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Răspunsuri însuflețite
la chemarea

tinerilor craioveni
32.000 kg. fier vechi

în pag. 2-a 1
PJW.R. — organizatorul șl 

conducătorul operei de con
struire a socialismului în 
R.P.R. Sarcinile organizați
ilor U.T.M. pentru mobiliza
rea tineretului la construcția 
socialistă.

(Lecția lf-a, partea 11-a)

în pag. 3-a:
Tineretul bulgar salută In- 

tîlnirea baicano-adrlatlcă de 
la București.

Pentru a participa la lucrările Congresului

Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Partidului Muncitoresc Romîn 
a plecat la Budapesta

Adunarea festiva consacrata 
celei de-a 15-a aniversari 

a eliberării Albaniei 
de sub jugul fascist

Brigada noastră de 
ntuncă patriotică a 
fost înființată în lu
na Iulie. Deși „tînă- 
ră“, brigada se poate 
mîndrl cu realizări 
Importante. De pildă, 
în ceea ce privește 
fierul vechi noi am 
predat în cinstea zi
lei de 23 August 63 
tone fler vechi. Do. 
rind să întîmpinăm 
ziua de 30 Decern- 
urle, ziua proclamă
rii scumpei noastre 
Republici Populare 
Romîne cu noi reali
zări în activitatea 
de muncă patriotică, 
răspunzînd chemării 
brigăzilor utemlste de 
muncă patriotică din 
orașul Cralova, noi 
ne luăm următoarele 
angajamente:

— Pentru înfrumu-

sețarea parcului uzi
nei care începe chiar 
din spatele secției 
noastre, brigada va 
efectua un număr de 
650 ore muncă pa
triotică la plantarea 
de pomi șl organiza, 
rea aleilor.

— In această pe
rioadă vom lucra șl 
la șantierul tlneretu. 
Iul din oraș, la asa
narea lacului Proda- 
na. La acest șantier 
vom organiza 
șlrl.

— Folosind 
rlența căpătată 
acum, ne angajăm să 
colectăm șl să pre
dăm pentru a fl tri
misă oțelăriilor o 

32 tone 
Aceasta 
flecare 

brigadă

2 le-

expe- 
pînă

cantitate de 
fier vechi, 
înseamnă că 
Unăr din

trebuie să adune cîte 
1.000 kg. fler vechi.

Pentru întărirea 
vieții de colectiv în 
brigadă vom parti
cipa împreună la 
spectacolul de teatru 
„Toboșara“ șl la fil
mul „Soarta unul 
om“, care sînt anun
țate în orașul nostru. 
Pînă la 30 Decembrie, 
17 tovarăși se vor 

pregăti pentru con
cursul „Iubiți cartea“ 
iar întreaga brigadă 
va învăța 2 cîntece 
patriotice.

In numele brigăzii 
utemlste de muncă 
patriotică de la sec
ția forjă a Fabricii de 
rulmenți Bîrlad,

GHEORGHE 
SIMINICA 

responsabilul 
brigăzii

Vom întări puternic 
colectivul brigăzii
Brigada noastră a obținut 

rezultate bune in activitatea 
ei. Totuși noi nu sîntem mul
țumiți cu rezultatele obținute 
pinâ acum. In ultimul timp 
mai ales n-am mai întreprins 
nimic. Credeam că odată cu 
sosirea iernii ne vom restrin- 
ge și mai mult activitatea. 
Luînd insă cunoștință de che
marea tinerilor din orașul Cra- 
iova și analizind posibilitățile 
ce le avem pentru a intimpi- 
na ziua de 30 Decembrie, 
ziua proclamării Republicii 
Populare Romine cu noi suc
cese in munca patriotică, am 
hotărit să realizăm 
rele :
- Vom efectua 

muncă voluntară la 
țiile din imprejurimi - Calea 
Griviței și Cartierul Domeni - 
ajungind ca toți tinerii din 
brigadă să efectueze cite 100 
ore, pentru a putea deveni 
purtători ai insignei de bri
gadier al muncii patriotice.
- Vom colecte și preda 

6.000 kg. fier vechi. Această 
acțiune o vom desfășura sub 
lozinca „Fiecare brigadier să 
colecteze cel puțin 100 kg. 
fier vechi“.
- Vom curăța și stivui circa 

4.000 cărămizi rezultate din 
demolarea clădirii din incin
ta fabricii in locul căreia se 
construiește un laborator nou.
- In vederea desfășurării 

unei activități educative in 
cadrul brigăzii vom vizita in 
colectiv Muzeul de Istorie a 
Partidului, Muzeul de istorie 
a orașului București.

- Vom invăța 3 cîntece 
revoluționare.
- Vom participa la confe

rințele despre istoria artei 
ce se țin la Muzeul de artă 
al R.P.R.

BRIGADA UTEMISTA DE 
MUNCĂ PATRIOTICA DE 
LA FABRICA „TEXTILA“- 

GRIVIȚA

următoa-

1750 ore 
construe-

Vineri seara a plecat spre Budapesta delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn care va participa la lucrările celui de-al 
VlI-lea Congres al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

Din delegație fac parte tovarășii Emil Bodnăraș, membru 
în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., Isac Martin, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional 
Timișoara al PJV1.R.

La plecare, în Gara de Nord, membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Leonte 
Răutu, Vladimir Gheorghiu, Popa Gherasim, membri al C.C. al 
P.M.R., miniștri, activiști de partid.

Au fost 
Ungare la 
Ungare.

de față însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. 
București J. Gyorgy, și membri ai ambasadei R. P.

Cu ptansai! anual
îndeipSinat

Din întreaga țară continuă să 
sosească vești prin care noi co
lective de muncă din întreprin
derile industriale anunță îndepli
nirea înainte de termen a planu
lui anual de producție.

• La 27 noiembrie siderur- 
giștii uzinelor „Oțelul Roșu“ și-au 
îndeplinit planul anual al pro
ducției globale. Acest succes se 
datorește măsurilor luate pentru 
sporirea productivității muncii 
și utilizării mai complete a ca
pacității de producție a cuptoa
relor Martin, a liniilor de lami
nare și a altor utilaje.

De la începutul anului, la 
aceste uzine au fost obținute pe 
seama reducerii prețului de cost 
al fiecărei tone de metal și a 
micșorării consumurilor specifice, 
economii în valoare d&- piste 
4.500.000 lei.

• Colectivul uzinei chimice 
,J) Mai" din Capitală și-a înde-

(Agerpres)

producție pe 
zile înainte de 
seamă la obți-

După lăsarea lucrului, tinerii din brigada de muncă patriotică 
condusă de Marin Stancu din secția 1 vagoane a Atelierelor C.F.R.- 
„Grivița Roșie'* — pe care îi vedeți în fotografie — s-au adunat 
pentru a discuta posibilitățile pe care le au de a contribui într-o 
măsură și mai mare la acțiunile de muncă patriotică ca răspuns 
la chemarea tinerilor craioveni.

Pentru a da un nou avînt muncii patriotice, tinerii din această 
brigadă, purtători ai insignei de brigadier, și-au propus ca pînă la 
30 Decembrie să efectueze încă 800 ore muncă patriotică. Pentru 
Continua înfrumusețare a întreprinderii lor, tinerii de aici și-au 
propus să efectueze 300 gropi pentru plantarea pomilor.

în dorința de a contribui la sporirea producției de oțel necesar 
industriei noastre socialiste, tinerii s-au angajat de asemenea să 
strîngă și să trimită oțelurilor de la Combinatul Metalurgic Reșița 
40.000 kg. fier vechi. în plus, vor preda propriei lor oțelării alte 
10.000 kg. fier vechi.

Foto : P. PAVEL

Noi blocuri 
în construcție 

în Valea Jiului

Vulcan, 
locuințe 
Tot aici 
complex

500 expoziții agricole 
în întreaga tară

La Medgidia și Tulcea s au 
deschis recent expoziții agricole 
raionale infățișînd succesele sec
torului ugricol socialist obținute 
în acest an. Datorită colectivi
zării agriculturii și creșterii par
cului de tractoare și mașini a- 
gricole, semănatul și recoltatul 
s-au efectuat în aceste raioane în 
întregime mecanizat. iar prăși- 
tul in proporție de 83 la sulă. 
Aceasta a făcut posibilă aplica
rea unei agrotehnici înaintate, 
producțiile medii la principalele 
culturi cerealiere crescînd de 
peste două ori în comparație cu 
cele din trecut. Gospodării co
lective ca acelea din Palazul 
Mare, Mihail Kogălniceanu și 
Veterana au obținut in acest an 
producții medii între 1.485 și 
1.955 kg. grîu la hectar. Multe, 
gospodării agricole colective prin
tre care acelea din lirgușor, Ni
colae Bălcescu și Gorbu de Jos, 
datorită dezvoltării lor multila
terale și îndeosebi extinderii ce
lor mai rentabile ramuri. sînt 
astăzi milionare. Au crescut mult 
și veniturile personale ale colec- 
h viștilor.

în întreaga țară au fost des
chise circa 500 de asemenea ex
poziții regionale, raionale și co
munale, oglindind succesele obți
nute in transformarea socialistă 
a agriculturii, precum și expe
riența unităților agricole fruntașe 
și a celor mai buni cultivatori. 
In multe localități, cu prilejul 
inaugurării expozițiilor au fost 
organizate serbări populare, tir-

guri, vizionări de filme cuguri, vizionări de filme cu su
biecte din agricultură, conferințe 
despre metodele agrotehnice îna
intate.

Expozițiile agricole deschise 
anul acesta au fost vizitate de 
peste 1.200.000 de oameni ai 
muncii.

Aținerii din bazinul carbonifer 
Valea Jiului au primit în folosin
ță anul acesta încă 600 de apar
tamente confortabile. La 
bunăoară, s-au mutat în 
noi peste 100 de mineri, 
a fost terminat și noul
hidrotehnic pentru alimentarea 
cu apă potabilă a orașului.

In prezent la Lupenl, Petrlla 
șl în alte localități din Valea 
Jiului sînt în curs de construc
ție noi blocuri cu un număr de 
456 de apartamente. De aseme
nea este în construcție și o sală 
de spectacole cu o capacitate de 
peste 400 locuri pentru minerii 
din Lonea.

(Agerpres)

plinit planul de 
acest an cu 40 de 
termen. Un rol de 
nerea acestui succes l-a avut buna 
organizare a muncii, în special 
lucrul în brigăzi. Muncitorii în
treprinderii au dat în această pe
rioadă peste planul anual mai 
mult de 1.000 tone de diverse 
produse pentru combaterea dău
nătorilor din culturile agricole, 
precum și bunuri de Larg consum 
în valoare de peste 2 milioane 
lei.

• La mijlocul acestei săptă- 
mini au realizat planul anual și 
sondorii Trustului de foraj Moi- 
nești. Datorită folosirii forajului 
cu turbina, sondorii moldoveni 
au săpat peste plan 20 de son
de. Prin reducerea prețului de 

realizat economii 
în valoare de

cost ei au 
suplimentare 
4.705.000 lei.

(Agerpres)

(Agerpres)

Utemista Apostol Elena, frun
tașă în muncă Io secția kett a 
Fabricii . . - .de ciorapi „Pavel 

Tcacenco".

Foto : S. VIOREL

Prezidiul adunării festive

Vineri după-amiază, In sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală a 
avut loc adunarea festivă con
sacrată celei de-a 15-a aniver
sări a eliberării Albaniei de sub 
jugul fascist.

La adunare au luat parte to
varășii Gheorghe Apostol, Con
stantin Pîrvulescu, general de 
armată Leontin Sălăjan, Ale
xandru Bîrlădeanu, Avram Bu- 
naciu, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai guvernului și ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, condu
cători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, munci
tori fruntași din întreprinderile 
Capitalei, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri supe
riori ai forțelor noastre armate, 
activiști de partid, de stat și ai 
organizațiilor oamenilor muncii, 
ziariști romini și corespondenți 
ai presei străine.

Au luat parte Hasan 
ko, ambasadorul R. P. 
la București, șefii unor 
diplomatice acreditați
noastră și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. P. Romîne și R. P. 
Albania.

Alimer- 
Albania 
misiuni 
în țara

1

lată în fotografie trei buni prieteni de la Grădiniță de copii nr. 7 din Oradea.

Foto: P. POPESCU

DESPRE ORIZONTUL
STUDENTULUI

Foto : AGERPRES

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Dumitru Diaconescu, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al Capita
lei.

Despre cea de-a 15-a aniver
sare a eliberării Albaniei de sub 
jugul fascist a vorbit tov. Ion 
Cozma, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul Agriculturii și 
Silviculturii.

A luat apoi cuvîntul Hasan 
Alimerko, ambasadorul R. P. 
Albania la București.

Cuvîntăriie au fost subliniate 
cu îndelungi aplauze. Partici- 
panții la adunare au manifestat 
călduros pentru prietenia și co
laborarea frățească romîno-al- 
baneză, pentru unitatea de

nezdruncinat a puternicului la
găr al socialismului, in frunte 
cu Uniunea Sovietică, pentru 
pace în lumea întreagă.

Ansamblul de cîntece și dan
suri al Sfatului Popular al Ca
pitalei și soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet ai R. P. Romîne 
au interpretat apoi un program 
artistic festiv.

(Agerpres)

Citiți în pag. 3-a 

CUVINTÄRILE ROSTITE 
LA ADUNAREA 

FESTIVA

DIN W SI MIMA
TINERETULUI

Au economisit 136.306 dm. 
pielepatrați

Cînd intri în secția de croit 
fețe pentru bocanci a Fabricii 
„Tudor Vladimirescu** din Pi
tești, privirea îți este atrasă in
voluntar de steagul triunghiular 
de mătase roșie pe care scrie cu 
litere aurii : „Brigadă de eco
nomii fruntașă pe oraș !**.

Colectivul celor 10 tineri din 
brigadă în majoritate utemiști în 
frunte cu Berechet Alexandru, 
Pătru Aristide, Nanu Alexandru 
și alții, folosind pentru croitul 
pielii metoda lui Nicolae Militam

a economisit pînă în prezent 
136.306 dm. patrați piele ceea ce 
înseamnă circa 5452 perechi pen
tru bocanci. Tinerii s-au angajat 
ca pînă la sfirșitul anului să 
realizeze însemnate economii de 
piele și să execute totodată cro
ieli de bună calitate.

VARAȘCANU NICOLAE 
croitor

Un nou cerc 
științific 

studențesc
De curînd la Universitatea 

,A1. I. Cuza“ din Iași (Facultâ- 
ea de filologie-istorie-filozofie)

»>■ ' >
tea de filologie-istorie-filozofie) 
s-a înființat un nou cerc știin
țific — cercul de folclor literar. 
In Istoria universității Ieșene 
pentru prima dată ia naștere un 
cerc de acest fel, care-și propune 
să tratez« unele probleme de 
specialitate în mod științific, 
marxist

La ședința de deschidere a 
participat un număr mare de 
studenți din toți anii. Membrii 
cercului și-au propus să facă cî- 
teva anchete folclorice colective 
în Moldova, să culeagă cu a- 
ceste ocazii alte comori populare 
orale.

B. CRĂCIUN. 
student

Prietenii 
artelor

Membrii cercului „Prieteni 
al filmului” de la întreprin
derea „Victoria socialistă" 
din Capitală s-au întîlnit zi
lele acestea cu actorul șl re
gizorul Ion Lucian. El le-a 
vorbit despre realizarea fil
mului artistic „D-ale carna
valului" și despre rolurile In
terpretate în alte filme. In- 
tîlniri asemănătoare organi
zate de cercurile de prieteni 
ai artelor din întreprinderile 
Capitalei au mal avut loc la 
Uzinele „Mao Țze-dun" cu 
compozitorii Pascal Bentoiu 
și Radu Paladi, la „Electro- 
aparataj” cu tînărul artist 
Florin Piersic, la întreprinde
rea Tehnica-Tricotaje cu 
compozitorul Florentin Del- 
mar etc.

(Agerpres)

Ocrotitorii naturii
Regiunea Hunedoara este bo

gată in plante și animale rare. 
In regiune funcționează un con
siliu regional special, in scopul 
ocrotirii monumentelor naturii. 
Mobilizați de organizațiile de 
bază U.T.M. tinerii și pionierii 
contribuie prin acțiunile lor la 
îngrijirea monumentelor naturii.

Pentru locuitorii din Simeria 
sau Deva a devenit un tablou 
obișnuit să vadă grupuri de ti
neri la întreținerea pădurilor

sau instalînd cuibare artificial» 
în scopul proteguirii păsărilor, 

învecinate 
ajutat la 

în jurul

Tinerii din satele 
masivului Paring au 
construirea gardurilor 
rezervațiilor naturale. Ei au tăiat 
poteci prin locuri inaccesibile. 
In zilele de iarnă, cînd omătul 
acoperă munții, tinerii transportă 
în locuri speciale hrana nece
sară animalelor.

M. PANA 
corespondent voluntar

Unitatea științei este reală, in
terdependența ramurilor ei este 
vădită. Fiecare ramură a științei 
este în funcție de dezvoltarea ce
lorlalte ramuri. Astăzi, interde
pendența între diferitele ramuri 
ale științelor apare tot mai ma
nifestă și vădește unitatea adîn- 
că a științei. Ramificarea ei este 
un produs necesar, însă secundar, 
metodologic, rezultat al îmbogă
țirii tezaurului nostru de cunoș 
tințe, care nu poate însă să im
pieteze asupra unității ei. Din 
motive practice se impune spe
cializarea. Specializarea, utilă și 
inevitabilă, înțeleasă mecanicist 
poate primejdui unitatea gîn- 
dirii științifice, care trebuie 
păstrată pentru menținerea 
unei perspective cît mai largi, 
fără de care orice muncă științi
fică este în pericol să ajungă un 
simplu tehnicism.

Acest impas, nu poate să fie

Prof. univ. dr. Valeriu Bologa

ocolit decît printr-un nou enci
clopedism adoptat împrejurărilor 
actuale. El este necesar și în a- 
celași timp posibil.

Se va pune întrebarea dacă 
creierul unui om normal suportă 
multilateralitatea enciclopedică ? 
Fără îndoială că da, dacă se ține 
seama că noul enciclopedism nu 
trebuie să fie sumativ, cuprin- 
zînd o puzderie de fapte și amă
nunte, ci sintetic, urmărind linii 
evolutive largi.

Specialistul și enciclopedistul, 
adică analiticianul și sinteticianui 
sînt deopotrivă necesari și utili 
progresului științific, se întregesc 
și ge ajută reciproc în munca lor. 
Enciclopedistul nu trebuie să 
înlocuiască, ci să cuprindă știința 
specializată, nu este voie qa el

tre-să fie superficial și vag, ci 
buie să tindă spre organizarea, 
clasificarea și integrarea cunoș
tințelor.

Ca profesor în învățămîntul 
superior, am căutat să-mi formez 
o părere dacă studentul mani
festă dorința de a privi din- 

Mă 
nu- 
in- 
am

?>

colo de specialitatea sa. 
bucur că pot constata că un 
măr considerabil de studenți 
tră în această categorie, dar 
rămas după multe analize 
sondări, cu convingerea că sînt și 
încă studenți care și-au îngustat 
sfera preocupărilor lor numai la 
însușirea specialității. Am discu. 
tat cu studenții de Ia filologie, 
istorie, lingvistică și m-am 
străduit să văd dacă au vreo 

despre marile probleme

de 
ale 
sedă 
igienă, 
putut să constat că unii dintre ei, 
deși aparțin acelei „Universität 
literarum“ care prin definiție în. 
seamnă o școală înaltă, cuprin
zătoare a tuturor cunoștințelor 
omenești, rămîn limitați în spe
cialitatea lor.

Trebuie să ne gîndim că tînă
rul de astăzi trebuie să se spe
cializeze într-o meserie și în ace
lași timp să căutăm o soluție pen
tru a-i oferi studentului, pornit 
pe căile specializării, acea plat
formă ridicată, pe care să se urce 
din timp în timp ca să poală 
arunca cîte o privire cuprinză
toare, ferindu-1 astfel de închis
tare. Această privire i-o dă în 
învățămîntul nostru socialist, fi-

actualitate ale biologiei, 
fizicii nucleare, dacă po. 

cunoștințe elementare de 
Spre uimirea mea am

( Continuar» in pag. 2-a)

Concertul dat de orchestra simfonlcâ 
a Filarmonicii de Stat „George Enescu“ 

în cinstea colectivului Fabricii de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej"

Muncitori, tehnicie
ni și ingineri ai Fa
bricii de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" 
s-au reîntîlnit miercuri 
de astă dată în 
rea sală a 
neului R. P.

ma-
A te-
Ro

mine. Concertul pre
zentat aici de Orche
stra simfonică a 
[armonicii de 
„George Enescu**
cinstea lor, a găsit 
mulți amatori în rîn- 
dul colectivului fa-

Fi- 
Stat 

în

bricii. Pentru acest 
concert Orchestra sim
fonică a Filarmonicii 
de Stat „George Ene- 
seu" a ales din reper
toriul său lucrări stră
lucite ale unor com
pozitori clasici și con
temporani, piese acce
sibile, de mare popu
laritate. Pentru audi
torii mai puțin ini- 
țiați in tainele mu
zicii, în programul 
de sală al concertu
lui a fost inclus, pe

lîngă prezentarea li
terară a pieselor in
terpretate un mic dic
ționar cuprinzînd ex
plicațiile unor 
țiuni muzicale _
bază. Concertul de 
miercuri secra face 
parte dintr-un bogat 
program al Filarmo
nicii de Stat „Geor
ge Enescu" destinat 
educației muzicale a 
unor cercuri tot mai 
largi de ogmeni ti 
muncii.

no' 
de
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Din 1949, cînd au luat ființa 
în țara noastră primele gospo
dării colective și pînă în pre
zent, în deceniul care a trecut, 
agricultura noastră a înfăptuit 
un foarte mare salt înainte spre 
socialism, în satele țării s-a 
produs o profundă revoluție. 
Uriașa muncă politică-educativă 
desfășurată de partid, sprijinul 
puternic material acordat de 
statul nostru. înfăptuirea măsu
rilor incluse în cele două pla
nuri cincinale au făcut ca mi
lioane de țărani muncitori, con- 
vingindu-se de superioritatea a- 
gricuiturii socialiste, să pășea
scă pe drumul colectivizării. 
Politica înțeleaptă a partidului 
care a indicat ca în procesul 
colectivizării să fie folosite for
me variate de cooperare în pro
ducție (asociații, intovărășiri 
ș a.), care să ușureze și să pre
gătească trecerea liber consim
ți lă a țăranilor muncitori spre 
forma superioară — gospodăria 
agricolă colectivă — este în
cununată de succes.

Convingîndu-se prin fapte, 
prin exemplul viu al unităților 
socialiste fruntașe că numai ma
rea gospodărie socialistă le 
poate asigura o viață de bună
stare. mase tot mai largi ale 
țărănimii muncitoare au pășit 
cu hotărire și încredere pe 
baza liberului consimțămînt pe 
calea arătată de partid. Țără
nimea s-a convins de justețea, 
înțelepciunea cuvîntului partidu
lui și îl urmează cu încredere. 
Suprafața sectorului socialist, a- 
tît a celui de stat cît și a celui 
cooperatist, reprezintă astăzi 
peste 70 la sută din suprafața 
arabilă a țării și cuprinde peste 
70 la sută din numărul total al 
gospodăriilor țărănești.

Aceasta este expresia înfăp
tuirii victorioase a politicii par
tidului la sate, expresia juste
ței depline a acestei politici.

Țărănimea care a pășit pe 
calea socialismului reprezintă o 
țărănime nouă, liberă de orice 
formă de exploatare, care-și 
duce activitatea de producție 
pe baza însușirii și folosirii teh
nicii moderne și se bucură de 
o viață jmbelșugată. Dînd do
vadă de energie și avînt în o- 
pera de făurire a vieții noi, ță
rănimea din sectorul socialist al 
agriculturii își aduce aportul la 
construcția socialistă din patria 
noastră. Rezultatele construcției 
socialiste la sate constituie o 
realizare de însemnătate istori
că, o adevărată revoluție, care 
a transformat din temelii reia, 
țiile social-economice la sate, 
întregul mod de trai al țărăni
mii, înfățișarea satelor.

Toete acestea au fost cu pu
tință datorită puternicului aju
tor politic și economic primit de 
țărănime din partea clasei mun
citoare, care și-a dovedit în 
mod strălucit capacitatea de 
a-și îndeplini rolul de forță con
ducătoare a societății și aliată 
de nădejde a țărănimii munci
toare.

Ca urmare a politicii partidu
lui de industrializare socialist- , 
de dezvoltare cu precădere a 
industriei grele, a fost făurită 
o puternică bază tehnică-mate- 
rială a socialismului la sate. A 
fost creată o industrie de trac
toare și mașini agricole, s-a 
creat, de asemenea, o industrie 
de îngrășăminte chimice nece
sare agriculturii. In 1939—1940, 
conform statisticilor oficiale de 
pe atunci, existau în agricultu
ra romînească 25.000 pluguri de 
lemn, o singură semănătoare la 
1.850 de gospodării țărănești, o 
grapă la 3 gospodării 1 în ce 
privește tractoarele, numărul 
acestora — aflate toate în mîi- 
nile moșierilor și chiaburilor— 
era în 1938 de 4.850 (conven
ționale). Actualmente, în tară 
funcționează 241 stațiuni de 
mașini și tractoare. Agricultura 
noastră dispune de peste 44.000 
de tractoare convenționale, 
ca 35 000 de semănători și 
tivatoare mecanice. 11.000 
combine pentru recoltarea 
realelor. 14.700 de batoze 
multe alte mașini agricole 
derne. Im 1960 agricultura noa
stră va dispune de un număr 
de 58.000 de tractoare conven
ționale.

Una din formele puternicului 
ajutor pe care țărănimea mun
citoare îl primește din partea 
clasei muncitoare și a statului 
democrat-popular este pregăti
rea și trimiterea la sate a nu
meroase cadre de agronomi, 
zootehniști, necesari ridicării 
continue a nivelului tehnic al 
agriculturii și productivității 
muncii agricole. In perioada 
1951—1957, de pildă, numărul 
total de specialiști în agricultu
ră a crescut de la 8.695 la 
24.437, din care cei cu studii 
superioare — de la 5.533 la 
12.297. Ca urmare a unei ase
menea creșteri, s-a ajuns ca la 
circa două comune să revină un 
inginer agronom, iar la circa 
trei comune, un inginer zoo
tehnist, în timp ce in 1935, la 
la circa 30 de comune revenea 
un singur inginer agronom.

Sprijinindu-se pe creșterea ba 
zei tehnice.materiale a agricul 
turii și pe creșterea • sectorului 
socialist, oamenii muncii din 
agricultură au obținut succese 
însemnate in lupta pentru lichi
darea stării de înapoiere și de
gradare a agriculturii, moșteni
tă de la regimul burghezo-mo- 
șieresc. In ansamblul ei, pro

cir- 
cul- 

de 
ce

si 
mo-

tineretului la construcția socialistă
ducția agricolă a depășit sim
țitor nivelul producției agricole 
din 1938, considerat a fi anul 
cu cea inai mare producție ob
ținută in Rornînia burghezo-mo- 
șierească. Producția totală 
cereale, de pildă, obținută
1957 a fost cu 3.025.800 de 
ne mai mare iată de cea 
1938.

Gospodăriile agricole sociali
ste și-au dovedit superioritatea 
fată de agricultura bazată pe 
proprietatea privată. Producțiile 
obținute de unitățile socialiste 
au fost mult trai mari față de 
cele ale gospodăriilor agricole 
individuale. Trebuie remarcat 
faptul că producția realizată în
1958 pe cap de colectivist care 
a lucrat efectiv e dublă față de 
cea care revenea pe caț de a- 
gricultor activ în 1938.

Succesele obținute pînă acum 
în construirea socialismului la 
sate în {ara noastră, lărgirea și 
consolidarea continuă a secto
rului socialist al agriculturii au 
făcut necesară lichidarea rămă
șițelor oricăror forme ale ex
ploatării omului de către om 
în agricultură. Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a adoptat la 
28 martie 1959 un decret, de în
semnătate istorică pentru tara 
noastră, prin care se interzice 
darea „în parte" sau în arendă 
a terenurilor agricole și orice 
altă formă de exploatare a mun
cii străine de către producătorii 
agricoli, trecindu-se astfel la 
desființarea rămășițelor oricăror 
forme de exploatare a omului 
de către om la sate.

Politica partidului de trans
formare socialistă a agriculturii 
rodește din plin în viața țără
nimii muncitoare. Drumețind 
de-a lungul și de-a latul patriei, 
prin satele trezite la o viață 
nouă rămii uimit. Aici a fost 
cîndva cătunul copilăriei tale 
cu bordeieni flămînzi, cu pela
gră, cu ogoare sterțe. Acum e 
un sat mîndru. cu case noi, cu 
dispensar și cămin cultural, cu 
ogoare fără haturi. Cutreieri sa
tele Dobrogei colectivizate și 
întîlnești holde bogate cum nu 
s-au mai pomenit nicicînd. Bel
șugul a izgonit sărăcia și prin
de rădăcini în bătătura gos
podarilor. Colectiviștii își clă
desc case noi, își cumpără mo
bilă, motociclete, radiouri. Din J_L---------3 j.n

de 
în 

to- 
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agriculturii sar- 
producției și a 

muncii, precum 
prețului de cost 

agricole. Așa 
plenara, oamenii

comuna dobrogeană pînă 
nordul Ardealului, la Bervenii 
colectiviștilor milionari, din 
Lenauheimul bănățean pînă la 
Negreștii lașului, pretutindeni 
satele și-au schimbat înfăți
șarea. Radioul, cinematograful, 
electricitatea au devenit lucruri 
obișnuite în satul romînesc.

In fața oamenilor muncii de 
la sate stau sarcina dezvoltării 
continue a sectorului socialist 
al agriculturii, sarcina conso
lidării economiice-organizatori- 

ce a unităților socialiste din 
agricultură.

Pentru continua înflorire a 
agriculturii noastre pe drumul 
socialismului, pentru' ridicarea 
continuă a nivelului de trai al 
maselor țărănimii și al între
gului nostru popor, plenara 
C.C. al P.M.R. din iulie 1959 
pune în fața 
cina creșterii 
productivității 
și a scăderii 
al produselor 
cum a arătat . 
muncii din agricultură trebuie 
să lupte mai perseverent pentru 
a da mai mult grîu, porumb, 
carne, lapte, mai multe mate
rii prime agricole pentru indus
tria alimentară și ușoară la un 
preț de cost cît mai scăzut.

Sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, tinere
tul muncitor de la sate, mobi
lizat de U.T.M., a adus și adu
ce o contribuție însemnată la 
înfăptuirea uriașelor transfor
mări ce se petrec în viața sate
lor noastre, la opera de trans
formare socialistă a agricultu
rii. Un număr însemnat de or
ganizații de bază ale U.T.M. 
de la sate, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, au reu
șit să convingă pe toți membrii 
lor să se încadreze în sectorul 
socialist al agriculturii. Nu
mai în primul trimestru al a- 
cestui an s-au înscris în gos
podării colective șl întovărășiri 
peste 166.000 de tineri. îndru
mate și sprijinite de organele 
de partid, organizațiile U.T.M. 
din satele unde nu sîtlt organi
zații de partid au muncit pen
tru crearea unul număr de a- 
proape 400 de gospodării agri
cole colective și întovărășiri a- 
gricole. Detașamentul tineri
lor tractoriști, care reprezintă 
80 la sută din numărul total al 
mecanizatorilor din S.M.T. și 
G.A.S., luptă cu avînt pentru 
sporirea producției agricole și 
transformarea socialistă a agri
culturii.

Organizațiile U.T.M. își aduc 
un aport însemnat la consoli
darea economică-organizatorică 
a gospodăriilor colective și a 
întovărășirilor agricole. In 
ceste unități activează | 
2.000 echipe de tineret 
dezvoltă la tineri spiritul i 
cii colective, dragostea și 
pentru avutul obștesc, pasiunea 
pentru aplicarea regulilor agro
tehnice înaintate. Membrii echi
pelor de tineret se străduiesc să 
execute la timpul optim lucră
rile, folosesc îngrășăminte, se 
străduiesc să cunoască bine ma
șinile agricole.

Tinerii de la sate au răspuns 
cu entuziasm și sarcinilor puse

I a- 
peste 
care 

mun- 
srija

(LECȚIA a ll-a)
de partid 
culturilor 
floarea-soarelui. 
gospodării colective sau de stat, 
organizațiile U.T.M. și-au asu
mat răspunderea de a 
creșterea animalelor, a 
a păsărilor, contribuind 
creșterea producției de 
lapte etc.

Sarcinile mari ce stau azi în 
fata agriculturii noastre cer 
din partea tineretului, a utemiș- 
tilor de la sate eforturi sporite. 
Organizațiile U.T.M., uterniștii 
de la sate trebuie să desfășoare 
o activitate susținută în masa 
tineretului pentru a con
tribui mai mult la dezvoltarea 
și întărirea sectorului socialist 
al agriculturii și la sporirea 
producției agricole. Trebuie dez
voltată dragostea tinerilor din 
unitățile socialiste ale agricul
turii fată de avutul obștesc — 
izvorul bunăstării lor. Trebuie 
întărită hotărîrea tinerilor co
lectiviști de a munci cu pasiune 
pentru continua dezvoltare a a- 
verii obștești, de a o apăra cu 
strășnicie fată de orice manifes
tări de risipă, fată de orice unel
tiri ale dușmanului de clasă. 
Trebuie mobilizați mai activ ti
nerii colectiviști la sporirea pro
ducției animale și vegetale. E 
necesar să crească aportul tine
retului la lucrările de hidroame
liorații, la lărgirea bazei fura
jere, la însilozarea furajelor. 
Organizațiile U.T.M. au datoria 
de a stimula mai puternic la 
tinerii de la sate interesul și pa
siunea pentru 
cît mai bogate 
zootehnice.

Uterniștii de 
să lupte cu ardoare, cu pasiu
ne pentru dezvoltarea și întări
rea continuă a sectorului socia
list ai agriculturii, pentru ca 
viata nouă, socialistă să înflo
rească mereu mai deplin în 
fele patriei.

privind extinderea 
de sfeclă de zahăr, de 

In numeroase

patrona 
porcilor, 
astfel la 

carne,

acumularea de 
cunoștințe agro-

la sate trebuie

sa-

Obiectivul 
fundamental 

al politicii partidului — 
ridicarea nivelului 

de trai 
al oamenilor muncii

maselor 
efortu-

reflectă 
economică

an. 
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din 
sa- 
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Reconstrucția socialistă a e- 
conomiei naționale prin indus
trializarea socialistă a țării și 
prin colectivizarea agriculturii 
nu sînt un scop . în sine, ci un 
mijloc pentru ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii. 
Grija față de nevoile 
muncitoare, îndreptarea 
rilor spre îmbunătățirea traiului 
lor s-au reflectat și se 
în întreaga politică 
a partidului.

Ca rezultat nemijlocit al dez
voltării țării noastre pe drumul 
socialismului, s-au îmbunătățit 
necontenit în anii revoluției so
cialiste condițiile de trai ale oa
menilor muncii.

Salariul nominal al oameni
lor muncii a crescut an de

Prin ansamblul de măsuri 
plenarei CC. al P.M.R. 
13—14 iulie a.c. (majorarea 
lariilor tarifare ale tuturor 
tegoriilor de salariați, scutiri și 
reduceri de impozit pe salarii, 
îmbunătățirea regimului de 
pensii, noua reducere de pre
turi), sporul net de venituri ale 
oamenilor muncii va fi de 4,7 
miliarde de lei anual.

Salariul real al muncitorilor, 
tehnicienilor, funcționarilor va 
fi pe întreg anul 1959 cu peste 
30 la sută mai mare față de 
1955, realizîndu-se astfel cu un 
an mai devreme sarcina trasată 
de Congresul al II-lea al parti
dului cu privire la creșterea sa
lariilor reale.

în anii regimului democrat- 
popular au crescut și veniturile 
reale ale țărănimii, atît cele 
realizate în sectorul socialist al 
agriculturii, cît și cele obținute 
în gospodăriile țărănești indivi
duale. In 1958 încasările țărani
lor provenind din vînzarea pro
duselor agricole către unitățile 
de stat și cooperatiste au cres
cut de aproape 4 ori 
anul 1950.

Datorită dezvoltării 
economii naționale și 
continue a veniturilor oamenilor 
muncii, în anii regimului demo
crat-popular a crescut simțitor 
consumul alimentar, de îmbră
căminte și încălțăminte al fa
miliilor de muncitori și țărani. 
Astfel, în 1958 consumul de ali
mente al familiilor de muncitori 
din industrie a crescut față de 
1950 de 1,6 ori la pîine, 3,3 ori 
la grăsimi, 2,4 ori la carne, 2,8 
ori la zahăr, 1,3 ori la lapte, 
4.7 ori la unt, 2,1 ori la ouă 
etc.

Partidul și guvernul nostru se 
preocupă în permanență de asi
gurarea unor cît mai bune con
diții de locuit oamenilor muncii. 
Noi și noi șantiere de construc
ții de locuințe se deschid 
toate colțurile țării.

O importantă deosebită 
creșterea nivelului de trai 

fată de

întregii 
sporirii

în

în 
al 

oamenilor muncii o au cheltuie
lile social-culturale pe care le 
efectuează statul nostru demo-

crat-popular. An de an se chel
tuiesc sume din ce în ce mai 
mari pentru dezvoltarea învăță
mîntului, culturii, ocrotirii sănă
tății, sportului, odihnei etc.

Din cheltuielile social-cultu- 
rale ale statului revin în medie 
pentru fiecare familie de mun
citor peste 3.000 de lei pe an, 
sumă pe care, deși muncitorul 
n-o primește în mînă, se resim
te în mod pozitiv în viata de 
toate zilele a familiei sale.

In anii puterii populare s-au 
creat condiții deosebite pentru 
odihna oamenilor muncii de 
la orașe și sate. In 1958 au fost 
trimiși la odihnă 325.000 de 
oameni ai muncii, față de circa 
192.000 trimiși în 1950. Numărul 
total al persoanelor trimise la 
odihnă și la cură în sanatorii 
balneo-climaterice, în colonii și 
tabere pentru copii a fost de 
peste 500.000 în 1958.

împreună cu întregul nostru 
popor muncitor, tineretul nostru 
se bucură de condiții de viață 
mereu mai bune. Tineretului i 
s-au creat condiții de muncă 
dintre cele mai bune, condiții 
minunate de odihnă, cele mai 
largi posibilități de practicare 
a sportului. Fiii oamenilor mun
cii au larg 'deschise porțile șco
lilor de toate gradele, au asi
gurate toate condițiile însușirii 
tuturor comorilor culturii, știin
ței și tehnicii.

Partidul nostru a arătat în
totdeauna limpede oamenilor 
muncii că, pentru a se putea 
înainta necontenit spre noi rea
lizări in ridicarea nivelului de 
trai, trebuie să fie obținute pro
duse industriale și agricole din 
ce în ce mai multe, mai ieftine 
și de mai bună calitate. „Impor
tanta principală pentru ridicarea 
nivelului de trai — a arătat to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — o are lupta pentru creș
terea continuă a productivității 
muncii, scăderea prețului de 
cost, îmbunătățirea calității pro
duselor“.

Fiecare nou succes pe tărî- 
mul dezvoltării economiei na
ționale, fiecare nouă victorie pe 
frontul industrializării țării, ca 
și fiecare progres pe drumul 
colectivizării agriculturii va re
prezenta astfel un nou progres 
în făurirea unei vieți mai bune, 
mai îmbelșugate și mai culte 
a întregului popor muncilor.

Revoluția socialistă ce se 
desfășoară în țara noastră cu
prinde in sine, ca o parte inte
grantă, și revoluția culturală. 
Dictatura proletariatului asigu
ră maselor de oameni ai mun
cii, condamnați în regimul ca
pitalist la ignoranță și incultu
ră, cele mai largi posibilități de 
culturalizare, de însușire a co
morilor științei și culturii.

Ca urmare a politicii înțelep
te a partidului și pe baza mari
lor realizări obținute în dome
niul politic și economic, cei 15 
ani care au trecut de la elibe
rarea țării au marcat un avînt 
fără precedent în toate ramurile 
culturii noastre, o ridicare con
siderabilă, de neînchipuit în tre
cut, a nivelului de cultură al 
maselor.

Analfabetismul — plagă ruși
noasă a trecutului — a fost li
chidat.

In întreaga țară se desfășoa
ră o uriașă activitate cultural- 
educativă de masă. In prezent 
nu există comună fără cămin 
cultural, fără bibliotecă, fără 
echipă artistică de amatori. In 
locul milioanelor de analfabeți 
s-au format în acești ani milioa-. 
ne de cititori, care frecventează 
cu regularitate cele peste 31.000 
de biblioteci populare. Din mij
locul poporului s-au ridicat ne
numărate talente. Uriașa arma
tă de circa 1.000.000 de artiști 
amatori este o dovadă grăitoare 
că azi, în țara noastră, cultura 
a devenit cu adevărat un bun 
al maselor largi. A crescut 
foarte mult numărul teatrelor, 
cinematografelor, instituțiilor 
muzicale, muzeelor. Oamenii 
muncii au căpătat cel mai larg 
acces la toate comorile artei.

Alături de întregul popor, ti
neretul nostru se bucură din 
plin de minunatele comori ale 
culturii, ale artei. Largi posibi
lități de învățătură, condiții op
time pentru a trăi o bogată via
tă cultural-artistică stau la dis
poziția tinerei noastre genera
ții.

In desfășurarea unei cît mai 
intense activități culturale a ti
neretului un rol important revi
ne U.T.M.

O atenție specială trebuie să 
acorde organizațiile U.T.M. pro
blemelor ridicării nivelului de 
cultură generală a tineretului 
și îndeosebi a tinerilor munci
tori. Organizația noastră de ti
neret este chemată să contribuie 
la dezvoltarea aspirațiilor spre 
cultură ale tineretului, să-l sti
muleze și să-i dezvolte dragos
tea de lectură printr-o largă 
răspîndire a concursului „Iubiți 
cartea“, să-l antreneze în activi
tatea artistică de amatori în 
cercurile dramatice, de dansuri 
populare, în coruri, în cercurile 
iubitorilor de muzică, ia activi
tatea cinecluburilor etc. A con
tribui la răspîndirea cît mai 
largă a comorilor artei, ale cul
turii în rândurile tineretului, a 
contribui la creșterea unui tine
ret cult, iată • sarcină de onoa-

de

de 
a

re, de mare răspundere a orga
nizațiilor U.T.M.

Ceea ce este esențial în uria
șa revoluție culturală din țara 
noastră este conținutul ei. Re
voluția culturală servește luptei 
maselor populare pentru con
struirea socialismului, servește 
mobilizării oamenilor muncii în 
producție, în activitatea econo
mică, contribuie la creșterea ca
pacității în munca productivă a 
fiecărui constructor al socialis
mului. Socialismul și comunis
mul pot fi construite numai 
oameni culți și instruiți.

Problema formării cadrelor 
constructori ai socialismului 
constituit o preocupare perma
nentă a partidului, a puterii 
populare. Prin grija partidului, 
din rîndurile tinerei generații se 
formează nenumărate cadre de 
muncitori, tehnicieni specialiști 
în toate domeniile, înarmați cu 
temeinice cunoștințe de specia
litate, cu o înaltă calificare, cu 
un larg orizont cultural. Invă- 
țămîntul de toate gradele a cu
noscut o dezvoltare impetuoasă. 
O mare dezvoltare cunoaște în- 
vățămîntul mediu de cultură ge
nerală, tehnic și profesional. 
Numărul elevilor care învață în 
clasele a VlII-a — a Xl-a se ri
dică în prezent la peste 131.000 
iar cel al elevilor din școlile 
profesionale ajunsese în anul 
școlar trecut la peste 120.000 
O mare înflorire a cunoscut în 
anii puterii populare învățămîn- 
tul superior. In acest an uni
versitar funcționează 34 insti- 
tujii de mvățămint superior, cu 
90 de facultăți, la care se adau
gă cele 5 institute pedagogice 
de 3 am care și-au început ac
tivitatea în anul acesta.

Grija nemărginită a partidu
lui și guvernului față de tină- 
ra generație și-a găsit o nouă 
expresie în hotărirea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri din martie 1959 cu pri
vire la îmbunătățirea învăță- 
mintului seral și fără frecvență 
de cultură generală șj superior, 
care deschide noi posibilități 
tinerilor din fabrici, uzine, șan
tiere, de pe ogoare să poată în
văța fără să întrerupă munca 
în producție, să-și însușească o 
mai înaltă calificare. In prezent 
aproape 100.000 de tineri mun
cesc în producție și totodată în
vață în școlile medii serale.

Organizațiilor U.T.M. din 
școli, utemiștilor le revin sar
cini importante în ridicarea ni
velului procesului de învățămînt 
în pregătirea temeinică a schim
bului de mîine al constructori
lor socialismului. Plenara a 
VII-a a C.C. al U.T.M. a arătat 
că organizațiile U.T.M. din 
școli trebuie să-și concentreze 
eforturile spre realizarea urmă
toarelor sarcini principale :

Dezvoltarea în masa elevilor 
a conștiinței datoriei de a se 

bine, de a-și 
de învățătură, 
cu “.u

mediocritate în

pregăti cît mai 
ridica nivelul 
de a combate 
ce tendință de 
pregătirea lor.

Cultivarea la 
tei pentru munca fizică, a do
rinței de a munci în producție, 
sprijinirea școlii în legarea în
vățămîntului de producție, în 
formarea de deprinderi practice 
la elevi.

Intensificarea propagării în
vățăturii marxist-leniniste și a 
politicii partidului nostru, in
tensificarea educării elevilor în 
spiritul dragostei față de scum
pa noastră patrie — Republica 
Populară Romînă — față de 
Partidul Muncitoresc Romin și 
Guvernul R.P.R., față de regi
mul democrat-popular.

Partidul a indicat ... ___
documentele sale privind acti
vitatea tineretului că principala 
sarcină a organizației noastre 
revoluționare o constituie edu
cația comunistă a tinerei gene
rații, educație menită să for
meze constructori pricepuți ai 
socialismului și comunismului. 
Organizațiile U.T.M. trebuie să 
acționeze pretutindeni ca prin
cipal ajutor al organelor și or
ganizațiilor de partid în munca 
de educare comunistă a tineri
lor, in propagarea învățăturii 
marxist-leniniste în rîndurile ti
neretului.

Partidul ne învață că educa
rea comunistă a tineretului nos
tru trebuie să fie la înălțimea 
măreței epoci de construire a 
socialismului pe care o trăim.

Educat în spiritul patriotis
mului socialist și al internațio
nalismului proletar, tineretul 
muncitor a fost eliberat pentru 
totdeauna nu numai de exploa
tarea economică, ci și de asu
prirea spirituală, de bezna ob
scurantismului și inculturii, își 
formează o concepție 
materialist-dialectică. 
natură șii societate. 
Uniunii Tineretului 
trebuie educați ca tineri înain
tați, care, urmînd exemplul co
muniștilor, să aibă întotdeauna 
o atitudine comunistă față de 
muncă, să fie plini de abnega
ție, gata să meargă cei dintîi 
acolo unde greutățile sînt mai 
mari, unde este nevoie de cu
raj, Inițiativă și elan creator. 
Conștimța socialistă, formată

tărie ori-

elevi a dragos-

în toate

științifică, 
despre 

Membrii 
Muncitor 

de partid și, sub conducerea 
partidului, de organizația noa
stră revoluționară — Uniunea 
Tineretului Muncitor — se că
lește la temperatura înaltă a 
construcției socialiste, în mun
ca practică, în procesul înfăp
tuirii cu eroism și abnegație a 
sarcinilor mărețe ale făuririi 
noii orînduiri. 
U.T.M. trebuie 
de asemenea de 
căror influente 
burgheze și i 
mentalității burgheze în rîndu- 
rile tineretului. Ele trebuie să 
cultive îri conștiința tineretului 
nostru înaltele calități morale 
ale omului nou, constructor al 
socialismului, curajul și spiritul 
de sacrificiu pentru apărarea 
patriei și a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, setea de a 
învăța neîncetat, dragostea și 
grija pentru avutul obștesc, en
tuziasmul și fermitatea în în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid, vigilenta revoluționară 
față de dușmanii socialismului, 
un înalt spirit de disciplină so
cialistă.

Organizațiile 
să se preocupe 

; combaterea ori- 
ale ideologiei 

ale rămășițelor

★
Succesele obținute pînă acum 

în făurirea socialismului repre
zintă o temelie trainică pentru 
realizările noastre viitoare. Un 
factor esențial care a contribuit 
la realizarea lor și care totoda
tă chezășuiește și dezvoltarea 
viitoare cu succes spre socialism 
a țării noastre este prietenia și 
alianța cu marea Un.une Sovie
tică, eliberatoare;! țării noas
tre. Ajutorul marii Țări a So
cialismului biruitor, alianța și 
colaborarea cu toate țările lagă
rului socialist, pe baza inte,-ra
ționalismului proletar, cheză- 
șuiesc independența și securita
tea patriei noastre, contribuie 
la întărirea continuă a poziției 
republicii noastre populare pe 
arena internațională, ca țară 
liberă, înaintată, factor activ al 
luptei pentru pace.

Alături de întregul popor 
muncitor, sub steagul rlonos 
al partidului, tineretul munci
tor se pregătește pentru noi bă
tălii pașnice în marea operă de 
construire a socialismului. Ase
menea urcușului pe un munte 
înalt; cînd fiecare pisc atins 
deschide în față o perspectivă 
nouă și mai largă, tot astfel 
cuceririle noastre pe drumul so
cialismului ne deschid noi și 
noi perspective ale unor și mai 
mari succese. Pe drumul spre 
piscurile socialismului și comu
nismului, poporul nostru sste 
condus de un cîrmaci înțelept 
și priceput — partidul comuniș
tilor — și aceasta ne dă depli
na siguranță că vom atinge a- 
ceste piscuri. Partidul a des
chis acum în fața poporului 
nostru perspectiva ca, prin în
făptuirea planului economic pe 
1960—1965, să terminăm în li
nii mari construirea socialismu
lui în țara noastră și să intrăm 
într-o etapă nouă — aceea a 
desăvîrșirii construcției socialis
te. însuflețit de partid, condus 
și organizat de el. poporul nos
tru muncitor va reuși să înfăp
tuiască și acest nou și minunat 
obiectiv.

Interior din Rolatui Culturii din loji.

i®. «IMI

Marip Florea și lancu Emil sînt în anul I la Școala profesio
nală „Clement Gottwald" din București, latâ-i executînd lu

crarea legarea în stea.

Despre orizontul
studentului

(Urmare din pag. l-a.)

a legilor generale «ie 
ale naturii, societății

în proiectele de înv 
ale învățămîntului

lozofia marxist-leninistă, care a 
transformat filozofia înlr-o știin 
ță precisă 
dezvoltare 
și gîndirii.

Știm că 
bur.ătățire 
superior, care acum au devenit o 
realitate, se preconizează o ma
sivă degrevare a planurilor de 
studii, dîndu le studenților noș
tri o mult mai mare posibilitate 
de a-și vedea mai intens nu nu
mai de studiu individual ei și de 
preocupările lor culturale. Aici 
trebuie să găsească studentul un 
punct archimedic. Folosind acest 
timp liber care i se pune la dis
poziție, el va trebui să și-l pla
nifice astfel incit să-i rămină zil
nic o oră pentru o lectură din
colo de hotarele specialității sale

Cărți și broșuri îngrijite, din 
toate domeniile, reviste de popu
larizare, ediții ale autorilor ro- 
mîni și străini, se găsesc la fie
care chioșc, adesea la prețul 
echivalent unui pachet de țigări.

S.R.S.C.-uI organizează azi în 
fiecare oraș conferințe serale în 
care specialiști de seamă popu
larizează în mod inteligent și 
atractiv domeniul care îi preocu
pă. Pînă și în centrele raionale 
găsim muzee și un material viu 
și instructiv care ilustrează starea 
actuală a științelor naturii și ale 
științelor istorice. Iată nebănuite 
posibilități pentru un om tînăr 
cu mintea trează și cu dorința 
de a se cultiva. Aș vrea să văd 
pe studentul de la filologie și 
istorie citind regulat revistele de 
popularizare a științelor naturii. 
Avem multe reviste de acest gen, 
vioi și inteligent redactate, ief
tine și larg difuzate. Medicinistul 
și tehnicianul ar trebui din cînd 
în cînd, să arunce o ochire în 
revista „Limba romînă“, să ci
tească lucrările de istorie scrise 
pentru nespecialiști. Ce frumos 
le-ar sta dacă renunțînd odată 
pe săptămînă la plimbarea pe 
bulevard, ar merge să asculte o 

conferință de o oră a S.R.S.C.- 
ului, la Casa de cultură a studen
ților ; cei care nu lucrează în 
specialitatea medicinci au ocazie 
să asculte cel puțin odată pe 
lună o conferință utilă și instruc
tivă la Casa de educație sanitară. 
Și toți, de orice categorie ar fi, 
ar trebui să fie abonați la unele 
din substanțialele noastre reviste 
literare. Numai un pic de strădu
ință, o leacă de justă împărțire a 
timpului liber și mulți dintre 
tineri, dragii mei prieteni stu- 
denți, ar putea să strîngă zi eu 
zi o cărămidă la clădirea culturii 
lor generale. Fără să bagi de 
seamă, fără oboseală clădirea 
s-ar dura de la sine. Și iată că 
am avea cu timpul tineri cărtu
rari care pe lîngă o solidă pre
gătire profesională, ar stăpîni 
acea cultură multivalentă care 
este necesară intelectualului vre
murilor de mari prefaceri, adu
cătoare a unei vieți mai bune, 
mai armonioase, mai frumoase.

Umanistul Pico della Miradola 
din secolul al XV-lea afirma că 
el are cunoștințe despre toate 
lucrările care pot fi știute și în
că cîteva altele pe de-asupra. 
Acest ideal enciclopedic al uma
niștilor care era opusul îngrădirii 
obtuze scolastice a feudalismului 
în declin, era de-a dreptul o lo
zincă de luptă împotriva unei 
ordini sociale perimate, închis
tate, lozincă înlocuită astăzi 
prin umanismul socialist despre 
care Gorki spunea că „este 
umanismul proletar, într-ade- 
văr general, omenesc, uma
nismul lui Marx-Lenin". Uma
nismul societății noastre care 
construiește socialismul este po
sibilitatea nemărginită de dez
voltare a aptitudinilor fizice și 
spirituale ale omului. în această 
grandioasă operă de de îșare 
a spiritului uman trebuie să se 
încadreze și studentul nostru, 
care își dă seama de marea răs
pundere ce îi revine în societa
te nu numai ca specialist bun, 
ci și ca un om de adîncă și în 
același timp cuprinzătoare cul-



Adunarea festivă consacrată
celei de-a 15-a aniversări a eliberării

Albaniei de sub jugul fascist
Cuvîntarea tovarășului 

Ion Cozma
Cuvîntarea ambasadorului 

Hasan Alimerko
După ce a arătat însemnăta

tea ceiei de-a 15-a aniversari a 
elioerarii Albaniei, tovarășul 
ion Cozma a spus: Poporul ro
min participa din toată inima la 
marea saroatoare a oamenilor 
muncii din R. P. Albania și îm
părtășește sentimentele de bucu
rie și mindrie cu care aceștia 
întimpină marea lor sarbatoarc. 
națională.

Va rog să-mi permiteți, sti
mați tovarăși, ca, in numele Co. 
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, al guvernu
lui R. P. Romine și al întregu
lui nostru popor sa transmit cu 
acest prilej Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Alba
nia, guvernului R. P. Albania, 
poporului frate albanez cele inai 
calde felicitări șl urări de noi 
succese in lupta pentru constru
irea socialismului și asigurarea 
păcii.

tovarășul I. Cozma a subli 
niat in continuare succesele is
torice obținute de harnicul și 
ta.entatul popor albanez sub 
cunaucerea Partidului Muncii 
din Albania în toate domeniile 
de activitate in perioada care a 
trecut de la eliberarea țarii. Ca 
urmare a aplicării politicii de 
industrializare socialistă a țării, 
promovată cu consecvența de 
Partidul Muncii din Albania, la 
siirșilul anului 1959 volumul 
giooal al producției industriale 
va ii in R. P. Albania de 22 ori 
mai mare decit cel din anii cu 
producția cea mai ridicată di
nainte de război.

Reierinou-se apoi la succese
le obținute de poporul albanez 
in transformarea socialista a 
agricu.turil, vorbitorul a spus: 
In prezent sectorul socialist al 
agriculturii albaneze cuprinde 
peste 80 la sută din suprafața 
arabilă a țarii și asigura cea 
mai mare parte din producția 
agricolă globală a țării.

Dezvoltarea economiei R. P. 
Alnania a dus la îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai ma
terial și cultural al maselor 
muncitoare. In cursul ultimilor 
am in R. P. Albania s-au efec
tuat 8 reduceri de prețuri; se 
construiesc locuințe noi pentru 
oamenii muncii. Venitul națio
nal va fi in 1960 cu 37 la sută 
mai mare decît in 1955, salariul 
real al muncitorilor va spori cu 
3b la sută.

Tov. 1. Cozma a enumerat 
apoi importantele realizări obți
nute de poporul albanez in do
meniul dezvoltării culturii și in- 
vațamintului, ocrotirii sănătății 
celor ce muncesc.

Toate succesele obținute in a- 
cești 15 ani sub conducerea în
cercată a Partidului Muncii din 
Albania, pe drumul luminat de 
a.otbirultoarea învățătură marx- 
Isl-leulnista, a spus vorbitorul, 
constituie, pe bună 
mindria oamenilor
R. P. Albania, a întregului po
por albanez și trezesc un senti
ment de profundă bucurie in 
toate țările lagărului socialist, 
in rmdurile tuturor prietenilor 
R P. Albania din lumea în
treagă.

Dezvoltarea economiei și cul
turii socialiste, intarirea statu
lui democrat-popular au o în
semnătate uriașă pentru desti
nele poporului albanez și 
contribuie la creșterea presti
giului R. P. Albania și la întă
rirea puternicului lagăr al 
socialismului. Prietenia și cola
borarea dintre toate țările Ia-

și dezvoltării 
colaborării in-

au trecut de la

dreptate, 
muncii din

gărului socialist, în frunte cu 
U.R.S.S., întrajutorarea lor fră
țească, constituie chezășia dez
voltării și întăririi continue a 
marii familii a țărilor socialiste 
și a apărării păcii în lumea în
treagă.

Reierindu-se apoi la politica 
externă promovata de sta-tul 
albanez, vorbitorul a spus : Prin 
politica sa externa, bazata 
pe principiile coexistenței paș
nice a statelor cu orinduiri so
ciale diferite, R. P. Albania și-a 
consolidat pozițiile sale interna, 
țlonale, afirmindu-se ca factor al 
păcii și securității.

Plecind de la interesele su
preme ale tuturor popoarelor — 
menținerea păcii in lumea în
treagă —- guvernul R. P. Alba
nia sprijină propunerea guver- 
numi romin cu privire la con
vocarea unei intilniri a șefilor 
de guverne ai statelor balcani
ce, pentru a se ajunge la în
cheierea unui tratat balcanic de 
înțelegere și securitate colecti
va. fn același timp guvernul 
R. P. Albania a depus și depune 
eforturi susținute in vederea 
creării in Balcani și in bazinul 
Meuiteranei a unei zone denu- 
clearizate. Astăzi, mai mult ca 
oricind, este necesar ca guver
nele țărilor din Balcani să-și 
auucă contribuția lor la evolu
ția pozitivă a evenimentelor, 

. pranunț:ndu-se pentru măsuri 
concrete in vederea destinderii 
internaționale 
multilaterale a 
terbaicanice.

In anii care
eliberarea Albaniei de sub jugul 
fascist, a spus apoi tov. 1. Coz- 
ma, intre țarile noastre s-au 
statornicit și se dezvolta relații 
de prietenie frățească, de cola
borare strinsa și ajutor reciproc 
în toate domeniile de activitate, 
relații caracteristice marii fami
lii a țărilor socialiste. Intre ță
rile noastre s-au încheiat o se
rie de acorduri șț convenții în 
domeniul economic, cultural șl 
tehnico-științific. Vizitele dele
gațiilor parlamentare- din anii 
1957—1958 au contribuit, de a- 
semenea, la o mai bună cunoaș
tere reciprocă și la un schimb 
de experiență folositor. Republi
ca Populară Romînă livrează 
R. P. Albania materiale de con
strucții, hîrtie, instalații de foraj 
și alt utilaj petrolifer, tractoare, 
produse electrotehnice, chimica
le, medicamente. In schimbul 
acestor produse R. P. Albania 
livrează țării noastre minereu 
de crom, cupru, bitum și alte 
produse, necesare economiei 
noastre naționale. Relațiile cul
turale dintre țările noastre se 
desfășoară pe baza acordului de 
colaborare culturală, a înțelege
rilor directe intre uniunile pro
fesionale, instituții culturale, 
științifice, din cele două țări.

Oamenii muncii din R. P. Ro- 
minâ, a spus în incheiere vor
bitorul, sînt animați de dorința 
de a întări și dezvolta neîntre
rupt relațiile frățești de priete
nie și colaborare cu poporul al
banez.

Cu prilejul marii sărbători 
naționale urăm poporului frate 
albanez noi succese in munca 
de construire a socialismului în 
patria sa, în lupta pentru men
ținerea și apărarea păcii.

însemnate economii 
prin aplicarea inovațiilor

Onsti uciorll de pe șantierele 
Industriale din regiunea Hune
doara au propus, de Ia începutul 
anului și piua la jumătatea ace
stei luni, mai mult de 100 de 
inovații, contribuind astfel la 
sporirea productivității muncii 
șl scăderea prețului de cost al 
construcțiilor.

Una dintre aceste inovații a- 
parțtne colectivului condus de 
ing. Ștefan Rădvan, care a pro 
pus introducerea la halele noii 
oțelărti Martin a unui dispozi
tiv folosit pentru ridicarea șl 
montarea plăcilor prefabricate. 
Aplicarea acestei propuneri a 
dus la realizarea unei economii 
în valoare de 30.000 de lei. în
semnate sume economisesc con
structorii șl prin aplicarea ino
vației propuse de maistrul Teo
dor Malancea, prin aplicarea 
căreia se ușurează munca de 
montare a stîlpilor metalici. 
Este bine cunoscut pe șantierele 
de" construcții de la Hunedoara

----- e------

Crește numărul 
depunătorilor la C.E.C.

Cu prilejul „Săptămînii Eco
nomiei“ se constată o creștere a 
economiilor depuse la casele de 
economii

• Numai in orașul București 
in primele l zile ale „Săptămî
nii Economiei“, cetățenii au de
pus aproape 8.000.000 lei pe li
brete și obligațiuni C.E.C.

• In Regiunea Autonomă Ma
ghiară, soldul depunerilor la ca
sele de economii din perioada 
1—25 noiembrie a.c. este aproape 
de două ori mai mari decît cel 
realizat în aceeași perioadă a 
anului trecut.

și maistrul Petru Saraci care a 
propus de curînd cea de-a 26-a 
inovație.

Pină acum pe șantierele indus
triale din Hunedoara au fost 
puse în practică 68 de inovații, 
obțlnîndu-se economii în valoa
re de 2.171.000 de lei.

>5
„In căutarea comorii“ este o 

comedie plină de haz și antren, 
cu un bogat filon de verva sa
tirică. Dacă adăugăm la acestea 
faptul că filmul are citeva me
lodii foarte frumoase, cîntate de 
actrița A. Nemcenko, posesoarea 
unei voci calde și melodioase, 
este limpede de ce publicul apre
ciază cu entuziasm această pro
ducție a studioului „Lenfilm“.

Comedie de situații, cu umo
rul datorat în bună măsură unor 
întorsături neașteptate ale acțiu
nii, „In căutarea comorii“ ne 
prezintă citeva caractere intere
sante, foarte bine prinse. Iată-1 
de pildă, pe Ivan Ivanovici Ba- 
janov — directorul unui muzeu 
regional de istorie și geografie 
In afară de faptul că e un om 
cinstit și drept, care iși iubește 
cu pasiune profesia, aflăm pe 
parcursul filmului despre Baja- 
nov că este un incorigibil visă
tor Numai că in condițiile unei 
vieți în mijlocul colectivului so
cialist. fantezia și entuziasmul 
său molipsitor nu numai că nu 
suferă deziluzii dar sini chiar

In cuvîntarea sa tov. Hasan 
Alimerko a arătat că poporul al
banez sărbătorește cu mare bu
curie și mindrie eliberarea sa de 
sub jugul fascisto-nazist și a cli
cii interne trădătoare. Istoria 
Albaniei este Istoria luptelor se 
culare duse de micul său popor 
împotriva cotropitorilor sirăini 
și a claselor exploatatoare pen
tru cucerirea libertății și inde
pendenței sale naționale, pentru 
o viață mal bună. Poporul alba 
nez a obținut victoria fiindcă în 
fruntea luptei sale drepte a fost 
eroicul Partid Comunist Albanez, 
el și-a cucerit libertatea șl inde
pendența datorită victoriei Invin
cibilei armate sovietice.

Lupta dusă de poporul albanez 
a fost încununată de succes de
plin prin cea mai mare victorie 
din Istoria sa, prin Instaurarea 
puterii populare care l-a deschis 
drumul dezvoltării și progresu
lui, drumul construirii socialis
mului.

In cursul acestor 15 ani, Al
bania, cunoscută în trecut ca una 
din țările cele mai înapoiate din 
Europa, a făcut pași mari înain 
te, transformîndu se dintr-o țară 
agrară înapoiată într-o țara a- 
grară-industrială înaintată, dato
rită muncii creatoare plina de 
abnegație și patriotism înalt a 
maselor largi populare, conduce
rii înțelepte și clarvăzătoare 
marxist-lenlniste a gloriosului 
Partid al Muncii din Albania, 
ajutorului multilateral frățesc și 
dezinteresat al marii Uniuni So
vietice, în primul rind, șl al ce
lorlalte țări 
populară.

In acești ani 
Industrie nouă, 
listă și cu sprijinul prietenilor 
s-au ridicat o serie de fabrici, 
uzine și combinate noi. S-au lăr
git șl s-au dezvoltat ramuri in
dustriale ca cea a petrolului, a 
cărbunelui, bitumului, cromului, 
fero-nichelului și altele.

Producția global-industrială la 
sfirșitul anului 1958 a crescut de 
18,8 ori fața de 1938 și în. cursul 
acestui an se prevede să crească 
de 22 ori. Ceea ce s a produs 
in cursul anului 1938 se produce 
anul acesta numai in 16 zile. 
In ultimii 10 ani ritmul creșterii 
anuale medii a producției indus
triale a fost de 19 la sută.

După eliberare, datorită grijii 
deosebite a partidului șj guver
nului nostru agricultura, care în 
trecut era foarte înapoiată, a 
pășit și ea pe calea dezvoltării 
socialiste. Astăzi sectorul socia
list cuprinde 81,5 la sută din 
păminturile arabile și 69 ia sută 
din familiile țărănești. Datorită 
înzestrării agriculturii cu mij
loace mecanizate, lucrărilor de 
desțelenire, asanare și irigare, 
astăzi suprafețele insămînțate 
s-au dublat față de 1938.

Vorbitorul a subliniat în con
tinuare că în cursul acestei pe
rioade s-au obținut succese mari 
și în celelalte ramuri ale econo
miei țării — construcții, comu
nicații, comerț etc. In Albania 
s-a desfășurat o adevărată re
voluție culturală. Invățămîntul, 
arta și cultura au devenit un 
bun al maselor largi.

Ca rezultat al dezvoltării di
verselor ramuri ale economiei, 
creșterii producției industriale 
și agricole, dezvoltării culturii, 
crește continuu și nivelul de 
trai material al maselor largi.

Marile realizări ale acestei pe
rioade în republica noastră popu
lară și 
gărului 
încă o 
ideilor 
ism-leninismului 
tea sistemului socialist față de 
cel capitalist, dovedesc încă o 
dată că oricît de mică și îna
poiată ar fi o țară, dacă îmbră
țișează ideile marxist-leniniste 
și face parte din marele lagăr 
socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, ea poate să pășească 
pe calea dezvoltării rapide și a

de democrație

s-a construit o 
modernă, socia-

în celelalte țări ale la- 
socialismului adeveresc 
dată forța și justețea 
atotbiruitoare ale marx- 

și superlorlta-

construirii cu succes a socialis
mului.

In continuare, referindu-se la 
unele probleme ale situației in
ternaționale, vorbitorul a spus : 
Partidul Muncii din Albania și 
guvernul nostru s-au pronunțat 
totdeauna pentru slăbirea încor
dării internaționale și lichidarea 
„războiului rece“. Vizita tovară
șului N. 8. Hrușciov în S.U.A. 
și propunerile pașnice taeute la 
O.N.U. pentru dezarmarea ge
nerală și totală au lost primite 
cu entuziasm și aprobate de că
tre întregul nostru popor. Gu
vernul R. 
dea una o 
nătate și 
propune» i 
bilirea și 
lațn intre țânie noastre. El a 
sprijinit propunerile constructi
ve ale președintelui Consiliului 
de Miniștri ai R. P. Romine, to
varășul Cnivu Stoica, șr propu
nerile tovarășului N. S. Hruș
ciov a căror realizare ar con
tribui la crearea unei atmosiere 
tie buna înțelegere și colaborare 
intre țările balcanice și la trans
formarea Balcanilor și zonei 
Meuiteranei intr-o zonă libera 
de arme atomice. In. continuare 
vorbitorul a arătat că, contrar 
înseși intereselor popoarelor lor 
și acestor propuneri, unele gu
verne și in ultima vreme guver
nul grec, au permis instalarea 
pe teritoriile lor a unor baze de 
rachete indreptate împotriva ță
rilor noastre. Poporul' albanez, 
a spus el, exprimă regretul său 
fața de aceste masuri care nu 
sini în interesul popoarelor bal
canice, a menținerii șî asigurării 
păcii in. aceasta zonă, a înțele
gerii și colaborării internațio
nale.

Ocupindu-se apoi de relațiile 
albano-romine, vorbitorul a 
spus : Sărbătorind cea de-a 15-a 
aniversare a eliberării sale, po
porul albanez iși amintește cu 
recunoștință de vechea prietenie 
care exista intre el și poporul 
frate romin, prietenie care in 
cursul anilor puterii populare 
in ambele țări, sub conducerea 
partidelor noastre, s-a întărit 
zi de zi, caracterizîndu-se prin 
ajutorul reciproc, frățesc, pen
tru atingerea țelului comun’ — 
construirea vieții noi și fericite 
pentru popoarele noastre — so
cialismul.

Poporul albanez urmărește cu 
atenție și admirație profundă 
succesele obținute de poporul 
romin sub conducerea P.M.R. 
în toate domeniile vieții sale. 
El salută din suflet aceste rea
lizări și urează poporului frate 
romin succese și mai mari în 
viitor.

Realizările obținute în țările 
noastre sînt o contribuție pre
țioasă la întărirea marelui la
găr al socialismului în frunte 
cu Uniunea Sovietică, la marea 
cauză a construirii socialismu
lui, la menținerea și întărirea 
păcii în Balcani și în lume.

P. Albania a dus tot- 
politica de. bună veci- 
a aaresat vecinilor 
continue pentru sta- 

meiiținerea. bunelor re- Tinerii Corbu Petre, Tetelea Medone și Bratu Anghel sînt ino
vatori și fac parte din colectivul de inovații al Uzinelor „Steaua 
Roșie“ din Capitală, lată-i in fotografie împreună cu tov. ing. 
Lupănescu Victoria, șefa cabinetului tehnic al uzinei discutînd 

despre o nouă inovație.
Foto : N. STELORIAN

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversari
a proclamării

Cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Mongole, în Capitală 
au avut foc manifestări cultural- 
artistice.

In sala clubului „Conștructo 
rul“ despre „Republica Populară 
Mongolă la cea de-a 35-a ani
versare“ a conferențiat tov. Dă- 

redactor la ziarulnilă Plătică, 
„Munca“.

INFOR

decemhrie va avea
I“

între 2 și 8 
loc la cinematograful „Central“ 
din Capitală Festivalul filmului 
documentar ucrainean. Cu acest 
prilej vor fi prezentate filmele 
documentare „Deasupra Nipru- 
lui“ și „Atomul vă ajută“.

*
Vineri dupăajniază la Casa 

oamenilor de știință din Capi
tală a avut loc sub auspiciile Co
mitetului național pentru apăra
rea păcii din R.P.R. și a Uni
unii Scriitorilor din R. P. Ro
mînă aniversarea a 110 ani de la 
nașterea poetului slovac Pavol 
Orszag Hviezdoslav. Despre per
sonalitatea și creația marelui 
poet al poporului slovac au vor
bit Jean Grossu și lectorul uni
versitar Cornel Barborică. In 
continuare a rulat filmul artistic 
„Bomba“

A participat Josef Koller, ata
șat cultural al ambasadei R. Ce
hoslovace la București.

Tineretul bulgar salută
Întîlnirea bakano-adriatică

de la București
Intr-una din diminețile acestui 

noiembrie, am stat de vorbă cu 
Traianka Zaharieva, șefa secției 
relații internaționale a C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist din R.P Bulgaria. Tema 
convorbirii noastre: ecoul pe 
care l-a avut în țara prietenă 
vestea organizării la București 
a Intilnirii tineretului și studenți
lor din țările regiunii Balcanilor 
și a Mării Adriatice.
- Sint multe de spus, începe 

Traianka Zaharieva, Tineretul 
bulgar a aflat cu cea mai mare 
bucurie de inițiativa Uniunii Ti
neretului Muncitor și U.A.S.R. 
din țara voastră de a propune 
organizarea la începutul anului 
1960 a unei intîlniri balcano- 
adriatice a tineretului și studen
ților. Presa de tineret și studen
țească de la noi a reflectat pe 
larg propunerea făcuta de de
legația romînă la a 
nare a organizațiilor 
membre ale F.M.T.D., 
precum și apelul pe 
care tineretul albaner 
l-a adresat tuturo 
tinerilor din țării '6 
noastre pentru a lup

o 
o 
Interesul 
provine 

fierbinte de 
toate

V-a Adu-

R. P. Mongole
Liga romînă pentru prietenia 

eu popoarele din Asia și Africa 
a organizat, în fața Casei Cen
trale a Armatei, o vitrină cu fo
tografii înfățișînd viața nouă și 
realizările poporului mongol în 
opera de construcție a socialis
mului. Vitrina este vizionată cu 
deosebit interes de

MÂȚII

public.

(Agerpres)

P. Polone la
Zambxowicz 

după-ainiază un

Ambasadorul R. 
București, J anusz 
a oferit vineri 
eocktail eu prilejul turneului în
țara noastră al baritonului polo
nez Andrzej Hiolski, de la Opera 
de Stat din Varșovia.

I,a eocktail au participat re
prezentanți ai Ministerului în- 
vățămintului și Culturii, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romine, ai O.S.T.A., mu
zicieni și alți oameni de artă.

★
Vineri seara Opera romînă de 

stat din Cluj a prezentat un 
spectacol extraordinar eu opera 
„Aida“ de Verdi, la care și-a dat 
concursul dirijorul italian Glauco 
Curiei, oaspete al țării noastre. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

ta împreună spre 
se crea in Balcani 
zonă dezatomizată, 
zonă a 
neretului bulgar 
dorința 
contribui 
lupta pentru apărarea păcii, 
pentru relații de strinsă colabo
rare intre tinerii ce trăiesc in 
□cest colț al lumii, ca și in lu
mea întreagă. Noi sintem con- 
știenți de faptul că tinăra gene
rație are partea sa de respon
sabilitate în lupta pentru men
ținerea păcii și de aceea sin
tem hotăriți să ne aducem apor
tul la realizarea inițiativelor ce 
folosesc cauzei consolidării pă
cii, cauzei colaborării tineretului 
iubitor de pace. De aceea re
prezentanții noștri au luat parte 
la constituirea comitetului de 
pregătire a Intilnirii de la Bucu
rești, iar măsurile asupra cărorq 
s-a căzut de acord cu acest pri
lej au găsit un larg ecou in 
țara noastră.

- Care este stadiul pre
gătirilor ce au loc în R. P. 
Bulgaria în vederea Intîl- 
nirii ?

- In primul rind vreau să men
ționez constituirea unei comisii 
republicane de pregătire. Din 
această comisie fac parte repre
zentanți ai sindicatelor, ai consi
liului național al Frontului pa
triei, ai U.T.C.D., ai Uniunii pen
tru cultură fizică și sport, ai 
Uniunii turistice, ai secției de ti
neret de pe lingă Uniunea espe- 
rantiștilor și secțiilor de tineret 
ale uniunilor de creație. Cu 
ocazia sărbătoririi Zilei mondiale 
a tineretului și a Săptăminii in

păcii.

sa 
cu

ti- 
din 

a 
forțele la

ternaționale a studenților, ta 
adunările ce au avut loc in dife
rite orașe s-a discutat in mod 
deosebit despre problema Intîl- 
nirii balcano-adriptice de ia 
București. Tinerii ce au luat cu- 
vîntul cu acest prilej au consi
derat această Intilnire drept o 
inițiativă importantă și actuală 
care o să facă să răsune cu vi
goare vocea tineretului din ță
rile balcanice și adriatice în 
sprijinul cauzei păcii. In momen
tul de față ne preocupă reali
zarea unor probleme de natură 
organizatorică. De pildă, stu
diem desfășurarea ștafetei în 
cinstea Intilnirii pe teritoriul ță
rii noastre. Va fi o ștafetă in 
formă de stea care va porni din 
diferite puncte ale țării către 
Sofia. In localitățile in care șta
feta va rămîne peste noapte se 
vor desfășura mitinguri și adu
nări la care tinerii iși vor face 

cunoscută dorința lor 
de pace și prietenie. 
In același timp pu- 
tem arăta că pregă- 

i tim raportul pentru 
? comisia ce va discu- 
z ta problemele cultu

rale in. cadrul In- 
tilnirii, selecționăm pe 
tinerii artiști ce vor 

participa la manifestările de 
la București și stabilim com
ponența 
ce vor 
prilej. Nu peste multă vreme vd 
fi stabilită delegația care va re
prezenta tineretul bulgar. Fără 
îndoială, cei mai buni dintre ti
nerii noștri - fruntași in muncă 
și invățătură - vor face parte 
din delegație.

O întrebăm pe Traianka Za- 
harieva :

- Ce perspective consi
derați că are dezvoltarea 
colaborării între tinerii și or
ganizațiile de tineret din ță
rile balcanice și adriatice ?

- Pe noi ne preocupă in 
mod deosebit problemele co
laborării tineretului din această 
parte a lumii. Considerăm că In- 
tilnirea de la București va pri
lejui un schimb util de păreri și 
va contribui in mod simțitor la 
îmbunătățirea relațiilor între or
ganizațiile de tineret și studențl 
din țările balcanice și adriatice. 
In ceea ce ne privește, sintem 
dornici să colaborăm cu orga
nizațiile de tineret ce vor să con
tribuie la cauza apărării păcii 
in Balcani și în lumea intreagă. 
Noi elaborăm in privința acea
sta citeva propuneri de măsuri 
pe care le considerăm folosi
toare și pe care tei vom înfățișa 
în cadrul Intilnirii' de la Bucu
rești. Avem convingerea că Intîl- 
nirea va intări prietenia tinere
tului balcano-adriattc.

pregă-

discu-

formațiilor sportive 
evolua cu același

E. O,

(Agerpres)

In căutarea comorii
binevenite; încercările îndrăz
nețe ale lui Bajanov nu numai 
că nu dau greș dar se bucură 
chiar de succes. Aceasta deoa
rece, așa cum spune și subtit
lul filmului, Bajanov preferă să 
aibă decît o sută de ruble, o 
sută de prieteni, știe să prețu- 
iască și să învețe și pe alții a 
respecta prietenia și tovărășia 
creatoare.

Iată-1 de pildă pe Bajanov (A. 
Nikitin) aflînd dintr-un presupus 
document despre existența unui 
tezaur ascuns în pămint, intr-o 
pădure nu departe de orașul în 
care trăiește și activează el. De 
indată directorul muzeului se și 
inflăcărează la ideea că va găsi 
lucruri deosebit de interesante 
in locul indicat. Nici nu-i trece 
prin minte că totul nu e decit o 
plăsmuire a unui subaltern ai 
său — Muliin, un tip incult, 
imoral și intrigant care Încearcă 
să-l compromită astfel spre a-i 
lua locul. Bajanov obține fondu
rile necesare organizării unei 
expediții și pleacă spre a des
coperi „comoara“, Împreună cu

vecinul său Guleaev. posesorul 
unei mașini alcătuită dintr-o a- 
samblare de fragmente de la 
ceie mai diferite mărci de auto
mobile.

Scenariștii B. Laskin și V. 
Poleakov și regizorul G. Kazan- 
ski l-au descris cu mult umor 
pe Bajanov. Deosebit de reușite 
sînt scenele cînd el, pentru a-și

Cronica 
fiimuiui

înflăcăra tovarășii și a-i con
vinge să se avînfe într-o ac
țiune oarecare, include ochii și 
incepe plin de inspirație să le 
„descrie un tablou“ al felului 
cum iși imaginează el viitorul 
lor. De multe ori aceste 
descrieri sini in totală con
tradicție cu realitatea șl de 
aici provine o doză consistentă 
de comic. Așa se întimplă cînd 
el ii prezice unui tînăr că e aș 
teptat cu drag de logodnica lui

și cind acesta este mai apoi aș
teptat de aleasa inimii dar nu 
cu drag ci cu... niște zdravene 
scuturături pentru faptul că a 
întîrziat să a urmeze, in munca 
la țară. Altă dată ei îi prezice 
Nadiei că va fi, primită triumfal 
la teatrul de operetă și că insuși 
solista principală a teatrului ii 
va da locul, socotind-o mai tî- 
nără și talentată. Dar veșteda 
„primadona", hotărîtă să nu pă
răsească scena decît odată cu 
moartea, nu se entuziasmează 
deloc de „tabloul“ descris de 
Bajanov și face tot ce-i este 
posibil pentru a o indepărta pe 
Nadia din teatru.

In ciuda acestor „eșecuri“, a- 
vîntul și tinerețea sufletească a 
lui Bajanov îi cucerește pe to
varășii lui de drum : o profe
soară de științe naturale, un o- 
perator cinematografic, niște 
stmlenti de la conservator. Gu
leaev și Nadia. Ei îl ajută în 
cercetările sale și, cînd era mai 
disperat de nereușită, Bajanov 
dă din intinr’lare peste un ade
vărat tezaur de piese istorice,

arme și obiecte de preț din ve
chime care vor îmbogăți colec
ția muzeului regional.

In afară de Bajanov, specta
torul se împrietenește în de
cursul filmului cu buna și sim
patica fată a cantonierului Na
dia care-i farmecă auzul cu cîn- 
tecele ei, cu Nina Platonova Ko- 
rețkaia — o pasionata colecțio
nară de plante rare dar și o 
foarte bună tovarășă, cu Gu- 
leaev-șoferul și păstrătorul jur
nalului de bord al expediției, cu 
studenții cintăreți plecați în tur
neu și nimeriți în colectivul cău
tătorilor de „comori“ și cu ghi
nionistul operator de film Poro- 
șin căruia dragostea ii joacă un 
renghiu cumplit, lăsîndu-1 șă se 
consoleze doar cu succesul bo
gatei cronici a aventurilor prin
se pe peliculă in decursul explo
rărilor. Tocmai fiindcă s-a îm
prietenit cu acești eroi, specta
torul regretă cînd trebuie să se 
despartă de ei la sfirșitul ex
pediției, sperînd să-i revadă cit 
de curînd în alt film.

B. DUMITRESCU

Tenis de masă
• în cadrul campionatelor re

publicane de tenis de masă care 
au loc în sala de festivități a 
Casei de cultură a tineretului 
din raionul „Gh. Gheorghiu-Dej“, 
joi seara s-a disputat finala com
petiției feminine în care s-au 
întîlnit echipele cluburilor Pro
gresul din București și Cluj. 
Titlul de campioană a revenit 
echipei Progresul București care 
a terminat învingătoare cu sco
rul de 3-0. Rezultate tehnice : 
Angelica Rozeanu—Marta Tom-< 
pa 2-1 ț Maria Alexandru—Ma
ria Biro 2-0 ; Rozeanu, Alexan
dru-Biro, Tompa 2-1.

Baschet
• In primul tur al „Cupei 

campionilor europeni“ la bas* 
chet echipa H.S.G. Wisenschaft, 
campioana R.D. Germane, a în
vins cu 88 84 (42-45) echipa 
Panterrit (Finlanda).

• Echipele de baschet ale 
U.R.S.S. și-au început la 26 no
iembrie turneul în S.U.A., jucînd 
la Madison Square Garden, cea 
mai mare sală de sporturi din 
New York, în compania selec
ționatelor americane. întîlnirea 
dintre echipele feminine s a ter
minat cu rezultatul de 42-40 în 
favoarea baschetbalistelor sovie
tice.

Meciul dintre formațiile mas-

culine a fost cîștigat cu scorul 
de 70-59 de către sportivii ame
ricani.

• Echipele sclecțiorrate de ti
neret ale U.R.S.S., la baschet, 
și-au continuat turneul în R.P. 
Chineză jucînd la Nankin cu 
echipele provinciei Kiangsu. în 
ambele întîlniri victoria a reve
nit oaspeților; la masculin sco
rul a fost de 88-65 iar la femi
nin de 62-36.

Handbal
• în sala de sporturi din Gö

teborg s-a disputat cel de al 
40-lea meci internațional de han- 
bal în 7 dintre echipele selec
ționate masculine ale Suediei și 
Danemarcei. Handbaliștii suedezi 
au terminat învingători cu scorul 
de 25 17 (9-5).

Hochei
• A luat sfîrșit prima parte a 

campionatului de hochei pe 
gheață al R. Cehoslovace. în 
fruntea clasamentului se află 
echipa Ruda Hvezda Brno cu 
20 puncte, urmată de Slovan 
Bratislava cu 16 puncte, Sonp 
Kladno cu 14 puncte și Spartak 
Plsen cu 13 puncte. Echipa Du- 
kla Jihlava ocupă locul 5 cu 13 
puncte.

(Agerpres)
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Tineretul 
vestgerman 

se împotrivește 
militarizării

Comunicatul comun 
sovieto-guinez

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul 
comun sovieto-guinez cu privire 
la vizita oficială în Uniunea So
vietică a lui Seku Ture, preșe
dintele Republicii și guvernului 
din Guineea.

In comunicatul semnat de 
Frol Kozlov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Seku Ture, se spune 
că in timpul întîlnirilor și con
vorbirilor oficiale ale conducăto
rilor sovietici cu președintele Re
publicii șl guvernului din Gui
neea, părțile au constatat că, 
în scopul slăbirii continue a în
cordării internaționale și a crea, 
rii unei atmosfere de prietenie 
și încredere dintre toate statele, 
trebuie să fie rezolvată cît mai 
grabnic problema dezarmării și

să se obțină de urgență înceta
rea experiențelor nucleare.

★
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: Joi a avut loc 
la Palatul Mare al Kremlinului 
o recepție în cinstea lui Seku 
Ture, președintele Republicii 
Guineea și președintele guver
nului Guineei. Recepția a fost 
oferită de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și de guver
nul sovietic.

★
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 27 noiem
brie, Seku Ture președintele Re
publicii Guineea, și persoanele 
care îl însoțesc au părăsit Uni. 
unea Sovietică unde s-au 
într-o vizită oficială între 
27 noiembrie.

aflat
19 și

Dezbaterile din parlamentul grec

Deputății cer guvernului 
în favoarea pâciiacțiuni concrete

ATENA 28 (Agerpres). - 
După cum relatează agențiile 
de presă, în parlamentul grec 
au început, la cererea opoziției 
dezbateri în legătură cu poli
tica externă șl economică a gu
vernului. Parlamentului l-au 
fost supuse 710 interpelări din 
partea dlferlțllor deputați, refe
ritoare la aspecte ale politicii 
guvernului. In legătură cu a- 
ceasta guvernul a pus chestiunea 
de încredere.

Averoff, ministrul Afacerilor 
Externe, a făcut o expunere cu 
privire la politica externă a gu
vernului grec.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul numeroși deputați. Pas- 
salidls, liderul partidului Uni
unea democrată de stînga 
(E.D.A.) a subliniat marea im
portanță pentru evoluția șltua- 
țlel Internaționale a unor eveni
mente Istorice ca lansarea celor 
de-a doua și a treia rachete cos- 
mice, fotografierea feței lnvlzl-

Iul N. S. 
tratativele

După o scurtă perioadă de odihnă

N. S. Hrușciov 
s-a întors la Moscova

bile a Lunel, vizita 
Hrușciov în S.U.A. și 
de la Câmp Davld. El a decla
rat în continuare că guvernul 
grec trebuie să întreprindă ac
țiuni concrete în favoarea păcii 
șl în primul rînd trebuie să in
tensifice contactele cu vecinii 
Greciei din Balcani. Nimic nu 
poate asigura mal bine secu
ritatea Greciei decît crearea unei 
zone denuclearlzate în Balcani 
garantată de marile puteri, a 
declarat el.

In încheiere, Passalldls a su
bliniat că guvernul Greciei este 
prizonierul cercurilor care spri
jină politica „războiului rece“ și 
că de aceea deputății partidului 
E.D.A. vor vota pentru neîncre
dere în guvern.

Tslrimokos, liderul partidului 
„Uniunea democrată“, a luat 
atitudine pentru dezvoltarea re
lațiilor cu țările balcanice în In
teresul păcii.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
s-a întors la 27 noiembrie la 
Moscova după o scurtă perioa
dă de odihna pe care a petre
cut-o pe litoralul caucazian al 
Mării Negre. De la aerodromul 
Vnukovo pînă la Kremlin N. S. 
Hrușciov a zburat cu elicopte
rul „M-4“, care a aterizat în 
Piața Ivanovskaia din Kremlin. 
Zborul s-a desfășurat la înălți
mea de 200 de metri și a durat 
zece minute.

împreună cu N. S. Hrușciov 
în elicopter se aflau Piotr De- 
mentiev, președintele Comitetu
lui de stat pentru tehnica avia
ției de pe lîngă 
Miniștri al U..
Mii, constructorul șef ăl elicop
terelor.

La Kremlin, N. S. Hrușciov a 
fost întimpinat de Averki Aris- 
tov, Leonid Brejnev, Ekaterina 
Furțeva, Nikolal Ignatov, Aleksei 
Kiricenko, Frol Kozlov, Otto 
Kuusinen, Nuritdin Muhitdinov,

igă Consiliul de 
.R.S.S., și Mihail

Mihail Suslov, Piotr Pospelov, 
Aleksei Kosîghin, Dmitri Po- 
lianski.

După efectuarea zborului 
N. S. Hrușciov a adus călduroa
se mulțumiri lui Mihail Mii, 
constructorul elicopterului și pi
lotului N. Leșin.

Răspunzînd la întrebările co
respondenților în legătură cu 
modul în care s-a desfășurat 
zborul, dacă acest elicopter este 
mai comod în comparație cu cel 
în care a zburat în timpul vizi
tei sale în S.U.A., N. Ș. Hruș
ciov a răspuns că elicopterul 
sovietic este bun și comod și că 
zborul s-a desfășurat în condi
ții foarte bune. Nici nu mi-am 
dat seama, a spus N. S. Hruș
ciov, că am și ajuns în Mosco
va. Este o chestiune de obișnu
ință, dar mie mi-a făcut impre
sia că cabina elicopterului nos
tru este mai largă și mai co
modă decit a elicopterului ame
rican. N. S. Hrușciov a arătat 
de asemenea că în cabina eli
copterului sovietic poate că este 
chiar mai puțin zgomot decît în 
cabina celui american.

BERLIN. — In Germania 
Occidentală continuă acțiuni
le îndreptate împotriva pre
gătirilor militare care se des
fășoară in țară. După cum 
transmite agenția A.D.N., or
ganizația vest-germană de ti
neret „Prietenii naturii“ a 
protestat cu hotărîre împotri
va extinderii poligonului mi
litar de la Vogelsang din re
giunea Aachen. In declarația 
acestei organizații se subli
niază că în urma extinderii 
poligonului se creează un 
mare pericol pentru populația 
din regiunea Aachen.

Vizita lui A. I. Mikoian în Mexic
MEXICO 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: Anastas Miko
ian șl persoanele care îl înso
țesc au vizitat la 26 noiembrie 
cea mai mare rafinărie de pe
trol din țară situată în apropiere 
de Mexico.

Personalul administrativ ingi
neri, tehnicieni, numeroși mun
citori au întimpinat cu aplauze 
pe înaltul oaspete sovietic. Iii 
timp ce vizita atelierele, Anastas 
Mikoian era deseori oprit de in
gineri, tehnicieni, muncitori care 
ii rugau sâ transmită cele mai 
bune urări poporului sovietic din 
partea poporului Mexicului.

Anastas Mikoian a dat o înal
tă apreciere acestei întreprinderi 
declarînd că Mexicul poate să 
se mîndrească pe drept cuvînt 
cu această întreprindere.

In aceeași zl, Anastas Mlkolan 
s-a interesat de construcția de 
locuințe în capitala Mexicului.

Anastas Mlkolan a împărtășit 
constructorilor experiența sovie
tică în domeniul construcțiilor.

Raul Salinas Lozano, ministrul 
Industriei șl Comerțului al Mexi
cului, Ricardo Sevada, directorul 
general al Băncii naționale de 
comerț exterior, au oferit la 26 
noiembrie la restaurantul Amba
sador un dejun în cinstea iul 
Anastas Mlkolan prim vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. R. Lozano șl 
A. Mlkolan au rostit cuvîntărl. 
In aceeași zl Anastas Mlkolan 
a oferit un prînz în cinstea mem
brilor guvernului mexican. Prin- 
zul s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă și prietenească.

Curajoșii studenti 
portoricani

SAN JUAN, PORTO RICO. 
— Consiliul studenților fa
cultății de științe sociale de 
la Universitatea din Porto 
Rjco a dat publicității un co. 
municat prin care sprijină 
declarația semnată de cei 69 
de membri ai corpului pro
fesoral al facultății, precum și 
de alți cetățeni, ca protest 
împotriva audierilor comisiei 
Congresului S.U.A. pentru 
cercetarea activităților anti
americane, care s-au ținut la 
San Juan.

In comunicat studenții de
clară că doresc să-și mani
feste în public indignarea lor 
față de comportarea comisiei 
pentru cercetarea activităților 
antiamericane

Audierile comisiei pentru 
cercetarea activităților anti
americane au luat »fîrșit. Toți 
martorii chemați au refuzat să 
răspundă la întrebările ce li 
s-au pus.

NĂRAVURI VECHI

Din toate colturile lumii
PROIECTUL UNEI EXPERIENȚE 
PE LINIA VERIFICĂRII 
TEORIEI RELATIVITĂȚII 
GENERALE

In Comitetul Politic al O. N. U.

Nodul problemei coreene
este prezența trupelor americane în Coreea de Sud

: D3 PST

nit pine Intervenga delegatului R. P. Romîne
NEW YORK 27 Coresponden

tul Agerpres transmite:
La începutul ședinței de joi, 

Silviu Brucan, conducătorul de
legației R. P. Romine, a protes
tat Împotriva limbajului contrar 
Cartei Națiunilor Unite folosit 
de delegatul sudcareean, care 
și-a permis în cuvintul său ex
presia de „sateliți** la auresa 
unor membri ai O.N.U. Silviu 
Brucan a spus : Nu discut cum 
se poartă acești domni acasa, 
dar cei puțin atunci cind sînt 
invitați, ar trebui să învețe cum 
sa se poarte. Există totuși o 
circumstanță atenuantă pentru 
folosirea de către ei a unui ast
fel de limbaj. înțelegem cu toții 
că in ultimii ani aceștia s-au 
obișnuit să gindească că acesta 
este singurul tip de relații care 
poate fi conceput intre statele 
mari și mici. Din momentul însă 
ce se află aici, ei ar trebui să 
afle că, potrivit Cartei Națiu
nilor Unite toate statele membre 
sînt egale. Dacă pleacă acasă 
cu această lecție, atunci vizita 
lor va fi fost utilă. In conse
cință, rog d-le președinte, 
a spus Silviu Brucan, săa spus Silviu Brucan, să 
atrageți atenția delegației suJ- 
coreene
Națiunilor Unite, 
tele membre sînt egale. Preșe
dintele Comitetului Politic, Mat- 
sch luînd act de intervenția de
legatului romîn, a atras atenția 
delegației sudeoreene să ia notă 
de această punere la punct și 
să se conformeze.

NEW YORK 27 (Agerpres).- 
Corespondență specială: Comi
tetul Politic continuă dezbaterea 
problemei coreene apropilndu-se 
de votul final.

cuvintul în cadrul

că potrivit Cartei 
toate sta-

dezbaterilor Comitetului Politic, 
din dimineața zileț de 27 no
iembrie, conducătorul delegației 
romîne, Silviu Brucan, a spus : 
„Mă voi referi doar la două 
chestiuni care ni se par esen
țiale. Prima problemă : orice s-a 
spus aici despre înalte principii, 
care sînt importante prin ele în- 
sele, nodul problemei este și ră- 
mîne prezența trupelor străine 
în Coreea. Pînă cînd Statele 
Unite nu-și retrag trupele lor 
din Coreea, unificarea Coreei nu 
poate fl abordatei cu succes.

S a adus argumentul că dacă 
forțele americane ar tl retrase 
din Coreea ele s-ar găsi prea 
departe de acest loc, în timp ce 
forțele armate ale statelor vecine 
ar rătnîne în Imediata ei apro
piere. Aceasta ne aduce la unul 
din cele mai ciudate aspecte ale 
lumii contemporane: pe de o 
parte Statele Unite construiesc 
baze militare și trimit forțele 
lor armate la mii de km. departe 
de teritoriul lor, și, desigur, cît 
mal aproape cu putință de 
Uniunea Sovietică, șl, pe de altă 
parte, ori de cîte ori se ridică 
chestiunea încordării șl a baze
lor militare într-o regiune sau 
alta, în vederea 
soluție, strategii 
țin că dacă el 
trupele și le vor 
vor găsi prea departe de acea 
regiune, în timp ce trupele so
vietice ar fi prea aproape de ea.

Problema coreeană este doar 
un exemplu asupra acestei si
tuații. Astfel s-a creat o curioasă 
problemă șl anume, statul care 
își menține trupele în Interiorul 
frontierelor sale sau foarte apro
piate de ele, este criticat pen
tru aceasta șl se găsește în po-

ajungerii la 0 
americani sus. 
își vor retrage 
aduce acasă, se

ztție dezavantajoasă, în timp ce 
statul care a creat o uriașă re
țea militară, acoperind aproape 
toate continentele, folosește în 
realitate această situație ca un 
atu. Ar urma că, spre a găsi 0 
soluție acceptabilă pentru strate
gii americani, forțele sovietice 
sâ părăsească propriul lor teri- 
toriu și sâ treacă pe un alt con
tinent sau, poate, pe o altă pla
netă.

A doua problemă: unii vorbi, 
torl au contestat validitatea 
R.P.D. Coreene. Desigur există 
diferite criterii de a măsura va
liditatea unui regim și aceste 
criterii diferă în funcție de con
cepția de la care se pleacă. Eu, 
de pildă, cred că o rezoluție a 
O.N.U. nu este de ajuns ca să 
creeze un regim. Trebuie să ne 
împăcăm cu ldeea că există lu
cruri care pentru a exista cer 
mal mult decît o rezoluție a Or
ganizației Națiunilor Unite. Șl, 
viceversa, există lucruri care pot 
exista chiar șl fără o astfel de 
rezoluție. Există totuși o unitate 
de măsură pentru aprecierea va
lidității unul regim asupra că
reia cel care posedă cunoștințe 
de Istorie trebuie să cadă de 
acord. Este o probă crucială, 
probă de foc pentru un regim 
politic șl economic. Este toc-

mal proba pe care R.P.D. Co
reeană a trecut-o cu succes. Orl- 
cît de diferite ar fl vederile noa. 
stre asupra împrejurărilor războ
iului din. Coreea rămîne fapt In
discutabil că nu numai armata, 
dar poporul însuși în Coreea de 
Nord a luptat aproape cu mîinile 
goale împotriva unor forțe ar
mate moderne, echipate cu cele 
mai recente arme. Aceasta este 
un fapt istoric care vorbește de 
la sine despre hotărîrea neclin
tită și atașamentul profund pe 
care l-a arătat Imensa majori
tate a acestui popor pentru pro
priul său regim. Dacă acestui 
regim 1 se dă numele de mario
netă, atunci cum ar trebui nu
mite acele divizii moderne care 
s-au găsit într-o situație critică 
atunci cînd au avut a-1 face 
față?

in timp de pace, de asemenea, 
R.P.D. Coreeană a obținut reali- 
zări care n-ar fl fost posibile 
fără sprijinul entuziast al mi
lioanelor de bărbați și femei. 
Acest regim, fie că vă place sau 
nu, există. Cu cît mal curînd a- 
ceastă evidentă realitate va fl 
înțeleasă, cu atît va fl maj bine 
pentru cauza unificării șl refa
cerii Coreei“ — a subliniat în 
încheiere delegatul R. P. Ro
mîne.

Făuritorii

MOSCOVA. - La 26 noiem
brie la Dubna în apropiere de 
Moscova s-a deschis o sesiune 
ordinară a Comitetului reprezen. 
fanților împuterniciți al celor 12 
state membre ale Institutului 
unificat de cercetări nucleare — 
Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, 
China, Coreea, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, Romînla, 
Uniunea Sovietică, Ungaria șl 
Vietnam.

Sesiunea a fost deschisă de 
Dmitri Blohințev, membru co

respondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., directorul in
stitutului.

O serie de lucrări executate în 
acest laborator, a arătat raporto
rul, aruncă lumină asupra unor 
probleme nerezolvate ale struc
turii nucleonllor, asupra legilor 
de generare a „particulelor stra
nii“ — astfel sînt denumite în 
mod provizoriu particulele do
tate cu proprietăți neobișnuite.

Blohințev a comunicat că co
lectivul laboratorului pentru fi
zica neutronului a elaborat pro
iectul unei Interesante expe
riențe pe linia verificării teoriei 
relativității generale. El a subli
niat că aceasta va fi prima ex
periență de acest fel în condi
țiile existente pe Pămînt.

ziarele centrale, cît și cele din 
provincie, au publicat la loc de 
frunte amănunte despre persona
litatea artistică a artistului ro- 
min, ca și despre deosebitele sale 
succese obținute în capitalele Eu
ropei.

tare a peștelui în calele navelor 
pescărești.

Gheața cu antibiotice a fost 
încercată cu succes la exploată
rile piscicole din Marea Barenț.

MILITARI CU... 
„MINA STINGA 
MAI LUNGA**

Ziarul englez „Daiiy Worker'* 
puDlică o relatare a corespon
dentului său din izmir, de pe 
lingă comandamentul american 
ai trupelor N.A.T.O. staționate 
în Turcia, in care ilustrează pro
porțiile luate de scandalul pro
vocat odată cu arestarea, acum 
cîteva săptămîni, a unor mili
tari ameticani acuzați de auto
ritățile turcești de a ti practicat 
speculații de bursă neagră. In 
urma acestor acuzații și unor 
anchete întreprinse in legătură 
cu aceasta ce autoritățile mili
tare americane din Izmir — re
latează „Daiiy Worker“ — s-a 
hotărit rechemarea in patrie a 
unui grup de ofițeri superiori 
americani de la comandamentul 
N.A.T.O. din Izmir și din cadrul 
unităților americane din Turcia. 
„Printre cei transferați — scrie 
ziarul — figurează toți ofițerii 
serviciului financiar de la 
mandamentul N.A.T.O. din 
mir, inclusiv cinci colonei“.

SCHELETE OMENEȘTI 
DE 8000 DE ANI I.E.N.

Arheologul peruvian Augusto 
Cardich a descoperit în munții 
Cordilieri resturi omenești eva
luate ca avlnd o vechime de 
circa 8.000 de ani înainte de era 
noastră. Potrivit declarațiilor lui 
Cardich. este vorba de cele mai 
vechi schelete omenești din A- 
merica de Sud, care aparțin unei 
civilizații „preceramice“. Aceas
tă civilizație s-a dezvoltat, ca 
și alte culturi sudamericane. în 
zonele înalte ale munților Anzi, 
la altitudini între 3.000 și 4.500 
de metri.

VISURILE DONQUIJOTTEȘTI 
ALE FURIOSULUI TRUJILLO

co.
Iz-

SUCCESUL PIANISTULUI 
VALENTIN GHEORGHIU 
IN R. P. POLONA pre- 

cu
De trei săptămîni, cunoscutul 

pianist romîn, Valentin Gheor
ghiu- artist emerit al R. P. Ro
mîne, se află în turneu în R. P. 
Polonă. Concertele simfonice sus
ținute pină acum in orașele 
Wroclaw și Bydgoszcz, ca și reci
talurile date la Lublin și Varșo
via, au trezit un viu interes în 
lumea muzicală poloneză, Atît

ANTIBIOTICE 
CARE TRANSFORMA 
APA IN GHEAȚA

Biologii din Leningrad au 
parat antibiotice speciale
proprietăți surprinzătoare. Este 
suficient să se dizolve 4—5 
grame de o asemenea substanță 
într-o tonă de apă șl să o trans
forme în gheață pentru ca peștele 
să se păstreze o perioadă cu 
50 la sută mal lungă decît în 
gheața obișnuită, ceea ce pre
zintă o mare însemnătate pentru 
prelungirea duratei de depozi-

„Generalissimul“ Rafael Leoni- 
das Trujillo, „binefăcătorul na
țiunii“, „tămăduitorul bolnavi
lor“, cum se autointitulează, sau 
„micul Cezar al Antilelor“, cum 
i se spune într-o carte recent 
apărută în Statele Unite, este 
adine tulburat. Succesele miș
cărilor de eliberare națională din 
America Latină îndreptate împo
triva dictatorilor instaurați prin 
grația Wall-Streetului, și printre 
care se numără și el, nu îl lasă 
să doarmă. Dar ingenios cum 
este a și găsit o soluție. A pus 
la cale un simulacru de proces 
împotriva primului ministru cu- 
ban Fidel Castro, a președintelui 
Venezuelei, Romulo Betancourt, 
și a altor personalități din cele 
două țări care au fost „judecați 
în contumacie“ de un tribunal 
din Ciudad Trujillo. Găsiți „vi- 
novați“ de „ațîțare la rebeliune“ 
in Republica Dominicană, Fidel 
Castro și Romulo Betancourt au 
fost „condamnați“ la cîte 30 de 
ani muncă silnică și la plata unei 
„amenzi“ de 100.000.000 dolari.

Acum mal bine de zece 
ani, un reporter al revistei 
americane „Life" a făcut o 
fotografie în China gominda- 
nistă. Ea reprezenta, după 
cum vedeți în prima imagi
ne, un băiețaș sărman cer
șind de mîncare. Revista est- 
germană „Neue Berliner 
Illustrierte" a reprodus atunci 
această fotografie deplin- 
gînd soarta copiilor sub odio
sul regim ciankaișist.

Odată cu proclamarea 
R. P. Chineze și izgonirea 
trădătorilor ciankaișiști, via
ța copiilor din China popu
lară a cunoscut o radicală 
schimbare. Bucurîndu-se în 
permanență de o grijă deo
sebită din partea statului, 
copiii chinezi cresc voioși și 
sănătoși. Dar mărețele suc
cese în toate domeniile pe 
care le repurtează Republica 
Populară Chineză nu-i pot 
lăsa să doarmă liniștiți pe 
dușmanii socialismului și ai 
păcii. Vrînd să astupe ochii 
celor care încep să vadă a- 
devărul despre țările socia
liste, redactorii de la revista 
bulevardieră „B.Z.", care a- 
pare în Berlinul Occidental 
au recurs la un fals grosolan. 
Cu prilejul aniversării a 10 
ani de la proclamarea R. P. 
Chineze, neputînd să aibă o 
imagine din care să reiasă 
că în R. P. Chineză se tră
iește prost — deoarece ase
menea imagini 
exista 
chea fotografie 
lui 
drept „ediție 1959". 
deul folosit e destul de naiv; 
au inversat în oglindă cli
șeul, iar in explicație au 
scris că e vorba nu despre 
un băiețaș, ci despre o fe
tiță.

Cei de la revista „Neue 
Berliner Illustrierte“ insă au 
observat falsul, drept pentru 
care sînt reproduse ambele 
clișee.

Minciuna, necinstea - nă
ravuri vechi ale presei capi
taliste.

nici nu pot
- au falsificat ve- 

a copilu- 
și au prezentat-o 

Proce-

frumuseții Budapestei

Opinia publică este indignată 
belicoase ale lui Dean Acheson, 
Departamentului de Stat al S.UA.

de declarațiile 
fost secretar al

ACHESON : Sughit într-una I Oare cine mă vorbește de rău ?
MEDICUL : Cred că... Opinia publică I...

(desen de V. TIMOC)
. <Și

O dimineață în care gerul îșl arăta colții. Dar 
nimeni nu se grăbea sâ se adăpostească in 
autobusul ce trebuia să ne ducă către hotel, 

încercam să deslușim prin vălul ce se risipea al zori
lor de zl contururile Budapestei. Curiozitatea turis
tului - clasică în asemenea împrejurări - biruise obo
seala nopții petrecută in legănarea monotonă a va
gonului de tren. De pe peronul gării privirile avide 
descoperiră o înlănțuire de clădiri ale căror trupuri 
masive au sfidat scurgerea nemiloasă a timpului.

Din goana autobusului imaginile s-au completat 
ca intr-un film rulat cu mare viteză de un operator 
grăbit. Puține minute de odihnă și, in sfirșit, am 
cunoscut Budapesta. E un oraș a cărui frumusețe te 
captivează. Dar ce dăruiește o asemenea frumusețe 
orașului ale cărui începuturi sint semnalate cu 2.000 
de ani în urmă, orașului pe care romanii l-au numit 
Aquincum ? In fața fostei primării a Budei, o con
strucție desprinsă parcă din ilustratele ce evocă epoca 
medievală, am vizitat un original muzeu. Ghizii ne-au 
reconstituit o istorie pe care apoi monumentele au 
certificat-o. Ruinele amfiteatrului roman de la Aquin
cum, urmele anilor cuceririi otomane prezente pe 
zidurile băilor ce seamănă cu o stampă deteriorată, 
biserica Mathyas martoră a șapte secole de frămîn- 
tări... De pe „bastionul pescarilor" cuprinzi cu pri
virea orașul. In Pesta te întîmpină clădiri ale ultimu
lui secol. Parlamentul cu cupola sa de 92 metri, 
Opera în stil renaissance, Muzeul Național... Istoria 
tumultuoasă a Budapestei se înfățișează vizitatoru
lui prin intermediul unei nesfîrșite suite de mărturii.

din ruinele distrugerilor hitlerlste, care l-au dat o 
strălucire ce nu a avut-o nici cînd. înregistrezi cu 
interes firesc mărturiile unul trecut îndepărtat, insă 
ești copleșit de tot ceea ce democrația populară a 
adus nou în viața Budapestei.

Budapesta renăscută s-a îmbogățit cu șiragurile 
blocurilor muncitorești, cu noile coșuri de uzină, cu 
clădirile ce ne sînt atît de familiare ale creșelor și 
grădinițelor. Doar în primele opt luni ale acestui an 
s-au construit 5.074 locuințe. Locuințe moderne, plă
cute. Locatari : muncitorii ce au părăsit casele igra
sioase și coșcovite ale periferiei burgheze.

Budapesta, în ciuda sobrietății construcțiilor, are 
o notă veselă la orice oră. Voioșia i-o conferă locui
torii orașului. E o bună dispoziție pe care o remarci 
imediat și care furnizează semnificații ample. Am 
găsit intr-o culegere statistică citeva cifre. In anul

.llitt Ut

capătul călătoriei prin uzine te simți neputincios să-ți 
sistematizezi mulțimea Impresiilor acumulate. Acum, 
cei de la Csepel trăiesc în anul 1960. Am citit în 
ziare că în cinstea Congresului Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar planul anual a fost îndeplinit de 
Uzinele Csepel. Nu sînt singurii. La șantierele na
vale din Budapesta ce poartă numele tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej au început să se fabrice vapoare ma
ritime de 1.200-1.300 tone și macarale plutitoare 
pînă la 100 tone. Un amănunt semnificativ : timpul 
necesar pentru realizarea unui vapor de 1.100 tone 
a fost redus de la 14 la 6 luni.

Luați oricare din ziarele maghiare și veți constata 
că apropierea Congresului P.M.S.U. este salutată cu 
succese deosebite pe frontul construcției socialiste. 
Plini de mîndrie muncitorii maghiari fac bilanțul rea
lizărilor lor. lată unul din asemenea bilanțuri : indus
tria de mașini-unelte a atins în acest an nivelul pla
nificat pentru anul 1960. In anul acesta au fost fabri
cate 185 de prototipuri noi printre care numeroase 
mașini complicate, de înalt randament. Un bilanț 
concludent.

Am întîlnit niște date statistice. In 1900 Buda
pesta avea 861.000 de locuitori. Acum orașul 
are aproape 2.000.000 locuitori. 18,9 la sută 

din populația țării trăiește în Budapesta. Aici s-a pro
dus în anul trecut 51,5 la sută din totalul producției 
industriale de stat din R. P. Ungară. Anii din urmă, 
anii puterii populare, și-au pus amprenta binefăcătoare 
asupra vieții orașului. Statuia de 36 metri ridicată 
pe muntele Gellert, semn al recunoștinței față de 
eliberatorii sovietici, stă ca o piatră de hotar intre 
trecut și prezent. E minunată Budapesta. Dar e mi- 
yiunată datorită oamenilor muncii care au înălțat-o
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trecut locuitorii Budapestei au împrumutat din biblio
tecile publice peste 500.000 de volume. Cinematogra
fele au avut 40.000.000 spectatori, iar teatrele — 
4.000.000. In grădina zoologică au venit 1.600.000 
de vizitatori. Cifrele acestea sînt o oglindă de o cla
ritate desăvirșită a vieții intense ce pulsează in acest 
mare oraș. Numai oameni ce se simt stăpîni ai propriei 
lor soarte se pot bucura de viață cu atita pasiune 
îmi amintesc bine de tinerii muncitori cu care am stat 
de vorbă la Uzina „Orion". Constructorii de aparate 
de radio și televiziune îmi povesteau despre inovații 
și depășiri de norme, despre o pasionantă întrecere 
socialistă și despre educarea comunistă a tineretu
lui. Cuvintele lor ca și chipurile lor senine, luminate 
de profunde bucurii, tălmăceau o dragoste sinceră 
față de partidul marxist-leninist al clasei muncitoare.

De pe muntele Gellert se oferă privirii marea ce
tate a metalurgiei ungare Csepel. In uzinele de 
la Csepel muncesc mii de oameni. Iți trebuie ore 

intregi ca să străbați chiar in viteză halele și la

Dunărea se scurge molcomă prin inima Buda
pestei. Cind naziștii s-au retras, au aruncat în 
aer toate podurile orașului. După război, mun

cind cu abnegație, locuitorii Budapestei au recon
struit podurile. Afară de unul singur. Pe vremuri, podul 
acesta se numea Elisabeta și avea o lățime de 11 
metri. Cei ce vor vizita Budapesta în 1964 vor putea 
să se plimbe și pe acest pod reconstruit. El se va 
asemăna cu podul de reputație mondială „Lanchid", 
va avea o parte carosabilă lată de 18 metri, iar 
pentru pietoni pe ambele laturi cite trei metri. S-a 
calculat că pentru construcția noului pod vor fi nece
sare 7.500 tone de oțel și 25.000 m.c. de beton.

in acest sfîrșit de an, locuitorii Budapestei privesc 
mai mult ca oricînd spre viitor. Ei gustă din plin 
satisfacțiile prezentului și au certitudinea unui viitor 
minunat, al viitorului socialist. Congresul partidului 
deschide larg o fereast. j spre acest viitor ce va desă- 
virși frumusețea Budapestei, a țării întregi și a vieții 
poporului ei.

EUGENiU OBREA

VARȘOV1A. — La Varșovia 
s-a deschis cel de al Hl-lea Con
gres al Partidului Țărănesc U- 
nit (P.Ț.U.). Președintele Comi
tetului Central al Partidului Ță
rănesc Unit, S. Ignar, a prezen
tat raportul politic. La Congres 
a rostit o cuvîntare de salut W. 
Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

PARIS. — Agenția Franc» 
Presse, precum și numeroase zia
re frunceze, informează despre un 
nou val de mișcări revendicative 
care se desfășoară în prezent în 
l'ranța. Caracterizind amploarea 
ce au luat-o aceste mișcări agen
ția arată că „ele sint cele mai 
puternice de la instaurarea celei 
de-a V-a Republici“.

PRAGA. — La Teatrul Tine
retului din Brno se joacă piesa 
„Nota zero la purtare“, de Vir- 
gil Stoenescu și Octavian Sava, 
care se bucură de mult succes.

CAIRO. — Luînd cuvîntul în 
cadrul unei adunări, președintele 
Nasser a adus mulțumiri Uniu
nii Sovietice pentru ajutorul acor
dat în construirea barajului de 
la Assuan. El a arătat că R.A.U. 
a primit ajutorul Uniunii So
vietice în construirea acestui ba
raj pentru că acest ajutor nu a 
fost legat de nici o condiție po
litică.

PRAGA. — După cum anunță 
agenția Ceteka, răspunzînd invi
tației președintelui Republicii 
Cehoslovace, Antonin Novotny, 
vineri a sosit la Praga Seku Ture, 
președintele Republicii Guineea 
și președintele guvernului Gui
neei.

TOKIO.—Milioane de oameni 
ai muncii din Japonia și-au ex
primat la 27 noiembrie hotărîrea 
lor fermă de a împiedica revi
zuirea „tratatului de securitate“ 
japono-american. In întrega țară 
a avut loc un puternic val de 
mitinguri șl greve.
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