
Darul tinerilor 
din Baia Mare

Mare. Pe 
pionieri

peronul gă- 
cu cravatele

Baia 
rii sint 
fluturînde in bătaia viatului, 
tineri muncitori, elevi, oa
meni ai muncii, reprezentanți 
ai organelor fi organizațiilor 
U.T.M veniți să asiste la ple
carea unui tren special. Lo
comotiva nr. 50.721 condusă 
de o brigadă de tineret a 
fost atașată in capul unui fir 
de 5.5 vagoane împodobite 
sărbătorește. Fochistul Romu- 
lus Burian controlează atent 
roțile care in curind vor a- 
luneca pe magistrala de oțel. 
Tinărul mecanic Dorin Ca- 
covean se uită la manome
tru. Locomotiva pufăie aburi 
fierbinți. Cineva a prins pe 
trupul locomotivei o placă pe 
care stau scrise cuvintele : 
„Garnitură cu fier vechi colec- 
tat de către organizațiile 
U.T.M. și pionierii din regiu
nea Baia Mare“. Și pe va
goane au fost prinse lozinci 
cu inscripția „Mai mult fier 
vechi înseamnă mai mult 
oțel“.

Mai mult fier vechi pentru 
dezvoltarea industriei noastre 
siderurgica !—la această che
mare a organizațiilor U.TM. 
tinerii din întreaga regiune au 
răspuns cu înflăcărare. con- 
ftienți că pe această cale con
tribuie la înfăptuirea preve
derilor plenarei C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 1958, privind 
continua dezvoltare a indu
striei noastre siderurgice.

Trenul e gata de plecare 
Tovarăful Moise Fetea secre
tar al Comitetului regional 
U.T.M. Baia Mare a felicitat 
pe tinerii care au participat 
la acțiunea patriotică de co
lectare a metalelor vechi.

Un fluierat subțire fi colo
sul a început să alunece lin 
pe magistrala de oțel. Ducea 
cu el 31 de vagoane cu me
talele vechi colectate în ora
șul Baia Mare și 24 vagoane 
cu metale vechi din Satu 
Mare. In total — 578 tone 
de fier vechi. Destinația: Hu
nedoara. Un dar făcut oțe
lurilor hunedoreni de tinerii 
din regiunea Baia Mare.

In stația Dej un popas. La 
cele 55 de vagoane care for
mau trenul special au fost re
morcate 9 vagoane cu 158 
tone de metale vechi plecate 
din Cărei și Tășnad și alte 
9 vagoane cu 59.620 kg. me
tale vechi plecate de la Si- 
ghet și Vișeu.

73 de vagoane au transpor
tat cuptoarelor Hunedoarei. 
795.920 kg. metale vechi, me
tal din care s-ar putea fabrica 
peste 79.500 butelii sau 63.600 
biciclete.

Darul tineretului este rezul
tatul acțiunii organizate de 
Comitetul regional U.T.M. 
Baia Mare. In „Săptămina fie
rului vechi“, tinerii, pionierii, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M., au muncit cu 
tuziasm, s-au întrecut pen
tru colectarea celei 
mari cantități de metale ve
chi. Angajamentul comitetu
lui regional U.T.M., de a co
lecta cu ajutorul tinerilor din 
regiune 600.000 kg. de fier 
vechi a fost depășit cu aproa
pe 200.000 kg.
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loate țările, uniți-vă !

Duminică 29 noiembrie 1959

Fruntașul in producție Ion Șerban (al doilea din stingă) de la secția 
„Semănătoarea" din București, a devenit de curind membru al P.M.R. 

citat de către tovarășii săi de muncă.

matrițerie a Uzinelor 
El este călduros feli-

Foto : P. POPESCU

Cînd o mină adună.
iar alta risipește

La începutul acestui an

în pag. 2-a:

Din duminică 
în duminică

în pag. 3-a:

A 15-a aniversare 
a eliberării 

Albaniei

Sosirea la Budapesta
a delegației P. M. R.

la Congresul
— Cores- 
transmite : 
28 noiem- 
de Est din 
Partidului

BUDAPESTA 28. 
pondentul Agerpres 

în seara zilei de 
brie a sosit în Gara 
Budapesta delegația
Muncitoresc Romîn la cel de-al 
VlI-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

Pe peronul gării, tovarășii 
Emil Bodnăraș, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.R., 
și Isac Martin, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Timișoara al P.M.R., au fost

P. M. S. U.
întimplnați de tovarășii Bela 
Biszku, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., Dezso 
Szilagyi, șeful Secției Externe 
a C.C. al P.M.S.U., Janos Tausz. 
ministrul Comerțului Interior al 
R. P. Ungare, Bela Nemety, 
noul ambasador al R. P. Unga
re în R. P. Romînă, activiști cu 
munci de răspundere din 
râtul C.C. ai P.M.S.U.

Au fost de față membrii 
basadei R. P. Romîne la 
dapesta.

apa-

am- 
Bu-

Lucrările primelor seminarii
naționale științifice studențești

Brigada utemistă 
de muncă patriotică

Deunăzi, am făcut cunoștință cu membrii brigăzii utemistă da 
muncă patriotică, din secția utilaj a Uzinelor de vagoane „Gheorghi 
Dimitrov", din Arad. Această familie deosebit de numeroasă (40 
membri) este cunoscută în întreg orașul Arad, pentru activitatea 

sa prodigioasă, multilaterală. Dar să vi-i prezentăm.

Membrii brigăzii, răspund chemării tinerilor craioveni: 600 
ore muncă patriotică la canalul Porcacea, colectarea a 40.000 kg. 

fier vechi.

a 
avut loc la G A S. Buzău o adu
nare în care planul global de 
producție a fost defalcat pe 
sectoare și lucrătorii din fiecare 
sector în parte, analizîndu-și 
posibilitățile, șl au luat anga
jamente concrete pentru spori
rea producției și reducerea pre
țului de cost. Cu această ocazie 
brigada zootehnică de tineret, 
condusă de candidatul de partid 
Vasile Sorlescu, s-a angajat în 
fața conducerii gospodăriei să 
depășească planul de producție 
și să reducă prețul de cost al 
litrului de lapte, planificat ini
țial la l,19 lei, la cel puțin un 
leu. Tinerii au hotărît pen
tru aceasta să dea vacilor c 
îngrijire exemplară, să înlăture 
orice risipă de nutrețuri și con
centrate. Ba, ca să sporească și 
mai mult producția de lapte, 
brigada tinerilor crescători de 
animale a aplicat larg pășuna- 
tul pe timpul nopții, iar o mare 
parte din vară a 
cu foi de sfeclă, 
podăria dispunea 
tități și care nu 
Tinerii mulgători 
che, Ecaterina l
Manea, Vasile Anghel și mulți 
alții nu și-au precupețit nici
nopțile, nici zilele de odihnă

hrănit vacile 
de care gos- 
în mari can- 
costau nitnic.

Marin Ena- 
Conciu, Vasile

Tovarășului ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitelului Central 

al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului MEHMET ȘHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

Tovarășului HADJI LLESH1
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania
Tirana

Dragr tovarăși.

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Miniștri, al Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne și al tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră, vă transmitem dv. și întregului popor albanez cele 
mai călduroase felicitări și urări frățești cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Albaniei de sub jugul fascist.

Marile succese obținute pe drumul construirii socialismului de 
oamenii muncii albanezi, care în cei 15 ani de muncă plină 
abnegație, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncii, 
transformat Albania intr-o țară socialistă în plină dezvoltare, 
sînt privite de poporul romîn cu un sentiment

Prietenia ti adițională dintre popoarele romîn 
puterii populare a căpătat un conținut nou, 
adîncește neîncetat slujind înfloririi economice 
rilor noastre, întăririi unității indestructibile a lagărului 
în frunte cu marea Uniune Sovietică.

De ziua marii dv. sărbători naționale vă urăm din toată inima, 
dv. și poporului albanez, noi succese în lupta pentru dezvoltarea 
socialistă a Republicii Populare Albania, pentru întărirea prie
teniei romino-albaneze, pentru triumful cauzei păcii și colaborării 
între popoare în Balcani și in lumea întreagă.
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sinceră bucurie, 
albanez în anii 
dezvoltă și se 
culturale a ță. 

socialist
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LA G.A.S.-BUZÄU

a împlini acest angaja-pentru 
ment. Și rezultatele străduințe
lor lor nu s-au lăsat prea mult 
așteptate. După socoteala pe 
care băieții au făcut-o împreună 
cu tov. Vasile Sorlescu, șeful 
brigăzii, la I noiembrie a.c. bri
gada de tineret realizase de la 
cele 90 de vaci mulgătoare o 
depășire a planului de produc
ție la lapte de 23.820 litri. De 
asemenea, tinerii au reușit să 
reducă consumul de la patru 
unități nutritive, planificate ini
țial pentru fiecare litru de lapte, 
la numai 3,5 unități nutritive. 
După socoteala lor, reușiseră de 
asemenea să reducă prețul de 
cost al litrului de 
puțin de 1 leu — 
[urniți de asta.

Dar bucuria lor 
spulberată. Cînd

Brigada a rămas nu numai 
adînc mîhnită, dar și uimită. 
„Cum, de unde 1,30 lei ?“ se în
trebau tinerii. Dar li s-a expli
cat numaidecît cum stau lucru
rile. Sectorul vegetal din gos
podărie, principalul furnizor a! 
furajelor și concentratelor pen
tru 
nul

vaci, nu-și îndeplinise pla- 
de producție. Mai mult. în

C. G. DIACONU
(Continuare în pag. 4-a)

Sîmbătă dimineață au început 
la București și la Craiova lucră
rile primelor seminarii naționale 
științifice studențești.

La Institutul politehnic din 
Capitală are loc seminarul na
țional consacrat contribuției 
cercurilor științifice studențești 
Ia rezolvarea problemelor teh- 
nico-științifice și economice din 
industria constructoare de ma
șini, construcții și transport.

Participă studenți și cadre di
dactice din toate institutele teh
nice superioare de specialitate 
din țară, precum și reprezen
tanți ai întreprinderilor în care 
studenții au făcut practica în 
producție.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de prof. C. Dinculescu, 
rectorul Institutului politehnic 
din București, a vorbit prof. 
C. Ionescu Bujor, director ge-

neral al Invățămîntului supe
rior din Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii. El a subliniat 
importanța muncii de cercetare 
științifică desfășurată de stu- 
denți, atît pentru formarea lor 
ca specialiști cu o înaltă ca
lificare, cît și pentru soluționa
rea unor importante probleme 
ale dezvoltării economiei țării 
noastre. Vorbitorul a relevat de 
asemenea interesul crescînd al 
studenților pentru munca științi-' 
fică. Numărul cercurilor științi
fice din institute și universități 
a sporit de la an la an, ajun- 
gînd în prezent la peste 700. In 
activitatea lor
mai mult de 13.000

Tov. Ion Iliescu, 
C.C. al U.T.M., 
U.A.S.R., a salutat

lapte la mai 
și erau mul-

a fost repede 
contabilitatea 

gospodăriei a trecut la recalcu
larea prețului de cost al litru
lui de lapte, acesta s-a ridicat 
ca printr-o minune la 1,30 lei, 
deci cu 0,11 lei peste planul 
inițial.

In fotografie : un aspect de 
la deschiderea lucrărilor se
minarului național științific 

studențesc din Capitală

Foto : AGERPRES

sînt antrenați 
de studenți. 
secretar al 

președintele 
pe partici-

panții la seminar în numele 
C.C. al IJ.T-M. și al Comitetului 
Executiv al U.A.S.R. Vorbitorul 
a scos în evidență rolul semi- 
nariilor naționale științifice ale 
studenților în stimularea activi
tății viitoare de cercetare știin
țifică a tineretului studios, 
generalizarea 
dobîndite de 
domeniu.

Lucrările
desfășurat apoi pe secții.

Seminarul național științific 
de la Craiova este 
contribuției cercurilor 
studențești Ia studiul 
rii în practică a

experienței 
studenti în

seminarului

Cea de a doua

în 
bune 
acest

s-au

consacrat 
științifice 

introduce- 
metodelor

agrozootehnice avansate, la me
canizarea, electrificarea și chi
mizarea agriculturii, în lumina 
sarcinilor stabilite de 
tuirea de la Constanța 
nilor și lucrătorilor din i 
socialist al agriculturii.

Lucrările seminariilor conți, 
nuă.

glorie...

Consfă- 
a țâra- 
sectorul

(Agerpres)

Prim-secretar al Co
mitetului Central 

al Partidului Mun 
citoresc Romîn

Președintele Consi
liului de Miniștri ai 
Republicii Populare 

Romîne

ION GHEORGHE 
MAURER

Președintele 
diului Marii 
Najionale a 
eli Populare

Prezi- 
Adunări 
Repub'.l. 
Romine

Cînd, In urmă cu ani, a luat ființă pla
nul nostru de electrificare, „GOELRO.-ul" 
nostru, și cînd hotărîrea partidului ne-a um
plut inimile de bucurie și ne-a făcut să 
visăm cu insistență lumina, cînd lampa lui 
llici ilumina versurile poeților deschizînd mi
nunate perspective - apa Bistriței se chel
tuia încă zadarnic, iar peisajul Bicazului își 
mesteca încă sălbăticia-i seculară, lată însă 
că nu s-a scurs nici un deceniu și tabloul 
de la Bicaz s-a populat cu giganți de beton 
armat, pajiștele s-au trezit dominate de 
vile și blocuri, muntele a fost traversat de 
un tunel magnific, iar luminile electrice se 
iscălesc pe suișurile abrupte, in serpentină 
de aur, pe un drum temerar.

Bicazul nu numără sute de hectare de 
teren. Aici șantierul e condensat la o arie 
relativ modestă, într-un defileu pitoresc ; de 
la Tunel-intrare la Tunel-ieșire poți face o 
promenadă neostenitoare. Dar pe această 
fișie puțină de teren se hotărăște destinul 
de lumină a unei întregi provincii, rezerva 
de umiditate a sute de hectare de teren 
arabil, energia a mii și mii de cai putere 
pentru industria socialistă și, printre altele, 
estetica a zeci de puncte turistice care vo' 
jalona circomferința masivului lac de acu
mulare. Toate aceste binefaceri vor fi sin
tetizate, in dimensiunile șantierului.

Hidrocentralele și termocentralele intră, 
armonios, ca niște focare de energie, in 
sistemul complex de construire a socialis
mului. Spunînd despre comunism că în
seamnă puterea sovietică, plus electrifica
rea întregii țări, Lenin a oferit lumii un 
adevăr care definește dintr-un punct de ve
dere procesul economico-social al oricărei 
țări eliberate de exploatare, ce-și con
struiește o societate fericită și prosperă. 
Bicazul este un argument al acestui inalt 
adevăr. Fructificarea aurului alb, a zgomo
toaselor căderi de apă e un adevăr simplu 
și vechi pe care burghezia îl știa dar II 
ignora, foloslndu-1 cu zgircenie numai a-

ÀI. Andrițoiu
tunel cînd energia îi intra de-a dreptul in 
pungă. Socialismul, cu orizontu-i limpede 
și nemărginit, cu economia-i riguros 
nificată, n-a lăsat și nu lasă să-i scape 
o sursă binefăcătoare pentru viață și 
por. Bistrița mai cu seamă, a uimit 
marea-i viteză de curgere și a dat, 
însăși această viteză, ideea unei hidrocen
trale magnifice. Și cum comuniștii nu tergi
versează au și hotărît înscrierea pe harta 
patriei a acestui focar de lumină.

Locurile bătrîne au întinerit. Nu departe 
de albia Bistriței movila lui Burcel și Ce
tatea Neamțului amintesc pagini de vitejie.

pla
nici 
po
prii 
prin

Cronica locurilor 
contemporane

Iar de la Bicaz mai sus, mai către Ceahlău, 
Izvorul Alb ne amintește de Frații Jderi, 
Ruinele și țărmurile pomenite de cronici 
aveau să intre în cea de a doua glorie a 
existenței lor, în gloria contemporană. Și 
astfel din țărm istoric, Bicazul a devenit un 
țărm al activității imediate și al viitorului 
strălucit.

Imi amintesc primele zile ale șantierului. 
Printre nenumărații brigadieri entuziaști mai 
mișunau încă așa-zișii „sămînță de scan
dal", tipuri excentrice sosite pe șantier în 
căutarea aventurii. Parte din acești oameni 
viciați au fost educați de colectivele înain
tate și au intrat în cercul armonios al vieții 
de șantier ; parte s-au spulberat. A rămas 
în Bicaz un colectiv închegat cu o etică so
cialistă, cu o neostoită sete de muncă. Că
runtul Pașca Gavrilă șl Junele Găină NI-

colae au ajuns vestiți. Pe lingă el, alțl vîrst- 
nici și tineri au lepădat hainele anonima
tului. Dar chiar și aceia care nu-s pomeniți 
in ziare dar care au împodobit de nenumă
rate ori panourile de onoare și au fost lău- 
dați adeseori în ședințele de producție, fac 
parte din nemuritorii care au pus o piatră 
de temelie la unul din marile bastimente 
ale socialismului.

Imi amintesc apoi diferite etape din bio
grafia Bicazului. Am fost de față cînd 
echipele de la Tunel-intrare se pregăteau 
să dea mina cu cele de la Tunel-ieșire. In 
cavitatea cioplită în munte se auzeau ecou
rile ciocanelor de dincolo de peretele de 
piatră. Și peretele de piatră se subția ne
contenit. Apoi s-a surpat ca un hotar de 
prisos. Entuziasmul unanim a făcut muntele 
să vibreze. Și iarăși au trecut zile și luni și 
iarăși am mers să văd Bicazul. Tunelul se 
pardosea cu beton, se boltea elegant ca o 
catedrală, comunicînd, prin așa-zisul turn 
de echilibru, cu centrul. Locul turbinelor se 
scobea ca un scoc dulce, la poalele unei 
prăvăliri ascuțite. Asta pe cînd im partea 
cealaltă abisul se umplea cu beton la ză
gazul viitor al mării Bicazului.

închideam ochii și vedeam marea revăr
sare de lumini. Vedeam fecundarea bără- 
ganelor fertile cu apa venită din rezervor, 
vedeam lacul împrejmuit cu sălcii, cu vile 
și cabane. Vedeam pîinea energiei viitoare. 
Mă întorceam apoi acasă pe un drum de 
fier cunoscut, cu gări de piatră sură, parcă 
gemene, 
stram în 
luminile 
lui.

Bicaz. 
puncte de lumină 
nostru dă fructe de aur. Experiența sovie
tică se dovedește șl aici de mare preț. E 
bine ca din cînd in cînd să vizităm Bicazul 
pentru a frunzări Incîntați cartea viitorului, 
întinerim cltlnd-o.

nefrizînd totuși monotonia - și pă- 
inimă ca 

de astăzi
pe o merinda spirituala, 
și de mîine ale Bicazu-

Doicești, Borzești și alte 
pe hartă, „GOELRO-ul"

Și iată-i la muncă, încărcînd fierul vechi.

Tinerii din brigada utemistă de muncă patriotică sînt în același 
timp și membri ai cercului politic

Intr-un moment de repaus tinerii învață un cîntec patriotic.

Foto reportaj: VASILE RANGA

Președintelui Republicii Populare Federative Iugoslavia

IOS1P BROZ T1TO
Belgrad

Cu ocazia zilei Republicii, sărbătoarea națională a Republici' 
Populare Federative Iugoslavia, permiteți-mi să vă adresez în 
numele poporului romîn și al meu personal, felicitări cordial» ș- 
cele mai bune urări pentru dv. persoral și pentru prosperitalea 
popoarelor Iugoslaviei.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Repu 

bllcii Populare Romîne



Mașini 
și instalații 
de ploa<e 
artiiicială

Paralel cu măsurile de ame
liorare a suprafețelor irigate, in 
Bulgaria a fost pusă la punct 
și a inceput produc[ia de mașini 
și instalații de ploaie artificia
lă. La început se vor produce 
1.000 de instalații și 300 de ma
șini de acest fel. în prezent, 
70 de astfel de mașini udă cim- 
purile gospodăriilor agricole 
cooperative de muncă. Recent, 
la uzina de reparații de trac
toare de lingă Plovdiv a intrat 
în funcțiune primul laminor de 
țevi pentru mașinile de ploaie 
artificială.

Piriă in anul 1965 se prevede 
fabricarea a 14.500 de mașini și 
25.000 de instalații de ploaie ar
tificială.

Aviația în slujba 
agriculturii

In ultimii ani, aviafia e de 
un real folos țăranilor ceho
slovaci. Anul acesta, de pildă, ea 
a împrăștiat pe o suprafață de 
aproape 500.000 hectare de teren 
agricol și împădurit substunțe 
chimice. La sfîrșitul lunii octom
brie, a fost pulverizată din aer 
o cantitate de 32.920 tone, de 
substanțe chimice și îngrășămin
te. tn ankl care urmează, acti
vitatea aviației cehoslovace în fo
losul agriculturii va fi mult ex
tinsă, itA in:

Orezul s-a copt.
FRON LOI (R.D. Vietnam)

uzica de earner
Am vorbit în articolul trecut 

despre Uvertură, despre Concert 
și despre Simfonie, trei dintre 
cele mai importante genuri ale 
muzicii simfonice, adică ale mu
zicii destinată să fie cîntată de 
ansamblul orchestral. Cu privire 
ia simfonie spuneam că poate 
cuprinde o arie vastă de senti
mente și idei, că ea se ridică pe 
culmile cele mai înalte ale pro 
blemelor umanității, că muzica 
simfonică în general prin mij
loacele multiple și puternice de 
care dispune are putința să re
flecte în chipul cel mai convin
gător marile conflicte și năzu
ințe ale omului și societății.

Literatura muzicală cunoaște 
și o sumedenie întreagă de lu
crări de cameră. U- 
nele sînt scrise pen
tru voce cu acompa
niament de pian cum 
este liedul — forma 
cultă, măiestrită de 
cîntec ce-și are obîr; 
șia în melosul și 
versul popular — al
tele pentru un singur instru
ment sau pentru un grup instru
mental mai mic ori mai mare. 
Dintre acestea menționăm doar 
„Momentul muzical“, o piesă 
instrumentală scurtă, de o fac
tură simplă, Nocturna, de ase
menea miniaturală cu un carac
ter liniștit, Noveleta, un fel de 
poveste muzicală, apoi Trioul, o 
compoziție destinată unui grup 
de trei instrumente, Cvartetul, 
o compoziție destinată unui 
grup de patru instrumente, Cvin
tetul, Sextetul, Septuorul, Octetul, 
Nonetul, Dixtuorul, respectiv

Să cunoaștem 
comorile 

muzicii (Y)

I

Biocurenți
9

pe bandă de magnetofon

Diderot, 
luptător pentru 

rațiune și ateism

sa-iq
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pentru formații de 5, 6, 7, 8, 9, 
10... instrumentiști.

S-au scris chiar și ,,simfonii 
de cameră", cum este geniala 
lucrare de acest fel a lui George 
Enescu (pentru 12 instrumente 
soliste). Caracterul „de cameră" 
al unei compoziții nu îl dă atît 
numărul restrîns al instrumente
lor ce o execută, cît expresia 
discretă a sentimentelor, stilul 
ei mai intim, lipsa sonorităților 
foarte puternice pe care le poate 
degaja masa orchestrală.

Una dintre cele mai de sea
mă compoziții de muzică de 
cameră este Sonata, o lucrare 
alcătuită din trei șau patru 
părți, care se deosebesc prin ca. 
racter: prima e dinamică, ac

tivă, a doua lentă, 
lirică, uneori visătoa
re, a treia poate fi 
dansantă, glumeață, 
iar ultima vijelioasă, 
plină de optimism.

In sonate, ca și în 
alte genuri de lucră
ri, nu avem de-a

face numai cu contrastul părți
lor componente, ci și cu con
traste în interiorul fiecăruia. 
Ele sînt generate de confrun
tarea acelor „melodii terne“ des
pre care am vorbit în articolele 
anterioare. Sonata are la teme
lie anumite reguli de construc
ție, întemeiate pe principiul lup
tei ideilor muzicale, luptă care 
duce în chip firesc la afirmarea 
unei concluzii, ca o sinteză a 
elementelor muzicale, care s-au 
desfășurat în fața noastră.

Marii clasici ai muzicii ne-au 
lăsat și în domeniul sonatei ca
podopere nepieritoare, pline de 
conținut emoțional, exprimat în 
construcții sonore minunat pro
portionate. Unele, cum este so
nata „Appassionata“ (Lenin spu
nea despre ea că este o muzică 
uimitoare, supraomenească) sau 
sonata „Patetica“ de Beetno- 
ven, marea Sonată de Liszt, sau 
Sonata cu marș funebru, de Cho
pin și-au cucerit celebritatea.

Așa după cum simfonia este 
chintesența muzicii simfonice, 
chintesența muzicii de cameră 
este Cvartetul. De obicei cvarte
tul este alcătuit din instrumente 
cu coarde (două viori, o violă 
și un violoncel), instrumente 
care dispun de o bogată varie
tate de nuanțare, de o mlădiere 
expresivă a sonorității. Ansam
blul acesta reproduce de fapt 
principiul armoniei pe patru 
voci care ne este atît de fami
liar nouă, tuturora, din muzica 
de cor.

Părintele Cvartetului este ma
rele clasic vienez Joseph Haydn, 
care a scris zeci de lucrări de 
acest gen. Mozart. Beethoven, 
Schubert, Brahms, Ceaikovski 
și alți compozitori au scris 
cvartete de o rasă frumusețe ce 
se înscriu în programele de mu
zică de cameră de pretutindeni. 
Ceaikovski este autorul unei 
faimoase pagini de cvartet. 
Este vorba de partea a doua 
din primul său Cvartet care 
este inspirată de o melodie 
populară rusă și care îl mișca 
pînă la lacrimi pe marele scrii
tor L. Tolstoi.

La Institutul de cercetări de 
aparataj și instrumentar chirur
gical experimental din Moscova 
a fost realizat un aparat extrem 
de interesant — biostimulatorul 
activității cardiace. Folosind bio
curenții produși de inima unei 
persoane sănătoase, acest aparat 
reușește adevărata minune de a 
restabili funcționarea inimii unui 
alt organism, care a încetat de 
scurt timp să mai bată.

Curenții electrici produși în 
corpul nostru pot acționa așa dar 
organele unui alt organism ?

★
Putem spune astăzi că fiecare 

celulă din organismul nostru re
prezintă un generator microsco
pic de curent. Cum se explică 
acest lucru ? Celulele vii au 
o membrană. De ambele părți 
ale acestor membrane, adică 
în interiorul și exteriorul ce
lulei, există diferite concen
trații de potasiu, sodiu etc. 
Din cauza acestor concentrații 
diferite, apar diferențe de poten
țial electric. în afară de aceasta 
s-a mai constatat că atunci cînd 
se contractă, orice mușchi pro
duce biocurenți deoarece concen
trația elementelor din celulă 
variază în urma contracției.

Este interesant că nu numai 
orice mișcare din interiorul orga
nismului, dar și repaosul relativ 
este însoțit de producerea ener
giei electrice. în felul acesta 
putem spune că omul ar fi o 
„stațiune electrică“ specifică și 
extrem de complicată. Savanții 
sovietici au găsit în ultimul 
timp aplicații excepțional de 
interesante și valoroase pentru 
acești curenți produși în cen
tralele electrice microscopice din 
organismul omului.

Cunoașteți așa-zisa „mină arti
ficială“ acționată de biocurenți, 
realizată de savanții sovietici, 
între timp au fost obținute noi 
succese în acest domeniu. Re
cent, la congresul unional de fi
ziologie, biochimie și farmacor 
logie de la Minsk a fost prezen
tată o nouă rnînă artificială ac
ționată de biocurenții mușchilor.

La această variantă perfecționa
tă a aparatului, a declarat Viktor 
Gurfinkel, candidat în științe 
medicale, unul din constructorii

Mesteceni.

L. PARTER (U.R.S.S.)

protezei, s-a renunțat la apara- 
tajul voluminos și dispozitivele 
hidraulice de acționare folosite 
în trecut. Ele au fost înlocuite 
printr-un dispozitiv de reglare de 
dimensiuni mici pe bază de trio- 
de cu germaniu.

Cu prilejul experiențelor efec
tuate cu prototipul biostimulato- 
rului activității cardiace despre 
care am amintit la începutul ar
ticolului, oamenii de știință au 
stabilit că este posibil între al
tele să se forțeze inima unui 
cîine să bată în ritmul inimii 
omenești, adică să se „impună“ 
inimii unui animal de experiență 
un ritm fixat dinainte.

Lucrările au arătat de aseme
nea că biocurenții amplificați eu 
ajutorul unor dispozitive speciale 
pot fi transmiși nu numai direct 
de la „donator“. Ei acționează 
de asemenea și atunci cînd sînt

înregistrați pe bandă de magne
tofon (după amplificare).

După cum a declarat Mihail 
Ananiev, directorul institutului, 
folosirea biostimulatorului va 
servi, paralel cu alte mijloace, la 
tratamentul unor boli cardiace, 
grave. Acest fapt deschide per
spective fantastice.

Dat fiind că biocurenții pot fi 
căpătați de la multe organe in
terne, este posibil ca în medicina 
viitorului apropiat să poată fi 
folosiți în scopuri terapeutice 
biocurenții creierului, stomacu
lui, intestinelor și altor organe, 
înregistrați pe bandă de magne
tofon.

Iată așa dar eît de uluitoare 
sînt perspectivele deschise de sa
vanții sovietici în domeniul utili
zării biocurenților.

I. IONES6U

IDifuzoare fără conducte
Un colectiv de specialiști din 

Lituania a construit un difuzor 
eteric — megafon dinamic, care 
spre deosebire de cele obișnuite 
nu necesită rețea de conducte. 
Un asemenea difuzor recepțio 
nează emisiunile de radio re
transmise de la un centru de

radioficare pe o rază de pînă 
la 100 km.

Fabrica de aparataj de radio 
din Vilnius va produce încă în 
anul viitor peste 10.000 de di
fuzoare eterice destinate în spe
cial localităților rurale.

O varză de W kilograme
O serie de localități din su

burbiile orașului Pekin du strins 
anul acesta o recoltă de varză 
de trei ori mai mare decît anul 
trecut. Recolta totală de varză 
a cultivatorilor din aceste părți 
este de aproximativ 500.000 tone.

Una dintre aceste localități 
a obținut o recoltă de peste 
202 tone la hectar. Multe 
verze cîntâresc între 7,5 și 10 
kg. In anii precedenți o varză 
de 5 kg. era considerată un re
cord.

Aparat de radio de buzunar

E. PRIGOPE

La Fabrica de telefoane din 
Budapesta s-a început fabri
carea în serie a unui aparat de 
radio de buzunar cu transistori.

Aparatul are înălțimea de 75 
mm, lățimea de 150 mm. și 
grosimea de 40 mm. El funcțio
nează cu ajutorul a 7 transis

tori și o baterie specială. Anul 
acesta vor fi fabricate 12.000 de 
astfel de aparate.

Predecesorul acestui aparat 
„Minorion" cu două benzi a fost 
remarcat la Expoziția universală 
de la Bruxelles.

Poșta 
jocurilor

E. CIUTEANV-Arad ; M. 
T AN ĂSESCU-Horezu; N. Fl- 
LIP-Turda; E. SENCU-Timi
șoara ; S. GRAMA-Baia Mare; 
E. MUIA-Oravița ; V. BU- 
NEA-Cluj ; GH. RUSU-Ora- 
dea; I. PENA -Negru- Vodă; 
M. VOICULESCU-Roșiori de 
Vede ; E. BILOIU-Tg. Măgu
rele ; AL. IORGA-Medgidia ; 
S. RADU'■Bucur ești; M. CIO- 
BANU-Tr. Severin ; F. STA- 
TE-Ploești; Z. ENE-Călăra-și; 
I. MU ȘAT-Suceava și alți to
varăși care au trimis răspun
suri redacției.

Dezlegările voastre sînt 
foarte bune.

V. ACATRINEI-Timișoara: 
Jocul acesta l-ai dezlegat 
foarte bine. Ne pare foarte 
rău că jocul de săptămîna tre
cută nu l-ai putut rezolva.

E, POPESCU-Cujmir: Dez' 
legarea dv. e foarte bună. 
Observația pe care ne-o tri
miți este judicioasă.

GABRIELA GA VRIL-Cra- 
iova : Dezlegarea jocului nos
tru cît și jocurile trimise de 
dumneata sînt foarte bune.

© B S H N A ACTIVA
Este cunoscut faptul că desfășurarea 

oricărei forme de activitate are loc pe 
baza unui consum de energie ; mai 
cu seamă acest consum atinge celula 
nervoasă. Drept urmare, apare o slă
bire treptată, temporară a întregului 
sistem nervos și muscular, sau obosea
la. Sistemul nervos se apără (se prote
jează) de o totală epuizare printr-o 
frînare a activității. Somnul are rolul 
unei astfel de frine de protecție.

Dar somnul nu este singura și tot
deauna cea mai indicată cale de în
vingere a oboselii. încă cu mulți ani 
in urmă (prin ai Vlll-lea deceniu al 
secolului al XlX-lea) I. M. Secenov, 
„părintele fiziologiei ruse", a observat 
un fenomen care a și primit numele 
de „fenomenul Secenov". In ce constă? 
Dacă printr-o activitate oarecare obo
sim mina dreaptă, putem îndepărta 
oboseala prin două căi : sau încetînd 
orice activitate (odihna pasivă), sau 
activînd mina stingă (făcînd o serie 
de mișcări cu mîna stingă). In acest 
ultim caz, oboseala mîinii drepte dis
pare mai repede și mai durabil. 
Acest fenomen constituie un caz tipic 
de ceea ce a fost numită mai tîrziu 
„odihna activă".

Prin, activitatea desfășurată în cursul 
odihnei active se creează în zonele 
nervoase solicitate • excitație, care în 
același timp produce în zonele înveci

nate o stare de inhibiție (de frînare). 
Această inhibiție (frînare) cuprinde și 
celule obosite prin activitatea intensă 
de muncă ce a dus la oboseală, apă- 
rîndu-le și contribuind la refacerea 
energiei lor. Așadar restabilirea 
rapidă a capacității de muncă prin 
înlăturarea oboselii și surmenajului 
are Ioc în acest caz pe calea justei 
alternări a unei forme de muncă (de 
activitate) prin alta. In cele din urmă 
aceasta înseamnă antrenarea organis
mului într-o activitate care solicită alți 
centri nervoși (alte grupe de celule 
nervoase), decît cei solicitați prin ac
tivitatea care a dus la oboseală și 
stare de somnolență.

Așadar odihna activă constituie acti
vitatea întăritoare, protectoare, a sis
temului nervos, a organismului nostru 
și de refacere rapidă a capacității 
noastre de muncă.

Trebuie să precizăm că nu orice ac
tivitate și nu oricum realizată con
stituie o formă de odihnă activă. In 
primul rînd activitatea nu trebuie să 
aibă un caracter nociv (vătămător). 
Alternarea unei activități încordate 
printr-o așa-zisă activitate de destinde
re constînd - de pildă - într-un „chefu- 
leț" însoțit de consum de alcool nu 
constituie o odihnă activă. Această 
alternare prin caracterul dezechilibrat 
al distracției și prin toxicitatea alcoo 
lului are drept consecință scăderea

totală a capacității de muncă, prin 
slăbirea sistemului nervos.

O odihnă activă trebuie realizată 
printr-o activitate bogată și un con
ținut interesant ale căror rezultate 
îmbogățesc mintea, sufletul nostru sau 
întăresc organismul printr-un exercițiu 
fizic sistematic, ritmic. Dar această ac
tivitate trebuie să fie în general ușoară 
spre a evita epuizarea și mai mare a 
celulelor nervoase.

Este necesar de asemenea ca peri
oadele de odihnă activă să nu fie 
prea dese. Ele să corespundă apariției 
oboselii. Pauzele prea mari și dese 
duc la rezultate contrarii celor aștep
tate. Ele sustrag, în cele din urmă, de 
la o activitate fundamentală, o întrerup 
și scad randamentul muncii.

In țara noastră tineretul muncește 
cu pasiune la Jocurile sale de muncă. 
Este necesar ca el să găsească după 
efortul susținut, mijloace de odihnă 
cu adevărat recreatoare. Partidul, sta
tul noștri;, asigură tineretului ace
ste mijloace. Participarea la dife
ritele cercuri (șah, artă plastică, lite
rare etc.) constituie mijloace prin care 
se poate realiza o odihnă activă, al 
cărei rezultat va fi nu numai reface
rea organismului în urma oboselii 
pricinuită de muncă, ci, mai mult, ea 
va contribui la dezvoltarea multilate
rală a forțelor psihice șl fizice ale

tînărului. După o zi de muncă, două- 
trei ore petrecute în tovărășia unor 
lecturi frumoase, sau într-o activitate 
rodnică (artistică - de pildă -) ne 
reîmprospătează forțele.

Un mijloc deosebit de eficace de 
realizare a odihnei active îl constituie 
exercițiile fizice și sporturile. O oră- 
două de sport, de gimnastică, după o 
zi de muncă produce un efect tonic 
deosebit.

La acest capitol al odihnei active 
prin cultura fizică, adăugăm rolul 
pozitiv ai excursiilor și stimulenților 
naturali (supraaerisire, apă rece).

Un puternic efect recreator îl are 
plimbarea. E necesar să subliniem 
însă că nu orice plimbare consti
tuie o formă de odihnă activă. „Bă
tutul bulevardelor", fără nici un rost 
și nejustificat printr-o anterioară des
fășurare a unei activități încordate, nu 
constituie odihnă, ci o expresie a lenii. 
O plimbare recreatoare trebuie să 
urmeze unei perioade de muncă în
cordată. Abia atunci simțim, cu fiecare 
pas, efectul ei întăritor, in al doilea 
rînd se recomandă ca plimbarea să 
aibă loc în locurile liniștite, cu aer 
cît mai curat (parc, grădini). Durata 
să nu fie excesivă (o oră, o oră ju- 
mătate-două maximum).

In sfîrșit, vrem să semnalăm impor
tanța alternării muncii fizice șl Intelea-

tuale, ca una din formele optime ale 
odihnei active. In această privință tre
buie să subliniem marea importanță 
a alternării muncii intelectuale la elevi 
și studenți, cu o muncă fizică, fie o 
muncă de atelier, fie de natură gos
podărească, de autodeservire etc.

Trebuie combătută cu toată fermi
tatea așa-zisa odihnă pe care o mai 
practică unii studenți prin cămine și 
care constă în a se tolăni îmbrăcați, cu 
țigara în gură. Această odihnă duce 
în realitate la scăderea ulterioară a 
randamentului învățăturii. In locul ei 
exercitarea unei munci fizice are in 
mod cert ca efect reconfortareo orga
nismului și creșterea capacității de 
muncă intelectuală.

In concluzie, pentru ca o activitate 
să devină obiectul unei odihne active 
se cere ca ea : 1) să fie justificată de 
o reală stare de oboseală a organis
mului în urma unei munci in
tense ; 2) să fie o activitate intere
santă, utilă, cu conținut etic ; 3) să an
treneze alți centri nervoși decît cei 
obosiți ; 4) să nu se transforme într-un 
nou consum excesiv de energie care 
în loc să alunge oboseala, să ducă 
tocmai , la o totală epuizare a organis
mului, primejduind capacitatea de 
muncă pe care trebuie s-o depunem.

Conf univ. OHO SCHECHTER

OAMENI
NEINFRICAȚI

Există mai multe feluri de a 
fi curajos, iar dintre toate Di- 
derot a ales curajul plin de 
zîmbet. Forțele cumplite ale teo
logiei, care il arseseră de viu 
pe Bruno, i-au oferit și lui Di- 
derot destule priîejuri de a fi 
martir, de a avea o figură tra
gică, și au îngrămădit pe capul 
lui mai multe persecuții decît 
pot încăpea intr-o viață obiș
nuită de om : la 30 de ani a 
fost închis cu forța- într-o mînăs- 
tire de unde a evadat ca să se 
poată căsători ; cînd a publicat 
sfredelitorul iui pamflet filozofic 
antiideaiist intitulat ; „Scrisoare 
despre orbi spre folosința celor 
care văd", „orbii", clericalismul 
miniat, îl arestează ; în 1750, la 
47 de ani, Diderot pierduse trei 
copii, doi ani după aceea, cînd 
izbucnește scandalul stîrnit de 
preotui ateu Prades, parlamen
tul hotărăște confiscarea „Enci
clopediei“, care era opera prin
cipală a vieții iui Diderot ; apoi, 
an după an, biserica obține 
condamnarea lucrărilor scrise de 
prietenii săi, închisoarea îi în
ghite pe unii, teama îi face pe 
alții să dea îndărăt. Diderot e 
insultat și hulit de „savanții" 
clericali la modă, și pînă și 
prietenul său Voltaire, retras la 
Fernay, îl sfătuiește să încerce 
mai curînd a-și tipări Enciclope
dia in altă țară decît in Fran
ța, iar cînd, după un sfert de 
veac, el își vede terminată opera 
enciclopedică, observă cu mînie 
și durere că frica de forțele ne
gre ale bigotismului l-a făcut 
pe propriul lui editor să-i căsă
pească lucrarea, cenzurindu-i 
pasajele cele mai nimicitoare 
contra prejudecăților religioase.

Prin toată această viață chi
nuită francezul Dide
rot a trecut cu un 
zîmbet plin de inteli
gență și dintre toate 
armele îndreptate în 
acest secol împotriva 
puterilor religiei, n-au 
existat altele mai tă
ioase, mai temute și mai strălu
citoare decît risul, bucuria de 
viață și inteligența lui Diderot.

Fiu gl unui tocilar, Denis Di
derot a refuzat să aibă o carie» 
ră eclesiastică - fusese dat la 
iezuiți ca să devină preot - a 
fost notar, meditator, a trăit 
cum a putut, nepăsător față de 
bani, și abia atunci cînd a luat 
conducerea unei opere epocale 
- editarea celor 17 volume ale 
Enciclopediei - veniturile sale 
modeste s-au mai stabilizat pu
țin. Era într-o perioadă cînd la 
ordinea zilei stătea răsturnarea 
feudalismului : o viață întreagă 
Diderot a pus lemne sub caza
nul în care fierbea revoluția 
antifeudală, și cinci ani după 
moartea lui ea a dat în 
clocot. Burghezia, pe atunci 
tînără și interesată în revoluție, 
nu putea răsturna nobilimea de
cît zguduind din temelii uriașa, 
întunecata forță medievală care 
era biserica ; un grup de cu
getători îndrăzneți, adversari ai 
nobilimii dintre care nu lipsea 
baronul d’Holbach, plămădeau 
un grandios arsenal ideologic 
de afirmare a rațiunii omului, 
a dreptului său de a trăi eli
berat de groaza de iad, de a 
face binele de dragul ferici
rii omului, și nu al unei ilu
zorii „ființe supreme“ de a cărei 
existență nu există nici o dova
dă, afară de cnutul clerical. 
Acest arsenal pus în slujba o- 
mului modern era, în primul 
rînd, marea Encilopedie, care își 
propunea să definească in 
chip materialist toate cunoștin
țele și activitățile omenești ; iar 
la temelia acestei opere, ca un 

j Atlas care suportă pe umerii 
1 săi povara pămîntului, a stat, 

zimbitor, parcă fără trudă, Di
derot. într-o vreme cînd se pre
dica renunțarea la toate bucu
riile vieții și închiderea între 
zidurile cenușii ale mînăstirilor, 
ochii plini de inteligență ai ma
relui enciclopedist au admirat 
culorile vii ale naturii, tablou
rile pictorilor, și au ajutat să 
se Ivească o strălucită operă de 
critic de artă plastică, prin care 
Diderot a rămas, in multe pri
vințe, neîntrecut ; în locul psal
milor, Diderot a slăvit frumuse
țea muzicii care cintă pasiunile

și rațiunea omului ; în locul fă
țarnicelor istorioare „morale“ 
Diderot a scris cu mînie și ver
vă „Călugărița", roman scăpără
tor care povestea suferințele 
unei fete care, ca să fie lipsită 
de zestre, a fost închisă la mî- 
năstire și s-a lovit de desfrîul 
și suferințele ce dominau tragi
cele lăcașuri în care oamenii 
erau izolați de societatea uma
nă ; prin murmurul surd al com
plicatelor, plicticoaselor, falselor 
și neomenoaselor tomuri care a- 
menințau cugetul omenesc cu 
chinurile iadului, au răzbit ro
manele, eseurile, dialogurile ad
mirabile ale fiului de tocilar, 
îmbibate cu acea „clarté“, 
acea limpezime care avea să 
alcătuiască gloria filozofiei ma
terialiste franceze.

Risul lui Diderot, forma dialo
gată, de dezbatere, a scrierilor 
sale, n-a fost numai o trăsătură 
temperamentală ; a fost o armă 
eliberatoare contra prejudecăți
lor posace, tiranice, sinistre, un 
îndemn la gîndire și la fericire; 
de aceea, citindu-l admiri nu 
numai inteligența insului Dide
rot, ci și a ființei omenești în 
general ; scrierilor triste care a- 
firmau nimicnicia de vierme a 
ființelor imperfecte plămădite 
de un creator ale cărui căi sînt 
de nepătruns, Diderot le-a opus 
vinul tonic al încrederii în sine 
a Omului, stăpin al vieții, care 
n-are de dat socoteală pentru 
faptele sale decît semenilor săi, 
societății. Să ne mulțumim, în 
acest spațiu restrîns, cu numai 
citeva cugetări mai mici ca în
tindere ale luptătorului pentru 
ateism.

„Rătăcit într-o pădure imensă, 
noaptea, n-am pentru a mă 

orienta decît o lumi
niță. Vine un necu
noscut care îmi spu
ne : „Prietene, ca 
să găsești mai lesne 
drumul, stinge lumi
nița". Acest om e un 
teolog".

„ Cum ? Fiindcă Josua (urma
șul lui Moise) a spus soarelui 
să se oprească, va trebui să ne
găm, de frica afuriseniei, că pă- 
mîntul se mișcă ?"

„Dacă totul ar fi opera lui 
dumnezeu, totul ar trebui să fie 
'în chipul cel mai bun cu putință; 
căci, dacă nu e totul în chipul 
cel mai bun cu putință, dumne
zeu este fie neputincios, fie rău
voitor“.

Mai slab e filozoful în expli
carea cauzelor religiei, în dez
văluirea cărora enciclopediștii 
nu puteau reuși - în acea epo
că - să vadă exploatarea; el a 
întrevăzut insă legătura dintre 
religie și sistemul social, dintre 
„cer" și „pămînt" :

„Odată ce oamenii au cutezat 
să asalteze într-un fel sau altul 
bariera religiei — această barie
ră fiind cea mai cumplită din 
cîte există și cea mai respectată 
— nimic nu-i mai poate opri. 
De îndată ce au aruncat o pri
vire amenințătoare asupra ma
iestății cerului, nu se vor mai 
sfii după aceea să o întoarcă 
asupra suveranității de pe pă
mînt. Frînghia cu care-i legată 
și innăbușită omenirea este alcă
tuită din două corzi : nu se poa
te tăia una din ele, fără să fie 
ruptă și cealaltă".

Dar, dacă n-a știut să vadă 
pînă la capăt calea principală 
a combaterii religiei-desființarea 
exploatării-o fi oare premarxis- 
tul Diderot cumva „învechit", 
„naiv" în comparație cu timpurile 
moderne ? La această întrebare 
a răspuns cu pasiune Lenin, ce- 
rînd după revoluția din octom
brie difuzarea operei enciclope- 
diștilor și arătînd că talentul și 
ironia lui Diderot asigură o lar
gă eficacitate a scrierilor sale 
în rindul maselor.

„Bătrînul" Diderot, curajosul 
și spiritualul Diderot, cu zimbe- 
tul lui inteligent continuă să lu
creze, și încă strașnic, trezind 
„din somnul" misticismului gîn- 
direa celor înapoiați, îndem- 
nîndu-i să folosească din plin 
marea comoară pe care o poar
tă fiecare in cap și care se nu
mește rațiunea.

SERGIU FARCAȘAN

Lupta cu monstrul.
FRANCISCO ASMAN (Brazilia)
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A 15-a aniversare
a eliberării Albaniei
Marea sărbătoare

a poporului frate albanez
Din poezia care cîntă lupta 
pentru eliberarea de sub 

jugul fascist
astăzi, împreună 

popoare ale țărilor
Participăm 

cu celelalte . . 
lagărului socialist, la marea săr
bătoare a poporului albanez, 
cea de a 15-a aniversare a eli
berării sale de sub jugul fascist. 
La 29 noiembrie 1944, sub con
ducerea partidului comunist, po
porul albanez a obținut victoria 
în lupta pentru scuturarea ju
gului fascist, pentru obținerea 
libertății. Actul eliberării este 
încununarea luptelor de secole 
duse de poporul albanez împo 
triva asupritorilor străini, a 
monarhiei și a feudalilor autoh
toni ; ei a devenit posibil în 
condițiile favorabile create de 
victoriile dobîndite de către glo
rioasa Armată Sovietică asupra 
agresorilor hitleriști în Europa.

Ziua de 29 noiembrie 1944 re
prezintă o piatră de hotar în 
istoria Albaniei; atunci poporul 
albanez a rupt lanțurile exploa
tării și asupririi, a devenit stă- 
pîn în țara sa, pornind cu elan, 
sub conducerea Partidului Mun
cii, să-și făurească o viață nouă, 
socialistă.

Imaginea vechii Albanii apă
rea vizitatorului sau cititorului 
înspăimîntătoare: o țară îna
poiată, înfeudată capitalului 
străin, cu un popor măcinat de 
foamete, boli și suferințe. Pu
terea populară a pus capăt, 
odată pentru totdeauna, întune
catului trecut. In locul vechii 
Albanii a apărut un înfloritor 
stat care înfăptuiește mărețe 
transformări sociale, economice 
și care obține succese remarca
bile în construcția socialistă a 
țării. In anii puterii populare au 
fost construite aproximativ 200 
obiective industriale înzestrate 
cu tehnică modernă. Acum, in
dustria țării în mai puțin de 
trei săptămîni, produce mai mult 
decît s-a produs în întregul an 
1938.

Din țara cea mai înapoiată 
din Europa, Albania s-a trans
format într-un stat industrial- 
agrar dezvoltat. Și R. P. Alba
nia continuă cu succes să-și mă
rească potențialul economic. In 
ce privește producția de mine
reuri de crom ea face parte din 
țările fruntașe ale lumii, situîn- 
du-se pe locul șase, iar în ce

privește producția pe cap de lo
cuitor a acestui produs Pe pri
mul loc. în ce privește extrac 
ția de petrol, pe cap de locuitor, 
R. P. Albania a depășit Italia, 
Turcia și alte țări. Calculat pe 
cap de locuitor în Albania se 
produce în prezent mai multă 
energie electrică decît în Tur
cia, mai mult cărbune, minereu 
de fier și țesături de bumbac 
decît în Italia, Turcia și Gre
cia.

însemnate succese a obținut 
poporul frate albanez și în dez
voltarea agriculturii. In compa
rație cu satul de odinioară, sa
tul albanez și-a schimbat radi
cal înfățișarea. Odinioară pă- 
mîntul era zgîriat de pluguri de 
lemn și alte unelte primitive. 
Astăzi, mii de tractoare, corn 
bine și alte mașini agricole a- 
jută țăranul albanez să smulgă 
pămîntului roade cît mai bogate. 
In astfel de condiții nu e de 
mirare că suprafața agricolă a 
țării aproape că s-a dublat. în
tinderi mari de pămînt sînt în 
prezent brăzdate de o rețea de 
canale de irigație. Peste 30 de 
mii de hectare de mlaștini, în 
trecut focare de malarie, au fost 
transformate în șesuri roditoare. 
Peste 45.000 de hectare pămînt 
au fost ferite pentru totdeauna 
de primejdia inundațiilor. In 
comparație cu anul 1938 supra
fața irigată s-a lărgit de mai 
bine de trei ori. In ultima vreme 
se desfășoară într-un ritm rapid 
lucrări de ameliorare. Munca în 
comun constituie cheia succesu
lui continuu al agriculturii în 
R. P. Albania. In prezent, secto
rului socialist din agricultură îi 
revine aproximativ 80 la sută 
din suprafața totală a pămîntu- 
rilor cultivate. Astfel roadele 
pămîntului sînt an de an mai 
bogate. în 1958 Albania a obți
nut o producție agricolă aproape 
dublă față de anul 1938.

Dezvoltarea cu succes a in
dustriei și agriculturii, obținerea 
unor succese tot mai considera
bile în economie, au creat pre- 
mizele necesare pentru crește
rea nivelului de trai și material 
al oamenilor muncii. în anii ce
lui de al doilea cincinal (1956— 
1960) salariul real al muncitori-
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Tinere țărănoi albaneze 
din Dropolli, în port 

național.

lor și funcționarilor va crește cu 
35 la sută, iar veniturile țăra
nilor cu 45 la sută. O mare am
ploare a luat construcția de lo
cuințe. S-a îmbunătățit conside
rabil sistemul de asistență medi
cală.

O adevărată revoluție s-a 
produs în domeniul învățămîn- 
tului și culturii. In această țară 
unde, numai cu două decenii în 
urmă, 85 la sută din populație 
nu știa să serie și să citească 
a fost lichidat, in linii mari, 
analfabetismul. La safe, ca și 
la orașe, se înfăptuiește învăță- 
mintui general obligatoriu de 
șapte ani. O mare dezvoltare a 
luat și învățămîntul superior. 
Astăzi, numărul studenților este 
aproape de cinci ori mai mare 
decît numărul elevilor din șco
lile secundare existente în Ti
rana în 1938. Semnificativ pen
tru pașii uriași tăcuți în dome
niul culturii e faptul că în ul
timul deceniu și jumătate s-au 
editat de cîteva ori mai multe 
cărți decît în ultimii 500 de ani 
de existență a statului albanez. 
In anii puterii populare cultura 
a devenit cu adevărat un bun 
al maselor. Teatrele, teatrul de 
operă și balet, filarmonica de 
stat, studioul cinematografic, 
numeroasele colective de artiști 
amatori de la orașe și sate, din 
uzine și din cooperativele să
tești—toate acestea erau de ne
închipuit în vechea Albanie.

Sub conducerea Partidului 
Muncii, pășind în rîndurile ma
relui lagăr socialist, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, harnicul 
popor albanez muncește cu ho- 
tărîre și entuziasm pentru dez
voltarea continuă a patriei sale 
pe drumul socialismului. In a- 
ceastă mare operă de construc
ție a vieții noi tineretul albanez 
își aduce aportul din plin. In 
fabrici, uzine, pe șantiere și o- 
goare, tineretul albanez, mobili
zat de organizația sa, Uniunea 
Tineretului Muncii, îndepli
nește cu abnegație mărețele 
sarcini puse în fața întregului 
popor de către Partidul Muncii 
din Albania.

Alături de întregul popor ro- 
mîn, tineretul nostru urmărește 
cu caldă simpatie lupta entu
ziastă a poporului și tineretului 
frate albanez în construirea vie
ții noi. Cu dragoste nețărmurită 
ia cunoștință tineretul nostru de 
marile victorii pe care le cuce
rește poporul frate albanez în 
dezvoltarea economiei și cultu
rii țării sale, și-și manifestă 
simpatia sa cu lupta oameni
lor muncii, a tineretului alba
nez pentru apărarea și consoli
darea victoriilor sale.

Ca țară, membră a marii fa
milii a țărilor lagărului socialist, 
R.P. Albania promovează o po
litică constructivă menită să 
ducă la destinderea situației in
ternaționale, la întărirea cauzei 
păcii în lume. Aportul Albaniei 
populare la stabilirea unor re
lații de colaborare prietenească 
între popoarele balcanice și pen
tru transformarea zonei Balca
nilor într-o zonă a păcii, susți
nerea inițiativei guvernului ro- 
mîn în acest sens, se bucură de 
prețuire din partea tuturor po
poarelor iubitoare de pace.

Alături de tineretul celorlalte 
țări balcanice, tineretul albanez 
își aduce contribuția la stabili
rea unei atmosfere de înțelegere 
și colaborare în Balcani, luînd 
parte activă la pregătirea Intîl- 
nirii tineretului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatice, inițiată de or
ganizația noastră.

De ziua celei mai mari sărbă
tori a R.P. Albania, tineretul 
romîn trimite poporului, tinere
tului frate albanez un raid sa
lut, urîndu-i din toată inima 
noi și strălucite victorii în lupta 
pentru înflorirea patriei sale, 
pentru triumful cauzei păcii in | 
întreaga lume.

Manifestul
de Skender Ârreza

A adormit orașul ! Și luna-i rouâ vie. 
Și parca ard Moravii în 
Dar într-o hrubă neagră 
Cuvîntul vremii noastre,

liniștea sublimă ; 
pe umedă hirtie, 

un tinăr il imprimă.

ochii nu-și ferecase.De două nopți, o clipă,
II cheamă Petii - iatâ-l - lucrează înainte 
Și manifestu-i gata, ca mîine-n mii de case, 
Să poarte gînd de luptă în litera-i fierbinte.

Cuvîntul libertății chemînd Ia luptă dreaptă, 
Pe ziduri ca o torță va lumina ca miine - 
Moravii dragi de veghe și țara îl așteaptă 
Cu partizanii-n frunte fasciștii să sfărime I

Aurori
de Mark Gurakuki

Un obuz în țăndări vechiul ornic sparse. 
Minaretul hogii-i la pămint.
Limbi de fum se-nalță înecind
Străzi de singe pline, case arse I.»

Ca o fiară-și doarme un S.S.;
Printre sirme, somnul de pe urmă - 
Baricada bine ținta și-a ales I 
Tiraniei — veacul i se curmă !

Către hoit holbează zidul ochi de jar I 
Și noiembrie - arată a primăvară - 
Și-un copil, un fiu de schipetar,

Spre eroi privind, cum vin - coloane — 
Vede-o stea de foc pe bolta clară, 
Aurori purtînd spre zări albastre I

In romînește de MIHAIL GOSMA

Tînăra generație a „Tării vuiturilor“
Adunarea solemnă

de la Tirana

Brigada „Cea de-a 15-a 
aniversare a eliberării Al- 
baniei"din cadrul Rafină
riei de petrol din Cerrik.

pe drumul socialismului
Multe evenimente însemnate 

sînt în istoria poporului nostru. 
Dar cel mai important este acela 
pe care îl sărbătorim la 29 no
iembrie — a 15-a aniversare a 
eliberării patriei noastre dragi, 
în acești 15 ani de putere popu
lară avem un bogat bilanț de suc
cese. Toată recunoștința noastră 
se îndreaptă către Partidul Mun
cii și întemeietorul său, tovarășul 
Enver Ilodja, către Uniunea Sovie
tică, marea noastră prietenă, eli- 
beratoarea și apărătoarea poporu
lui nostru, către lagărul socialist 
care ne ajută să construim într- 
un ritm rapid și cu succes so
cialismul.

Zile amare au trăit strămoșii și 
părinții noștri. Grea și amară era 
viața lor. Dar ei n-au îngenun- 
chiat niciodată : au rezistat asu
pririi, așa cum munții rezistă în 
fața furtunelor.

Norii negri de pe cerul albas
tru al Albaniei au fost împrăș- 
tiați de vîntul dinspre Răsărit. 
Razele soarelui lui Octombrie au 
luminat și țara noastră. Și noap
tea s-a sfîrșit. S-a născut Partidul 
Comunist, azi Partidul Muncii, 
care a devenit organizatorul tutu
ror victoriilor poporului nostru.

Sub îndrumarea partidului 
a luat ființă Organizația Ti
neretului Comunist, ajutorul 
credincios și rezerva sa de 
luptă. încă de atunci partidul 
a adresat tineretului cuvinte 
calde, înflăcărate. Și tineretul a 
răspuns cu devotament și entu
ziasm chemărilor partidului.

în munții înalți ai Albaniei, 
acolo, își aveau cuibul partizanii. 
Erau cei care luptau contra fas
ciștilor și trădătorilor de țară. 
Printre ei, 70 la sută erau tineri 
și tinere Mulți tineri comuniști 
au căzut pe cîmpul de luptă. A-

TarifaSevo
membru al C.C. al Uniunii 

Tineretului Muncii din 
Albania

decolo unde au căzut cei 28.000 
eroi ai războiului de eliberare na
țională, acolo astăzi ridică monu 
mente tineretul nostru.

După eliberare partidul a che 
mat tineretul să participe la re
construirea Albaniei. Și apelului 
său i-a răspuns cu entuziasm ti-

Articol special 
pentru „Scînteia 

tineretului"

nara generație. Peste 4.000 de 
tineri și tinere au construit pri
mul drum Kukes-Peshkopi. Peste 
100.000 de tineri și tinere au con
struit prima cale ferată a țării, iar 
sirena trenului s-a făcut auzită 
pentru prima dată în Albania. 
Peste 22.000 de tineri și tinere au 
construit „drumul luminii“ și hi
drocentrala „Karl Marx“.

Tineretul a fost și este activ 
în lupta contra rămășițelor duș
manului de clasă, a fost și este 
sprijinitorul înflăcărat al acțiuni
lor avîntate în industrie, în agri 
cultură și în orice alt sector. 
Astăzi peste 96 la sută din nu
mărul membrilor Uniunii Tine
retului Muncii <1* la sate au 
intrat în cooperative agricole. 
Acum ei luptă pentru terminarea 
cu succes a acțiunii de plantare a 
3 milioane măslini și 17 milioane 
pomi fructiferi. 10.000 de tineri 
și tinere au trecut în ultimul timp 
în sectorul creșterii de animale.

Tineretul muncitoresc sa aflat 
în primele rînduri ale acțiunilor 
întreprinse. Din rîndurile sale 
au ieșit primii fruntași și ino
vatori. O valoroasă inițiativă 
este crearea brigăzilor „A 15 a 
aniversare a eliberării“. Pentru 
a cîștiga acest titlu se stră
duiesc azi în producție 702 brigăzi 
cu 7262 membri.

Tineretul studențesc și școlar 
nu a rămas în urmă, el învață și 
muncește cu toate forțele sale.

în cei 15 ani care au trecut de 
la eliberare Uniunea Tineretului 
Muncii din Albania, sub conduce
rea partidului, a crescut și s a în
tărit neîncetat. Ea a devenit moș
tenitoarea tradițiilor glorioase ale 
tineretului comunist, reprezentan
tul celor mai largi mase ale tine
retului țării noastre. U.T.M. este 
o organizație de luptă deoarece a 
urmat învățăturile partidului și 
muncește după exemplul Comso- 
molului leninist. Uniunea Tine
retului Muncii din Albania este 
participantă activă la F.M.T.D. și 
a luat parte activă la toate acțiu
nile sale importante.

Sărbătorind a 15-a aniversare a 
eliberării, tineretul Albaniei se 
pregătește și pentru îutîlnirea ti
neretului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și Mării Adri
atice, care se va ține la București 
la sfîrșitul lunii ianuarie 1960 
din inițiativa tineretului romîn. 
Acesta este un nou eveniment care 
va servi cauzei prieteniei și păcii, 
luptei contra unui nou război.

în aceste zile de sărbătoare, 
inimile tineretului nostru bat cu 
și mai multă putere pentru pace, 
prietenie, socialism. Acesta este 
drumul nostru. Pe acest drum 
merge poporul și tînăra generație 
a Albaniei.

TIRANA 28 (Agerpres). — 
La 28 noiembrie a avut loc la 
Tirana o adunare solemnă cu 
prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a eliberării Albaniei de sub 
jugul fascist La adunare au 
luat parte conducători ai Par
tidului Muncii din Albania și ai 
guvernului R. P. Albania, re
prezentanți ai organizațiilor de 
masă, ai foștilor combatanți, ai 
muncitorilor din capitala Alba
niei. La adunare au luat de a- 
semenea parte membrii delega
ției Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a guvernu
lui sovietic, în frunte cu I. V.

Spiridonov, membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și alți oaspeți de 
peste hotare, precum și membrii 
misiunilor diplomatice acredita
ți la Tirana.

Adunarea solemnă a fost 
deschisă de Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Albania. A luat 
apoi cuvintui Enver Hodja, prim 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Albania, care a prezentat ra
portul cu privire la cea de-a 
15-a aniversare a eliberării Al
baniei.

Cuvîntarea
Enver

tovarășului 
Hodja

Tovarășului
BEHAR SHTYLlA
Ministrul Afacerilor 

Externe al Republicii
Populare Albania

Tirana

Vă rog să primiți, tovarășe 
ministru, felicitări cordiale și 
cele mai bune urări cu prilejul 
marii sărbători naționale a Re
publicii Populare Albania, cea 
de-a 15-a aniversare a eliberării 
de sub jugul fascist.

Vă doresc din toată inima noi 
succese în munca dv. rodnică în 
folosul întăririi continue a prie
teniei șl colaborării dintre po
poarele romîn și albanez, al 
cauze păcii și socialismului.

AVRAM BUNA61U
Ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare 

Romîne

Pe drumul luminos al științei și culturii
Există în centrul Tiranei, în apropiere de statuia 

Lenin, o casă străjuită de copaci umbroși și în apa
rență liniștită. Un băiețel bucălat, cu cravată pur
purie la gît, ne-a deschis binevoitor poarta, invitîn- 
du-ne înăuntru.

Aici, în acest pplat, dăruit copiilor de către puterea 
populară, peste 3.200 de pionieri încadrați în 162 de 
cercuri, sub îndrumarea 
își dezvoltă aptitudinile, 
triei lor socialiste. Jak 
vechi instructori și mult 
cum i-a învățat pe micii 
diverse lucrări.

La cercul de croitorie 
tr-unul din atelierele unei adevărate fabrici de con
fecții. De data aceasta cele 20 de pioniere membre 
ale acestui cerc executau o „comandă specială“ : echi
pa ment pentru sportivii palatului.

Rînd pe rînd prin sălile palatului am făcut cu
noștință cu zeci și zeci de copii care-și duceau activita
tea în cadrul cercurilor de radio-telegrafiști, mecanici 
și chimiști, tîmplari și chitariști. La acest pajat am cu
noscut astfel tinerele vlăstare ale Albaniei socialiste 
care se pregătesc pentru a urca culmile viitorului. 
Țara are încă nevoie de multe cadre, în toate dome
niile de activitate Partidul a chemat Uniunea Tine
retului Muncii să mobilizeze tineretul la asaltul ce
tății științei și culturii, ajutîndu-l să se instruiască 
zi de zi, cu perseverență.

Pe cerul albastru al Tiranei, al Duressului și Be- 
ratului, la Corcea sau la Vlora am văzut pr of Hin
duse schelele unor noi și noi întreprinderi indu
striale, ale unor noi blocuri confortabile, sînt luați 
cu asalt munții defrișîndu-se mărăcinișurile și plan- 
tind use în locul lor întinse livezi de măslini, smo-

profesorilor de specialitate 
învață să fie folositori pa- 
Banda, unul dintre cei mai 
iubit de copii, ne-a explicat 
tipografi amatori să execute

ai impresia că te găsești în-

chini și portocali. Cîmpiile Albaniei devin de ase
menea din ce în ce mai roditoare. Se fac lucrări de 
irigații sau asanări.

Pentru toate acestea trebuie noi și noi cadre de 
specialiști, de ingineri și tehnicieni, de medici, pro
fesori și învățători. O mare parte din muncitori și 
tehnicieni se formează în iureșul muncii pe marile 
șantiere, în întreprinderi, școli tehnice și profesionale.

Este semnificativ faptul că în Albania de pe vre
mea regilor și latifundiarilor nu existau decît 600 
de învățători. Da, 600 de învățători în întreaga ț>ară,

care ți aceștia se ocupau, de fapt de instrucția copii' 
lor celor avuți. Poporul, masa largă a oamenilor 
simpli, nu se puteau bucura de dreptul la învățătură. 
Astăzi peste 5.000 de învățători, pregătiți de statul 
democrat-popular, se ocupă de luminarea fiilor oame 
nilor muncii.

înainte de eliberare, în Albania nu exista nici 
măcar o facultate. Astăzi, oricine va merge in Tirana, 
din centrul orașului va putea vedea în capătul 
levardului principal o clădire modernă, sveltă, 
trepte mari în față. Este Universitatea, creație a re
gimului democrat-popular, mîndrie a poporului 
banez. A fost creat mai întii un institut pedagogic 
ile doi ani. Apoi numai intre anii 1951—1954 au 
fost create 5 institute noi ; politehnic, de științe ju
ridice. economie etc. care unite în 1957 au format 
Universitatea. Am vizitat, însoțit de studenți fi pro-

ft It-
CU

al-

fesori, sălile spațioase de cursuri, laboratoarele do
tate cu aparatură modernă.

Aici învață astăzi 3.600 de studenți, fii ai oamenilor 
muncii.

In fiecare an alte zeci și zeci de ingineri, medici, 
profesori, juriști și economiști părăsesc băncile uni
versității mergînd să aplice în iureșul construcției socia
liste cele învățate aci. Numai în anul 1958 au ab
solvit atîtea cadre cîte au existat pe tot timpul guver
nărilor claselor exploatatoare.

Universitatea are acum legături cu vreo 400 in
stitute științifice din lume și dispune de o bibliotecă 
cu peste 300.000 de volume. Grija mare, permanentă, 
pe care o acordă partidul dezvoltării continue a Uni
versității, înaripează visurile oamenilor de știință de 
aci, îi face să privească cu încredere viitorul.

Cele peste 15 organizații UT.M. existente în Uni
versitate, sub conducerea organizațiilor de partid, sînt 
un sprijin de nădejde al rectoratului în procesul de 
învățămînt, educă pe studenți în spiritul continuării 
glorioaselor tradiții de luptă ale poporului albanez 
condus de partid, pentru o viață din ce în ce mai 
bună, pentru socialism. Studenții au luat parte activă 
la crearea laboratoarelor, iar vara participă neîntre
rupt timp de o lună la acțiunile organizației, cerînd 
să plece voluntar în brigăzii culturale la sate sau pe 
marile șantiere de construcție.

Tineretul studios muncește cu abnegație pentru în
sușirea științei și culturii, visurile lui se contopesc 
cu cele ale întregului popor ; sub conducerea parti
dului, el activează, se pregătește în așa fel, îneît să 
fie în stare acolo, pe șantierele socialismului, să dea 
tot ceea ce a învățat, pentru continua prosperitate 
a patriei lui socialiste.

PETRE MARIN

TIRANA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Astăzi, a spus 
Enver Hodja, întregul popor al
banez formînd o unitate de oțel 
in jurul partidului, sărbătorește 
cu un uriaș entuziasm cea de-a 
15-a aniversare a eliberării țării 
noastre de sub ocupanții fasciști, 
de sub trădătorii de țară.

Eliberarea Albaniei de sub a- 
suprirea fascistă constituie un 
eveniment de cea mai mare im
portanță în istoria noastră na
țională. Pentru prima dată în 
istoria sa seculară, poporul no
stru nu numai că a cucerit pen
tru totdeauna adevarata libertate 
și independenta națională, dar a 
și luat definitiv în propriile rnîini 
conducerea țării, a devenit stă- 
pînul destinului său, a trecut la 
construirea unei vieți noi — a 
socialismului.

In acești 15 ani Albania și-a 
schimbat radical înfățișarea. 
Cîndva țara noastră era consi
derată cea mai înapoiată țară 
din Europa. Cu soarta ei se ju
cau cum le plăcea diferitele pu
teri imperialiste. In prezent Al
bania este o țară liberă și suve
rană. Orinduirea ei politică este 
una dintre cele mai înaintate, ea 
este o membra demnă a mărețu
lui lagăr socialist. In condițiile 
ajutorului frățesc și dezinteresat 
al glorioasei Uniuni Sovietice, 
în primul rînd, precum și al ce
lorlalte țari socialiste, harnicul 
nostru popor într-o perioadă de 
timp foarte scurtă a transformat 
patria noastră într-o țară agrară- 
industriala înaintată.

Cei 15 ani care au trecut de la 
eliberarea țării, cei 15 ani de pu. 
tere populara sînt ani de nu
meroase victorii, ani de trans
formări radicale în toate dome
niile vieții : in economie și cul
tură, în viața materială și în 
conștiința oamenilor. In acești 15 
ani poporul nostru a creat și 
dezvoltă zi de zi tînăra sa in
dustrie socialistă, înzestrată cu 
tehnica modernă.

In cei 15 ani de putere popu
lară in satele noastre a avut loc 
o adevărată revoluție. Țărăni
mea noastră muncitoare, urmînd 
îndrumările partidului, a pășit cu 
entuziasm pe singura cale justă 
— pe calea colectivizării agricul
turii, pe calea care îi va asigura 
o viață îmbelșugată și bună
starea.

va 
de

In întreaga sa activitate, a 
spus Enver Hodja, partidul 
nostru s-a călăuzit de învăță
tura nemuritoare e marxism-le- 
ninismuiui, de bogata experien
ță dătătoare de viață a Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice. Partidul nostru este 
credincios ideilor socialismului 
științific, și va desfășura neîn
trerupt lupta principială pentru 
a a.para pînă la capăt puritatea 
marxism-leninismului. El 
lupta și pe viitor pentru
mascarea politică și ideologică 
a revizionismului, va lupta ho- 
tărît pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

In continuare, E. Hodja a. 
vorbit despre succesele Alba
niei pe arena internațională.

Politica externă a partidului 
și guvernului nostru, a spus 
el, a fost și va fi întotdeauna 
politica leninistă de pace și 
prietenie între popoare. La baza 
politicii noastre externe stă 
prietenie cu prietenul cel mai 
devotat și eliberatorul poporu
lui nostru, marea Uniune So
vietică, stă unitatea cu toate 
țările lagărului monolit al so
cialismului, în frunte cu Uniu
nea Sovietică.

Enver Hodja a declarat că 
Albania este gata să stabileas
că relații diplomatice, comer
ciale și culturale normale cu 
toate țările cere doresc acest 
lucru.

El a condamnat instalarea de 
baze atomice și pentru rachete 
în Italia și Grecia, fapt cere a 
adus în atmosfera generală din 
zona Balcanilor și Mării Adria
tice elementul înrăutățirii și în
cordării. Guvernul albanez e 
condamnat cu hotărire această 
acțiune periculoasă și a decla
rat că este întrutotul solidar cu 
propunerea făcută de N. S. 
Hrușciov cu privire la transfor
marea regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatice într-o zonă a 
păcii, in care să nu existe arma 
atomică și arma rachetă.

Poporul nostru, precum și gu
vernul Republicii Populare Al
bania, salută cu entuziasm re
zultatele importante ale vizitei 
făcute de N. S. Hrușciov în 
Statele Unite, vizită care des
chide noi perspective păcii și 
colaborării internaționale.

Cuvîntarea ambasadorului R. P. Albania
la posturile de radio și televiziune

«u prilejul celei de-a 15-a ani
versări a eliberării Albaniei de 
sub jugul fascist, sîmbătă seara 
ambasadorul R. P. Albania la

București, ]' 
vorbit la posturile

Hasan Alimerko, a 
. ‘ “i noastre de

radio- și televiziune despre În
semnătatea acestui eveniment.



Remiterea de diplome de membri 
ai Academiei de Științe a U.R.S.S. 

acad. C. I. Parhon și Traian Săvulescu
Sîmbătă a avut loc la Aca

demia Republicii Populare Ro- 
mine solemnitatea remiterii di
plomelor de membri străini ai 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
conferite academicienilor prof. 
dr. C. I. Parhon, președinte de 
cnoare al Academiei R. P. Ro- 
mine, și prof. Traian Săvulescu, 
președintele Academiei R. P. 
Romine.

La solemnitate au luat parte 
academicienii lorgu Iordan și 
I. S. G.ieorghiu, vicepreședinți 
ai Academiei R. P. Romine, și 
academicienii Șt. Milcu, V. Ma- 
linschi, N. G. Lupu, Gh. lones- 
cu-Sisești, membri ai Prezidiu
lui Academiei R. P. Romine.

Au participat A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice

Grija pentru avutul obștesc
Sint ani de-atunci...
Era o noapte furtu- 

roasă. Apele vijeli
oase ale Dunării nu 
prins in vîrtejul lot 
un flotor aparținând 
întreprinderii Utilaj 
de Transport din Cer 
navodă.

Muncitorii între
prinderii in frunte 
eu comuniștii, n*au 
uitat că in fundul 
Dunării zace o piesă 
care mai poate fi fo
losită.

Comunistul Florian 
Neagu, a venit deunăzi 
la biroul organiza
ției de partid și a 
cerut sprijinul pentru 
a forma o echipă care 
in timpul liber să 
lucreze la scoaterea 
flotorului. în această 
acțiune a fost mobili
zat întregul colectiv. 
Utemiștii, au răspuns 
și ei cu entuziasm 
chemării organizației 
de partid.

înfruntînd condiții 
de lucru neprielnice:

SUCEAVĂ

Ședința grupului de deputali 
în Marea Adunare Naționala

Sîmbătă a avut loc la Sucea
va o ședință de lucru a grupu
lui de deputați în Marea Adu
nare A'ațională. Cu acest prilej, 
deputății au prezentat informări 
cu privire la activitatea pe care 
au desfășurat-o în ultimul timp 
in circumscripțiile electorale in 
care au fost aleși. Deputății Va. 
sile Savu, Irimia Fardări, Mir 
cea Buzilă și alții au relevat 
succesele obținute de oamenii 
muncii din întreprinderi în lu
mina sarcinilor plenarei din 
iulie a C.C. al P.M.R.

Deputății s-au referit de ase
menea la aportul adus de ma
sele de cetățeni din circumscrip. 
țiile lor la juerările de întreți
nere și motferrjizare a drumuri
lor. Deputați)biMihai Bîrliga și 
Lucreția Otfotol au subliniat 
faptul că G'.KÎC.-urile din cir
cumscripțiile' electorale respec
tive au obținut producții mari 
ca e depășesc cu 400 kg grîu

-------- •---------

La împăduriri

La chemarea Comitetului ra
ional U.T.M. Călărași, ti

nerii colectiviști din comunele 
Cunești. Rasa precum și elevii 
școlilor medii și profesionale din 
orașul Călărași au început ac
țiunea de împădurire și reface
re a pădurilor din cuprinsul ra
ionului.

Brigăzile utemisfe de muncă 
patriotică, cuprinzînd peste 600 
de tineri, au efectuat pînă acum 
3.100 ore muncă voluntară, 
plantind 5 ha. cu puieți de sal
cie și plopi.

Luna pădurilor — cum este 
denumită această acțiune — 
este un bun prilej ca fiecare 
tinăr să devină un purtător al 
insignei de brigadier al muncii 
patriotice.

NICOLAE STOENENCO 
instructor al Comitetului 
raional U.TM. Călărași

Vedere a Belgradului de pe

Secretarului de Stat 
pentru Afacerile Externe 

al Republicii Populare 
Federative Iugoslavia

KOCEA POPOVICI

Belgrad

Cu ocazia zilei de 29 noiem
brie, sărbătoarea națională a 
poporului iugoslav, vă rog să 
primiți felicitările mele cele mai 
cordiale.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romine 

la București, V. F. Nikolaev, 
consilier, și D. K. Zvonkov, 
prim-secretar al ambasadei.

După remiterea diplomelor, 
ambasadorul A. A. Epișev — în 
cuvintul pe care l-a rostit — a 
elogiat valoarea deosebită a ce
lor doi oameni de știință romini 
și a subliniat contribuția lor la 
dezvoltarea științei și la întări
rea prieteniei dintre poporul ro- 
min și poporul sovietic.

In încheiere, a luat cuvintul 
acad, lorgu Iordan, care a mul
țumit Academiei de Științe a 
U.R.S.S. pentru prețuirea adusă 
academicienilor C. I. Parhon și 
Traian Săvulescu, și totodată 
științei romînești.

(Agerpres)

ploaia, noroiul, frigul 
echipa a muncit cu 
stăruință și curaj pen
tru scoaterea la su
prafață a flotorului.

Acum, cea mai ma
re răsplată a străda
niei noastre a fost in 
ziua cind flotorul bine 
curățat a fost repus 
în funcțiune.

S~a realizat astfel o 
economie de 35.000 
lei.

SORIN 
ZADAREANU 

tehnician

lași 200 kg de floarea-soarelui 
ha recoltele obținute de țăranii 
muncitori cu gospodării indivi
duale.

In încheiere, deputatul Ene 
Țurcanu prim-secretar al Comi
tetului regional Suceava al 
P.M.R. a arătat principalele 
sarcini ce revin deputaților din 
regiune pentru mobilizarea oa
menilor muncii la îndeplinirea 
hotărîrilor partidului și guver
nului.

(Agerpres)

Cînd o mînă adună, 
iar alta risipește

(Urmare din pag. l-a) 

calculul prețului de cost al li
trului de lapte prețurile inițiale 
aie furajelor și concentratelor 
s-au dovedit a fi mult majorate. 
Așa s-a ajuns la 1,30 lei pentru 
fiecare litru de lapte.

Dar de ce oare nu a fost 
îndeplin.t planul de producție 
in sectorul vegetal al GAS. 
Buzău ? In prtmul rind din 
lipsa de interes față de acest 
sector manifestată de conduce
rea gospodăriei. E adevărat că 
în perimetrul gospodăriei intră 
multe suprafețe de pămînturi 
sărăturoase pe care cultu 
rlle de porumb șj de grîu 
nu dau rezultatele cele mai 
bune. Dar de ce nu li s-au adus 
acestor suprafețe nici un fel de 
amendamente, sau de ce nu s-au 
cultivat pe ele culturi care merg 
în asemenea condiții cum ar fi 
de pildă borceagul care ar fi 
putut să fie folosit cu succes 
ca furaj pentru vite ? E adevă
rat că primăvara și toamna, pe 
semănături, în timpul ploilor, 
Se fac bălți care cuprind hec

malul stîng al fluviului Sava —

Recepția de la Ambasada
R. P. F. Jugoslavia din București

Cu ocazia Zilei proclamării 
Republicii, sărbătoarea naționa
lă a R.P.F. Iugoslavia, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R.P.F. Iugoslavia la Bucureșii, 
Vojo Sobajic. a oferit sîmbătă 
seara o recepție în saloanele 
ambasadei.

La recepție au luat parte to
varășii Gheorghe Apostol, Pe
tre Borilă, Constantin Pîrvules- 
cu, Gheorghe Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Avram Bunaciu, minis

Lucrările ședinței 
subcomisiei de colaborare 

economică romîno- 
ungară pentru industria 

ușoară
Zilele acestea s-au desfășurat 

la București lucrările ședinței 
subcomisiei de colaborare eco
nomică romino-ungară pentru 
industria ușoară. Cu acest pri
lej au fost examinate probleme 
privind stringerea legăturilor de 
colaborare economică între in
dustria ușoară a celor două țări, 
precum și cele referitoare la 
intensificarea colaborării tehni- 
co-științifice.

(Agerpres)

Nici un codaș 
în brigadă

Prin luna septembrie tn 
secția mecanică reduc- 
toare a Uzinelor „Mao 

Țze-dun" din Capitală a luat 
ființă o nouă brigadă de 
producție a tineretului. A- 
ceasta se deosebește însă 
de celelalte. Cei 14 strun
gari care lucrează acum în 
colectiv obțin o retribuție a 
muncii în comun în raport 
însă de calificarea și munca 
fiecăruia. De aceea, colecti
vul brigăzii și-a pus drept 
obiectiv principal ridicarea 
calificării tinerilor pentru 
a-i ajuta pe cei mai slab 
pregătiți să se ridice la ni
velul fruntașilor pentru ca 
randamentul întregii brigăzi 
să crească.

Au trecut zilele. Tinerii din 
brigadă au început să fie in
teresați unul față de munca 
celuilalt, să se ajute, să se 
sprijine și să se controleze 
unul pe altul.

Ei se străduiesc să învețe 
cît mai mult pentru a ajunge 
la nivelul fruntașilor. Gheor- 
ghe Nicolae, responsabilul
brigăzii, Șandru Constantin 
și maiștrii secției se ocupă 
cu grijă de calificarea tine
rilor Traian Dumitrache, Du
mitru Tudoraș, ajutîndu-i 
dragoste și pricepere. Și 
zultatele : nici un tînăr 
brigadă n-a mai lucrat
normă. Productivitatea mun
cii în brigadă a crescut cu 
6-7 la sută.

cu
re- 
d in 
sub

C. M.

tare întregi și că aceste su
prafețe ramîn vetre golașe. Dar 
ce s-a făcut pentru a se îndrep
ta această situație ?

La umflarea prețului de cost 
al furajelor au contribuit și ti
nerii mecanizatori prin consu
murile peste normativ de piese 
de schimb și carburanți.

Ială care sint pe scurt cau
zele care au dus la neindepli- 
nirea planului în sectorul vege
tal al G A S. Buzău, ceea ce a 
dus implicit la ridicarea prețu
lui de cost al litrului de lapte, 
zădărnicind astfel lupta de luni 
de zile a tinerilor crescători de 
animale.

Cum reacționează față de a- 
ceastă situație organizația 
U.T.M. de aici î Utemiștii din 
sectorul zootehnic n-au primit 
nici un fel de sprijin din par
tea comitetului U.T.M. în lupta 
lor pentru reducerea prețului de 
cost al produselor animale. Și 
timpul nu-i încă pierdut pentru 
ca în anul viitor situația să se 
schimbe. Tarlalele sărăturoase și 
pe care grîul n-a răsărit pot fi 
semănate cu culturi adaptabile 
la asemenea terenuri, bălțile de 
pe semănături pot fi scurse, se 
pot îmbunătăți terenurile sărătu
roase. Șl aici utemiștii din gos
podărie pot să-și aducă cu toții 
un aport serios, luînd pe contul 
lor, al brigăzii de muncă pa
triotică, aceste lucrări. In felul 
acesta producțiile de furaje vor 
spori, iar prețul lor va fi mai 
scăzut. Organizația U.T.M. tre
buie de asemenea să tragă la 
răspundere pe acei mecaniza
tori utemiști, care fac risipă de 
piese de schimb și combustibil, 
ridicînd prețul de cost al cul
turilor, să-i mobilizeze să lupte 
alături de ceilalți tineri pentru 
micșorarea prețului de cost al 
produselor. Pentru că este cu 
totul nefiresc ca o mînă să 
adune, iar o alta să risipească 
fără socoteală, ca lupta tineri
lor din sectorul zootehnic să 
nu găsească sprijin la toți tine
rii din gospodărie.

trul Afacerilor Externe, membri 
ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai orga
nizațiilor obștești, oameni de 
artă și cultură, generali și on- 
țeri superiori, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști romîni și co 
respondenți ai presei străine.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

(Agerpres)

Un aspect al Combinatului chimic din Borsod (R. P. Ungară)

Guvernul sovietic acționează 
neobosit pentru întărirea păcii

— Conferința de presă a lui Ä. I. Mikoian —
MEXICO CITY 28 (Agerpres). 

TASS transmite: La 27 noiem
brie la Ambasada sovietică din 
Mexico City a avut loc o con
ferință de presă a lui A. 1. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

A. 1. Mikoian a făcut o decla
rație despre întărirea relațiilor 
sovieto-mexicane și și-a împărtă
șit impresiile în legătură cu vi
zita sa în Mexic. Mexicul, a sub
liniat A. I. Mikoian, ne-a primit 
foarte bine și aceasta este o do
vadă a dorinței reciproce de prie 
tenie între popoarele noastre.

S-a constatat în mod clar po
sibilitatea extinderii contactelor 
și relațiilor dintre Mexic și Uni
unea Sovietică pe lima economi
ei, științei și tehnicii, culturii și 
artei.

A. I. Mikoian a subliniat cu 
multă satisfacție interesul stir- 
nit în rîndul mexicanilor de Ex
poziția realizărilor Uniunii So
vietice in domeniu) științei, teh
nicii și culturii. Vorbind despre 
impresiile sale dm timpul vizi
tei în Mexic, A. 1. M'koian a sub
liniat, in primul rind, convorbi
rile utile pe care le-a avut cu 
Lopez Mateos, președintele State
lor Unite ale Mexicului, cu Ma- 
nuel Tello, ministrul Afacerilor 
Externe al Mexicului și alți 
membri ai guvernului mexican. 
Mi-a făcut deosebită plăcere, a 
subliniat A. I. Mikoian să mă 
folosesc de invitația amabilă a 
domnului președinte de a cu
noaște unele regiuni ale Mexicu
lui, viața poporului mexican.

Poporul mexican, a arătat 
A. I. Mikoian, a obținut succese 
importante in dezvoltarea indus

MOSCOVA.- N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a avut la 28 
noiembrie o convorbire cu prin
țul Seif Ul-Islam Abd Ar-Rah- 
tnan, fratele regelui Yemenului, 
conducătorul delegației guverna
mentale din Yemen care se află 
in Uniunea Sovietică.

MOSCOVA. — La 28 noiem
brie, în orașul Dubna de lîngă 
Moscova reprezentanții împuter
niciți ai guvernelor a 12 țări 
socialiste — membre ale Insti
tutului unificat de cercetări nu
cleare, au semnat un protocol 
cu privire la continua lărgire 
a colaborării între aceste țări

Un film închinat vizitei 
lui N. S. Hrușciov în S. U. A.
Filmul despre vizita lui N. S. 

Hrușciov în Statele Unite ale 
Americii, care rulează în prezent 
pe ecranele noastre, se bucură de 
un mare succes în rîndurile pu
blicului. Lucrul acesta este fi
resc dacă ne gîndim la faptul că 
filmul oferă spectatorilor noștri 
aspecte deosebit de semnificative 
din călătoria tovarășului Hruș
ciov în S.U.A., îi ajută să înțe
leagă mai bine importanța ex
cepțională a acestei vizite isto
rice pentru destinderea în rela
țiile internaționale, pentru asi
gurarea păcii în lume.

Realizat de o serie de opera
tori cunoscuți ca V. și S. Kiselev 
și V. Troskin, pe baza scenariului 
și a regiei lui /. Setkina, filmul 
are un comentariu foarte intere
sant, plin de sevă, pigmentat cu 
observații și caracterizări deo
sebit de plastice, cu un umor de 
bun gust, semnat de apreciatul 
scriitor și publicist sovietic 
N. Gribaciov.

începutul filmului înfățișează 
plecarea de la Moscova a lui 
N. S. Hrușciov și a persoanelor 
care l-au însoțit, cu avionul 
TU-114, cel mai mare și mai ra
pid avion de călători din lume. 
In aceeași zi, gigantica pasăre 
de metal a aterizat, după un 
zbor fără escală, deasupra unui 
imens spațiu de pămînt și apă, 
pe aeroportul Andrews în a pro 
piere de Washington. Descriind 
primirea călduroasă făcută 
oaspeților pe pămîntul american, 
obiectivul aparatului de filmat 
se oprește o clipă în timpul ce
remonialului asupra celor două 
steaguri, cel sovietic și cel ame

triei petrolifere, miniere, extracti
ve și altor ramuri ale industriei 
și agriculturii. Mexicul, a sunîi 
niat el, tinde spre crearea unei 
economii puternice și indepen
dente, dorește să fie o țară in
dustrială. El prețuiește mai mult 
ca ori ce suveranitatea, indepen
dența sa națională. Aceste nă
zuințe sint apropiate poporului 
sovietic și nu pot să nu se bucure 
de înțelegerea și sprijinul nostru. 
A. I. Mikoian a subliniat că Me 
xicul, una dintre primele țări care 
a scuturat jugul colonial, este 
adept al lichidării totale a co
lonialismului de pe pămînt. Vor
bind despre impresiile sale din 
Mexic, A. I. Mikoian a subliniat 
în continuare, că lucrul principal, 
esențial și hotărîtor care a pro
dus asupra sa cea mai puternică 
impresie este dorința, manifesta
tă cu toată ardoarea mexicană, 
de a menține pacea pe planeta 
noastră. Acesta este primul 
punct incontestabil și extrem de 
promițător de contingență al in
tereselor comune ale poporului 
mexican și poporului sovietic, a 
spus A. I. Mikoian. Aceasta este 
chezășia sigură a prieteniei din
tre noi, întrucît poporul sovietic 
și guvernul sovietic acționează 
neobosit pentru întărirea păcii, 
luptă pentru excluderea războiu 
lui din viața societății.

Subliniind că în ultimul timp 
guvernul sovietic a făcut o serie 
întreagă de propuneri realiste, 
A. 1. Mikoian a subliniat îndeo
sebi că propunerea guvernului- 
sovietic cu privire la dezarmarea 
generală și totală, făcută de 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

în domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice. Pro
tocolul a fost semnat la sesiu
nea ordinară a Comitetului re
prezentanților împuterniciți, care 
și-a încheiat lucrările la 28 no
iembrie.

LIMA. — Agenția Reuter a- 
n-unță că Manuel Prado, preșe
dintele Perului, a trimis un 
mesaj președintelui Jorge Ales
sandri al Republicii Chile în 
care cheamă la organizarea 
unei conferințe a țărilor sud
americane menită să pună ca
păt cursei înarmărilor. Cursa 
înarmărilor, se spune în mesaj, 
afectează dezvoltarea economi
că a țărilor Americii Latine.

rican, aflate în apropiere, tu- 
gerînd ideea despre necesitatea 
continuării prieteniei și cooperă
rii între popoare, care a existat 
în timpul războiului antifascist. 
Este un sentiment înălțător și 
vezi cum salută garda de onoare, 
cum răsună salvele de tun și 
imnul sovietic, cum guvernul ce
lei mai mari țări capitaliste din 
lume salută pe reprezentanții 
primei țări a muncitorilor și ță
ranilor, recunoscînd în acest fel 
măreția Patriei Socialismului bi
ruitor, faptul că în momentul de 
față Uniunea Sovietică este o

CRONICĂ
țară puternică, care duce o luptă 
neobosită pentru pace și de care 
trebuie ținut seama atunci cînd 
e vorba de rezolvarea probleme
lor internaționale.

In prima parte a filmului se 
poate lesne observa cum, în ciuda 
campaniei duse de presa și poli
ticienii reacționari, de anumite 
cercuri care încercau să dimi 
nueze importanța vizitei lui N. S. 
Hrușciov și să împiedice succe
sul ei, prezența conducătorului 
poporului sovietic a fost primită 
cu deosebit interes și simpatie 
de masele largi populare din 
S.U.A., cointeresate în stabili
rea unor cît mai trainice relații 
de prietenie între S.U.A. și 

la cea de a 14-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., cores
punde intereselor tuturor popoare
lor și țărilor, intereselor unei 
păci trainice și permanente pc 
Pămînt.

In încheiere, a spus A. I. 
Mikoian, aș vrea ca prin presa 
dv. să transmit tuturor celor cu 
care m am întîlnit în Mexic, tu
turor celor care au manifestat 
ospitalitate față de noi, celor 
care au fost bucuroși de vizita 
noastră, ca soli ai poporului so
vietic prieten, mulțumiri și urări 
cordiale de succes pe calea păcii 
și progresului.

A. I. Mikoian a răspuns apoi 
la numeroasele întrebări puse de 
ziariști.

MEXICO CITY. — La 28 no
iembrie A. I. Mikoian, pri n-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și persoanele 
care 1 au însoțit au plecat cu un 
avion „11 18“ din capitala Mexi
cului șpre patrie.

înainte de plecare, A. 1. 
Mikoian a făcut o scurtă decla
rație, mulțumind președintelui 
Republicii Mexic, Lopez Mateos, 
și întregului popor mexican pen 
tru primirea caldă de care s a 
bucurat în această țară.

-------- --------------•---------

In Comitetul Politic 
O. N.U.:

0 rezoluție care împiedică 
unificarea Coreei

NEW YORK 28 (Agerpres). - 
La 27 noiembrie în Comitetul po
litic al Adunării Generale a 
O.N.U. s-a încheiat discutarea a 
încă unui punct de pe ordinea 
de zi — problema coreeană. La 
discuțiile care au durat 3 zile 
au participat delegații din 30 de 
țări.

Comitetul a adoptat cu o ma
joritate mecanică rezoluția ame
ricană care împiedică unificarea 
Coreei într un stat democrat și 
care confirmă menținerea regimu
lui de ocupație în partea de sud 
a peninsulei. Nouă delegații ale 
țărilor socialiste au votat împo
trivă. Delegațiile — Afganistanu
lui, Birmaniei, Cambodgiei, Cey
lonului, Finlandei, Ghanei, Gui
neei, Indiei, Indoneziei, Irakului, 
Libanului, Libiei, Marocului, Ne
palului, Arabiei Saudite, Sudanu
lui, R.A.U., Yemenului și Iugo
slaviei s-au abținut de la vot. 
Delegații a cinci țări latino ame
ricane nu au participat la vot.

U.R.SJS., in lichidarea „războiu
lui rece**. In acest fel a fost ruptă 
bariera de răceală pe care au 
încercat apologeții încordării in
ternaționale s-o stabilească între 
americanii de rînd și vizitatorii 
sovietici și, pe parcursul filmu
lui, se poate vedea prietenia me
reu crescîndă a poporului ame
rican față de oaspeți, felul cum 
americanii asaltau pur și simplu 
locurile pe unde avea să treacă 
l\r. S. Hrușciov și persoanele ca- 
re-l însoțeau, mulțimea imensă 
de bărbați și tineri, femei și bă- 
trîni, copii și oameni de toate 
condițiile sociale, care întâmpi
nau pe reprezentanții poporului 
sovietic. Un mare aport a adus 
la apropierea de masele de ame
ricani personalitatea tovarășului 
N. S. Hrușciov, ideile biruitoare 
ale comunismului și ale păcii în
tre popoare pe care le-a susținut 
el în cuvîntările sale, priceperea 
lui de a lămuri ascultătorilor 
problemele politicii interne și 
externe a U.R.S.S., promptitudi
nea cu care a demascat premierul 
sovietic provocările dușmanilor 
destinderii internaționale, humo
rul lui plin de miez. In nu
meroase scene, filmul redă atrac. 
fia pe care au exercitat-o ideile 
de bază ale cuvîntărilor lui Dl. S. 
Hrușciov asupra celor mai dife
riți americani cu care s-a întîlnit, 
prietenia și voia bună care au 
caracterizat întîlnirile cu mun
citorii americani la Pittsburg, cu 
cineaștii în California, eu fer- 
mierii din Iowa, cu studenții, cu 
ziariștii.

Din viața
tineretului lumii
Hotărîri ale CC al LLT\GL

MOSCOVA 28 (Agerpres). - 
TASS transmite: Comitetul 
Central al U.T.C.L. din U.R.S.S. 
a adoptat o hotărîre în care 
aprobă inițiativa organizațiilor 
comsomoliste din ținutul Altai 
și regiunea Kazahstanului de 
Nord de a atrage pe scară lar
gă pe coiusomoliști și tineri la 
construcția de locuințe și clă
diri cu destinație social-cultu- 
ra'ă în regiunile de valorificare 
a pămînturilor virgine și înțe- 
lenite.

Un proces care servește interesele 
adepților „războiului rece“

BERLIN 28 (Agerpres). — 
La procesul de la Dortmund al 
membrilor fostului Comitet din 
R. F. Germană pentru pregăti
rea festivalurilor Tineretului și 
Studenților, acuzații Giinther 
Hilmann, Klaus Steffen și Wal- 
ter Fischer au transmis pentru 
presă o declarație in care arată 
că acest proces are drept scop 
să împiedice năzuința tineretu
lui spre stabilirea de contacte. 
El nu servește decît intereselor 
adepților „războiului rece“ care 
nu sint interesați în destinde
rea încordării internațicnale.

In declarație se subliniază că 
G. Hilmann, K. Steffen și W. 
Fischer sprijină ca și pînă acum

LA ATENA:

Deschiderea Congresului 
Uniunii Democrate de Stìnga

ATENA 28 (Agerpres). — La 
28 noiembrie s a deschis la A- 
tena primul congres al Uniunii 
Democrate de Stînga (E.D.A), 
principala grupare politică de 
opoziție în parlamentul grec. 
Congresul, care va dura - patru 
zile, este consacrat examinării 
activității uniunii în ultimii ani, 
trasării sarcinilor sale în vii
tor, discutării proiectului de pro
gram și alegerii organelor con
ducătoare. l a congres participă 
340 de delegați reprezentînd 
toate păturile populației Gre
ciei.

Trebuie subliniat că în aju
nul deschiderii congresului, po
liția a efectuat numeroase ares
tări în rîndurile activiștilor și 
simpatizanților partidului. De 
asemenea autoritățile grecești 
au interzis intrarea în țară a 
oaspeților străini invitați de 
Comitetul Executiv al E.D.A.

In prezidiu] congresului au 
fost aleși activiști ai E. D. A., 
precum și scriitorul Kostas 
Varnalis, laureat al Premiului 
Internațional Lenin „Pentru în
tărirea păcii între popoare“. La 
deschiderea lucrărilor congre
sului s-a citit mesajul de salut 
adresat congresului de Manolis 
Glezos.

Ianis Passalidis, președintele 
E.D.A., a prezentat raportul 
cu privire la rezultatele activi
tății E.D.A. și la situația inter
nă și externă In raport se su
bliniază că congresul se desfă
șoară in condițiile internaționa
le noi determinate de destinde

O scenă din film

O mare influență asupra des
fășurării evenimentelor interna, 
ționale o are și acum cuvînturea 
pe care a ținut-o N. S. Hrușciov 
la O.N.U. In film se poate ob
serva atenția deosebită cu care 
delegații țărilor făcind parte clin 
O.N.U. fi publicul aflător in 
imensa sală a Adunării Generale, 
au ascultat propunerea prezen
tată de N. S. Hrufciov in numele 
guvernului sovietic cu privire In 
dezarmarea generală și totală, 
impresia profundă pe care a pro 
dus-o această propunere excep
țional de îndrăzneață și ințe 
leaptă asupra ascultătorilor. 
Dar nu numai la O.N.U., ci ori. 
unde a fost pe pămintul ameri
can ca și de altfel in orice altă 
împrejurare, N. S. Hrufciov n a 
încetai să vorbească despre nece
sitatea înlăturării războiului ca 
mijloc de rezolvare a probleme
lor in suspensie intre state ; 
despre aceasta ca fi despre în
semnătatea întăririi relațiilor de 
prietenie, n schimburilor comer
ciale și culturale a vorbit înaltul 
oaspete fi in întilnirile cu pre
ședintele S.U.A., 1). Eisenhower, 
cu omul politic american 
A. Harriman, cu fermierul Garst, 
cu muncitorul căruia i-a dat 
chiar ceasul său de mînă, „cel 
mai celebru ceas din America“

C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S. 
a aprobat de asemenea inițiati
va comsomoliștilor de la uzina 
de tractoare din Harkov și de 
la Institutul de cercetări știin
țifice pentru construcția de trac
toare din Moscova care îndeam
nă tineretul să participe la fo
losirea tehnicii agricole moder
ne. Tinerii inițiatori au chemat 
tineretul la proiectarea, fabri
carea și introducerea în produc
ție a mașinilor agricole moder
ne de înaltă productivitate și 
economice.

în întregime ideile festivalurilor 
mondiale ale tineretului, ideile 
mișcării de tineret pentru pace 
în întreaga lume, ideile păcii 
și prieteniei între popoare.

Agenția A.D.N. menționează 
că pentru activitatea în dome
niul pregătirii festivalurilor 
mondiale ale tineretului din anii 
1953 și 1955 procuratura vest- 
germană a formulat împotriva 
celor trei reprezentanți ai tine
retului acuzația de a fi condus 
o „organizație anticonstituțio
nală“.

Actul de acuzare conține a- 
firmații provocatoare la adresa 
Federației Mondiale a Tineretu. 
lui Democrat.

rea care s-a produs în relațiile 
dintre state ca urmare a iniția
tivelor de pace ale Uniunii So
vietice și a luptei consecvente 
pentru apărarea păcii duse de 
țările lagărului socialist.

In legătură cu aceasta în ra
port se subliniază în special im
portanța planului de dezarmare 
generală și totală prezentat de 
Uniunea Sovietică, arătîndu-se 
că este pentru prima dată în 
istorie că un stat atît de pu
ternic se pronunță cu hotărîre 
în favoarea dezarmării.

Raportul prezentat de preșe
dintele E.D.A., condamnă po
litica dusă de actualul guvern 
grec, subliniind că ea este o poli
tică de continuare a războiului 
rece, în condițiile căreia gu
vernul pune interesele cercuri
lor monopoliste mai presus de 
interesele naționale ale Greciei. 
E.D.A. — se subliniază în ra
port — se pronunță pentru dez
voltarea colaborării cu țările 
socialiste, pentru rezolvarea 
problemelor nereglementate cu 
țările balcanice, scoțîndu-se în 
evidență faptul că numai crea
rea unei zone denuclearizate în 
Balcani poate asigura în actua
lele condiții securitatea Greciei. 
E.D.A. — după cum a subliniat 
Passalidis — sprijină destinde
rea încordării internaționale, 
eforturile care urmăresc colabo
rarea între toate popoarele, și 
va continua lupta în această 
direcție.

cum l-n numit presa din S.U.A., 
cu docherul cu care a făcut 
schimb de pălării.

„Tovarășe Hrufciov, împreună 
să tindem spre o lume pașnică“ 
— această inscripție pe care a 
afișat-o o gospodină oarecare din 
S.U.A., d-na Lokner, și care 
exprima dorința milioanelor de 
americani — caracterizează in
tr-adevăr atmosfera care a dom
nit la întîlnirile lui N. S. 
Hrușciov și a persoanelor care-l 
însoțesc cu poporul din S.U.A. 
Pentru succesul repurtat in vi
zita în America, oamenii sovie
tici i-au adus calde și entuz aste 
mulțumiri lui N. S. Hrufciov. Nu 
se poate să nu fii emoționat pă
șind dragostea cu care a fost 
înconjurat conducătorul guvernu
lui sovietic la întoarcerea sa în 
patrie, unitatea moral-politicâ 
manifestată de poporul sovietic, 
aprobarea lui deplină față de 
politica guvernului U.R.S.S. în
dreptată spre pace și destindere 
internațională. „N. S. Hrușciov 
in America“ este un film docu
mentar in culori, deosebit de 
reușit, care ilustrează succesele 
luptei pentru pace a popoarelor 
în frunte cu oamenii sovietici- 
constructori ai comunismului.

B. DUMITRESCU
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