opera „Nunta 
lui Figaro“ de Mozart, Concer
tul pentru pian și Orchestră dc 
Paul Constantinescu și Simfonia 
a V-a de Ceaicovski sau alt pro
gram, Uvertura de Concert de 
Enescu, Concertul pentru vioară și 
orchestră de Brahms și Simfo
nia a V-a de! ‘Prokofiev. Bine, 
ar putea nrttebta cineva ; prin 
ce se deosebește însă uvertura 
din primiți program de uvertura 
din al doîleWEbtogram sau Sim
fonia a V-a^de Ceaicovski de 
Simfonia â \Mde ProcofieV ? E 
adevărat eă^piesele aparțin unOr 
compozitori diferiți dar și una 
și cealaltă' e’ totuși uvertură ori, 
respectiv, simfonie. Pentru a lă
muri o atare întrebare este ne
voie să precizăm din capul lo
cului că uvertură, concert, sim
fonie, sînt denumirile a trei 
forme de lucrări orchestrale, 
mai restrinse ori mai simple, de
numiri care ne avertizează asu
pra funcției și întinderii i 
zicii, asupra caracterului ei, 
felului de a fi al construcției 
nore.

Uvertura este o piesă pur 
chestrală care precede un specta
col de operă. Născută odată cu 
teatrul muzical, acum vreo 350 
dc ani, uvertura a depășit funcția 
de simplă introducere de specta
col, devenind o muzică în stare 
să solicite atenția publicului prin 
calitățile ei proprii, prin modul 
cum sugerează sau rezumă cele 
ce se vor petrece pe scenă, ca
racterele personajelor principale, 
situațiile mai semnificative. Da
torită acestor însușiri, numeroase 
uverturi de operă s-au putut des
prinde dc spectacol, putînd fi 
înscrise în programele simfonice. 
Cînd auzim la concert Uvertura 
Operei „Nunta lui Figaro“, de 
Mozart, sîntem fermecați de dis
creția insinuantă, dar plină de 
vervă, a muzicii, de strălucirea 
ei ca atare, chiar fără să le ra
portăm Ia istețimea și umorul 
lui Figaro.

Ieșind din fosa în care cîntă 
orchestra la operă, părăsind spec
tacolul, uvertura 
scena de concert

Inscriindu-se de obicei la în
ceputul programului simfonic, 
uvertura lasă locul apoi unui 
concert. Dar. să facem o distinc
ție : prin concert înțelegem orice 
manifestare muzicală susținută 
îndeobște de mai mulți inter- 
preți dar prin noțiunea con
cert se definește și un anume

gen muzical. E vorba de o com
poziție în trei părți care pune 
pe primul plan un solist, un in
terpret proeminent, maestru al 
instrumentului său, fie că acesta 
e pianul, vioara, violoncelul, fie 
vreunul din instrumentele de su
flat ca : flautul, oboiul, cornul, 
etc. Stînd în fața orchestrei, în 
vecinătatea dirijorului care asi
gură conlucrarea și coordonarea 
întregului ansamblu artistic, so
listul angajează un fel de dis
pută muzicală cu orchestra dia- 
logînd mereu cu instrumentele 
și cu grupele lor. Cuvîhtul con
cert derivă de la latinescul con- 
certo — are care înseamnă a dis
cuta, a dezbate despre ceva.

La concertul cu un singur so
list s-a ajuns pornindu-se de la 
așa numitul Concerto grosso, un 
precursor în care ansamblul, a- 
dică grosul orchestrei, întreține

Să cunoaștem 
comorile muzicii (IV)

îndeosebi cea simfonică, a evo
luat către un stadiu superior 
care îi dă putința să reflecte 
marile conflicte sufletești și nă
zuințe ale omului și obștei.

Am spus rîndul trecut că ori- 
cît de ample ar fi unele lucrări 
muzicale, ele au la temelie me
lodia, așa numita melodie- 
temă. Ceea ce este important în 
simfonie nu e atît germenele de 
la care s-a pornit în clădirea 
muzicii cît modul în care evo
luează, se dezvoltă, melodia- 
temă, „personajul muzical“ cum 
îi spuneam. Ceea ce este uimitor 
în Simfonia a V-a „A destinului“ 
de Beethoven este dinamica, 
încordarea emoțională pe care o 
transmite celebrei lucrări aceea 
mică unitate muzicală (alcătuită 
doar din patru sunete) pe care 
o auzim la început. Din ea crește 
această celebră simfonie despre 
lupta și victoria omului asupra 
potriviniciilor unei sOarte crude 
de care Titanul simfoniei, ma
rele cîntăreț al fericirii și înfră
țirii celor mulți, a avut parte 
din plin.

mu
și 

i so-

or-

a urcat pe 
și s-a impus.

un dialog muzical cu un „con- 
certino“, adică un mic grup de 
instrumente al căror cînt se des
prinde din cînd în cînd din or
chestră.

Partea a doua a programelor 
simfonice este ocupată de cele 
mai multe ori de o simfonie. 
Și nu în mod înlîmplător, căci 
somfonia este cel mai complex 
gen al muzicii pentru ansamblul 
instrumental. Nu mai avem de 
aface cu o piesă cu caracter in
troductiv și nici de una în care 
un Solist își demonstrează arta 
și iscusința pe fundalul de a- 
companiament al orchestrei, ci 
de o mare compoziție alcătuită 
de obicei din patru părți, ca 
patru acte ale unei drame de 
largă cuprindere și profunzime, 
de idei și pasiuni omenești. Sim
fonia a III-a „Eroica“, sau a 
V-a, „A destinului“, de Beetho- 
ven, Simfonia a Vl-a, „Patetica", 
de Ceaicovski, Simfonia a VII-a, 
„a Leningradului“, de Șostaco- 
vici, sau Simfonia a II-a, „Cu 
clopote“, de Haciaturian, iată nu
mele cîtorva lucrări de acest 
gen care zugrăvesc sonor fie 
lupta omului împotriva asupririi, 
împotriva forțelor oarbe ale în
tunericului, fie momentele de 
tensiune și încăerare tragică, fie 
deprimarea, fie victoria, cucerită 
cu enorme sacrificii.

Simfonia poate cuprinde o arie 
vastă de sentimente și idei, se 
poate ridica pe culmile cele mai 
înalte ale problemelor pe care 
și le pune omenirea scrutînd o- 
rizonturile uriașe. De Ia descrie
rea pitorească a naturii, de la 
simpla tendință de reproducere 
a unor momente și fenomene 
din lumea exterioară, de la si
tuația de accesoriu, de amuza
ment a aristocrației, muzica, și

E. PRICOPE

Un eșafod negru 
pieții Mîtnaia din 
19 mai 1864.

Zi de primăvară, 
roasă. O mulțime
Un om de vreo 35 de ani cu 
înfățișare de cărturar, cu frun
tea înaltă, cu o barbă ascuțită, 
cum se purta în acea vreme, 
cu ochelari, urcă liniștit scările: 
nu se arată semeț, dar nici spe
riat, ai crede 
nei biblioteci 
lui.

In mijlocul 
se înalță un 
„stîlp al infarpiei“. Aci omul cu 
figură de savant va fi expds 
insultelor, scuipării, loviturilor... 
Călăul citește sentința prin 
care numitul e osîndit la 14.ani 
muncă silnică, și apoi la depor
tare în Siberia pentru întreaga 
viață : cu mîinile ferecate în 
lanțuri la stîlp, omul, liniștit, în
cearcă să-și șteargă ochelarii, 
să vadă fețe omenești îndărătul 
cailor și jandarmilor 
Călăul îi zmucește 
mîinile din lanțuri, îl 
azvîrle în genunchi, 
li zmulge pălăria și 
frînge deasupra ca
pului său descoperit 
o sabie, aruneînd bu
cățile, în semn de 
degradare civică. E

țariști.

tregi și a rămas neîntrecut pînă 
astăzi prin măiestria sa de cri
tic literar.

La 16 ani, cînd a fost trimis 
la seminarul' teologic, Cernîșev
ski cunoștea bine, afară de 
limba rusă, latina, greaca, e- 
braica, franceza, engieza, ger
mana și polona și uluia prin en
ciclopedicele sale cunoștințe în 
domeniul istoriei, literaturii, fi
lologiei, filosofiei, geografiei și 
al altor științe. Dascălii îi pre
ziceau o strălucită carieră bise
ricească, dar tînărul, dezgustat 
de bigotism, izbutește în numai 
doi ani să părăsească așeză- 
mîntul bisericesc, înScriindu-se la 
.universitate.

Se spune uneori că rătăcirile ar 
fi inevitabil legate de tinerețe ; 
dar tînărul Cernîșevski avînd în 
fața sa opera strălucită a lui 
Bielinski, s-a orientat rapid spre 
materialism, spre democratismul 
revoluționar. Cînd s-a îndrăgo
stit de fata pe care avea s-o 
ia de

Oameni
neînfricafi

momentul 
cînd cărturarul, care poartă 
piept o tăbliță — „criminal 
potriva statului" » urmează 
fie hulit.

Dar din mulțime zboară 
buchețel de flori, se aud cîte- 
va plînsete înăbușite, acoperite 
de cuvinte înflăcărate de rămas 
bun, de salut, de admirație.

Iar omul privește liniștit cu 
ochii săi blînzi de miop, privește 
atît de liniștit, îneît aproape e 
greu să ghicești uraganul de 
voință, mîndrie, pasiune și ge
niu care sălășluește în acest u- 
riaș - un uriaș al gîndirii și 
practicii revoluționare, al filozo
fiei și economiei politice, al es
teticii și criticii literare, al lite
raturii și publicisticii - marele 
Nikolai Gavrilovici Cernîșevski.

Jandarmii ÎI tîrăsc brutal spre 
trăsură, peste care plouă cu 
fiori. Izbucnesc urale. „Execuția 
civilă" s-a transformat într-un 
triumf al marelui patriot revolu
ționar rus.

*
Nu încercăm - ar fi zadarnic 

- să cuprindem aci gîndirea și 
opera marelui democrat revolu
ționar în toate domeniile amin
tite mai sus; de altminteri ele 
sînt destul de cunoscute. Pen
tru tînărul prieten și tovarăș 
care citește aceste rînduri, am 
vrea să amintim cîteva amănun
te extraordinare ale muncii și 
vieții acestui om, care împreună 
cu Bielinski și Dobroliubov a 
dominat gîndirea a decenii în-

pe 
îm- 
să

un

S. KOJUHOROV (R. P. Bulgaria): Opera socialismului.
(Din fotografiile care vor fi expuse la cel de-al doilea 

talon internațional de artă fotografică al R.P. Romine).

nevastă, a prevenit-o că 
„mă ocup de lucruri 
care miros a ocnă", 
și că nu va renunța 
în nici un caz la 
primejdiile legate de 
apărarea progresului. 
„Eu nu-mi voi cruța 
viața pentru trium
ful convingerilor me

le... pentru desființarea sărăciei 
și a viciuilui...; iar dacă voi fi 
sigur că ele vor triumfa, nu voi 
regreta că n-am să văd ziua 
triumfului...".

La 27 de ani, Cernîșevski, 
care desfășura o bogată activi
tate publicistică, mai ales în 
fruntea revistei „Contemporanul" 
și care crease o serie de lu
cruri admirabile, dă la iveală 
opera de căpetenie a esteticii 
premarxiste „Relațiile estetice 
dintre artă și realitate“. Șase 
ani mai tîrziu, sub influența o- 
perei și a manifestelor 
revoluționare, se naște 
zația, revoluționară pe 
„Zemlia i Volia“.

Munca acestui om a 
mensă, de necrezut. Trecem u- 
șor peste cele 500 coli de autor 
date la tipar în nouă ani de 
muncă patriotică, în fruntea re
vistei. Gîndiți-vă însă că închis 
în fortăreața Petropavlovsk, în 
678 zile, în ciuda tuturor pie
dicilor, el a scris 68 coli 
par de literatură, 12 de 
10 autobiografice, 10 de 
ceri etc. - peste 200 în 
plus cele patru coli de 
ziții, declarații etc. Aici, 
chisoare, s-a născut romanul lui 
„Ce-i de făcut un roman 
pasionant, care-ți rămîne întipă
rit în memorie pe viață, și pe 
care trebuie să-l citiți neapărat, 
de nu l-ați citit încă. Printr-o 
încurcătură și-o greșală a cen
zorilor țariști, romanul a apărut; 
cenzorul a fost dat afară, roma
nul interzis, dar prea tîrziu, căni 
el își luase zborul pe spațiile 
Rusiei și spre secolele viitoare. 
Și mai uluitor e felul în care 
Cernîșevski, ținut, după munca 
silnică, într-o temniță siberiană 
(șederea în Siberia a durat 19 
ani) a izbutit, fără cărți, fără 
reviste, să răspîndească în scri
sori către prieteni, lucrînd ba
zat doar pe memorie, principii 
profunde și juste în domeniul 
istoriei, științelor naturii, filoso
fiei, științelor exacte...

Europa întreagă era indigna
tă de detențiunea barbară a 
marelui savant. Guvernul țarist 
a trimis la Cernîșevski un sol, 
ca să-i zmulgă o cerere de gra
țiere către țar. Răspunsul lui 
Cernîșevski. „...Pentru ce trebuie 
să cer grațierea ?... Mi se pare 
că am fost deportat numai de
oarece capul meu nu este la 
fel ca cel al șefului de jandarmi 
Șuvalov ; dar pentru asta se 
poate oare cere grațierea ?... 
Refuz categoric“.

Pentru tinerii de astăzi, Cer
nîșevski, cel de la 16 anj^ca și 
cel din pragul morții, la 62, ră
mîne un exemplu entuziasmant 
de energie, putere și talent pu
se în mod necondiționat și to
tal- în slujba poporului, un e- 
xemplu de patriot arzător, gi
gant al gindirii, conducător și 
ideolog al mișcării demoorat- 
revoluționare.

O cauză mare, o muncă mare 
h iată ce a alimentat geniul 
lui Cernîșevski.

SERGIU FARGAȘAN

Ouă vechi 
de 60.000.000 ani

în timp ce lucra pe malul 
sting al riului Taijuzghen, la sud 
de lacul Zaisan din Kazahstan, 
geologul sovietic Viktor Ero
feev a descoperit fragmente ale 
unor ouă de dinosaur. Aceste 
ouă, în număr de aproape 1.000, 
mărturie a existenței acestor ani
male uriașe în urmă cu aproxi
mativ 60 milioane de ani au fost 
transportate la Institutul de zoo
logie al Academiei naționale de 
științe a R.S.S. Kazahă

Descoperirea geologului Ero
feev are o însemnătate deosebit 
de mare ținînd seama de faptul 
că este pentru prima oară cînd 
se confirmă existența dinosauri- 
lor pe teritoriul U.R.S.S., în 
urmă cu zeci de milioane de ani. 
Pînă acum fragmente de ouă de 
dinosaur au mai fost găsite în 
anul 1934 în deșertul Gobi, pe 
teritoriul R. P. Mongole, precum 
și în regiunea de Nord-Est a 
Chinei,

Aritmogrif

sale 
organi- 
atunci,

fost i-

de ti- 
știință, 
tradu- 
total— 
depo- 
în în-

1. SMUKROVICI (U.R.S.S.) : Capitala pâcii.
(Din fotografiile care vor fi expuse la cel de-al doilea 

salon internațional de artă fotografică al R. P. Romine).

Gigantice mări 
sub picioarele 

noastre

Pagini din istoria ateismului
Democrlt, Lucretius, Diderot, Holbach, 

Voltaire, Helvetlus, Mendeleev, Barbusse, 
Gorki, Iată numai cîteva dintre glorioasele 
nume înscrise pentru totdeauna in letopi
sețul culturii umane, care și-au manifestat 
prin cuvintul lor tipărit disprețul șl ura 
fața de obscurantismul cultivat cu osirdle 
de clasele exploatatoare în dorința lor de a 
ține niasrie in întuneric.

Iată citeva din minunatele pagini de 
luptă care au fost înscrise în istoria ateis
mului șl care dovedesc forța cu care cei 
mal luminați fii ai popoarelor s-au ridicat 
întotdeauna împotriva ideilor propovăduite 
în toate veacurile de reprezentanții misti
cismului

Din pleiada marilor gîndltori francezi 
din preajma Revoluției franceze luptătorul 
cel mai hotărît, cel mai consecvent îm-po 
triva misticismului a fost

Holbach
pe care prietenii săi îl numeau „dușmanul 
personal al Iul dumnezeu“. Pamflețele sale 
„Creștinismul demascat“, „Teologia de bu

zunar“ și altele se distingeau prin curaj, 
forța. In monumentala sa lucrare „Sistemul 
naturii“ (recent apărută într-o frumoasă 
ediție romînească in Editura științifică) 
Paul d’Holbach a pus baze solide pentru 
acea epocă, criticii misticismului.

„Tirania, prigoana, nenumăratele acte de 
silnicie ce se săvîrsesc în numele lui dum
nezeu — spunea el — starea de îndobitocire 
și de robie în care preoținiea cufundă pre
tutindeni poporul, certurile sîngeroase pe 
care dumnezeul acesta le priclnulește, 
numărul mare de nenorociți ce umple lumea 
din pricina acestei idei nefericite toate 
acestea nu constituie oare motive îndestulă
toare pentru a-1 hotărî pe oricare om sim 
țitor si în măsură să gîndească, să verifice 
temeinicia unei ființe care face atîta rău 
tuturor celor care locuiesc pe pămînC''

fiontemporan cu Holbach,

Diderot
vajnicul redactor al Enciclopediei, a fost și 
el un critic neînduplecat al misticismului.

„Rătăcit într-o pădure fără margini, pe

timp de noapte — scrie Diderot — nu am 
pentru a mă orienta decît o luminiță, fată 
că vine un necunoscut și-mi spune: „Prie
tene, stinge luminița, ca să-ți găsești dru
mul mal ușor''. Acest necunoscut este un 
teolog".

Pagini de o formidabilă virulență împo
triva obscurantismului și a fanatismului 
găsim în lucrările lui

Voltaire
care a dus o campanie largă împotriva tu
turor superstițiilor și prejudecăților ali
mentate de religie.

In „Oda asupra fanatismului“, în „Hen 
riada“, în „Predica celor cincizeci" în „Tra
tatul asupra toleranței“ în „Dicționarul fi
lozofic" precum și în alte nenumărate pro
ducții literare, — Voltaire acuza necruțător 
obscurantismul ca fiind cel mai groaznic 
flagel al omenirii și obstacol principal în 
calea triumfului rațiunii.

„Fiecare din partea sa trebuie să lupte 
eu monstrul superstițiilor fanatice, unul să-1

B numele 
pe care l-a dat
Completați cl-

celui
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De la A la 
mai mare poet 
poporul nostru,
frele cu litere și veți găsi pe ori
zontale numele a 8 dintre marii 
scriitori ai omenirii.

Poșta jocurilor
T. ENACHE—Tirgoviște ;. M. 

DUMITRU—București; S. ELE
NA—Sibiu ; I. BRATU—Pucioa
sa; M. MATE1CIUC—Cimpina ; 
C. DRtNCEANU—Orașul Stalin; 
I). MUNTEANU—Cugir; P. Ml- 
NERVA—Tirnaveni ; R. STUR- 
ZU— Orașul Stalin; V. MIRȚ— 
Moinești; GH. DUN ĂIRINȚU— 
T ulcea ; GH. RUSII—Oradea ; 
S. VIORICA—Adjud; A. BE- 
LYNAI—Codlea; M. VARGA— 
Agnita; T. SAVA—Iași; E. ZAM
FIRA—Călărași ; V. CORNE
LIA—București și alți tineri care 
au mai scris redacției.

Răspunsurile pe care le-ați tri
mis în legătură cu jocul publicat 
săptămâna trecută sînt foarte bu
ne. încercați să rezolvați și arit- 
mogriful prezentat astăzi. Scrie- 
ți-ne.

Două miliarde de ani lumină 
și... 6547 metri !

Dacă ținem seama că într-o 
singură secundă lumina parcurge 
300.000 de kilometri ne vom 
putea face o vagă idee cam cît 
reprezintă două miliarde de ani 
lumină, adică distanța străbătută 
de razele luminoase în 2.000 
de milioane de ani. Pe de altă 
parte am amintit de minuscula 
distanță de 6547 metri.

Ce reprezintă oare aceste 
cifre ?

Două limite ale cunoștințelor 
noastre actuale. Intr-adevăr cu
noaștem destul de bine Universul 
pînă la o depărtare de două 
miliarde de ani lumină, dar cu
noștințele noastre asupra celor ce 
se petrec în interiorul globului 
terestru se limitează la cîțiva 
kilometri. Cea mai mare adîn- 
cime, circa 6547 metri, a fost 
atinsă cu ocazia forării unei 
sonde petrolifere. Dar acești 
6547 metri reprezintă doar a 
mia parte din distanța pînă la 
centrul Pământului.

Se poate împăca oare știința 
actuală cu această stare de fap
te ? Holărit că nu !

Sub ochii noștri, îndrăzneață 
anticipație a unor romancieri ca
re prevedeau săparea unui puț la 
mii de km. prin scoarța Pămân
tului pentru a ajunge la imen
sele bogății din străfundurile 
Planetei noastre începe să fie 
realizată. Oamenii de știință și 
tehnicienii sovietici repurtează 
victorii tot mai însemnate pe tă- 
rîmul forărilor la mari adincimi.

Mări subterane
In ultimul timp au fost des

coperite mări uriașe care nu 
sînt menționate pe nici o hartă.

muște de urechi, altul de pîntece, altul să 
latre de la distanță" — scrie Voltaire în 
limbajul lui atît de specific — îndemnînd 
la o necruțătoare luptă împotriva misticis
mului.

Lupta filozofilor francezi (care au lansat 
lozinca „Nu fiți sclavii cerului dacă vreți 
să fiți liberi pe părnînt“), împotriva misti
cismului a fost continuată cu vitejie peste 
veacuri de cele mal luminate minți pe care 
le-a dat omenirea.

Ion Ghica
marele om de științe și scriitor care a trăit 
în țara noastră în veacul trecut, iată ce 
scrie și el subliniind contrastul dintre ști
ințe șl religie, necesitatea zdrobirii misti
cismului.

„Eresurile șl prejudetele au fost, și tot mai 
sînt Încă — un mare inamic al progresului 
și al civilizațiunli; știința se luptă neînce
tat in contra lor, și caută a le doborî. 
Multe dintre aceste false credințe sînt nu
mai creațiunea interesului și a ambițiune! 
unor caste care le au împlîntat în inima 
mulțimel ou scop de a o domina".

Iată acum și cîteva din versurile scrise 
împotriva unui apărător al misticismului dc 
marele poet german

H. Heine
Lasă-țl parabolele
Șl Ipotezele sfinte
La afurisitele întrebări
Dă-ine răspuns pe șleau!
De ce sub povara crucii,
Scăldat în sînge, se chinule cel drept ?
De ce pretutindeni cel necinstit
Este primit cu onoruri șl cu slavă î
A cui e vina ? Ori voii domnului
Nu toate îl sînt pe acest părnînt supuse ? 
Ori ea cu noi se joacă ?
Asta-i o mîrșăvie și o crimă I

Pagini de o neasemuită vigoare împotriva 
reprezentanților misticismului a scris ma
rele scriitor proletar

M. Gorki
care scria că „Sarcina principală a tuturor 
bisericilor era una și aceiași; să convingă

Este vorba de imense rezervoare 
subterane de apă fierbinte care 
se întind sub absolut toate con
tinentele. Pînă de curînd, oame
nii de știință nu aveau nici o 
idee precisă despre existența 
acestor mări. Singurele infor
mații existente au fost obținute 
prin intermediul rarelor gheizere 
și izvoare de ape fierbinți. Por
nind de la această stare de fap
te, mulți oameni de știință au 
ajuns la concluzia falsă că pla
neta noastră ar fi deosebit de 
săracă în ape termale și că ele 
ar fi caracteristice numai zonelor 
vulcanice active ale Pămîntului, 
ca în Islanda de pildă.

Dar odată cu realizarea prime
lor turboforeze de către savanțit 
sovietici, au fost obținute date 
uluitoare despre structura scoar
ței terestre. Se poate afirma in 
prezent, - după calcule foarte a- 
proximative, că bogăția de ape 
fierbinți ale planetei noastre, 
așa numitele hidroterme, repre
zintă resurse energetice incom
parabil mai mari decît zăcămin
tele de cărbune și de petrol.

O bogăție imensă
Datorită temperaturii ridicate a 

apelor subterane, presiunii lor 
constante de cîteva zeci de atmos
fere și faptului că ele sînt soluții 
saturate de elemente chimice și 
săruri extrem de prețioase, apele 
termale reprezintă o bogăție ener
getică imensă și o sursă de materii 
prime de valoare fabuloasă.

De unde provin aceste calități 
ale apelor termale ?

Adîncurile Pămîntului sînt 
caracterizate prin trei elemente 
principale : densitate mare, tem
peratură înaltă, presiune uriașă. 
Oamenii de știință sînt in pre
zent de acord că existența înal
tei temperaturi a adîncurilor 
globului terestru se datorește 
căldurii produse prin dezagre
garea elementelor radioactive și 
presiunii gravitaționale care creș
te atît de repede incit în cen
tru Pămîntului depășește 3 mi
lioane de atmosfere.

fn Uniunea Sovietică se acor
dă o atenție deosebită acestei 
surse de energie.

Datorită faptului că în partea 
de sud a peninsulei Kamcialka 
au fost descoperite surse de va
pori și ape fierbinți care au un 
debit mare și o presiune foarte 
înaltă, acum se construiește 
acolo prima centrală electrică 
geatermică din U.R.SS. cu o 
putere de 12.000 kw.

In preajma cuceririi Cosmo
sului de cijțre primii columbi ai 
spațiilor interplanetare, oamenii 
de știință sovietici deschid căile 
spre bogățiile fabuloase din mă
runtaiele planetei noastre. Visul 
lui Jules Verne, călătoria spre 
centrul Pămîntului este încă de
parte de realizare. Dar primii 
pași pe această cale au fost fă- 
cuți...

Ing. I. IONESGU

„Somnul rațiunii produce mon
ștri“ - așa și-a intitulat acea
stă gravură din ciclul „Capri
ciilor" sale marele pictor spa
niol, artist militant împotriva 
inchiziției și bigotismului, Fran

cisco Goya.

slugile sărace că pentru ele nu există feri
cire pe pămint, că ea ii așteaptă în ceruri 
și că munca de ocnaș pentru alții este un 
lucru plăcut lui dumnezeu".

In cunoscutul său pamflet „Unul din regii 
republicii“ un miliardar, răspunzind între
bării „Cui servește religia"? spunea; 
„O, omule, dacă vrei să-ți mîntulești sufle
tul, nu dori șl nu te atinge de nimic aici 
pe părnînt. Tu te vei bucura de viață după 
moarte ; în cer toate sînt pentru tine! 
Atunci cînd oamenii cred în aceasta e ușor 
să al de-aface cu el. Da. Religia e un ulei. 
Cu cît vom unge mai din belșug cu ea ma
șina vieții, cu atît mai mică va fi frecarea 
pieselor, cu atît mai ușoară va fl sarcina 
mecanicului...“

Voltaire, Diderot, Holbach, Gorki... zeci 
de reprezentanți ai gîndirii umane.

In paginile lor veți găsi, dragi cititori, 
sute și 6ute de pagini care vă vor înarma 
în lupta pentru înțelegerea adevărului, pen
tru demascarea misticismului.

LS,



„Săptămîna
economiei44

Ne am obișnuit să spunem 
adesea despre anumiți tineri 
că sini buni economi, Că îșl 
privesc munca cu ochi de a- 
devărați gospodari. Acestea nu 
sînt simple vorbe, ci calități pe 
care și ie-au căpătat tinerii în 
procesul muncii folosind cu 
chibzuială materiile prime și 
materialele în scopul reducerii 
prețului de cost. Cultivarea 
spiritului gospodăresc, al spi
ritului economiei în rîndul ti
nerilor muncitori este o pro
blemă strins legată de forma
rea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste. Spiritul de econo 
mie, de gospodărire chibzuită 
a banului constituie o calitate 
deosebit de prețioasă a unui 
om si este, pe drept cuvînt, 
considerată o dovadă a matu
rității.

In condițiile orînduirli noa
stre socialiste, asemenea tră
sături se dezvoltă tot mai mult 
în rîndul tinerilor din patria 
noastră. Ele se reflectă în pri
mul rînd în dezvoltarea mișcă
rii pentru realizarea de noi e- 
conomii în producție, pentru 
reducerea prețului de cost. De- 
prinzîndu-se să gospodărească 
cu grijă materia primă, să devi
nă buni gospodari ai locului de 
muncă, tinerii învață să-și e- 
conomisească, să-și gospodă
rească mai cu grijă și banii 
proprii cîștigați ca răsplată a 
muncii depuse.

In anii puterii populare, ca 
rezultat al ridicării nivelului 
de trai al oamenilor muncii este 
tot mai mare numărul celor 
care depun economii la C.E.C. 
înțelegînd totodată că aceasta 
sprijină opera de construcție 
socialistă.

In prezent în țara noastră 
peste trei milioane de cetățeni 
își economisesc bani pe librete 
de economii C.E.C. In plus, 
există și un număr important 
de depunători care economisesc 
pe obligațiuni C.E.C. Astfel 
soldul general al depunerilor 
la C. E. C„ calculat pe cap 
de locuitor, este astăzi de 
11 ori mai mare decît în 
anul 1953. Aceste cifre ilustrea

Numeroase articole prezentate Ia expoziția 
de mostre au intrat în fabricație

Industria constructoare de ma
șini a început să fabrice nume
roase articole din cele prezen
tate recent la pavilionul de mos
tre de mărfuri în vederea pune
rii lor in vînzare în cursul anu
lui viitor.

Astfel s-a trecut la produce
rea a două tipuri de frigidere : 
unul avînd o capacitate utilă de 
100 litri, iar celălalt de 160 litri. 
Din punct de vedere constructiv 
frigiderelor li s-au adus o serie 
de îmbunătățiri. Multe din pie
sele interioare, cum sînt cutiile 
pentru conservarea untului și a 
altor produse lactate, ca Și raf
turile, ramele dulapului, se fa
brică din materiale plastice.

La întreprinderea Radio 
Popular s-a trecut la producerea 
unor aparate de radio recepție 
cu calități îmbunătățite ca apa
ratul popular „Junior“, atît pen
tru baterie cit și pentru curent 
electric. în anul viitor vor apare 
în comerț și noile aparate 
transistori, aparatul de 
„Enescu"

Industria constructoare 
mașini a fabricat pînă în 
zent aproape 350.000 de bicicle
te de tip „Canpați" Pentru pro
ducția anului viitor, care va cu
noaște o creștere simțitoare, se 
fac acum pregătiri intense.

Motoreta de tip „Carpați" — 
un alt produs intrat de aseme
nea în fabricație — este dotată 
cu un motor care ii asigură o 
viteză pe șoselele asfaltate de 
45 km / oră. Greutatea proprie

29 noiembrie, poporul 
albanez sărbătorește cea 

15-a aniversare a eliberării
Orchestra simfonică a Combina tulul Metalurgia Reșița la O repetiție.

Foto i AGERPRES
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frate 
dea-------------------
patriei sale de sub jugul fas
cist.

Ga șl în ceilalți ani, la stațiile 
noastre de radio se va transmite 
o Sâptâmînă consacrată muzicii 
albaneze. Săptămîna, care se va 
desfășura între 23 și 29 noiem
brie, va fi deschisă cu un pro
gram de muzică instrumentală 
și simfonică de compozitori al
banezi. Vor putea fl ascultate în 
continuare următoarele emisiuni: 
marți — cîntece populare execu
tate de Ansamblul de cîntece și 
jocuri din R.P. Albania, miercuri
— fragmente din operele „Lelia" 
de Tiș Dala și „Plasa de aur“ 
de Petre Dungu, joi — cîntece 
de partizani, vineri — muzică 
populară albaneză, sîmbătă — 
muzică ușoară, iar duminică — 
cintece de compozitori albanezi.

In cadrul emisiunii „Actuali
tatea în țările socialiste“ din 
ziua de 27 noiembrie se vor pre
zenta aspecte din R.P. Albania, 
iar în ziua de 25 noiembrie se 
va transmite o emisiune consa
crată noii literaturi albaneze.

★
Ținînd seama de propunerile 

și cererile a numeroși bucu- 
reșteni, zeci de unități ale dife
ritelor cooperative sînt mutate 
din centrul orașului — unde erau 
coimeni'raie in număr mai mare
— în diferite cartiere ale Bucu- 
reștlului, ceea ce va duce la îm
bunătățirea deservirii locuitori
lor din aceste părți ale Capita
lei. Astfel -ooperatlvele „Arta 
croitoriei“, „Munca“, „Stăruin
ța“ și altele au și trecut la în
ființarea de noi unități și reani- 
plasarea unui important număr 
dintre acestea în cartierele Fe
rentari, Grlvlța, Militari, Ciu
lești și în alte părți ale orașu
lui. 

(Agerpres)

ză încrederea pe care oamenii 
muncii o acordă păstrării ba
nilor economisiți Ia Casa de 
Economii și Consemnațiuni. 
Oamenii muncii știu că la 
Casa de Economii banii eco
nomisiți sînt în deplină sigu
ranță. Statul garantează su
mele depuse, păstrează secretul 
operațiunilor, iar imediat, la 
cerere, se eliberează orice su
mă depusă la unitățile C.E.C. 
din întreaga țară.

Depunătorii la C.E.C, bene
ficiază nu numai prin faptul 
că își păstrează în perfectă si
guranță banii dar, economiile 
lor sporesc an de an prin do- 
bînzl sau cîștiguri care se a- 
chltă integral fiind scutite de 
orice taxe sau Impozite. Dar 
interesele personale ale depu
nătorilor se împletesc strîns cu 
interesele generale ale statului. 
Statul fructifică economiile de
puse temporar în interesul dez
voltării economiei naționale, la 
dezvoltarea industriei și agri
culturii, la construirea de noi 
locuințe, școli, spitale, case de 
cultură etc., care în ultima in
stanță vizează tot ridicarea ni
velului de trai al oamenilor 
muncii.

în urma unei Hotărîri a 
Consiliului de Miniștri în fie
care an se organizează în țara 
noastră săptămîna economiei. 
Anul acesta Casa de Economii 
și Consemnațiuni — C.E.C. — 
organizează „Săptămîna eco
nomiei“ între 23 noiembrie șl 
30 noiembrie, cînd vor avea 
loc o seamă de acțiuni menite 
să dezvolte șl mai mult simțul 
gospodăresc față de avutul per 
sonal șj obștesc. Această săp- 
tămînă constituie pentru orga
nizațiile U.T.M. din întreprin
deri un nou prilej de a educa 
tineretul în spiritul realizării 
de cît mai multe economii în 
producție, în spiritul adminis
trării cu chibzuială a bugetu
lui personal.

Să facem din fiecare tînâr 
un depunător la C.E.C.

G. BANGILĂ

a motoretei este de circa 55 kg, 
avînd ca sarcină maximă 250 
kg.Ea consumă mai puțin de 2 
litri de combustibil la 100 km și 
e prevăzută cu un rezervor de 
benzină de 6 litri.

In întreprinderile construc
toare de mașini se pregătește 
de asemenea fabricarea pe scară 
industrială a numeroase alte ar 
ticole solicitate din ce în ce mai 
mult de cumpărători, cum sînt 
plitele și cuptoarele de aragaz 
de tip îmbunătățit, mașini de cu
sut, mașini de spălat rufe, as
piratoare de praf etc.

(Agerpres)

Baletul romînesc: „Priculiciul“
curînd publicul iubitorDe .

de spectacole muzicale din Capi
tala țării noastre a avut prilejul 
să asiste la cea mai recentă pre
mieră a Teatrului de Operă și 
Balet — baletul „Priculiciul“ de 
Zeno Vancea, — prezentat în ca
drul unui spectacol închinat crea
ției romînești, împreună cu ope- 
ra „O noapte furtunoasă“ de 
Paul Constantinescu și tabloul 
coregrafic „La Piață“ de Mihail 
Jora.

Scris și reprezentat pentru pri
ma oară în anul 1932 la Opera 
Romînă din București, „Priculi
ciul“ constituie de fapt o reluare, 
iar muzica baletului și-a cîștigat 
de mult un loc permanent în re
pertoriul orchestrelor simfonice 
din țara noastră.

Cu toate acestea publicul care 
a asistat la noul spectacol al 
Teatrului de Operă și Balet, a 
încercat întru totul senzația și 
emoțiile unei adevărate pre
miere, lucrarea găsindu-și de 
astă dată realizarea artistică de
plină

Intr-adevăr, în montările ante
rioare muzica fermecătoare, pli
nă de fantezie și de un umor 
subtil a lui Zeno Vancea. nu a 
fost îndeajuns pusă în valoare, 
creatorii spectacolului neizbutind 
să creeze ambianța scenică și 
coregrafia corespunzătoare unui 
spectacol cu un asemenea con
ținut.

Au sosit noutăți literare

Sîmbătă dimineață au început 
lucrările celei de-a 5-a seăiuni 
științifice a cadrelor didactice 
de la Institutul de medicină și 
farmacie din București. La se
siune participă și cadre didac
tice de la Institutele medico- 
farmaceutlce din Cluj, Timi
șoara și Tg. Mureș.

In ședința de deschidere prof. 
dr. I. Brückner, prorector al in
stitutului a vorbit despre „cer
cetarea științifică a cadrelor di
dactice din institutul de medi
cină și farmacie din București 
și aportul ei la dezvoltarea 
ocrotirii sănătății poporului 
muncitor din patria noastră". A 
luat apoi cuvîntul prof. dr. G. 
Gh. Dimitriu, care a vorbit des
pre „Dezvoltarea multilaterală a 
omului în comunism".

Timp de două zile vor fi pre
zentate și dezbătute în cadrul 
sesiunii peste 100 de lucrări 
științifice din domeniul științe
lor sociale, morfologiei și fizio
logiei normale și patologice, 
medicinei interne, chirurgiei, 
farmaciei și chimiei.

(Agerpres)

au

ideii

Astfel montările inițiale 
dat o interpretare cu totul sim
plistă ți neconvingătoare 
de bază a libretului care urmă
rește să ridiculizeze superstițiile. 
(Acțiunea baletului se întemeia
ză pe străvechea legendă bănă
țeană despre priculici, niște mon
ștri cu înfățișare de fauni care 
potrivit credinței populare adu
ceau tot felul de nenorociri asu
pra oamenilor — legendă, pe 
care clasele exploatatoare o fo
loseau pe vremuri pentru a men
ține ignoranța în rîndul oame
nilor muncii de la sate).

Dî-nd dovadă de o totală neîn
țelegere a intențiilor compozito
rului și neglijînd particularită
țile stilului muzicii sale, reali
zatorii vechilor montări au co
lorit spectacolul la nivelul unui 
simplu divertisment coregrafic, 
alcătuit dintr-un șir de dansuri 
populare în totală discordanță cu 
caracterul muzicii lui Zeno Van- 
cea și cu ideile exprimate în 
libretul baletului său. Este cazul 
să reamintim aici că arta lui Zeno 
Vancea se bazează pe principiul 
folosirii creatoare a elementelor 
folclorice. Este limpede deci că 
o muzică de acest fel pretinde 
și o artă coregrafică de o fac
tură superioară.

Trebuie să recunoaștem pe 
de altă parte că nu există lucru 
mai dificil, decît întruchiparea 
artistică a satirei și umorului în

FOTBAL

® Astăzi 22 noiembrie se des
fășoară întîlniriie programate în 
cea de-a 11-a și ultima etapă â 
turului campionatului categoriei 
A la fotbal. în Capitală, pe sta
dionul „Republicii44 (și nu pe 
stadionul „23 August44 cum a fost 
anunțat inițial) vor avea loc ?n 
program cuplat meciurile : Di
namo București*—Farul Constan
ța (ora 12,45) și Rapid-Bucu- 
rești—Steagul Roșu Orașul Stal in 
(ora 14,Ș0). Se vor transmite 
pe stațiile noastre de radio, pro
gramul I, ultimele 30 de minute 
din meciul Dinamo—Farul și re
priza a doua a meciului Rapid— 
Steagul Roșu.

în țară se dispută următoarele 
întîlniri : Știința Cluj—C.C.A. ; 
Jiul Petroșani—U.T. Arad ; Pe
trolul Ploești—Minerul Lupeni; 
Dinamo Bacău—Progresul Bucu
rești.

e în cadrul competiției de 
fotbal dotată cu cupa „Dr. Gero44, 
echipa selecționată a R.P. Un
gare va întîlni reprezentativa Ita
liei într-un meci care se va dis* 
pută la 29 noiembrie la Floren* 
ța. Formația probabilă a selecțio
natei maghiare va fi următoarea: 
Grosics,, Matray, Sarosi, Bundz- 
sak, Sipos, Kotasz, Sandor, Go- 

domeniul artei coregrafice. Fie 
că realizarea imaginilor este 
prea palidă și nu izbutește să 
redea efectele comice, fie că în
truchiparea coregrafică cade în 
extrema cealaltă, adică în gro
tesc, asemenea balete sînt întot
deauna amenințate de excese 
care periclitează succesul și via
bilitatea spectacolului. In cazul 
recentei premiere a baletului 
„Priculiciul" ne aflăm în prezen
ța unei reușite, caracterizată 
printr-o admirabilă îmbinare sti
listică a elementelor componente 
ale spectacolului, adică ale mu
zicii, coregrafiei și scenografiei. 
Urmărind pas cu pas muzica, 
creatorii noului libret al baletu
lui (Gelu Matei și Oleg Da. 
novski) au realizat un tablou 
coregrafic de o mare 
în care realitatea se 
pește cu fantasticul, 
spectacol1 fiind luminat 
umor delicat. — - - 
tete orice 
novski a imaginat o 
fie pe cît de plastică 
de expresivă, capabilă 
dea cele mai subtile 

finețe, 
conto- 

întregul 
de un 

Evitând cu stric- 
exagerare, Oleg Da- 

imaginat coregra- 
pe atât 
să re- 
nuanțe 

ale muzicii și realizînd scene de
un comic intr-adevăr irezistibil. 

Demne de toată lauda sînt crea
țiile dansatorilor primei noastre 
scene lirice — Valentina Massini, 
G$lu Barbu, Bojidar Petrov, Eu
gen Măr cui. Ștefan lonescu, Su- 
zana Rumler și Clara Volini —* 

rocs, Albert, Tichy, Szimcsak. 
Fotbaliștii maghiari au demon
strat o puternică revenire anul 
acesta. Din cele patru meciuri 
susținute în sezonul de toamnă 
ei au cîștigat trei: 4—2 cu Iugo
slavia, 8—0 cu Elveția, 4—3 cu 
R. F. Germană și au pierdut o 
singură partidă 0—1 cu U.R.S.S.

HOCHEI

• în seara zilei de 20 noiem
brie echipa de hochei pe gheață 
„Brockton“, campioana S.U.A., a 
susținut o nouă întîlnire cu se
lecționata orașului Moscova. Vic
toria a revenit hocheiștiior sovie
tici cu scorul de. 12—3 (4—0, 
3—3, 5—0). Punctele echipei în
vingătoare au fost realizate de 
Petuhov (3), Iakușev (2), Tiți- 
kov (2), Snetkov, Iurzinov, De- 
konski, Almetov și Kucevski. 
Pentru echipa „Breckton“ au 
marcat Marsch. De Leo și Siste- 
nellei.

La 22 noiembrie echipa „Broc
kton“ va susține ultimul meci la 
Moscova în campania formației 
Dinamo.

TIR

® în orașul Kursk s-a desfășu
rat întîlnirea de tir (armă liberă 
calibru redus) dintre selecționa
tele asociațiilor Dosaal (U.R.S.S.) 
și „Sport și tehnică“ (R. D. Ger
mană). în cadrul întrecerilor tî- 
nărul sportiv sovietic Eduard 
Iaroș a obținut la poziția culcat 
rezultatul de 397 puncte, care 
este mai bun cu un punct decît 
recordul U.R.S.S. Tot la poziția 
culcat echipa sovietică a realizat 
1963 puncte, performanță supe
rioară recordului unional și ce
lui mondial. Concursul a fost 
cîștigat la individual și pe echipe 
de sportivii sovietici.

ȘAH

• în turneul de șah al țărilor 
Asiei, după 5 runde conduce 
campionul R.S.S. Uzbece, Grușev- 
ski cu 5 puncte, urmat de Mu- 
hitdinov (R.S.S. Uzbecă) —3*/2 
puncte, Bahtiar (Indonezia), 
Momo (R. P. Mongolă), Gusev 
(R.S.S. Tadjikă), Sarvarov 
(R.S.S. Uzbecă) cu cîte 3 puncte 
fiecare. în runda a 5-a Gusev l-a 
învins pe marele maestru Lilien- 
thal. iar Bahtiar a cîștigat par
tida cu șahistul mongol Magmar- 
suren.

(Agerpres)

cu tot elanulcare s-au integrat
și o desăvîrșită măestrie în stilul 
nou al acestui spectacol complex.

Pline de fantezie și deosebit 
de sugestive sînt și decorurile tâ
nărului scenograf Roland Laub.

Sub conducerea dirijorului Mi- 
hai Brediceanu orchestra Teatru
lui de Operă și Balet a realizat 
o bună 
vingînd 
tățile 
țioase.

Judecind în ansamblu 
spectacol al Teatrului de Operă 
și Balet putem afirma că bale
tul „Priculiciul" constituie 
butită realizare artistică a 
rei noastre, din ultimii

susținere muzicală în- 
cu deplin succes greu- 

unei partituri preten-

noul

o iz- 
Ope- 
ani, 

reprezentând în același timp un 
prețios aport la creația muzi
cală romînească, la literatura 
acestui gen încă prea sporadic 
cultivat de maeștrii muzicii 
noastre.

încadrat de savurosul tablou 
coregrafic „La Piață“ al lui Mi- 
hail Jora și de strălucita come
die muzicală „O noapte furtu
noasă“ de Paul Constantinescu, 
baletul „Priculiciul“ a repurtat 
la premieră un bine meritat suc
ces, ceea ce ne îndrituie speranța 
că acest valoros triptic romî- 
nesc, se va înscrie printre spec
tacolele de mare popularitate ale 
teatrelor noastre muzicale.

A, TRAIAN

Răspunsuri la sezisărîle și cererile 
tinerilor

BELOKHLAVEK MATEI- 
Schela Berea: In urma se- 
zisării pe care ai facut-o or
ganele in drept ne-au comu
nicat că pentru a ți se crea 
condiții optime de a urma 
cursurile școlii medii serale 
vei fi mutat în secția de e- 
lectricltate.

Spor la muncă șl la învă
țătură 1

ION ȘTEFAN-Telejna-raio
nul Vaslui: Din cercetările 
făcute de Sfatul popular al 
raionului Vaslui a reieșit că 
într-adevăr directorul Cămi
nului cultural dlri comuna Te
lejna nu s-a Interesat de bu
nul mers al căminului, țl- 
nîndu-1 aproape tot timpul 
închis.

în consecință s-au luat 
măsuri pentru scoaterea sa 
din muncă.

LUPULESCU DUMITRU- 
Schela Țlclenl-ralonul Gl- 
lort: Consiliul sindical ra
ional Gilort considerînd jus
tă sezlsarea trimisă a luat 
măsuri pentru înlocuirea pie
selor vechi și necorespunză
toare ale aparatului cinema
tografic asigurînd astfel in 
prezent o vizionare in condi
ții optime.

Pe viitor spectacolele vor 
începe la ore fixe.

Așteptăm noi vești de la 
dumneata.

ION VASILESCU-iași Mi
nisterul Sănătății și Prevede
rilor Sociale ne-a comunicU 
că tricicletele cu motor se 
confecționează numai la 
I.O.S. „Pirogov" București 
strada Negustori nr. 6-8 și 
se distribuie cu aprobarea 
Ministerului.

ION VASILE-Suceava : 
Uniunea Centrală a Coopera
tivelor de Consum răspun- 
zinrl sezisării ne comunică : 
„Prin instrucțiunile pentru a- 
plicarea H.C’.M. 1087/1959 cu 
privire la vînzarea mărfurilor 
în rate, trimise de unitățile 
Centrocoop s-au indicat unită

(Vi&la d’amtiu
(Urmare din pag- l-a)

le. Publicul răspunde invitației 
lor cu entuziasm, fiindcă se regă
sește în spațiul scenic și in am
bianța sufletească a eroilor. Acest 
contract, de totală încredere^ 
semnat cu niște spectatori care 
le-au acordat sufragiul, îi obligă 
însă pe tinerii dramaturgi la e- 
forturi consecvente.

Ceea ce numim de obicei în 
terjneni tehnici și de specialitate 
„tematica“ se cuvine u fi abia de 
aici înainte lărgită cu îndrăznea
lă, prin descoperirea unor dome
nii de activitate omenească și a 
unor medii din ce în ce mai cap
tivante. Marile șantiere, uzinele 
noastre — universuri complexe — 
își așteaptă dramaturgii, îndeo
sebi pe cei tineri, chemați la o 
investigație temeinică și susținu
tă. Gospodăriile colective, unde 
spumegă o viață tumultuoasă și 
se nasc oameni cu un orizont de 
gîndire și cu o viață sufletească 
bogată, plină de surprize, îi in
vită, la un material de viață pe 
care, claustrați în birourile lor 
de creație, unii dramaturgi nici 
nu-l pot bănui.

Problemele măiestriei literare 
le rămîn deschise împreună cu 
obligația însușirii unei tehnici 
dramatice riguroase. Graiul rostit 
pe scenă, pe care atâția scriitori 
ai apusului îl vor ruinat, după 
ce a fost trecut prin argou sau 
simple interjecții, se cuvine în
florat cu migală, îmbogățit, ridi
cat la rezonanța versului. Cîteva 
deprinderi scriitoricești vechi se 
cer expulzate. Și ne gîndim, în 
primul rînd, la graba redactării, 
la nerăbdarea ca textul, abia 
terminat, să fie fără zăbavă înfă 
țișat pe scenă. Gogol a lucrat la 
„Revizorul“ unsprezece ani, iar 
1. L. Caragiale a revenit asupra 
unei singure file din „Năpasta" 
de peste treizeci de ori, îmbogă
țind scenele, aprofundînd, mate
rialul de viață, amplificînd rezo

CINEMA
Patria, B.icurești, în

frățirea între popoare, 
Libertății'. Futa cu ul
ciorul; Republica: Tizoc 
(cinemascop) ; Elena 
Pa vel AI<‘X. Sabia. 1 
Mai: Moartea In șa ; 
Central V. Roaită Arta: 
Primăvara; V. Alee- 
sandrl, Maxim Gorki, 
23 August Casa părin
tească ; Magheru, I. C. 
Frimn, Dor.oa Simo, G. 
Coșbnc : Nu aștepta 
luna mai; Lumina. T. 
Vladimfrescu : Misiune 
periculoasă; Victoria, 
Volga : Soarta unui 
om ; 13 Septembrie : 
Serenada sirăzii ; Tim
puri Noi ■ Program de 
filme documentare; Ti
neretului Nevasta
mea cintă . Gh Doja : 
O intimplare extraor
dinară (ambele serii) ; 
Alex Popov : Micuța ; 
Grivița, ilie Plntflie: 
Torentul. Cultural : 
Ani de zaucium ; Uni
rea ■ Vl.rsta dragostei; 
C. Da vid : Rociubei, 

țile de desfacere ale coopera
tivelor de consum însărcinate 
să vîndă mărfuri cu plata în 
rate. Ele sînt stabilite de 
Uniunile regionale ale coope
rativelor de consum cu avizul 
comitetelor executive ale sfa
turilor populare regionale res 
pective.

Dacă în localitatea unde 
cumpărătorul domiciliază nu 
există unități socialiste de 
desfacere — așa cum este în 
cazul dumitale — sau acestea 
nu desfac mărfuri cu vînza- 
zarea în rate, salariatul are 
dreptul să cumpere cu plata 
în rate de la magazinul de 
desfacere din localitatea cea 
mai apropiată care desface 
mărfuri în rate“.

C. MARINCESCU-Călimă- 
iiești : Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor ne 
informează că pentru neregu
lile făptuite pe linie admini
strativ-) inanciară, tovarășii 
lancu Z., administratorul Sa
natoriului și Marin Brezoiu 
contabilul șef, au fost sever 
sancționați de către Direcția 
Regională C.F.R.

GHEORGHE ST. VIRGI- 
LlU-comuna Tinosu, raionul 
Ploești : Sfatul popular al 
orașului Ploești ne face cu
noscut că pentru înscrierea 
în clasa a FII l-a medie se 
cere diploma IN ORIGINAL, 
(care să ateste că ai absolvit 
Școala profesională de Con
strucții nr. 1 din București).

PREDESCU VIRGIL-comu- 
na Bogdănești, raionul Rm. 
Vîlcea : Comitetul regional 
U.T.M Pitești ne comunică 
că au fost luate măsuri pen
tru a se îmbogăți activitatea 
din cadrul căminului cultural 
al comunei Bogdănești, prin 
mobilizarea utemiștilot la 
toate acțiunile culturale. S-a 
cerut și sprijinul tovarășilor 
de la sfatul popular raional. 
Te rugăm să ne informezi și 
pe viitor despre felul în care 
se desfășoară activitatea cul
turală in comuna voastră.

nanța de orgă a replicilor. Tine 
rii noștri dramaturgi — și nu 
numai ei — sînt chemați să me
diteze profund asupra faptului 
că omul contemporan se dezvoltă 
într-un ritm neprevăzut, că uni
versul lui de gîndire sporește cu 
fiecare clipă, că viața lui sufle
tească se amplifică și că inițiati
ve, ieri îndrăznețe, apar astăzi 
ca fapte obișnuite, cotidiene, și 
depășite.

Arta, oglindă fidelă a vieții, 
trebuie să respecte această miri
fică și fermecătoare desfășurare, 
prevăzînd-o și anunțînd o din 
timp, scriitorul fiind prin însuși 
natura lui o patrulă de avangar
dă. Descifrarea lucidă a viitoru
lui, din semnele concrete ale pre 
zentului, iată marea sarcină. în- 
tr-o revistă de teatru ce apare la 
New York am găsit de curînd 
profesia de credință a unui dra
maturg care-și propune să desci
freze și el viitorul planetei noa
stre : un glob ars de desnădejde, 
populat de o lume nevropată, 
condamnată la singurătate. Scrii
torii noștri de teatru întorc 
disprețuitori spatele unei aseme
nea perspective. Viitorul pe care 
tinerii dramaturgi reprezentați 
pe scenele noastre îl citesc în fi
ligrana zilei de mîine, este un 
viitor al construcției, al creației, 
al marilor împliniri izvorite din 
bucuria izbînzilor și a visurilor 
realizate. Și au toate temeiurile 
să nutrească asemenea speranțe, 
în timp ce teatrul lui Laurence 
Olivier continuă să fie amenințat 
cu dărîmarea, în timp ce trupa 
lui trăiește zilnic primejdia risi
pirii, la ultima noastră consfă
tuire, 39 de directori și 39 de 
trupe au făcut apel ca dramatur
gii să-și sporească scrisul, ridicat 
la o nouă treaptă, perspectivă 
îndrituită de realizările lor de 
pînă acum. Chemarea a fost a- 
dresată celor vîrstnici și tineri, 
constituiți într-un pluton unitar, 
vîrsta diferită și distanța dintre 
generații constituind în lumea

SiPHMINă füRMMIEI
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Să intensificăm 
ritmul lucrărilor 

agricole
Săptfimîna aceasta timpul a 

devenit nefavorabil, stînjenind 
muncile agricole în întreaga 
țară. Cu toate acestea, ca urma
re a-eforturilor depuse de oa
menii muncii de pe ogoare, pot 
fi considerate terminate și recol
tările la sfecla de zahăr, orez, 
precum și culesul viilor și live
zilor.

în această perioadă, prind* 
pala acțiune este executarea a- 
răturilor adinei de toamnă pen
tru însămînțările de primăvară. 
Ritmul executării acestei lucrări 
s-a dublat față de săptămîna 
trecută, realizîndu-se încă 321.000 
ha. In total, pînă acum au fost 
arate adînc 77 la sută din su
prafețele prevăzute. Au fost de 
asemenea incorporate in sol 
peste 6.350.000 tone de îngră
șăminte naturale, reprezentind 
64 ia sută din prevederi. In efec
tuarea arăturilor adinei și fertili
zarea solului cu îngrășăminte 
sint fruntașe regiunile Suceava, 
Bacău și București.

Experiența a arătat că arătu
rile adinei și aplicarea de în
grășăminte contribuie la spori
rea recoltei. Timpul fiind înain
tat, Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii recomandă să se ia noi 
măsuri in vederea intensificării 
ritmului de executare a lucrări
lor, folosindu-se fiecare zi priel
nică, îndeosebi în regiunile lași, 
Galați, Ploești, Stalin, Timișoara 
și Pitești, care au rămas in 
urmă.

Concomitent, pentru asigura
rea unor recolte sporite in anul 
viitor este necesar să se acorde 
o mai mare preocupare pentru 
terminarea transportului și îm- 
prăștierii îngrășămintelor pe o- 
goate, în special de către gos
podăriile agricole de stat și 
gospodăriile agricole colective.

Sînt încă rămase în urmă 
identificarea terenurilor, execu
tarea arăturilor adînci și încor
porarea îngrășămintelor pe su
prafețele destinate culturilor de 
sfeclă de zahăr și floarea-soare- 
lui, desfundarea terenurilor în 
vederea plantărilor de vii, pre
cum și plantările de pomi.

Trebuie să se ia urgente mă
suri pentru ca aceste acțiuni să 
fie încheiate în următoarele zile.

(Agerpres)

noastră un factor de coeziune și 
nu de disoluție. Apelul are o re
zonanță cu atît mai pătrunzătoa
re cu cît la Washir^d>n in acea
stă stagiune nu fufâțbojfeiiză nici 
un teatru de prozlP^}ftr in Italia 
trupele, rătacitoar^jQ'fț oraș in 
oraș, se zbat, așa ^u^^jirată De 
Eilippo, în ghiarefa ignei crunte 
mizerii. r.

Peste cîteva zile dom'sărbători 
o sută de ani de la h^erea unui 
mare om de teatru pe bare l-a 
avut scena noastră, „ Constantin 
Nottaru. Tinerii noștri drama
turgi, tinerii noștri actori să i re
citească memoriile. Vor afla din 
paginile lui, scrise cu un îndrep
tățit sentiment de amărăciune, 
ce lupte a fost silit să ducă, cîte 
opreliști să învingă, dintre care 
cea mai cumplită a fost indife
rența lumii înlăuntrul căreia a 
fost condamnat să-și irosească 
neasemuitele sale daruri. Și astfel 
ziua noastră de astăzi ne va apă 
rea în toată lumina ei nețărmu
rită.

Știm că lucrările noastre de 
teatru, scrise de cei vîrstnici sau 
de cei abia începători, mai au 
felurile lipsuri. Dar nu acestea 
constituie esențialul. într-un mu
zeu al instrumentelor ' muzicale 
am văzut într-un raft prăfuit 
străbunica violinii chemată la 
vremea ei, cu tandrețe, viola 
d’amore. Era un instrument încă 
imperfect, cu șolduri fără grație, 
cu prea multe strune. Dar 
din viola d’amore s-a năs
cut violina gingașă, celestă și 
perfectă, cu patru strune, peste 
care s-a aplecat grumazul lui 
Paganini sau al lui George E- 
nescu.

Din piesele noastre astăzi încă 
imperfecte, dar avînd în cutia lor 
de rezonanță sunetul pur al vieții 
și al speranței, se va nașt* piesa 
de grație, inspirată și fără cusur, 
așa cum o anunță clipa noastră 
prezentă.



Tînără din R. P. Albania într-un 
frumos costum național.

Foto : A.T.A.

Murdara misiune
de... dascăl

In spiritul păcii
și coexistenței

Acord de colaborare
pe anii 1960—1961

între U.R.S
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Moscova 
a fost semnat un acord de co
laborare in domeniul științei, 
tehnicii, învățămintulul și cul
turii pe anii 1960-1961 între 
U.R.S.S. șl S.U.A.

Nou! acord semnat de Gheor- 
ghl Jukov și L. Thompson pre
vede aproximativ același nivel 
al schimbului de delegații, iar 
în unele domenii, de pildă în 
domeniul agriculturii un nivel 
întrucîtva mal scăzut, față de 
acordul .anterior încheiat la 
Washington la 27 Ianuarie 1958.

Acordul prevede dezvoltarea 
colaborării în domeniul folosirii 
energiei atomice in scopuri paș
nice. Se exprimă dorința de a 
se organiza lucrări comune în 
acest domeniu.

In cadrul acordului, locul cel 
mal important este ocupat de ca
pitolele referitoare la colabora
rea în domeniul învățamintului 
și ocrotirii sănătății. Părțile au 
căzut de acord să asigure un 
schimb de studenți, aspiranți, ti
neri conferențiari șl colaboratori 
științifici între universitățile so
vietice și americane. In anul șco
lar 1961-1962 acest schimb nu va 
depăși 85 de persoane. Se pre
vede organizarea unui schimb de 
profesori și conferențiari între 
universitatea din Moscova și 
universitatea Columbia, între

Noutăți 
de pe glob

EXPOZIȚII DE ARTA ROMI- 
NEASCA PESTE HOTARE

între 7 octombrie și 12 no
iembrie a fost deschisă la 
Zanesville (statul Ohio) o ex
poziție de artă populară ro
mânească, prezentată de In
stitutul Rotnin pentru Rea- 
tiile Culturale cu străinătatea 
In colaborare cu Smithsonian 
Institute din Washington. Ex
poziția a fost organizată In 
cadrul schimburilor culturale 
romino americane.

în cuvlntarea rostită cu 
prilejul festivității de deschi
dere, profesorul dr. Franklin 
Ludden. de la catedra de Is- 
tO'ia Artelor a Universității 
statului Ohio, a vorbit despre 
arta populară rominească 
„care și-a doblndit celebrita
tea ca fiind una din cele mai 
autentice, mai plină de cu- 
toa'e, mai pitorească" El a 
subliniat că „aproape nici o 
artă populară nu vădește bo
găția și vechimea tradiției ca 
arta populară ’ im’nească" 
(The Times Recorder).

Erpozifia s-a bucurat de 
mare afluență de vizitatori.

Ziarele din statul Ohio au 
vorbit in termeni elogioși des
pre exponatele care ,,se ca
racterizează prin îndrăzneala 
modelelor, coloritul viu și 
deosebită măiestrie"

★
Simbătă dimineața tn Sala 

artelor s-a deschis la Buda
pesta Expoziția rjmlnească 
ae artă plastică

A luat parte la deschidere 
Vasile Pogăceanu, ambasador 
al R P. Romlne la Budapesta 
și colaboratori principali ai 
ambasadei

Leo Denes vicepreședinte 
a! Institutului ungar pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea, a salutat deschiderea 
expoziției de arlă plastică ro
minească.

Criticul de arta Nora Ara- 
di, director al Direcției arte
lor plastice din Ministerul 
Culturii al R. P. Ungare a 
trecut tn revistă ma-ea dez
voltare a artei plastice ro- 
mlneștl și șl-a exprimat con
vingerea că expoziția va aju
ta la o mai bună cunoaștere 
a artei poporului vecin șl 
prieten. A luat aool cuvlntul 
Ion Irimescu, secreta' al 
Uniunii artiștilor plastici din 
R.P.R.

DEMONSTRAȚIE STUDEN
ȚEASCĂ LA CARACAS

La 20 noiembrie aproape 
2.000 de student' și elevi de 
la școlile superioare au ma
nifestat pe străzile orașului 
CARACAS (Venezuela) în 
sprijinul guvernului cuban și 
împotriva intervenției S.U.A. 
in afacerile Cubei. Demons
tranții purtau pancarte cu 
lozinci antiame'icane.

„LUNIK 111“ FOTOGRA
FIAT DE OBSERVATORI 

ASTRONOMICI AMERICANI

După cum anunță agenția 
France Presse. Llewellyn E- 
uans, șeful unei echipe de ob
servatori astronomici din Cha- 
ttanooga. statul Tennessee. a 
declarat că in noaptea de 18 
spr» i9 noiembrie echipa sa 
a reușit să fotografieze „Lu
nik III" stafia interplanetară 
sovietică cure . fotografiat 
fata invizibilă a Lunei. Evans, 
a spus că fotografiile au fost 
luate tn timp ce „Lunik III" 
se afla in Constelația lirei, la 
rirra 200 000 km de Pămint 
șl mai tlrziu clnd Se apro
piase de Pămint la o distantă 
de 50.000 km.

S. și S.U.A.
universitatea din Leningrad șl 
universitatea Havard, între uni
versitatea din Kiev șl cea din 
Yale, între universitatea din 
Tașkent și cea din Indiana

S.U.A. și U.R.S.S. vor asigura 
invitarea reciprocă a unor pro
fesori de limbă rusă și de limbă 
engleză.

Oamenii de știință din dome
niul medicinet din S.U.A. și 
U.R.S.S. vor organiza anual se
siuni științifice comune pentru 
discutarea problemelor maladii
lor canceroase și cardio-vascu- 
lare, precum și a problemelor 
poliomielitei.

In acord se arată că cele 
două părți vor contribui la un 
schimb de medici specialiști cu 
înaltă calificare în scopul cu
noașterii activității institutelor 
de cercetări științifice, al schim
bului de experiență și cercetă
rilor în comun.

Acordul prevede un schimb de 
colective muzicale și de trupe 
teatrale precum șl de diferiți In- 
terprețl.

Cele două părți vor contribui 
la schimburile de programe de 
radio șl televiziune, alcătuite de 
comun acord, lncluzînd declara
ții ale unor oameni de stat șl 
fruntași al vieții publice.

Tirajul revistelor „America“ șl 
„U.R.S.S.“ va spori pînă la 
77.000 exemplare.

U.R.S.S. șl S.U.A. vor face 
schimb de expoziții în special 
in domeniul medicinii și ai crea
ției tehnice.

Cele două părți au căzut de 
acord în principiu să se stabi
lească, pe bază de reciprocitate, 
comunicații aeriene directe în
tre S.U.A. șl Uniunea Sovietică.

In Uniunea Sovietică șl 
S.U.A. vor avea loc intîlnlri ami
cale între diferite echipe spor
tive.

Personalități franceze salută 
apropiata vizită 

a lui N. S. Hrușciov în Franța
PARIS 21. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Opinia pu
blică franceză manifestă un viu 
interes față de apropiata vizită 
a lui N. S. Hrușciov în Franța. 
Din inițiativa Asociației „Fran
ța—U.R.S.S.“, în seara de 20 no
iembrie a avut loc în sala „Mu
tualité“ din Paris o adunare „în 
jurul mesei rotunde“, în cadrul 
căreia a fost discutată problema 
apropiatei intîlnlri între N. S. 
Hrușciov și De Gaulle. La acea
stă adunare au participat repre
zentanți de vază ai cercurilor 
sociale șl politice din Franța.

Deschizînd adunarea, generalul 
Petit, președintele de onoare al 
Asociației „Franța—U.R.S.S.“, a 
subliniat marea Importanță a 
întîlnlril dintre conducătorii 
U.R.S.S. și Franței.

Deputatul Raymond Schmitt- 
lein, fost ministru, a declarat în 
cursul acestei adunări, că „ne 
putem aștepta la rezultate foar
te importante“ de pe urma întîl- 
nlrli dintre N. S. Hrușciov și 
De Gaulle, atît din punct de ve
dere al îmbunătățirii relațiilor 
dintre Franța șl U.R.S.S., cît șl 
din punct de vedere al slăbirii 
încordării internaționale.

Avocatul Etienne Nouveau, 
fostul reprezentant al mișcării 

Ceea ce vedeți că fac cel din fotografie se cheamă „sport" în 
lumea capitalului. Despre această gală de „catch“ care a avut 
loc la Paris lată ce relatează o agenție vest-europeană: Rou- 
geau, campion al lumii la catch se afla în fața adversarului său 
.omul cu mască". După lovituri cu pumnul au început să se 

sugrume reciproc. După 14 minute poliția a trebuit să inter
vină pentru a-1 despărți pe luptători, inclusiv arbitrul. Rou-
geau avea fața însîngerată, ad vșrsarul, zăcea întins pe podea 

iar arbitrul a fost scos afară pe targă.

A

Directorii unor ziare 
italiene 

sînt pentru o întîlnire 
a ziariștilor Est-Vest
ROMA 21. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Ziarul
„L'Unita“ publică declarațiile 
unor directori de ziare italiene 
în care aceștia se pronunță pen- 
tru convocarea unei întâlniri Est- 
Vest a ziariștilor.

Salutând ideea unei întâlniri 
Est-Vest a ziariștilor, Mario Mel- 
loni, directorul ziarelor „Paese“ 
și „Paese Sera“, consideră că 
„niciodată ca acum nu a avut 
o importanță mai mare contac
tele între oameni — de la cei 
simpli pînă la șefii de guverne. 
Întrucît astfel de contacte se 
înmulțesc în lumea întreagă, iar 
urmările lor binefăcătoare de
pind în mare măsură de felul 
cum ziariștii le relatează, con
sider că este nimerit ca ziariști 
din Răsărit și Apus să se întâl
nească cît mai curînd, să încerce 
să devină prieteni. Astfel, ei 
vor înțelege mai bine misiunea 
lor profesională“.

Răspunzînd unor ziariști bur
ghezi care „se tem“ că prezența 
ziariștilor din țările socialiste la 
o astfel de întâlnire „ar influen
ța concepțiile celor din occi
dent“, Gaetano Baldaci, directo
rul ziarului „II Giorno“ din 
Milano, scrie că „un astfel de 
mod de a gîndi denotă o men
talitate înapoiată, filistină. Există 
însă și un alt exemplu, valabil 
pentru toți, acela al canonicului 
Kirk din Dijon care l-a invitat 
pe Hrușciov să viziteze Dijonul 
cu prilejul vizitei pe care o va 
face în Franța. Oare în această 
atmosferă nouă să fim noi cei 
mai „conformiști“ și cei mai îna- 
poiați ? Iată de ce consider o 
întîlnire Est-Vest a ziariștilor nu 
numai folositoare dar și nece
sară“.

în sprijinul inițiativei unei în
tâlniri a ziariștilor din Răsărit 
și Apus s-au pronunțat și Arrigo 
Benedetti, directorul ziarului 
„Espresso“, Santi Saverino, di
rectorul ziarului „Giornale d'I- 
talia“, precum și numeroși zia
riști italieni de la diferite ziare 
din capitală și din provincie.

de rezistență în Adunarea con
sultativă a Franței, a condamnat 
cu hotărîre politica acelor forțe 
din Franța care urmînd politica 
„războiului rece“, încearcă să 
învenineze atmosfera în legătură 
cu apropiata vizită a lui N. S. 
Hrușciov în Franța.

Deputatul comunist Fernand 
Grenier, membru al C.C. al 
P.C.F., a amintit că pînă în pre
zent consiliile municipale din 
aproape 30 de orașe din Franța 
l-au invitat pe șeful guvernului 
sovietic să viziteze orașele lor. 
El a declarat că aceste invitați! 
reflectă adevăratele sentimente 
ale poporului francez.

La adunare au fost citite me
sajele trimise de scriitorul 
Sartre șj de Mendes-France, 
care nu au putut participa la 
această adunare. In declarația 
Iul Sartre se spune printre al
tele că întîlnirea dintre N. S. 
Hrușciov șl generalul De Gaulle 
„este expresia schimbării obiec
tive în relațiile internaționale“. 
In mesajul Iul Mendes-France se 
subliniază de asemenea impor
tanța contactelor personale din
tre conducătorii de stat șl se 
exprimă satisfacția în legătură 
cu apropiata vizită a lui N. S. 
Hrușciov în Franța.

La Mexico City s-a deschis Expoziția 
realizărilor U. R. S. S.

MEX1CO CITY 21 (Agerpres). 
— TASS transmite: in clădi
rea rectoratului național din 
Mexlco City s-a deschis la 21 
noiembrie Expoziția realizărilor 
Uniunii Sovietice în domeniu! 
științei, tehnicii șl culturii.

La deschiderea expoziției au 
participat Lopez Mateos, preșe
dintele Statelor Unite ale Mexi
cului, A. I. Mikolan, prlnrvlce- 
președinte al Consiliului de MiȘedința C.C.

BUDAPESTA 21 (Agerpres).— 
M.T.I. transmite: Ziarul „Neps- 
zabadsag“ publică în numărul 
său din 21 noiembrie următorul 
comunicat:

La 20 noiembrie 1959 a avut 
loc o ședință a Comitetului Cen
tral ,al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. Janos Kadar 
prim-secretar al Comitetului 
Central, a prezentat o expunere 
în legătură cu pregătirile în ve
derea Congresului P.M.S.U. șl 
alte probleme curente. Raportul 
său a fost aprobat în unanimi
tate.

Aniversare nereușită
Nu de mult s-a 

deschis la Ankara o 
expoziție consacrată 
celei de a 150-a ani
versări a „prieteniei“ 
turco-americane me
nite să prezinte în 
culori trandafirii do
minația americană în 
Turcia, să mai poto
lească starea de spi
rit anti-americană a 
turcilor. Presa turcă 
a fost nevoită să re
cunoască că expozi
ția nu a reușit să a- 
tragă un număr prea

mare de vizitatori. 
De ce ? Un loc în
semnat îl ocupă în 
expoziție colaborarea 
militară turco-ameri
cana, participarea co
mună la războiul a- 
gresiv din Coreea, la 
blocurile militare a- 
gresive. Or, în legă* 
tură cu aceasta cetă
țenii își amintesc că 
numai în ultimii 4 
ani militarii ameri
cani aflați în Turcia 
au înregistrat la ac
tivul lor 300 delicte

Lucrările 0. N. U.
Aprobarea unor 

rezoluții în problema 
încetării experiențelor 

nucleare , . 1

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Corespondență specială: După 
cum s-a mal anunțat, în dimi
neața zilei de 20 noiembrie a 
avut loc o ședință plenară a 
Adunării Generale a O.N.U. în 
cadrul căreia a fost aprobat în 
unanimitate proiectul de rezolu
ție adoptat de către Comitetul 
Poliție în legătură cu propunerile 
Uniunii Sovietice cu privire la 
dezarmarea generală șl totală.

In cadrul ședinței a luat cu’ 
vîntul V. V. Kuznețov, prim loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., șefu'l dele
gației sovietice.

Exprlmînd>u-șl convingerea că 
Adunarea Generală va aproba în 
unanimitate ca șl Comitetul nr. 
1 rezoluția cu privire la dezar
marea generală și totală, V. V. 
Kuznețov a subliniat că această 
unanimitate într-o problemă atît 
de serioasă a devenit posibilă 
datorită îmbunătățirii. considera
bile a situației internaționale.

V. V. Kuznețov a declarat 
însă că există încă forțe in
fluente care se vor strădui să 
împiedice înfăptuirea unor mă
suri reale de dezarmare generala 
șl totală.

După cum s a declarat în re
petate rînduri, Uniunea Sovie
tică propunînd dezarmarea gene
rală șl totală este gata să 
examineze șl să discute amenda
mente și completări la propune
rile sale, precum și alte propu
neri avînd drept scop soluționa
rea problemei dezarmării.

A luat .a,pol cuvlntul delegatul 
S.U.A. Lodge. Statele Unite, a 
spus el, speră că hotărîrea una
nimă în problema dezarmării ge

niștri al U.R.S.S., reprezentanții 
guvernului Mexicului, ai cercu
rilor de afaceri, oameni de cul
tură șl reprezentanți ai vieții 
publice din capitala Mexicului.

R. Sallnas Losano, ministrul 
Industriei și Comerțului al Me
xicului șl A. 1. Mikolan, prlm- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. au rostit 
cuvîntărl.al P.M.S.U.

Comitetul Central a discutat 
cererea președintelui Consiliu
lui Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, Istvan Dobi, 
de a fi primit în rîndurile 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar. Comitetul Central, 
ținind seama de activitatea 
combativă, plină de devotament 
pe care tovarășul Istvan Dobi a 
desfășurat-o timp de mai multe 
decenii, de dragostea sa față de 
popor șl de marile servicii pe 
care le-a adus Republicii Popu
lare Ungare, a hotărît să .ac
cepte adeziunea sa, fără a face 
stagiul de candidat de partid.

penale grave printre 
care : 23 crime, 323 
violuri, 164 jefuiri de 
proprietari de maga. 
zine și șoferi, 1.212 
bătăi și acte de huli
ganism și că de 18 
ori a fost insultat 
drapelul de stat turc 
de către militarii a- 
mericani.

De, nu-i chiar așa 
de ușor să-i înșeli pe 
cei care simt pe spa
tele lor roadele unei 
asemenea „prietenii“.

V. S.

nerale și totale va constitui un 
pas istoric înainte. S.U.A. sînt 
gata să parcurgă lungul drum 
care trebuie parcurs pentru so
luționarea problemei dezarmării 
generale șl să depună înlceastă 
direcție tot atîtea eforturi ca și 
ceilalți.

★
NEW YORK 21 (Agerpres).

— După cum anunță agențiile 
de presă, la 21 noiembrie Adu
narea Generală 'a Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat cu 
78 de voturi, o rezoluție prezen
tată de japonia, Austria și Sue
dia prin care se cere celor trei 
puteri care dețin arme nucleare
— Anglia, Statele Unite și Uni
unea Sovietică — să ajungă la 
un acord grabnic în cadrul con
vorbirilor de la Geneva în ve
derea încetării definitive a ex
periențelor cu arme nucleare.

Tot la 21 noiembrie Adunarea 
Generală O.N.U. a adoptat cu 
59 de voturi o rezoluție prezen
tată de India șl alte 23 de țări 
afro-aslatlce în care Anglia, 
S.U.A. șl U.R.S.S. sînt chemate 
să mențină actuala suspendare 
a experiențelor nuclea're, iar ce
lelalte țări sînt chemate să re
nunțe la începerea unor astfel 
de experiențe. împotriva acestei 
rezoluții s-a înregistrat' un vot 
contra — al Franței, 20 de țări 
s-au abținut de la vot.

Premii O.N.U. pentru 
lucrări științifice 
dedicate luptei 

împotriva cancerului
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

în ședința din după-amiaza zilei 
de 20 noiembrie a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a fost aprobat 
cu majoritate de voturi proiec
tul de rezoluție al Irlandei cu 
privire la preîntîmplnarea răs
pândirii și mai largi a armei nu

— Despre
Chipul »urlzător al Sonlel 

Berg din Toronto, apărut în zia
re lingă tabela cu alfabetul rus, 
ne aduce la cunoștință că în 
școlile medii și superioare din 
Canada interesul pentru limba 
rusă a crescut considerabil de 
cînd U.R.S.S. a trimis in spațiile 
astrale sputnici și lunnici. Ulti
mul dintre aceștia ne-a trans
mis nouă, pămîntenilor, imaginea 
reversului Lunii, complet necu
noscută pînă astăzi. Peste tot în 
lume a crescut interesul pentru 
Uniunea Sovietică și mărețele 
ei succese, pentru țările socia
liste în care se făurește o orîn- 
duire menită să asigure ferici
rea tuturor oamenilor, care 
luptă activ pentru pace, dezar
mare generală și totală și un 
viitor senin pentru toate po
poarele lumii. Astăzi, cine ar 
mai avea curajul să facă să cir
cule pe seama U.R.S.S., țara so
cialismului victorios, asemenea 
legende ca cele pe care propa
ganda hitleristă sau cea vîndută 
lui Hitler le strecura în rîndul 
populațiilor țărilor ocupate de 
naziști cărora nu le putea par
veni decît cu foarte mare greu
tate adevărul despre Uniunea 
Sovietică ? Se fabricau pe vre
mea aceea povești despre Ru
sia ca un ținut locuit de sălba
tici care mănîncă sarmale lega
te cu sfoară, găini cu pene Cu 
tot, iar locuitorii orașelor și sa
telor s-ar culca înveliți cu una 
și aceeași plapumă enormă...

Și totuși, s-au găsit in zilele 
noastre urmași demni ai unor 
asemenea „subtili“ propagatori 
care nu vor măcar să țină sea
ma că de atunci s-a schimbat 
ceva în lume, conștiința oameni
lor a înregistrat progrese iar 
viața din ce în ce mai bună a 
popoarelor din puternicul lagăr 
socialist are ecou în toate col
țurile lumii.

Presimțind pericolul de a nu 
fi crezuți de oamenii în toată 
firea, fabricanții de basme în 
slujba compromisului „război 
rece" au apelat la copii. Sufle
tele lor candide mai cred po
veștile cu animale care vorbesc, 
cai zburători și balauri cu șapte 
capete. Folosindu-se de creduli
tatea copiilor, acești propaga
tori lipsiți de glorie le otrăvesc 
sufletele strecurîndu-le minciuni 
grosolane despre țările socialis
te și modul de viață al popoare
lor lor. In „Geografia pentru 
școlile medii", manual pentru 
clasa a V-a a școlilor elementa
re, scrisă de un oarecare Rug- 
geri, tipărită și răspîndită în Ita
lia de la mijlocul secolului XX 
(luați aminte 1), adică în zilele 
noastre, în epoca „sputnicilor“ 
și „lunicilor“, școlarii sînt infor
mați că „populația Rusiei este 
formată din mujici care se hră
nesc cu pesmeți. Locuințele lor 
sînt niște colibe sărmane, iar 
porcii stau la ei la un loc de 
cinste. In pădurile siberiene pu
ținii băștinași primitivi au un 
mod de viață sălbatic, asemă
nător cu animalele...". Manualul 
de geografie pentru clasa a 
IV-a tipărit de editura italiană 
„Faibri“ și intitulat „Cercetările 
mele" este la fel de „științific" 
întocmit și debitează inepții de 
data aceasta pe seama marelui 
popor chinez : „Acolo (în China 
n.r.) sînt mulți oameni, dar ei 
sînt lipsiți de inventivitate și ini
țiativă creatoare. Fatalismul 
chinezilor, bazat pe cultul stră
moșilor, ii împiedică să țină pa
sul cu contemporaneitatea. Pă
rinții - creștini își înconjoară 

cleare. Delegațiile celor nouă 
țări socialiste s-au abținut de. la 
vot deoarece acest proiect trece 
sub tăcere problema interzicerii 
stocării armei nucleare pe teri
torii străine, precum șl problema 
Interzicerii,șl distrugerii acestei, 
arme.

Adunarea Generală a ascultat 
de asemenea raportul Comitetu
lui pentru pregătirea conferinței 
în vederea revizuirii Cartei 
O.N.U. Cu majoritate de voturi 
(delegațiile celor nouă țări so
cialiste s au abținut de la vot) 
Adunarea Generală a adoptat o 
rezoluție în care a hotărît să 
mențină acest Comitet pentru ca 
acesta să prezinte Adunării Ge
nerale un raport cu recomandări 
pînă cel mal tîrziu la cea de-a 
16-a sesiune.

in încheierea ședinței Adu
narea Generală a adoptat, cu o 
majoritate covîrșitoare de voturi, 
o rezoluție cu privire 'la încu
rajarea cercetărilor științifice în 
domeniul bolilor canceroase. In 
favoarea rezoluției au votat 68 
de delegații. Delegațiile a 15 
țări în frunte cu Statele Unite 
s-au abținut de la vot. In legă
tură cu adoptarea rezoluției 
Adunarea Generală a hotârit să 
instituie premii ale Organizației 
Națiunilor Unite care vor fi 
acordate pentru cele mai remar
cabile lucrări de cercetări știin
țifice în domeniul luptei împo
triva bolilor canceroase.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Adunarea Generală O.N.U. a vo
tat din nou în unanimitate re
zoluția prin care Comitetul 
Politic a aprobat la . 20 noiem
brie menținerea comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare al cărei man
dat urma să expire Ia 31 decem
brie. Cu această rezoluție se în
cheie lucrările privitoare la de 
zarmare ale actualei sesiuni a 
Adunării Generale, care au în
ceput la 9 noiembrie.

manualele școlare
copiii cu grijă șl dragoste, chiar 
dacă copiii sînt slabi sau bol
navi... Dar în China pînă in zi
lele noastre părinții își aruncă 
copiii bolnavi ca hrană lupilor. 
Mare este mila domnului pentru 
cei care au părinți creștini“.

Plini de furie împotriva socia
lismului, confundînd dorința lor 
cu realitatea „profesorii" noștri 
(iertați expresia) au prezentat 
lucrurile așa cum probabil le-ar 
plăcea să fie. Și astfel, în țara 
în care bunăstarea populației 
îți sare în ochi de la o poștă, 
unde răsar ca prin minune străzi, 
bulevarde, orașe, regiuni noi, 
înfloritoare, unde cultura omului 
simplu de pe stradă este recu
noscută în întreaga lume, dom
nul Ruggeri vede oamenii 
hrănindu-se doar cu pesmeți, 
ducînd o viață de sălbatici...

Din tabloul 
societății 
burgheze

Mujicii au rămas doar în amin
tirea ceșlor mai în vîrstă, în 
tablourile din ■ muzee. Țăranul 
rus contemporan e puțin pro
babil să opteze pentru pesmeți 
chiar și la masa de dimineață 
pe care o preferă din 3-4 feluri 
de mîncare consistente in care 
cotletul de porc deține, într- 
adevăr, un rol însemnat (Mai 
știi, poate de aici a dedus dom
nul Ruggeri chestia cu porcii !). 
Marile construcții hidrotehnice 
realizate într-un timp record, 
oțelăriile șl uzinele moderne 
construite de marele popor chi
nez, uriașa creștere a producției 
industriale și agricole, stofele 
și mătăsurile fine, termosele 
nichelate și stilourile de foar
te bună calitate pe care le 
produce China populară sînt 
rodul muncii unor oameni 
„lipsiți de inventivitate, fataliști, 
care nu țin pasul cu contempo
raneitatea și-și dau copiii bol
navi ca hrană lupilor“.

Dar asemenea minciună fără 
cea mai mică urmă de decență 
nu este întîmplătoare în ma
nualele pentru școlile italie
ne. Ea are o strînsă legătură 
cu alte lucruri care li se bagă

înscenarea judiciară 
de la Düsseldorf

Instanța

DÜSSELDORF 21 (Agerpres). 
— Corespondentul TASS, B. Iu- 
rlnov, transmite : De două zile, 
în cadrul procesului de la Dü
sseldorf împotriva luptătorilor 
vestgermani, continuă audierea 
acuzaților. Declarațiile lor ră
sună ca acuzații la adresa acu
zatorilor. In declarația sa pas
torul Oberhof a arătat că acu
zațiile ce 1 s-au adus nu sînt 
sprijinite prin dovezi.

Oberhof a vorbit despre metode
le terorii polițienești folosite de 
guvernul de la Bonn față de lup
tătorii vestgermani pentru pace. 
Oberhof a amintit represiunile

MONTEVIDEO. La 20 noiem
brie a. c. Francisc Păcuraru mi
nistrul R.P.R. în Argentina, a- 
creditaț și în Uruguay a depus 
scrisorile de acreditare președin
telui Republicii Orientale Ueu- 
guay Martin R. E-.hegoyen.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare a avut loc o discuție 
cordială cu privire la relațiile 
dintre cele două țări, precum și 
la perspectivele lor de dezvol
tare

MOSCOVA. Tn numărul 11 al 
revistei .Inostrannaia literatura" 
a apărut în traducerea lui A. 
Lubo nuvela ..Oaie și ai săi“ de 
Epgen Barbu. In același număr 
este publicată poezia „Triumful 
poeziei" de Petre Solpmon.

PARIS. Potrivit datei'» Instl 
tutului național de statistică și 
cercetări economice. populația 
din regiunea Parisului inclusiv 
suburbiile aflale pe teritoriile de. 
partamentelor Se .a, Seine,

italiene —
pe gît copiilor. Cu aceeași se
ninătate cu care albul li se pre
zintă drept negru și negru se 
poate face alb. Socialismul nu 
le place „autorilor“ noștri. Dat 
să vedem ce le place. Intr-unui 
din manuale sint lăudați fățiș 
fasciștii care „au revoluționat" 
cică societatea italiană, cel 
de-al ll-lea război mondial care 
a costat atîta nenorocire ome
nirea pentru că... a „trezit lumea 
dintr-un somn lung“ și a fost „un 
pas în calea spre civilizație". In 
manualul „Kapra-Bongi" se po
vestește gingaș despre înrobirea 
Libiei de către fasciștii italieni, 
despre expansiunea lui Musso- 
lini în Asia : „Libia dormea un 
somn de moarte pînă ce Italia 
nu a început să-i trezească 
amintirea despre mărețul ei tre
cut, pînă ce nu s-a simțit urma
șă a Romei antice. Italia a în
ceput să facă totul cu putință 
pentru a înapoia Africii de 
Nord fertilitatea pe care o avu
sese în timpul imperiului roman". 
Se știe cum s-au sfîrșit încercă
rile Iui Mussolini de a înapoia 
„mărețul trecut“ Libiei. „Dacă 
Europa vrea să trăiască — sfă
tuiește manualul - ea trebuie 
să-și continue expansiunea pe 
continentul negru". îndemnul fă
țiș spre rasism și expansiune 
colonială răsare mereu în aceste 
manuale. Cît de mult jignesc a- 
semenea remarci mîndria oame
nilor, demnitatea lor. „Oamenii 
de rasă galbenă se mulțumesc 
cu o existență modestă și mă
nîncă puțin".

Care va să zică, stimați domni 
autori de manuale școlare, 
vreți ca elevilor voștri să le pla
că războiul fascist, colonialismul, 
rasismul, așa cum vă plac vouă. 
Ce vă faceți însă că copiii a- 
ceștia pe care-i mințiți acum 
vor crește, sursele lor de infor
mare se vor lărgi și-și vor da 
seama ce, crunt i-ați înșelat, 
cum le-ați dat în loc de lumina 
învățăturii - întunericul ignoran
ței și dezinformării, în loc de 
știință - un mod de a gîndi pri
mitiv. In loc să-și amintească de 
voi cu duioșie ca de primii care 
le-ați călăuzit pașii spre cu
noaștere, vă vor uri din tot su
fletul.

S. VOINESCU

consultă „legea*...
(Desen de V, TIMOC)

polițienești întreprinse de guvern 
împotriva referendumului popu
lar din R.F.G. în legătură cu re- 
militarizarea. Președintele tribu
nalului l-a întrebat: „vă pro
nunțați pentru dezarmarea tu
turor țărilor ?“. „Da, a răspuns 
ferm Oberhof. Mă pronunț pen
tru dezarmarea tuturor țărilor 
și mă bucur din toată Inima de 
propunerea făcută de șeful gu
vernului sovietic, N. S. Hruș
ciov cu privire la dezarmarea 
generală“.

In același spirit a vorbit șl 
Erwin Eckert, membru al Con
siliului Mondial al Păcii.

Oise, Seine et Marne, se cifrea
ză în prezent Ia 8 150.000 oame
ni. Parisul numără 3.035 000 de 
locuitori.

REYKJAV1R. La 20 noiembrie, 
la ședința Consiliului de Stat a 
fost aprobată componenta noului 
guvern de coaliție Islandez for
mat din reprezentanți ai Parti
dului independentei (conservata') 
și Partidul social-democrat.

VARȘOVIA. După cum trans
mite agenția P.A.P . la 20 no
iembrie a avut loc ședința Co
misiei Seimului Republicii Popu
lare Polone pentru afaceiile ex 
terne O. Dluski. deputat în 
Seini, a expus proiectul de re
zoluție al Seimului ca răspuns 
la Apelul Sovietului Suprem <al 
U R.S.S adresat parlamentelor 
tțuturor țărilor lumi' în problema 
dezarmării generale Comisia a 
adoptat în unanimitate proiectul 
de rezoluție.
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