
DIN FIER VECHI 
OTEL NOU!

Preocupare cotidiană
ORAȘUL STALIN (de la 

corespondentul nostru). Clo
poțelul sunase sfîrșitul orelor 
de curs. Copiii ieșiseră din 
clase, dar nici unul nu pleca. 
De ce ? Cu ghiozdanele la 
spate, 200 de copii s-au adu
nat în curtea școlii. Respon
sabilul din acea săptămîna 
al echipelor de școlari pentru 
colectarea fierului vechi, în
vățătoarea Violeta Strîmtu, a 
venit în mijlocul lor.

— La ora 4 după amiază 
ne întilnim din nou copii ? 
Da?

La ora stabilită cu 
fost din nou la școală. Și cu 
cite un șef de echipă în frun
te, au pornit la gospodăria 
de stat, la gospodăria agri
colă colectivă, prin curțile oa
menilor să strîngă fierul 
vechi. După două ore s-au în
tors la școală. Fiecare echipă 
a adus cu ea fierul vechi co
lectat.

— Să facem socoteala, a 
spus învățătoarea scoțind din 
servietă un caiet. Clasa l-a a 
colectat 40 kg de fier vechi ; 
clasa a Il-a — 70 kg ; cei 
din clasa a IlI-a — 100 kg ; 
clasa a IV-a — 130 kg ; a V-a 
500 kg... Și socoteala a con
tinuat. Totalul adunării ? în- 
tr-o singură zi cei 200 de elevi 
ai școlii elementare din comu
na Prejmer, raionul Codlea 
au colectat 1590 kg fier 
vechi,

— Cit am colectat ieri ? i-a 
întrebat pe copii învățătoarea.

— 1200 kg <au răspuns a- 
proape in cor toți elevii.

— Și cu cele 1400 kg pe 
care le-am colectat alaltă
ieri...

Numai în săptămîna de la 
11—17 octombrie declarată 
„Săptămîna a colectării fieru
lui vechi”, elevii școlii din 
Prejmer au colectat ** 
kg fier vechi.

— Miine... ? — s-a 
învățătoarea elevilor 
nind socotelile.

— Miine, i-au răspuns ei 
veseli, ne întilnim la aceeași 
oră.
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De ce numai 
cîteva școli ?

CONSTANȚA (de la co- 
respondents nostru). Oda
tă cu începerea noului an 
școlar, elevii din școlile o- 
rafului Constanța au conti
nuat acțiunea patriotică de 
colectare și predare la 
I.C.M. a fierului vechi. 
Pentru aceasta s-au organi
zat mai multe acțiuni co
mune pe șantierele din 
oraș în care elevii Școlii 
medii nr. 1 au colectat 
7630 kg fier vechi iar cel 
de la Școala medie nr. 3 — 
5430 kg. De asemenea, pio
nierii și școlarii de la Școa
la medie nr. 2 au predat și 
ei în luna aceasta 2100 kg. 
Trebuie spus insă că pinâ 
acum această acțiune a fost 
susținută de un 
restrins de 
U.T.M. din 
tocmai de acelea care deja 
și-au realizat angajamentul 
luat pe întregul an.

în oraș sînt 31 de 
școli elementare care dacă 
ar fi adunat fiecare cite 
4000 kg cît au adunat pio
nierii Scolii medii nr. 1 nu
mai într-o singură zi, can
titatea predată pe întregul 
oraș ar fi fost de cel puțin 
124 tone. Posibilități mari 
de colectare 3 fierului 
vechi au și elevii Școlii 
profesionale de meserii, ai 
Centrului școlar comercial 
și ai Școlii tehnice sanitare 
care de la începutul anu
lui și pînă in prezent n-au 
predat aproape nici o tonă 
de fier vechi.

Aceste deficiențe se dato- 
resc și Comitetului Orășe
nesc U.T.M. Constanța care 
se mulțumește să organize
ze și să îndrume această ac
țiune numai la cîteva școli 
apropiate și nu ia măsuri 
de extindere a acțiunii în 
întreg orașul.

nr.

număr 
organizații 

școli adică

Vizita tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

în Austria

Oră de clasa cu muncitorii- elevi de la schela Boldești 
Foto : A. ViERU

In întîmpinarea 
celui de al IV-lea Congres 

al Sindicatelor
Cu planul îndeplinit în proporție 

de 106,8 la sută

Desfășurarea
lucrărilor agricole

de toamnă
în majoritatea regiunilor 

țării lucrările agricole de 
toamnă au continuat în ultima 
sâptâmînă mai intens. Oame
nii muncii de la sate au de
pus eforturi susținute pentru a 
învinge greutățile provocate 
de condițiile climatice mai 
puțin favorabile din acest an 
desfășurării lucrărilor agrico
le, pentru 
recoltările 
toamnă.

Potrivit 
Ministerul 
tarea culturilor 
soarelui 
terminată aproape în toate re
giunile. culesul porumbului a 
fost realizat în proporție de 
82 la sută iar al sfeclei de za
hăr în proporție de 65 la sută. 
Culesul strugurilor se află în 
plină desfășurare în podgorii ; 
pînă acum aceas.ă recoltă a 
fost strînsă în proporție de 65 
la sută.

Arăturile pentru însămînța- 
re au fost efectuate pînă la 20 
octombrie pe aproape 80 la 
sută din suprafața ce urmea
ză să fie cultivată în toamna 
aceasta și au fost însămînțate 
peste 2.260.000 ha de teren. în 
regiunile Constanța, Craiova, 
Galați și Pitești au fost însă
mînțate mai mult de 80 la 
sută din suprafețele prevăzute.

Timpul fiind foarte înain
tat, iar perioada optimă de în. 
sămînțare către sfîrșit, pentru

a executa la vreme 
și însămințările de

datelor primite de 
Agriculturii, recol- 

de floarea- 
și de cartofi este

toate regiunile țării este nece
sar ca lucrările agricole de 
toamnă să fie mult intensifi
cate. Săptămîna viitoare tre
buie terminată recoltarea po
rumbului și orezului, precum 
și a cartofilor și florii-soare- 
lui în regiunile în care aceste 
culturi n-au fost strinse în 
întregime. Pentru a evita pier
derile ce pot fi cauzate de 
ploi sau de eventuale înghe
țuri, trebuie de asemenea să 
se intensifice recoltarea și 
transportul sfeclei de zahăr și 
să se continue masiv însiloza- 
rea ei în toate regiunile culti
vatoare.

Timpul scurt care a mai ră
mas pentru însămînțarea griu
lui trebuie folosit din plin. în 
acest scop este necesar să se 
folosească toate forțele pen
tru ca săptămîna viitoare în
sămînțarea griului să se termi
ne inclusiv în regiunile Ora
dea, Cluj, Timișoara, Iași, 
Ploești, și Hunedoara. în care 
această lucrare este rămasă în 
urmă. Concomitent cu aceste 
lucrări trebuie să se organize
ze mai bine preluarea produc
ției contractate spre a fi înlă
turate staționările la bazele 
de recepționare, unitățile agri
cole socialist-cooperatiste pu
țind astfel să folosească intens 
mijloacele lor la executarea 
lucrărilor agricole de toamnă.

(Agerpres)

Laminorul de țevi Roman, în 
fiecare din secțiile sale lozincile, 
panourile și mai cu seamă mun
ca entuziastă, făcută cu pasiune, 
îți vorbesc de faptul 
mulți muncitori s-au 
întrecerea socialistă 
celui de al IV-lea 
Sindicatelor. Din cei 
muncitori, maiștri și 
oflați în întrecere. 435 lucrează 
în echipe iar 749 in brigăzi, 
(mulți dintre aceștia sînt tineri). 
Mobilizați de organizația U.T.M., 
în întrecerea organizată de comi
tetele sindicale, tinerii, alături de 
vîrstnici și-au sporit contribuția 
la realizarea sarcinilor de plan.

Printre cei 157 de fruntași în 
întrecerea socialistă în cinstea 
Congresului Sindicatelor se află

că tot moi 
angajat in 
în cinstea 
Congres al 
peste 1900 

tehnicieni

și numeroși tineri, Băltătescu 
Mihai de exemplu, cure lucrează 
în brigada din secția filetaj, a 
obținut locul II în întrecerea 
pentru titlul de „cel mai bun 
filetat or”.

Există încetățenit aici, la la
minorul de țevi de la Roman 
obiceiul ca periodic în întrecere 
s ': se facă bilanțul succeselor. Ul
timul bilanț — cel din luna sep
tembrie — ilustrează hotărîrea cu 
care laminoriștii muncesc pentru 
a îndeplini sarcinile ce le revin 
din hotărîrile celui de al 
lll-lea Congres al partidului. In 
această lună, planul de produc
ție globală a fost 
proporție de 106,8

îndeplinit in 
la sută.

L.

In pas cu tehnica nouă
POPESCU

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). în întîmpinarea Con
gresului Sindicatelor, organi
zațiile sindicale în colaborare 
cu organizațiile U.T.M. 
întreprinderile ieșene, 
conducerea organizațiilor de 
partid, întreprind în această 
perioadă numeroase acțiuni 
privind ridicarea calificării 
tinerilor muncitori șj dezvol
tarea mișcării de inovații și 
raționalizări. De exemplu, în 
ultimul timp în întreprinderi 
și pe șantierele de construcții 
ale orașului s-au creat 81 noi 
cursuri de ridicare a calificării 
în care au fost cuprinși a- 
proape 2000 de tineri și tine
re.

Măsurile întreprinse fac să

din 
sub

sporească strădania tinerilor 
muncitori pentru însușirea 
tot mai temeinică a cunoștin
țelor tehnice, să acumuleze 
mai multe cunoștințe privind 
meseriile pe care le practică 
și în mod firesc să le tre
zească interesul pentru mișca
rea de inovații și raționali
zări. Astfel, de la începutul 
anului și pînă în prezent, 122 
tineri muncitori din Iași au 
propus cabinetelor tehnice 
220 inovații și raționalizări 
din care multe au și fost apli
cate.

Viața
TELEGRAMĂ

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romin,

Tovarășului CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Miniștri^ 

ai Republicii Populare Romine, 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București
în numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului Repu

blicii Populare Chineze și al poporului chinez vă exprimam dv., 
și prin dv. poporului romin mulțumiri cordiale pentru felici
tările adresate cu prilejul celei de-a 11-a aniversări de la 
crearea Republicii Popu lare Chineze.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romin, poporul frate 
romin a obținut succese uriașe in opera de construire a socia
lismului. Poporul chinez se bucură de succesele obținute de 
poporul romîni Prietenia frățească între popoarele Chinei și 
Rominiei, bazată pe marxism-leninism, favorizează cauza co
mună a popoareloi ambelor noastre țări, cauza construirii so
cialismului și menținerii păcii in întreaga lume, contribuie la 
consolidarea coeziunii lagărului socialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică. Poporul chinez va depune și in viitor eforturi neobo
site pentru întărirea și dezvoltarea acestei prietenii.

Urăm poporului romin noi succese în construirea socia 
lismulul. , .Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez 
MAO ȚZE-DUN

Președintele Republicii Populare 
Chineze

LIU ȘAO-TI
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină

CIU DE
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze 

CIU EN LAI

Discuția e deschisă de re
gizorul Gh. Vitanidis.

— în cinematografie, poate 
mai mult decît în toate cele
lalte arte, se manifestă vi
guros afirmarea pe scară lar
gă a tineretului. Anul trecut, 
Lucian Bratu a realizat „Se
cretul cifrului", cu care pri
lej- s-a impus și tînărul ope
rator C. Ciubotaru. Filmele 
„Furtuna", „Avalanșa”, „Băie
ții noștri”, „Telegrame" au 
însemnat pietre de încercare 
pentru tineri regizori ca An
drei Blaier, Sinișa Ivetici, Gh. 
Turcu. Gh. Nagy, Aurel Mi- 
heles și subsemnatul.

Producea acestui an va a- 
duce pe ecrane alte filme în
credințate unor tineri crea
tori : „Darclee" încredințat 
lui Mihai Iacob, „Bădăranii" 
lui Gh. Nagy și „Setea" lui 
Mircea Drăgan ; filmele „Mîn. 
drie" și „Bună dimineața, 
soare !“ vor consemna debu
tul lui Savel Stiopul și Mir
cea Săucan. Asistăm, așadar, 
la o participare masivă și ac
tivă a tineretului în creația 
cinematografică. In ce pri
vește filmul a realizat de 
mine și colega” mea Anastasia 
Anghel — „Băieții noștri", 
mărturisesc sincer că a în
semnat un examen greu. 
M-am apropiat cu dragoste 
de tineretul nostru din fa
brici, am căutat să-i în
țeleg cît mai bine aspirațiile 
și mă simt dator față de cei 
aproape două milioane de 
spectatori care au vizionat fii-

dejunul oferit de ministrul R. P. Romine în
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej întreținîndu-se cu vicecancelarul Austriei, B. Pittermann, la 

“ Austria.

VIENA 22 - Trimisul spe
cial Agerpres transmite: In 
dimineața zilei de 22 octom
brie, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ștefan Voi- 
tec au făcut o vizită d-lui dr. 
Bruno Pittermann. vicecance
lar al Austriei, ministru pen
tru problemele întreprinderi
lor naționalizate, ministru 
ad-interim al Afacerilor Ex
tern? și președinte al Partidu
lui Socialist Austriac. între 
tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Ștefan Voitec și vi
cecancelarul Pittermann a a- 
vut loc o convorbire cordială.

★
Cu prilejul prezenței la 

Viena a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și a tovarășilor 
Leonte Răutu și Ștefan Voi
tec, ministrul R. P. Romîne . 
în Austria Victor Dimitriu a 
oferit sîmbătă un dejun.

An participat tovarășii Gh. 
Gaston Marin, Constantin 
Tuzu, V. Steriopol, membri 
delegației guvernamentale 
R .P. Romîne care se află 
Viena.

ai 
a 

Ia

tineretului - pe ecrane!
— spune to-

Vedere din avion a Palatului Culturii din lași.

Redacția a organizat da curind o discuție Ia masa rotun
dă cu un grup de tineri actori, regizori și operatori pe 
marginea unor aspecte legate de preocupările tinerilor ci
neaști și de aportul lor la dezvoltarea producției noastre de 
filme artistice.

mul și din care mulți au fă
cut observații critice pe de
plin întemeiate.

— Pentru tineri, intervine 
regizorul Lucian Bratu, a- 
ceastă participare masivă în 
sectorul creației cinematogra
fice atrage după sine două 
probleme de mare importan
ță : creșterea simțului de răs
pundere și pasiunea profe
sională. T‘ 
de pildă, 
acest Sens 
Un pictor 
strice un' 
pînza și îl 
tinerilor regizori, însă, ni se 
încredințează filme al căror 
deviz atinge cîteva milioane 
de lei, ceea ce implică o mare 
răspundere, deoarece sînt 
banii poporului și n-avem 
dreptul să-i îngropăm în fil
me nereușite. Pregătind sce
nariul regizoral al filmului 
în două serii „Tudor Vladi- 
mirescu“, film important, care 
comportă deosebit de grele 
probleme de concepție și rea
lizare, mă străduiesc încă din 
această etapă să răspund cu 
cinste sarcinii de 
primul film istoric

— Deși tineretul 
dioul nostru a avut 
de seamă în creația 
•tografică, totuși problematica

Munca unui pictor, 
nu se compară în 

5 cu a unui regizor. 
• începător poate să 

tablou : va rade 
va reface. Nouă,

specifică tineretului de azi nu 
a fost în suficientă măsură 
reprezentată pe ecrane — 
subliniază tov. Petre Sălcu- 
deanu, redactor șef adjunct al 
redacției de scenarii a Stu
dioului cinematografic „Bucu
rești". Este adevărat că în 
marea majoritate a filmelor 
de pînă acum apar eroi ti
neri, sînt tratate mai mult sau 
mai puțin direct unele aspec
te ale vieții tineretului. Sînt 
puține însă filmele consacrate 
muncii entuziaste, patosului 
revoluționar al tinerei gene
rații care contribuind la de
săvârșirea construcției socia
liste îșj dezvoltă și propria 
sa personalitate, vieții colec
tivului socialist. unGr 
bleme majore de etică
ar fi prietenia, dragostea, re
lațiile familiare. Dacă ne gîn- 
dim ce vast teren artistic o- 
feră munca avîntată, frămîn- 
tările și visurile tineretului 
și ce complexă, interesantă și 
luminoasă este lumea sufle
tească a tinerilor constructori 
ai socialismului — trebuie să 
recunoaștem cît sînt de în
dreptățite criticile aduse cine
matografiei noastre.

— în legătură cu scenariile 
filmelor romînești, doresc să 
relev un aspect de o deose
bită importanță pentru crea-

pro- 
cum

a realiza 
romînesc. 
din stu- 
un aport 
cinema-

ția actoricească 
varășa Silvia Popovici. Atîta 
vreme cît scriitorii nu vor 
contura sugestiv în operele 
lor destinate ecranului perso- ' 
naje vii și interesante, inter
pretarea. oricît de merituoasă 
ar fi, va fi pusă în dificultate, _ 
neputînd oferi spectatorului 
tipuri memorabile. în ce mă 
privește, mărturisesc că în 
ciuda stăruințelor depuse 
pentru a personifica cît mai 
veridic pe 
„Furtuna", 
șit să-mi 
intențiile, 
strîmtorată 
și conținut 
najului. Conturarea mai com
plexă și nuanțată a personali
tății Heracleei Darclee, pe 
care o interpretez în filmul 
închinat marii noastre cîntă- 
rețe, m-a stimulat însă să 
creez un personaj mai veri
dic și mai impresionant care 
sper că se va întipări mai 
puternic în inima spectatori
lor.

— într-adevăr, reia tov. C. 
Clubotaru, filmul nu și-ar pu
tea îndeplini funcția sa edu
cativă fără eroi puternici 
care să poată fi luați ca mo
del demn de urmat în viață.

O mică întîmplare, ce mi-a 
fost povestită de curînd la 
Moscova, ilustrează cît se 
poate de grăitor forța de con
vingere exercitată de eroul 
unui film asupra spectatori-

Maria din filmul 
simt că n-am reu- 
realizez pe deplin 
fiindcă am fost 
de lipsa de relief 
sufletesc a perso-

MIHAI OPRIȘ

(Continuare în pag. 3-a)

Au luat parte personalități 
politice, economice și cultu
rale din capitala Austriei, 
printre care vicecancelarul 
federal Bruno Pittermann, dr. 
E. Chaloupka, director al can
celariei federale, Franz Jonas, 
primar al Vienei, vicepreșe
dinte al Partidului Socialist 
Austriac, prof. dr. O. Kiihn, 
rectorul Universității din Vie
na, prof. univ. dr. F. Knoll, 
secretar general al Academiei 
de Științe, ambasador dr. 
Walter Wodak, director gene
ral în Ministerul Afacerilor 
Externe, ministrul C. Winter- 
stein, șeful protocolului în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
ing. Anton Schopf. director în 
cancelaria federală, I. Augen- 
thaler, director general în Mi
nisterul Comerțului, dr. Th. 
Holm din Ministerul Comer
țului, Mario von Marquet, 
vicepreședinte al Uniunii 
industriașilor austrieci, dr. A. 
W'iddmann, director general 
al întreprinderilor „Elin Uni
on", dr. A. Thewanger, direc
torul Uzinelor „Voest".

Salutând cu căldură pe cei 
prezenți, ministrul R. P. Ro
mîne la Viena, Victor Dimitriu 
a Subliniat că prezența tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Viena a prilejuit o se
rie de contacte fructuoase 
între conducătorii romîni și 
austrieci. Există condiții favo
rabile — a spus ministrul ro- 
mîn, pentru ca relațiile dintre 
Austria și R. P. Romînă să se 
dezvolte și mai mult în toate 
domeniile. Vorbitorul a urat 
ca legăturile dintre cele două 
țări și popoare, care nu au li
tigii de rezolvat între ele, să 
devină din ce în ce mai 
strinse.

A răspuns vicecancelarul 
Pittermann, care a mulțumit 
pentru urările ce i au fost a- 
dresate și și a exprimat satis
facția pentru prilejul ce i s-a 
oferit de a se întîlni cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. „Tehnicienii și economiș
tii — a spus vorbitorul — con
struiesc punți care unesc în 
sens propriu două țări; în a- 
c el ași timp, prin activitatea 
lor, ei creează punți care a- 
proprie popoarele și pe care 
pot merge împreună regimuri 
diferite. între România și Aus
tria există o punte naturală ! 
Dunărea. Pacea în această 
parte a Europei a avut întot
deauna influentă asupra păcii 
în lume. Trebuie să facem în 
așa fel incit relațiile dintre 
țările zonei dunărene să con
stituie o contribuție la pacea 
generală. Guvernele noastre a 
încheiat vicecancelarul Pitter
mann, depun eforturi tocmai 
în această direcție".

In cursul dejunului, tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Deji 
Leonte Răutu și Ștefan Voitea 
sau întreținut cordial cu 
d-nii Bruno Pittermann, Franz 
Jonas și ceilalți oaspeți.

Seara, membrii delegației 
romîne au asistat la un spec
tacol cu opera „Cavalerul ro
zelor" de Richard Strauss.

★
Sîmbătă kt ora 23, tovară

șii Gheorghe Gheorghiu-Dcj, 
Leonte Răutu și Ștefan Voiteo 
au părăsit Viena, plecînd spre 
p'atrie. Pe peron au fost sa
lutați de membrii legației 
R. P. Romîne din Viena. Vic
tor Dimitriu. ministrul R. P. 
Romîne în Austria, a condus 
delegația romînă pînă la gra
nița ungară.

RADIOTELEGRAFISTUL
în cartea eroismului și a 

bărbăției uneia dintre divi-> 
ziile romînești ce a contri
buit la zdrobirea armatei fas
ciste cotropitoare, se scrie 
printre altețe:

„...Tot in luptele din acest 
raion (Banska-Bistrica), ser
gentul Lăzărescu Cornel — 
radiotelegrafist — trimis cu 
un pluton de cercetare in in
cursiune, în spatele frontului 
inamic, dă prețioase informa
ții unității. Pînă la urmă cade 
răpus de inamic, murind ca 
un adevărat erou".

★
Iarnă. Pe acele meleaguri 

se abătuse un ger riăpraznic. 
Fluviul Hron, localitatea 
Banska-Bistrica rămăseseră 
numai de cîteva zile în urmă 
și Regimentul 92 Infanterie 
intrase in noi și grele lupte 
pentru înfrîngerea rezistenței 
inamicului Cuibărit la poalele, 
munților Tatra Mică.

După încercări neizbutite 
de a-i scoate pe hitleriști din 
acest raion, mărea unitate a 
hotărît efectuarea unei cerce
tări in spatele frontului ina
mic cu un pluton de cercetare 
însoțit de'un radiotelegrafist. 
Plutonul trebuia să confirme 
dispunerea forțelor inamice 
intr-un anumit raion și, în a- 
celași timp, să identifice rezi
stențele noi apărute. Așa a 
pornit într-o noapte, cu stația 
de radio, în misiune’, sergen
tul Lăzărescu Cornel.

Sclipirile diamantine ale zo
rilor au găsit plutonul de cer
cetași dincolo de liniile ina
micului, la cota ordonată.

în timp ce sergentul Lăză
rescu transmitea fără întreru
pere elementele privind dis
punerea și forțele inamicului, 
undeva, în spate, pe harta sta
tului major al diviziei apăreau 
noi detalii, iar dispozitivul 
inamic se contura tot mai 
precis. Toate acestea confir
mau comandantului justețea 
hotărîrii luate de a ataca, toc
mai în acest sector, în urma 
unei pregătiri masive de arti
lerie.

Nu după mult timp, asupra 
pozițiilor hitleriste se abătu

uraganul de foc al bravilor 
noștri artileriști. Aproape 
fiecare metru de pămînt era 
împroșcat și scormonit de 
schijele proiectilelor. în cîteva 
minute albul imaculat al ză
pezii fu zdrențuit de negrul 
gropilor de obuze.

Sergentul Lăzărescu nu și-a 
putut da seama cit a durat a- 
cest infern al morții. în tot 
acest timp el a transmis fără 
întrerupere elementele cerute 
de comandant, precum și si
tuația inamicului care se zbat, 
tea între viață și moarte^ 
Cînd totul părea că a luat 
sfîrșit și ai noștri vor trece la 
atac, tocmai atunci asupra, 
cercetașilor se ab.ătură snopii 
focului unei mitraliere. îi des-* 
coperiseră, se pare, hitleriștiu 
Sergentul Lăzărescu simți în 
stingă, sub coaste, ceva ca a> 
arsură. Mai auzi cităva vre* 
me șuieratul gloanțelor și.ră^ 
bufnirile 
nărui în 
stația de

exploziilor apoi se 
nesimțire alături de 
radio.

★
...,,S-a trezit!“ auzi ca prin 

vis Lăzărescu. Deschise ochii, 
deși în dreptul inimii și în rd* 
suflarea sa parcă atîrna.u pie-*

Căpitan E. GEORGESCU

Maria 
fabrica 
faci nd

Mârgineanu de la 
de zahăr Luduș 

analiza zahărului în 
laborator.

Foto : S. STEINER
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Opereta bucureșteană 
la început de stagiune

— Ce noutăți pregătește co
lectivul Teatrului de Stat de 
Operetă în vederea noii sta
giuni ?

— Stagiunea 1960/1961 se 
va desfășura sub semnul crea
ției originale romînești. Suc
cesul operetelor create în ul
timii ani în țara noastră a 
dovedit cu prisosință talentul 
și măiestria compozitorilor și 
libretiștilor noștri. Cu 
acestea, producția pe 
tărîm a fost destul de 
sub raport cantitativ, 
care ne-a determinat să ne 
ocupăm îndeaproape de sti
mularea și îndrumarea efor
turilor muzicienilor și scriito
rilor dornici de a se consacra 
genului operetei. Drept rezul
tat al strădaniilor teatrului 
nostru, avem acum marea sa
tisfacție de a putea anunța 
publicul bucureștean că reper
toriul operetei romînești s-a 
îmbogățit cu patru lucrări noi, 
din care trei vor fi montate 
chiar în stagiunea ce începe 
acum, iar a patra va fi pregă
tită în preajma verii, urmînd 
a fi prezentată Ia deschiderea 
stagiunii ‘viitoare.

— Ne-ațl putea spune titlu
rile acestor operete noi ?

— Desigur, devreme ce ele ■ 
au și fost înscrise în planul 
nostru de repetiții, dar țin 
să menționez că nu este încă 
momentul să precizăm ordi
nea și data exactă a premie
relor. Cele patru lucrări noi 
sînt; „Lysistrata“ de Ghe- 
rase Dendrino (libret de 
George Voinescu și Nicu- 
șor Constantinescu); „Fetele 
din Murfatlar“ de Elly Roman 
(libret de Sanda Diaconescu 
în colaborare cu autorul mu
zicii); „Cînd vișinii vor în- 
flori“ de Nicușor Chirculescu 
(libret de Al. Sahighian, N. 
Kanner și Al. Mirodan) și 
„Băieții lui Făt-Frumos“ de 
Radu Șerban (libret de Vic
tor Popa).

Mai avem în perspectivă și 
alte creații noi, dintre care 
una, aflată deocamdată în 
faza de libret, constituie o 
foarte interesantă și promiță
toare încercare de a introduce 
în literatura operetei o temă 
cu caracter științifico-fantas- 
tic. Acdastă lucrare, special 
destinată tineretului, apar
ține scriitorului Radu Nor.

— Dar dintre operetele din 
literatura universală ce vom 
putea asculta in această sta
giune ?

— După cum s-a putut, re
marca. în ultimii doi ani ’pla
nurile noastre au urmărit cu
prinderea unui repertoriu cît 
mai variat. Ținînd seama de 
rezultatele favorabile obținute 
pînă acum ne străduim să 
continuăm pe această linie. 
Iată de ce ne-am gîndit să 
includem acum în repertoriul 
nostru celebra operetă „Rose 
Marie" de Rudolf Friml și, 
ca supliment la planul nostru« 
de premiere, „O noapte în 
Veneția" de Johann Strauss.
- Ce ne-ați putea spune 

despre activitatea studioului 
de tineret înființat acum un 
an In cadrul — - - -
Operetă ?

toate 
acest 
slabă 
fapt

Teatrului de

— în cursul acestei stagiuni, 
, activitatea studioului nostru 
' va fi considerabil extinsă. 
Studioul urmărește înainte de 
toate perfecționarea profesio
nală și ridicarea nivelului ar
tistic al tinerelor elemente. 
Această activitate pedagogică, 
însă, este strîns legată de re
pertoriul actual sau viitor al 
teatrului, permițînd valorifi
carea imediată în producția 
artistică curentă a celor mai 
bune elemente tinere.

în primul an de activitate 
al studioului s-au remarcat și 
afirmat cîțiva soliști tineri ca. 
de pildă, sopranele Constanța 
Cîmpeanu și Lidia Popescu, 
tenorii Nicalae Crețu. Anton

Interviul nostru cu 
tov. Barbu Dumitrescu 

directorul Teatrului de Stat 
de Operetă din București

Negoițescu și mulți alții. Ofe
rind cele mai largi posibilități 
de manifestare oricărui solist 
și chiar membrilor porului, 
s-au evidențiat pînă acum a- 
proape 30 de tineri, dintre 
care unii ne rezervă surprize 
dintre cele mai îmbucură
toare. Realizările din anul tre
cut ale studioului (Medalionul 
Kalman, „Don Pasquale- 
„Dăruiți iubitelor lalele**) 
fost susținute în proporție 
80 la sută 
neri.

Pentru 
artistic al 
noștri, am 
ansambluri ... 
meră din membrii orchestrei, 
care se vor manifesta în cu
rind în cadrul unor concerte 
publice.

începînd din toamna a- 
ceasta studioul nostru va 
funcționa într-o sală nouă, 
care se află în curs de ame
najare. în vederea stimulării 
și popularizării tinerelor ele
mente, le vom încredința, o 
serie de mici piese intr-un 
act, care vor servi totodată 
pentru ilustrarea conferințe
lor noastre experimentale. 
La rîndul lor. aceste confe
rințe vor căpăta 
nou, 
zate sub forma 
cluri, axate pe dte o tematică 
larg cuprinzătoare, ca de 
exemplu „Opereta vieneză", 
„Opereta franceză", „Istoria și 
evoluția opâ-etei ramînești- 
etc. In sala studioului vom 
organiza pentru prima oară o 
serie de concerte și recitaluri 
Individuale menite a pune în 
valoare 
mentiștii tineri 
ting prin realizările lor.

în ceea ce privește lucrările 
ce urmează a fi studiate în 
cadrul activității studioului 
preconizăm deocamdată ope
retele „Mamzelle Nitouche* 
de F. R. Hervă și opera 
comică „Elixirul dragostei- de 
Donizetti. în timp ce prima 
este o comedie muzicală cu 
probleme destul de complexe 
pe tărîm actoricesc, a doua 
lucrare este mai exigentă din 
punct de vedere vocal și ast-

de protagoniști

și 
au 
de 
ti-

ridicarea nivelului 
instrumentiștilor 

format o serie de 
de muzică de ca-

un pffcfil 
urmmd a fi orgarii- 

unor o-

cîntăreții și instru- 
care se dis-

Turnul centrului 
televiziune

La Dnepropetrovsk în Ucraina 
se construiește un turn înalt de 
315 metri, destinat centrului, de 
televiziune din Leningrad. Tur. 
nul constă dintr-o piramidă he
xagonală construită din țevi me
talice. Pe secțiunea superioară 
a acesteia, la o înălțime de 
aproximativ 200 metri, va fi 
montată o clădire cu două etaje 
Bentru utilajul radio-tehnic. 

easupra acestei olădiri se : vor 
înălța antenele pentru emisiunile 
alb-negru și în culori.

din Leningrad
Legătura între rirful turnului 

și «ol se va realiza cu ajutorai 
unor ascensoare rapide.

Scheletul acestei construcții 
monumentale se execută sub 
forma linui grilaj din țevi su
date în întregime, ceea ce o face 
deosebit de rezistentă și permite 
economisirea unei mari cantități 
de metal. La elaborarea proiec
tului a participat colectivul In
stitutului de sudură electrieă 
„Paton“.

în ce privește înălțimea, tur
nul de televiziune din Lenin
grad va fi al doilea din U.R.S.S^ 
după cel de la Moscova.

(Agerpres)

Intr-o dimineața frumoasa de 
toamna în Cișmigiu

fel tinerii noștri vor avea pri
lejul să-și exerseze măiestria, 
alegînd după înclinația și ta
lentul lor, genul care le con
vine mai bine.

— Ce ne puteți spune des
pre activitatea Teatrului de 
Operetă în cadrul acțiunii de 
răspîndire și popularizare a 
muzicii în rîndurile oamenilor 
muncii ?

— In stagiunea trecută am 
avut o activitate foarte bo
gată Numai în cursul primu
lui semestru al acestui an am 
realizat 160 de spectacole sau 
recitaluri in întreprinderi și 
instituții din Capitală precum 
și în case de cultură de la 
sate. Am organizat turnee la 
Focșani, Botoșani și Ploești, 
unde am dat o serie întreagă 
de spectacole în colaborare cu 
filarmonicile locale.

Am deschis stagiunea ac
tuală cu spectacolul ..Lăsa- 
ti-mă să cînt“ prezentat la 
Oltenița pentru muncitorii, 
tehnicienii și inginerii Șan
tierelor navale din ac 
localitate. Succesul se i 

.aprecia după faptul d 
fost rugați sâ dăm specia 
în două seri consecutive.

Văzînd importanța acestei 
acțiuni și entuziasmul cu care 
ne întîmpină peste tot oa
menii muncii, vom depune 
toate eforturile pentru a ne 
intensifica munca, căutînd să 
cuprindem, pe cît posibil, și 
regiuni noi. în acest sens vă 
pot spune că sîntem pe punc
tul de a organiza un turneu 
de mari proporții în regiunea 
Hunedoara.

în încheiere aș mai dori să 
relev faptul că în toamna a- 
ceasta teatrul nostru scoate o 
monografie consacrată istoriei 
operetei rontinești. Temein.c 
documentată și frumos ilus
trată, lucrarea va constitui, 
sperăm, o valoroasă contribu
ție la popularizarea și Ia o cit 
mai bună cunoaștere a genu
lui operetei în țara noastră.

A. TRAIAN

Cercetări privind 
meteoritul din Siberia

ie

Ora urwi mari 
prietenii

Despre prietenie exista o 
mărturie sui-generis, 
conține o deză uriașă 
umenitate concentrată 
tr-un ceas de existență, 
lat-o : marele și sărmanul 
Luchian zăcea țintuit de tra
gica lui paralizie, hărțuit ca 
Prometeu de corbi, de mes
chinăria unui mediu burghez 
care trata geniul cu aceeași 
monedă cu care p ățea orioe 
marfă.

Luchian avea de bună sea
mă o increoere statornică in 
existenta unei umanități au
tentice și toată opera lui res
piră acest optimism hrănit din 
dragostea de natura și ome
nie Intr-o seară (oevestesie 
Arghezi) ușa odăii 'ui Lu
chian se deschide și înăun
tru alunecă un oe'soncj cu 
o vioară sub braț. Se așeză 
lingă pat și «nti o oră 
întreagă, tar incinte de a 
pleca se reco-xrndă : E- 
nescu. Luchian și E^escu 
nu-și fuseseră rvezenteti 
nici o date. Mai tine-, Eneecu 
B cunoștea pe octo- din 
tablouri, coci stijse sâ des 

cco‘3 cee —a> reais 
durabile trâsăru' 
ciș lui L 
unrrarsul

GALERIILE
DIN DRESDA

Lecție de limbo rusă Ic Universi
tatea Prietenia Popoarelor din 

Moscova

Foto : TASS

în orașul Tomsk s-a înapoiat 
recent cea de a doua expediție 
a Filialei siberiene <a Academiei 
de Științe a U.R.S.S. care a vi
zitat locul căderii în anul 1908 
a meteoritului din regiunea tun- 
gusă.

Expediția a întreprins timp 
de mai multe luni cercetări în 
regiunea unde se presupune că a 
căzut meteoritul. Oamenii de 
știință sovietici, care au avut Iu 
dispoziție și un elicopter, au a- 
dus cu ei 43 de lăzi cu diferite 
probe care urmează să fie supuse 
acum analizelor.

într-o convorbire cu ziariștii, 
Ghenadi Plehanov, conducătorul 
expediției, a declarat că în pre
zent există ipoteza că meteoritul 
s-a desfăcut în trei părți. Una 
din ele a căzut în raionul Vana- 
vara iar celelalte două pe teri
toriul actualei regiuni Tomsk, 
La locul căderii meteoritului 
membrii expediției au descope
rit cîteva sute de copaci care aut 
supraviețuit exploziei printră 
care trunchiuri cu o vechime de 
trei sute de ani. Specialiștii au 
tăiat cîteva asemenea trunchiuri, 
le-au ars și au adus cu dînșii 15 
kg. de cenușă. Analiza de la
borator la care urmează să fie 
supusă cenușa va trebui să dea 
răspuns la întrebarea dacă la 
locul căderii meteoritului a avut 
loc o explozie nucleară.

I. RETEGAN
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Cir.d în 1945. ostașii sovie
tici au eliberat Dresda, clădirile 
Galeriei erau distruse iar tablou
rile lipseau. Fasciștii le ascunse- 
serâ in afara orașului, în 
m*:e adăposturi umede, laolaltă 
cu mari cantități de material ex
plozibil. în aceste peșteri osta- 
t ; sovietici au găsii pinzele lui 
Rtebens, Diirer. Tizian, Rem
brandt — pe jumătate. cufundate 
in apă. multe din ele cu grave 

Timp de zece 
specialiștii 
restaura 
distruse.
colecția

tni.

♦

din Dresda.

ani 
sovietici

îition în

o face colecția de artă italiana 
și mai ales de pictură a Re
nașterii. Această epocă de cotitu
ră în dezvoltarea culturii umane 
a adus în pictură admirația pen
tru demnitatea omului, minuna
tele sale aspirații 
șefe. idealurile 
înalte.

Aceste trăsături 
pentru Renașterea 
trupează în ” 
năr** de Pinturicchio. 
înfățișează

muzee 
lumii

către frumd- 
sule cele mai

caracteristice 
italiană se în- 

,.Portretul unui tî- 
Pictorul 

fața inteligentă a 
unui băiat cu ochi 
mari pe fondul untii 
peisaj frumos. Cind 
abordau subiecte 
mitice, pictorii Re
nașterii 

pe pinză 
însușirile

Am

știau. să 
încrede- 

f rum oase 
putea a-

transpună 
rea în 
ale oamenilor, 
minți aici tablourile lui Tizian, 
sau celebra „Madonă sixtina’ de 
Rafael. Această pinză mare este, 
fără îndoială cea mai cunoscută 
din comorile Galeriei. O compo
ziție magnifică, o tratare pictu
rală de geniu, o deosebită pu
tere de convingere îndreptuțeșc 
faima de care se bucuri minu
nate madonă în întreaga lume.

Un document
dattnd din anul

în palatul Clam 
— Gallasov din Pra
ga se află instalată 
arhiva capitalei ță
rii, una din cele 

în- 
Republică 

Ceho- 
Se găsește 
aci o mare 
de mate- 
documente 
viața 
țară, 

secole

mai mari din 
treaga 
Socialistă 
slovacă, 
adunată 
bogăție 
riale, 
despre 
această 
multe

din 
cu 
în

urmă. Din anul 
1310 a fost păstra
tă, de pildă, car
tea Vechiului oraș, 
în care este zugră
vită viața locuito
rilor care populau 
această parte a 
Pragăi. Printre do
cumente se numără 
de asemenea nu
meroase hirtii ofi
ciale ale regilor 
cehi, privilegii, tes- 
tamente, etc, O ra-

1310
itiate o constitute 
de asemenea colec
ția de ziare ?i pu
blicații periodice 
editate la Praga 
începînd din anul 
1782. Arhiva capi
talei este foarte 
frecventată. Colec
țiile ei bogate, cu 
multe unicate, sînt 
folosite din belșug 
pentru munca lor, 
de cercetătorii știin
țifici.

împotriva fumatului

ANCA ARGHEK

Sub cupola circului

Dapi e*re «a msci-
»ae ** uetenes. ia Maacoca
p BerLa, tăbloardq celebrei G«- 
ler:» •- rereeif la Dresda. Meș
terii germani au reconstruit pa
latele distruse in timpul răz
boiului. Refăcute, ele adăpostesc 
minunata colecție de pictură, 
condamnată la distrugere de fas
cism, salvată de oamenii sovie- 

Republica 
ca bun

dci, fi reîntoarsă in 
Democrată Germani 
*1 inlrefuiui popor.

La Hradec-Kra- 
love din Republica 
Socialistă Ceho
slovacă funcționea
ză un Cabinet de 
propagandă împo
triva fumatului, în 
decursul
gur ar. membrii Ca
binetului au dat 
consultații unui nu
măr de peste 1.000 
de cetățeni care do
resc să 
fumat, 
tori au 
renunțe
gară, iar ceilalți au

iui sin

se lase de 
110 fumă- 
reușit să 
.total la ți-

ajuns în situația de 
a reduce simțitor 
consumul de nico
tină. Dar la Hra- 
dec-Kralove acțiu
nea împotriva fu
matului îmbracă și 
alte forme foarte 
practice. în curir.d 
urmează să fie des
chisă aci o cafenea 
a nefumătorilor, 
unde totodată vor 
fi servite mîncă- 
ruri preparate după 
cele mai noi prin
cipii ale bunei ali
mentații. în planul

se 
urmatoi- 

trimesi- ul 
amfitd în 
începe o

de activitate a Co
misiei pentru com
baterea fumatului 
de pe Ungă Cen
trul regional al să
nătății publice 
prevăd 
rele: în 
IV al 
curs va
luptă susținută îm
potriva fumatului 
in rîndurile sporti
vilor și lucrătorilor 
din institutele de 
sănătate și mai cu 
seamă în rîndurile 
tineretului.CELAC

Din frumusețile Craiovei

etnfâe «eMrtiU ae«nUs« d-.- 
haM » irtfort*. ptfftn. munca 
l»»ilr »>i — p'°~

Ana ha Jtcmbrwh , ui* 

d* dragMM «£aoi pmtru pa- 
pmi I*— «al*. La Dmda lini 
ezpaM *at*,uti—. (car, 
eelsfcrU ...Aleportret ev Sajkia 
pt pamrhj-j. portnU, tompo- 
xtțn pa lew* mitica. m*i alei din 
primo perioada a erea/iei lui 
Rembrandt. Pictare m • rigu
roși. deoeobM prin alăturarea 
dramatici a umbrei și luminii, 
străbătută de sentimente puter
nice.

Arta franceză ocupă în Gale
ria din Dresda un loc mai întins, 
este mai bogat reprezentată în 
timp, colecția cuprinzi nd pinzele 
clasicilor Pusrin și Lorrain, pic
turi pline de grație și ușoară în- 
gindurare de Watteau, portrete 
datorate lui Maurice Quentin de 
Latour, lucrări ale pictorilor de 
la sfirșitul veacului trecut — Ma
net. Monet, Degas, Gauguin.

Dar este neîndoios ci faima 
deosebită a Galeriei din Dresda

Cu un milion de ani în urmă
a cîțiva metri adincime. 
sub casele, străzile și 
parcurile Odesei. sir.t 

răspindite galeriile celebre
lor catacombe care au deve
nit una din principalele a- 
tracțij ale frumosului oraș 
și port la Marea Neagră 
Dacă în zilele noastre aceste 
catacombe au devenit un im
portant obiectiv turistic, în 
anii Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei, labirintul 
format din aproape 500 
km. de galerii subterane, cu 
ieșirile lor în locurile cele mai 
nebănuite, în pivnițele case
lor, în parcuri, pe malul mă
rii sau chiar în afara orașu
lui, au

Resturi de animale 
preistorice
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Un subsol 
bogat

fost folosite de cu
rajoșii partizani 
lupta împotriva 
fasciști.

Pînă în urmă 
catacombele din 
putut fi cunoscute în între
gime. Nu a existat un plan și 
nici o descriere a lor. Se știa 
numai că orașul, cu impună-

sovietici în 
ocu-panților

cu cîți va < ani 
Odesa nu au

Cu cîțiva ani în urmă, dife
ritele galerii subterane ale 
catacombelor au început să 
fie explorate de un arheolog 
amator, Taras Griceai, func
ționar la Sovietul orășenesc al 
Odesei. Griceai intenționa să 
întocmească un nou plan de
tailat al catacombelor, dar 
munca lui a fost întreruptă de 
o descoperire foarte curioasă : 
galeriile tăiate de oameni pen
tru a extrage blocurile de 
piatră traversau peșteri natu
rale. Unele din ele nu aveau 
ieșiri și se terminau cu așa- 
numite „pungi» din argilă ro
șie. Griceai a explorat și a- 
ceste „pungi» iar în scurtă 
vreme a scos la iveală in

semnate cantități de oase 
care, prin forma și mărimea 
lor, nu semănau cu cele ale 
animalelor din timpurile noa
stre. Cercetate de savanți, a- 
ceștia au ajuns la concluzia 
că oasele erau ale unor struți, 
cămile și hiene și aveau o ve
chime de un milion de ani.

Dar acesta a fost numai 
începutul descoperirilor cu a- 
devărat surprinzătoare făcute 
în catacombele din Odesa. 
Ivan Iaciko, cercetător la 
Universitatea din Odesa. care 
a efectuat analiza oaselor 
pentru a determina vîrsta lor, 
a observat că unele din ele 
prezentau semne curioase. 
Astfel, unele oase erau rupte 
și rotunjite rudimentar la 
capete, altele prezentau ur
mele unor tăieturi, găuri sau 
șanțuri. Specialiștii au sta
bilit că nici apa, nici vreun 
alt factor geologic n-au putut 
să modifice țesutul acestor 
oase. Cu toate că s-a apelat 
la sprijinul unor medici vete-

stomatologi 
paleontologi, 

ar
șf anato- 
ipotezele 
putea fi

rin ari, 
miști 
potrivit cărora 
vorba de urmele dinților de 
animale sau eventuale boli ale 
osului, au căzut rind pe rînd. 
Enigma nu a putut fi dezle
gată.

Cine a prelucrat 
oasele ?

în mintea cercetătorilor s-a 
născut ideea dacă nu cumva 
oamenii preistorici au fost 
aceia care au prelucrat aceste 
oase pentru a le transforma 
în unelte de muncă. Dar a- 
ceasta ar fi dus la o adevă
rată revoluție în antropologie, 
într-adevăr. savanții știau că 
transformarea 
om s-a produs 
milion de ani 
dul superior al 
știente a omului, acela care 
i-a permis să creeze și să fo-

maimufei în 
cu aproape un 
în urmă. Gra- 
activității con-

losească primele unelte de 
muncă, se situa însă mult mai 
tîrziu. Cum se poate așadar 
ca oase vechi de un milion 
de ani să fi fost întrebuințate 
de oameni la munca lor rudi
mentară într-o epocă cînd a- 
cest lucru, după cîte se știa, 
era imposibil ? Mînat de pa
siunea cercetării, Ivan Iaciko 
a început la rîndul lui să ex
ploreze catacombele. El a 
descoperit alte peșteri natu
rale precum și oase care pre
zentau aceleași semne cu
rioase : marginile rotunjite, 
găuri, tăieturi. S-a stabilit că 
aceste peșteri serveau drept 
locuință oamenilor preistorici. 
Cît privește vechimea oaselor 
oamenii de știință au recon
firmat aprecierile inițiale po
trivit cărora ele datau din 
urmă cu aproape 
de ani.

Cum au ajuns totuși 
prelucrate în „pungile" 
gilă ? Geologii i 
teza că în urma

un milion

oasele 
de ar

au emis ipo- 
unor cata-

clisme, straturile de argilă li
chidă au ’ 
împreună 
erate.

Pînă Ia 
menii de 
tează în 
rioase descoperite în catacom
bele Odesei au căzut de acord. 
Misterul prelucrării lor, în- 
tr-o epbcă din care oamenii 
preistorici nu au lăsat nici un 
fel de mărturii privind exis
tența unor unelte de muncă, 
dăinuie.

Arheologii și paleontologii 
sovietici continuă explorarea 
catacombelor. Este posibil ca 
ei să facă noi descoperiri 
deoarece multe „pungi» nu au 
fost încă cercetate. S-ar pu
tea ca aceste descoperiri să 
confirme unele .ipoteze emise 
de savanți. Nu este exclus 
însă ca ele să dea naștere 
unor noj întrebări privind ac
tivitatea omului preistoric.

pătruns sub pămint 
cu oasele prelu-

acest punct toti oa- 
știință care cerce- 
prezent oasele cu-

I. ANDREESCU

La Karaganda s-a terminat în
tocmirea amănunțita a hărții 
geologice a Kazahstanuhii cen
tral, al cărui subsol conține 
toate elementele din tabloul lui 
Mendeleev. Specialiștii au ajuns 
la concluzia că în ce privește 
bogăția și varietatea minereuri" 
lor, această regiune nu are sca" 
măn pe tot globul pământesc

Pe noua hartă sînt însemnate 
aproximativ 250 de zăcăminte de 
cărbune, ale căror rezerve repre
zintă în total 84 miliarde de 
tone Aici este concentrată o 
mare parte a zăcămintelor sovie
tice de cupru a căror exploa
tare se face prin metoda la zi. 
Pe hartă sînt însemnate de ase
menea zăcămintele de minereu 
de fier descoperite recent și ale 
căror rezerve sînt cît zăcămi ntele 
Belgiei, Italiei, Norvegiei. Por
tugaliei și Elveției luate laolaltă.

( Agerpres)



Pentru o cit mal

ELENA DUMITRU - Turnu 
Severin. Cheltuielile de trans
port ale studenților de la 
cursurile fără frecvență, în 
vederea prezentării lor la se
siunile de examene se suportă 
de către întreprinderile și in
stituțiile respective. Pentru 
studenți — cadre didactice — 
plata transportului la sesiunile 
de examene se face de către 
secțiunile de învățămînt și 
Cultură ale sfaturilor populare 
regionale. Studenții beneficia
ză numai de transportul cu 
trenul personal clasa a Il-a, 
sau cu I.R.T.A,

SUZANA VASILE - Olteni- 
ța, București. Secțiunea gos
podării comunale din cadrul 
Sfatului popular al„ regiunii 
București ne comunică că în 
urma sesizării dumitale între
prinderea de electricitate 
București a început lucrările 
în vederea îmbunătățirii cali
tății curentului și în comuna 
Chirnogi. Prin punerea în 
funcțiune a unui post de 
transformare, iluminatul elec
tric în comună nu va mai a- 
vea de suferit.

degresează firul și obiectul 
tricotat își păstrează suplețea 
și elasticitatea.

MIRCEA VOINEA - Călă 
rași. Școlile de pilotaj cu și 
fără motor funcționează în 
cadrul A.V.S.A.P.-ului. Infor
mații amănunțite asupra con
dițiilor necesare pentru a ur
ma o astfel de școală le puteți 
primi la Consiliul raional 
A.V.S.A.P.

în ceea ce privește sediul 
Centrului experimental de 
Aeromodelism acesta se află 
în parcul de cultură și odihnă 
„23 August“din București.

Fiind înzestrat cu ateliere, 
laboratoare, săli de proiectare 
Centrul experimental oferă 
condiții optime de lucru pen
tru construirea celor mai per
fecționate aeromodele, special 
destinate concursurilor.

EMILIA PLOSCARU — Tg. 
Jiu. Obiectele tricotate din 
lînă albă după cîteva spălări 
se îngălbenesc. Se poate păstra 
însă albeața lor folosind ur
mătorul procedeu : după spă
lare tricourile se introduc în
tr-o soluție formată dintrnm 
litru de apă în care se adaugă 
20-50 cm.c. apă oxigenată și 
20 grame sodă. în această so
luție materialul se ține 10-15 
ndhute la o temperatură de 
40°—50° C lăsîndu-se peste 
noapte în baia de soluție. Pro
cedeul are avantajul că nu

CORNELIU HAȚEG AN - 
Bistrița — Cluj. Localitatea 
Palazu despre care se vorbeș
te în Directivele celui de al 
III-lea Congres al P.M.R. se 
află în Dobrogea pe malul la
cului Siutghiol, în imediata 
vecinătate a mării. încă din 
anii 1949 geologii au început 
6ă cerceteze mai amănunțit și 
subsolul bătrînei Dobroge. Pri
ma sondă pe malul lacului 
Siutghiol a apărut în 1952. Ea 
servea primelor încercări de 
a explora subsolul de aici. Cer
cetările făcute în ultimii ani 
s-au dovedit fructuoase ară- 
tînd că în zona Palazu există 
bogate zăcăminte de minereu 
de fier. Nu este departe 
timpul cînd minereul ascuns 
în străfundurile pămîntului 
dobrogean va lua drumul gi
gantului siderurgic care se va 
înălța in următorii ani la 
Galați.

Sîmbătă a avut loc 
stanța o consfătuire 
zata de Comitetul 
Constanța al P.M.R. și Comi
tetul Executiv al Sfatului 
popular regional împreună cu 
Uniunea Compozitorilor din 
R. P. Romînă.

Au participat numeroși com
pozitori, muzicologi, folcloriști 
și dirijori din țară, printre 
care Ion Chirescu, artist al 
poporului, Mihail Jora, Alfred 
Mendelsohn, Paul Constanți- 
nescu, Zeno Vancea și Matei 
Socor, maeștri emeriți ai artei, 
precum și oameni de artă și 
cultură din localitate.

La consfătuire a luat cuVîn- 
tul tov. Vasile Vîlcu, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Constanța al P.M.R., care 
a făcut o prezentare a reali
zărilor obținute de oamenii 
muncii din regiunea Constanța 
în domeniul vieții economice, 
sociale și culturale.

Numeroși creatori de mu
zică din țara noastră s-au an
gajat în cuvîntul lor ca în 
viitoarele lor lucrări să oglin
dească mai pe larg transfor
mările multilaterale petrecute 
în Dobrogea, 
care o făuresc 
prinsul patriei 
cii, constructori 
lui.

la Con- 
organi- 

regional

viața nouă pe 
pe întreg cu- 
oamenii mun- 
ai socialismu-

(Agerpres)

In Editura politică 
a apărut

INFORMAȚII
Sîmbătă seara a sosit în 

Capitală tovarășul Melis C. 
Lambrias, secretar districtual 
al Federației pancipriote a 
muncii, invitat sa participe la 
lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al sindicatelor din 
R. P. Romînă.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întîm- 
pinat de tov. Constantin Tu
dor, membru al Prezidiului 
Consiliului Central al Sindi
catelor, de activiști ai C.C.S.

*
Sîmbătă la amiază, noul 

ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. S. Ceho
slovace la București, Jaroslav 
Sykora, a făcut o vizită acad. 
M. Ralea, președintele Institu
tului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

★
Sîmbătă dimineața a sosit 

în portul Constanța vasul 
,,Câronia« avînd la bord 500 
turiști americani care intre-

prind o croazieră pe Marea 
Mediterană și Marea Neagră, 
în aceeași zi, o parte din tu
riști au vizitat Bucureștiul si 
au asistat la un spectacol de 
folclor dat la Teatrul C.C.S. 
Alt grup a plecat de la Con
stanța cu avionul pentru a vi
zita Orașul Stalin și apoi Ca
pitala. Turiștii americani vor 
mai vizita stațiunile de pe li
toral și orașul Constanța.

★
Sîmbătă dimineața grupul 

de vechi membri ai P C.U-S. 
condus de P. G. Skundin, 
care ne vizitează țara, a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Sovietici din 
PiațaVictoriei.

în cursul aceleiași dimineți 
oaspeții au plecat într-o călă
torie pe Valea Prahovei și la 
Orașul Stalin unde vor vizita 
întreprinderi și instituții de 
cultură, monumente istorice.

(Agerpres) .

Din lupta P.C.R. pentru 
închegarea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea 
muncitoare în 
tru reforma 
1944-1945.

Studii și 
monografice 
volumul III

Cu acest volum se în
chei® colecția de studii și 
referate consacrate luptei 
P.C.R. pentru închegarea 
alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea mun
citoare in bătălia pentru 
reforma agrară din 1944— 
1945.

în volum sînt tratate și 
o serie de probleme pri
vind transformarea alian
ței muncitorești-ț&rănești 
dtritr-o forță predominant 
antifeudală într-o forță 
anticapitalistă, precum și 
dezvoltarea și întărirea ei 
în condițiile desfășurării cu 
succes, .sub conducerea 
P.M.R., a procesului de 
construire a socialismului 
în țara noastră.
244 pag. 4,95 lei

bătălia pen- 
agrară din

referate

Bunicul..,
Foto : ADY BERGMANN

(Fotografie primită 
în cadrul concursu
lui inițiat de „Scîn- 
teia tineretului" cu 
tema: Viața și
munca tineretului din 
R.P.R.),

SPORT

Echipa de volei a R.P.R. 
în grupa a IV-a 
a campionatelor 

mondiale
Comitetul de organizare 

campionatelor mondiale de 
volei a stabilit calendarul în
tâlnirilor eliminatorii ce vor 
avea Ioc simultan în orașele 
Belo Horizonte și Sao Pablo.

Echipa R. P. Romine, care 
face parte din grupa a IV a, 
va susține primul meci la 29 
octombrie în orașul Belo Ho
rizonte cu reprezentativa Pe
rului, iar la 31 octombrie vă 
întâlni selecționata R. P. Po
lone in același oraș. Meciul 
dintre Peru șf R. P. Polonă va 
avea loc la 30 octombrie. Din 
fiecare grupă se califică pri
mele două clasate. In total, 
10 echipe vor lua parte la 
turneul final care va începe 
la 3 noiembrie la Rio de Ja
neiro, pe stadionul „Maracana- 
t’.nho" cu o capacitate de 
30.000 de locuri. Voleibaliștii 
romini au sdsit de cîteva zile 
în Brazilia, unde își continuă 
pregătirile In compania unor 
formații braziliene.

a

rezultate remarcabile 
în domeniul industrializării

Luna prieteniei 
romino - sovietice
Manifestări în Capitală și în fără

Sîmbătă seara Ion Moraru, 
secretai’ al Consiliului general 
A.R.L.U.S., a ținut la Institu
tul de petrol, gaze și geologie 
din Capitală, conferința inti
tulată „Marea prietenie dintre 
poporul nostru și popoarele 
Uniunii Sovietice".

în aula Facultății de științe 
juridice, Vasile Răchită, direc
tor al Direcției rețelei cinema
tografice și difuzării filmului, 
a vorbit despre „Filmul sovie
tic la festivalurile internațio
nale".

★
ORADEA. — în numeroase 

cluburi muncitorești, cămine 
culturale și colțuri roșii din 
gospodăriile agricole colective 
din regiunea Oradea au fost 
organizate expoziții înfățișînd 
aspecte din realizările oame
nilor sovietici. La librăria 
„Cartea Rusă" din Oradea s-a 
deschis o expoziție a cărții 
sovietice.

DEVA. — Aproape 30.000 de 
oameni ai muncii au luat pțarte 
în ultimele zile la manifestările 
care au avut loc cu prildjtil Lu
nii prieteniei romîno-sovietice în 
bazinul carbonifer al Văii Jiului, 
la Hunedoara, Călan, Teliuc, 
Ghelar. La librăriile din orașele 
Deva, Hunedoura și Brad au fost 
organizate expoziții 'și vitrine 
ale cărții sovietice. în sala clu
bului sindical : de la Gomplexul 
C.F.R'. Simeria s-a deschis o ex
poziție avînd ca tema „Inventa* 
tori și raționalizatori diii 
U.R.S.S.”.

PLOEȘTl, — în numeroase în
treprinderi și schele petrolifere 
din regiunea Ploești s-au deschis 
zilele acestea expoziții avînd ca 
teme „Noutăți tehnico-științifice 
din U.R.S.S”, „Tehnica nouă în 
slujba sept-enalului”. : La schela 
Băicoi a fost amenajată expoziția 
„Ce s-a tradus din literaturii so
vietică”;,

Grupul de delegați din mai 
multe țări membre ale Comi
tetului de energie electrică 
din cadrul Comisiei economice 
pentru Europa a O.N.U., care 
a întreprins o călătorie de stu
dii în țara noastră, a părăsit 
zilele acestea Capitala. înain
te de plecare, cîțiva partici- 
panți la aeeastă călătorie au 
făcut declarații unor redactori 
ai Agenției „Agerpres".

PIERRE SEVETTE (Franța), 
directorul Diviziei de Energie 
Electrică a Comisiei Economi
ce pentru Europa a O.N.U., a 
declarat :

„Călătoriile de studii repre
zintă un mijloc foarte impor
tant care îngăduie specialiști
lor din diferite țări să cunoas
că problemele ce se ridică în 
specialitatea lor și felul în ca
re sînt rezolvate. Experți din 
mai multe țări europene și 
din S.U.A. au vizitat, timp de 
o săptămînă, Romînia unde 
au luat cunoștință de dezvol
tarea energeticii, vizitînd di
ferite termocentrale și hidro
centrale, precum și șantiere 
energetice. Impresia, dominan
tă pe care ne-am făcut-o este 
că ați obținut în ultimii ani 
progrese considerabile în acest 
domeniu și că soluțiile adop
tate în construcția diferitelor 
termocentrale șf hidrocentrale 
pe care le-am vizitat sînt ana- 
loage cu cele întîlnite în ma
joritatea țărilor europene. 
Ne a impresionat plăcut tot-

Radiotelegrafistul
(Urmare din pag. I-a)

odată faptul că țara dv. are 
ingineri și tehnicieni al căror 
avînt tineresc se îmbină cu o 
mare competență".

„Cu prilejul vizitării obiecti
velor energetice ale Romîniei, 
a declarat GHEORGHI SER- 
B1NOVSKI (U.R.S.S), inginer- 
șef al „Soiuzglavenergo", am 
constatat că energetica în țara 
dv. se dezvoltă intr-un ritm 
înalt, că folosiți bine experi
ența Uniunii Sovietice, a țări
lor de democrație populară și 
a altor state. Marile centrale 
electrice pe care le-am văzut 
se construiesc repede și au in
dici economici superiori. O 
astfel de dezvoltare a energe
ticii permite să se creeze o 
bază puternică pentru dezvol
tarea industriei, pentru elec
trificarea agriculturii și pentru 
folosirea electricității în multe 
alte scopuri".

Concluzia noastră, a specia
liștilor sovietici participanți la 
această călătorie de studii, 
este că energeticienii romîni 
merg pe drumul cel bun. Spe
cialiștii sovietici care se află 
pe unele șantiere de electrifi
care din R- P. Romînă sînt 
înconjurați cu multă atenție 
de muncitorii și tehnicienii ro- 
mîni.

„Consider călătoria în țara 
dv. foarte interesantă în gene
ral, iar din punct de vedere 
tehnic foarte folositoare, a 
spus DINO TONINI (Italia), 
director al Biroului de studii 
de la Societatea adriatică de 
electricitate (Sade). Am conșța- 
tat că datorită marilor efor
turi pe care- le-ați făcut, ați ob
ținut rezultate remarcabile în 
domeniu] industrializării, în 
înaintarea pe drumul progre
sului. îmi pot da seama per
sonal de realizările dv. deoa
rece am mai vizitat Romînia 
în urmă cu 30 de ani. Ca spe
cialist în domeniul energeticii 
sînt foarte mulțumit că am 
participat la această călătorie. 
M-au interesat în mod deose
bit construcțiile hidrotehnice 
și consider că barajul de pe 
Bistrița al hidrocentralei de 
la Bicaz constituie un punct 
de onoare pentru tehnica ac
tuală din Romînia".

„Plec cu impresii plăcute 
din călătoria făcută în 
dv, a declarat JARVIS 
VENPORT (S.U.A.), președin
tele societăților „Sturgis Wa
ter Works Company" și „Black 
Hills Power Light Company" 
și președintele Comitetului 
pentru apă și energie a Ca
merei de Comerț a S.U.A. Pro
gresul obținut în țara dv. în 
domeniul dezvoltării produc
ției de energie electrică și al 
folosirii acesteia în industrie 
este evident.

Oaspefi
în cadrul planului de co

laborare pentru aplicarea 
acordului cultural pe anul în 
curs dintre R. P. Romînă și
U. R.S.S. ne vizitează țara N. I. 
Boldîrev, șeful sectorului Ba
zele pedagogiei de la Institu
tul de teoria și istoria pedago
giei al Academiei de științe 
pedagogice a R.S.F.S. Ruse și
V. S. Țetlin, colaboratoare 
științifică la Institutul de în
vățămînt general și politehnic 
al Academiei de științe peda
gogice a R.S.F.S. Ruse.

în timpul șederii în țara 
noastră, oaspeții au avut întîl- 
nlri și discuții cu cercetători 
ai Institutului de științe peda
gogice și ai Institutului pentru 
perfecționarea cadrelor didac
tice din București, cu cadre 
didactice de la Universitatea

sovietici
„C. I. Parhon“ din Capitală, 
Universitatea ,,Babeș-Bolyais‘ 
din Cluj și Universitatea ,,Al. 
I. Cuza" din Iași. Oaspeții au 
vizitat o serie de școli din 
Capitală și din alte orașe ale 
țării, precum și instituții de 
cultură și artă.

în ziua de 20 octombrie, 
N. I. Boldîrev și V. S. Țetlin 
au fost primiți de Ilie Murgu- 
lescu, ministrul învățământu
lui și Culturii. în seara "ace- 
leeași zile, Ministerul învăță- 
mîritului și Culturii a oferit o 
masă în saloanele hotelului 
Athenee Palace, în cinstea 
oaspeților sovietici.

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră N. I. Boldîrev și V. S. 
Țetlin au ținut o serie de-eop- 
ferințe de specialitate. „jf,

(Agerpres)
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NOULUI FILM ROMÎNESO

;X
— zise Lăzărescu, în șoaptă: 
„Gorunul — Tancuri hitleris- 
te la circa 400 m. sud păduri
cea „F“! la 400 sud, păduricea 
„F“ tancuri! Se îndreaptă 
spre „Zambila"...

La numai cîteva minute ar
tileria sovietică și cea romină 
dezlănțuiră un potop de foc 
distrugător asupra tancurilor 
hitleriste. Cîte dintre ele or 
mai fi scăpat cu fuga cerce
tașul n-a mai stat să le nu
mere. Dinspre liniile frontu
lui, din ce în ce mai puternic, 
se auzeau strigăte de „ura T 
Hitleriștii fugeau în dezordine 
urmăriți de infanteriști.

tre grele. Deasupra sa deosebi 
chipul comandantului cerceta- 
filor.

— Hai Lăzărescule ! Vrem 
să te ducem cu noi. Nu mai 
putem sta aici, ne curăță pe 
toți I

— Ai... noștri... au venit ? 
inglni el.

— Nu. Duc tnci lupte grele 
pentru ruperea primelor Unii 
dușmane — ii răspunse co
mandantul.

— Atunci, rămîn aici... lingă 
movilă...

Mai insistă comandantul, 
dar la împotrivirile repetate 
ale rănitului ll tiviră — cum 
ii fusese voia — într-o groapă 
de obuz greu. După ce-i po
toli setea cu puțină apă, co
mandantul îl lăsă in seama 
unuia dintre cei mai buni cer
cetași.

— Stația, unde e stația ? — 
întrebă Lăzărescu cu vocea 
stinsă.

— E aici, lingă mine.
— Pune-ți căștile și... su

cește butonul din dreapta... 
Cînd auzi două șuierături... 
fixează între ele...

— Vorbejte! strigă deodată 
cercetașul. Vorbește cineva. 
„Crinul! Sînt Gorunul! Trec 
pe recepție".

— Sînt ai noștri! zise în
viorat Lăzărescu.

Vn mormăit prelung, meta
lic le atrase atenția. Cînd 
cercetașul întoarse privirile 
desluși în păduricea din vale 
siluetele unor tancuri hitle
riste.

— Transmite ce-ți spun eu

de tiz

Desene de MIHAI CARANFIL

— Vezi ce inimă bună au tovarășii de la serviciul re
gional S.M.T. ? Dacă lucram In schimbul de noapte nu mai 
eram acuma cu tine Li

„reparatorii".

- Păi să începem semă
natul, da’ parcă lipsește 
ceva.
- El aș I Nu lipsește decit 

sămînța...

Crezi că pînă la sfirșitul campaniei 
tractoarele ?

— Cred că mai Intll ar trebui reparați

In clipa în care au în
ceput însămînțatul griu
lui pe cele 270 hectare 
planificate, intovărășiții 
din comuna Sascutsat 
raionul Adjud au con
statat că nu aveau să- 
mînță decît pentru 35 de 
hectare. $i abia atunci 
au început s-o siringă.

In regiunea Cluj lucrează în schimbul 
noapte foarte puține tractoare.

La S.M.T. Plopșor în raionul Plenița, atelierul 
mobil stă de o săptămână la brigada din Oprișo- 
ru. Dar cele cinci tractoare defecte ale brigăzii 
tot nereparate au rămas pentru că mecanicii 
depanatori își fac de lucru prin alte sate.

o să ne repare totuși

i
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— Frate Lăzărescule! zise 
cercetașul. Ti-e frig ? Uite îți 
dau și mantaua mea.

Dar ochii împietriți oi 
transmisionistului priveau un 
punct din depărtări. Cutele 
feței îi erau încremenite în a- 
celași zîmbet ce-i străjuite 
fața pe tot timpul bombarda
mentului artileriei sovietice și 
romîne.

Viața
(Urmare din pag. l-a)

Cea-

poate 
mai

lor. Un copil a cerut mamei 
sale să meargă la un film. A- 
ceasta l-a întrebat Ia ce film 
dorește să meargă. „La 
paev“ — răspunse el. 
l-ai văzut de șapte ori 
replică mama. „Da, dar 
că de data asta nu 
moare..."

— Pentru a se realiza ast
fel de filme și personaje — 
reintră în discuție tov. Vi- 
tanidis — este necesar ca ci
neaștii să cunoască cît mai 
bine problemele contempora
neității și omul nou, format 
în anii construcției socialiste. 
Evident însă că aceasta nu se 
va realiza 
ziarelor și 
nalelor, ci 
directă la 
a uzinelor, a șantierelor și o- 
goarelor. Tinerii creatori din 
studio manifestă un viu interes 
pentru această problemă. 
Astfel tov. D. Carabăț, de la 
redacția de scenarii, a propus 
într-una din adunările orga
nizației U.T.M. să se consti
tuie o echipă de tineri crea
tori — regizori, scenariști, ope
ratori — care să urmărească 
în toată evoluția lui procesul 
de construire a unui mare 
obiectiv industrial, pentru ca 
observările și materialul do
cumentar strîns să constituie 
baza unui film închinat pato
sului revoluționar al tineretu
lui de azi. Prima deplasare de 
acest fel va urma să se facă 
pe șantierul viitorului combi
nat metalurgic de la Galați.

— Negreșit că pentru actori 
cunoașterea vieții și contactul 
direct cu oamenii constituie 
o condiție indispensabilă a

numai prin lectura 
audierea radiojur- 
prin participarea 

viața fremătătoare

GR. VA8ILIU BIRLIC. CARMEN STANESCU, 
ATANASIU, ALEXANDRU GIUGARU, CELLA 
SANDA TOMA, GEORGE CALBOREANU. SILVIA 
TRESCU TIMICA, MARCEL ANGHELESCU, 

BELIGAN.

NICKI 
DIM A, 
DUMI- 
RADU

SCENARIUL ; Mircea Ștefănescu, Sică Alexandrescu ; 
REGIA ! Sică Alexandrescu, Gheorghe Nagy ; 
OPERATOR : Ștefan Horvath ;
MUZICA : Paul Hurmuzeecu.

tineretului
unei interpretări veridice — 
continuă ideea actrița Silvia 
Popovici. Acest lucru se im
pune cu atît mai mult atunci 
cînd interpretăm eroi ai zile
lor noastre, ai căror corespon
denți sînt în sală și urmăresc 
să se recunoască în jocul nos
tru. Am citit de curînd în 
„Scînteia tineretului" critici 
îndreptățite adresate de un tî- 
năr muncitor de la „Grivița 
Roșie» lui Iurie Darie, care n-a 
izbutit să se identifice perfect 
cu personajul interpretat de el 
în „Băieții noștri". Pentru a 
evita astfel de neconcordanțe 
e necesar să cunoaștem cît 
mai profund viața oamenilor 
pe care-i aducem pe scenă sau 
pe ecran.

— Legătura cu viața a fost 
o preocupare majoră a orga
nizației de partid și U.T.M. 
din Institutul de teatru și ci‘ 
nematografie. a cărui studentă 
sînt și eu, intervine tînăra 
protagonistă a filmului „Va
lurile Dunării". Irina Petre
scu. Din contactul viu cu uzi
na am învățat nu 
rul proceselor de producție, 
dar am cunoscut 
ne-am apropiat de 
creat prietenii trainice, 
participat la munca lor, 
discutat cu ei pe 
spectacolele prezentate, 
avut prilejul, de 
dată ca interpretă 
rul film „Nu vreau să 
mă însori*, a cărui turnare s-a 
făcut în bună măsură la uzi
nele „Tudor Vladimirescu" și 
„Republica", să-mi prelungesc 
această utilă experiență. în 
timpul muncii mele actoricești 
am simțit concursul cald al 
tovarășilor din uzină, am luat

numai fi-

muncitori, 
ei, ne-am 

Am 
am 

îndelete 
Am 

această 
ca interpretă în viito- 
film „Nu vreau

pe ecrane !
parte la dezbateri pe teme de 
producție, la viața culturală.

— Contactul cu viața este 
fără îndoială o condiție de 
seamă a unei bune creații ci
nematografice, dar nu singu
ra — continuă tov. L. Bratu. 
Pentru a coordona diversele 
compartimente artistice care 
concură la realizarea ' unui 
film regizorul trebuie să fie 
un om cu o gîndire matură, 
întemeiată pe o solidă pregă
tire ideologică, marxist-leninis- 
tă, trebuie să fie un om înzes
trat cu o cultură vastă și mul
tilaterală, care să îmbrățișeze 
toate domeniile de cunoaștere 
umană. E regretabil că se mai 
întîlnesc cineaști — șl printre 
ei și unii tineri regizori — 
care nu studiază suficient, nu 
se țin în pas cu dezvoltarea 
artelor, nu frecventează cu a- 
siduitate sălile de teatru sau 
de concerte. $i nu numai atît: 
nu vom putea realiza creații 
din ce în ce mai valoroase, 
care să fie bine primite de 
publicul nostru și să se im
pună pe plan internațional 
dacă nu ne vom strădui să ne 
perfecționăm continuu nive
lul ideologic, profesional și 
măiestria artistică.

— Pentru a îmbogăți conținu
tul și calitatea artistică â sce
nariilor noastre — spune tov. 
P. Sălcudeanu în încheierea 
discuțiilor — au fo<st cooptați 
în redacție cîțiva din cei mai 
buni scriitori tineri, cum ar fi 
Francisc Munteanu, O. Pancu- 
Iași, Dimos Rendis și N. Țic, 
care au avut și au strînse le
gături cu tineretul și îi cunosc 
bine de pe teren munca și as
pirațiile. Pe de altă parte, re
dacția duce o susținută mun-

că de atragere a unui număr 
cît mai mare de colaboratori 
valoroși. în acest fel, sperăm 
că va fi înlăturat schematis
mul care sărăcea altădată 
imaginea puternică și com
plexă, personalitatea vie a 
constructorilor socialismului.

Dealtminteri, reflectarea ce
lor mai diverse aspecte ale 
vieții și problematicii tinere
tului nostru deține un Iog de 
seamă în planul nostru tema- 

cîtitoriitic. Desigur că pe
„Scînteii tineretului*■ îi inte
resează ce filme de 
vor putea fi văzute în viitorul 
apropiat. Voi aminti doar cîte
va. Zilele acestea a intrat în 
producție „Vară romantică» a 
cărui scenariu, semnat de O. 
Pancu-Iașij este inspirat din 
eroismul uteciștilor. Două 
scenarii de comedie din viața 
tinerilor, a căror acțiune se 
petrece în actualitate, se află 
într-o fază avansată de lucru 
astfel că în curînd vor intra 
și ele în circuitul producției.

Dintre proiectele de scena
rii despre viața tineretului a- 
mintesc doar pe acela care 
dezbate problemele Urnii co
lectiv de tineri de pe un ma
re șantier și proiectul „Pri
mul pas spre viață" închinat 
tinerilor absolvenți de facul
tăți. ’

Așadar, viitorul an cine
matografic Va aduce tinere
tului satisfacția de a se regăsi 
mai des pe ecrane, în ipostaze 
mai variate decît în trecut, 
în filme — sperăm — cît mai 
desăvîrșite sub raport artistic, 
cu eroi frămîntați de proble
mele cele mai pasionante > ale 
vieții și construcției socia
liste.

tineret



Cauza păcii cere ca focarul 
de încordare existent în Africa

Puternicul răsunet 
internațional al cuvîntării

yuvsznsfnsntsis 
romîne în Cuba

să fie lichidat

lui N. S. Hrușciov
R. D. Germană

BERLIN 22 (Agerpres). — 
Presa democrată din Berlin con
tinuă să acorde mare atenție cu
vîntării pe care N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S,, a rostit-o la 
mitingul oamenilor muncii din 
Moscova.

într-un articol redacțional, 
ziarul „Neues Deutschland” salută 
cererea Iui N. S. Hrușciov de a 
se pune capăt politicii prin care 
se urmărește tergiversarea rezol
vării problemei Tratatului de 
pace cu Germania. în legătură 
cu aceasta ziarul subliniază im
portanța deosebită a propunerii 
cu privire la intîlnirea la nivrl 
înalt, în cadrul căreia această 
problemă poate fi reglementată.

Ziarul „Dcr Morgen** scoate în 
relief faptul că N. S. Hrușciov 
a subliniat din nou în cuvânta
rea sa importanța excepțională a 
problemei dezarmării, califieînd-o 
ca un pivot al tuturor probleme
lor internaționale vitale ale con
temporaneității.

Ziarul scrie că în pofida pla
nurilor agresive ale Pentagonu
lui forțele păcii din întreaga 
lume, care cresc zi de zi, trebuie 
să obțină dezarmarea generală și 
totală în conformitate cu propu
nerii Uniunii Sovietice.

R. P. Chineză

Toate ziarele publică sub 
mari titluri ample știri cu ex
punerea cuvîntării 
Hrușciov. Ziarul 
scrie în titlu : 
făcut o dare de 
participarea cu 
siunea Adunării
O.N.U. El și-a reafirmat încre
derea în forțele păcii".

lui N. S. 
„El Popular" 
„Hrușciov a 

seamă despre 
succes la se- 

Generale a

----------•-----------

Intilnirea 
lui N. S. Hruțciov 
cu ziariști cubani

MOSCOVA 22 (Agerpres). - 
TASS transmite : în diminea
ța zilei de 22 octombrie, N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit delegația ziariștilor 
dip Republica Cuba în frunte 
cu directorul ziarului „Rcvo- 
lucion» Carlos Franqui care 
Se află în Uniunea Sovietică.

în cursul întîlnirîi care a 
avut loc Ia Kremlin între 
N. S. Htușciov și ziariștii 
cubani a avut loc o convor
bire prietenească.

----«.

O misiune economică 
cabană a plecat 

spre Moscova
HAVANA 22 (Agerpres). - 

TASS .transmite : O misiune 
economică a.. Cubei în frunte 
cu Ernesto Guevara, președin? 
tele Băncii Naționale din 
Cuba, a părăsit orașul. Ha
vana, plecînd pe calea aerului 
spre Moscova. înainte de ple
care Ernesto Guevara, condu- 

ocătorul misiunii, a rostit 
cuvîntare radiotelevizată.

-------•-------

5 U. A. pregătesc 
o intervenție în Cuba

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— După cum transmite agenția 
United Press International, 
nistrul Afacerilor Externe 
Cubei, Râul Roa, care se 
sește în prezent 
unde participă la lucrările Adu
nării Generale O.N.U., a decla
rat la 21 octombrie că guvernul 
cuban se așteaptă la o invazie 
apropiată din partea unor mer. 
cenari aflați în Guatemala și 
sprijiniți de Statele Unite.

Roa u arătat că. potrivit in
formațiilor care le deține guver
nul său, la 20 octombrie un nu
măr de 18 avioane militare ale 
S.U.A. au plecat din Porto Rico 
spre Guatemala pentru a se ală
tura unităților de invazie con
centrate pe mai multe aeropor
turi din această țară.

mi
ri/

In New York

PEKIN 22 (Agerpres). — Pre
fă din. Pekin acordă o mare 
atenție cuvîntării președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. N. S. Hrușciov, ținută 
la mitingul oamenilor muncii din 
Moscova, Ziarul 
publică textul 
tării lui N. S. 
„Dagunbao”, 
„Gunjenjibao",
publică expuneri amănunțite ale 
cuvîntării.

La 22 octombrie postul central 
popular din Pekin al radiodifu
ziunii R. P. Chineze a transmis 
de asemenea o expunere a 
violării lui N. S. Hrușciov,

..Jenminjibao” 
integral al cuvin- 
Hrușciov. Ziarele 
„Gwanminjibao“, 

„Beițzinjibao",

Uruguay

cu-

22 (Ager-
TASS transmite : 
Montevideo acordă 
atenție cuvântării 

N. S. Hrucciov, pre- 
Consiliului de Mi-

MONTEVIDEO 
preș). - 
Presa din 
o mare 
rostite de 
ședințele
niștri al U.R.S.S., la mitingul 
oamenilor muncii din Moscova.

Mexic
MEXICO 22 (Agerpres). - 

TASS transmite: Ziarele 
mexicane au publicat la loc 
de frunte sub mari titluri ști
rile agențiilor de informații 
cu privire la cuvântarea rostită 
de N. S. Hrușciov la mitingul 
oamenilor muncii din Moscova. 
Ziarele subliniază acele părți 
din cuvântare in care este 
vorba de creșterea puterii eco
nomice și militare a U.R S-S. 
și de slăbirea puterii SU-A-. 
de necesitatea modificării 
structurii ONU-, rezolvarea 
urgentă a problemei germane, 
organizarea unei noi confe
rințe la nivel înalt.

Ziarul ^1 Popular" subli
niază că N. S. Hrușciov „a 
avertizat pe militariștii yankei, 
care se dedau la provocări, 
că U.RJxS. dispune de sub
marine atomice înzestrate cu 
arma nucleară".

Ziarele „Novedades- și ..El 
Universal- publică fotografii 
înfățișînd prezidiul mitingu
lui de la Lujniki.

HAVANA 22
Corespondență 
cursul zilei de
Rădulescu, ministrul Comerțu
lui al R. P. Romine, conducă
torul delegației guvernamentale 
a țârii noastre care vizitează 
Cuba, a avut întrevederi cu An
tonio Nunez Jimenez, ministrul 
reformei ațrare și cu E Gue. 
vara, președintele Băncii Națio
nale din Cuba. Convorbirile s au 
desfășurat intr-o atmosferă 
cordială. Joi du pi-amiază, mem
brii delega’iei au vizitat moau 
meniul eroului poporului cuban 
Jose Marty.

Vineri dimineață, conducăto
rul delegației romin^ a avut o 
întrevedere cu Carlos Olivares, 
ministru adjunct al Afacerilor 
Externe. cu care a discutat 
despre relațiile diplomatice și 
culturale dintre ede două țâri, 
în cursul aceleiași zile au 
început tratative intre cele două 
părți în legătură eu încheierea 
unui acord comercial și de plăți 
și a unui protocol de colaborare 
tehnico științifică între R. P. Ro- 
minâ și Republica Cuba.

In cursul zilelor de simbătâ și 
duminică, delega ți a guverna
mentală romînă vizitează orașul 
Santiago de Cuba și regiunea 
munților Sierra Maestri.

Ziarele ..Rerolucion-, ..El 
Mundo*. ..Hov“. publici pe 
prima pagină informații despre 
vizita delegației romîne, sala
ried perspectivele dezvoltării ze

cele

(Agerpres). — 
specială : In

joi, tov. Gogu

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— TASS transmite : Delega
ția U.R.S.S. la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. a dat publicității o 
declarație în problema situa
ției din Republica Congo.

Keierindu-se ia ceie afir
mate la 17 octombrie de se
cretarul general al O.N.U. în 
legătură cu evoluția eveni
mentelor din Congo și în spe
cial cu activitatea O.N.U. în 
această țară, declarația dele
gației U.R.S.S. arată că aceste 
afirmații nu dau o imagine 
clară despre adevărata stare 
de lucruri din Republica 
Congo. El nu pomenește nici 
un cuvînt despre felul în 
care comandamentul „trupe
lor O.N.U.** și secretarul ge
neral al O.N.U. personal își 
mareaptă greșelile serioase pe 
care le-au comis în Congo și 
pentru care au fost criticați 
de către o serie de state prin
tre care și state care au tri
mis subunități militare pe te
ritoriul Congo-ului în confor
mitate cu rezoluția Consiliu
lui de Securitate.

Declarația delegației sovie
tice se referă în continuare la 
situația existentă în Congo.

Judecind după știrile trans
mise din această țară — se 
arată în declarație — pînă în

Declarația 
delegației U.R.S.S. 

la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. 

in problema situației 
din Congo

----------•----------

prezent nu a fost încă desă- 
vîrșită evacuarea trupelor 
belgiene și a personalului mi
litar de pe teritoriul congolez. 
Mai mult decît atît sosesc din 
ce în ce mai multe știri că în 
Congo se observă revenirea 
pe scară tot mai mare a co
lonialiștilor belgieni, precum 
și sosirea unor reprezentanți 
ai puterilor occidentale care 
acționează sub steagul O.N.U.

Dar lucrurile nu se limi
tează la aceasta. O serie de 
fapte din ultimul timp vin să 
confirme că situația din Re
publica Congo se înrăută
țește din ce în ce mai mult. 
în prezent situația ește de așa 
natură incit guvernul legal al 
Republicii Congo este cu totul 
lipsit de posibilitatea de a-și 
exercita funcțiile sale, iar șe
ful acestui guvern, d-1 Lu
mumba, are de fapt domiciliu 
forțat.

Comandamentul „trupelor

lor

Procesul 
foștilor conducători 

ai Turciei

Clica lui Mobutu 
instaurează teroarea în Congo

Cuvîntarea lui W. Gomulka 
privind activitatea 

delegației poloneze la OJ.U
VARȘOVIA 22 (Agerpres). 

— După cum a transmis a- 
genția P.A.P., la 21 octombrie 
s-a deschis la Varșovia sesi
unea de toamnă a Seimului 
Republicii Populare Polone.

In darea de seamă privind 
lucrările celei de-a XV-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., W. Gomujka, pnm- 
secretar al C.C. al P.M.U.P-, 
membru al Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, a declarat că 
marea importanță a acestei .se
siuni constă în primul rînd in 
faptul că țările socialiste au 
desfășurat în cadrul ei o largă 
ofensivă pentru înlăturare-» 
primejdiei de război, pentru 
dezarmarea generală și com
plectă, lichidarea totală a co
lonialismului, îmbunătății ea 
Organizației Națiunilor Unite 
și modificarea structurii aces
teia.

Vorbind pe larg despre pro
punerile sovietice cu privire 
la dezarmarea generală șt 
complectă sub un sever control 
internațional prezentate de
N. S. Hrușciov, W. Gomulka 
a subliniat că adoptarea aces
tor propuneri ar garanta o- 
menirii o pace trainică-

Vorbind despre activitatea 
delegației poloneze la sesiu
nea Adunării Generale a
O. N.U., W. Gomulka a subli
niat că delegația poloneză, 
sprijinind întrutotul dezar
marea generală și complectă, 
precum și toate propunerile 
în legătură cu aceasta pre
zentate de Uniunea Sovietică, 
a formulat de asemenea și 
propuneri proprii legate ne
mijlocit de problema 
mării.

Poziția adoptată de 
ția poloneză în toate 
mele care au constituit ob’.ec-

dezar-

deleca- 
rroble-

tul discuțiilor în cadrul celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., a spus 
W. Gomulka, a corespuns in 
întregime poziției tuturor ță
rilor din lagărul nostru socia
list deoarece noi promovăm 
o politică externă unică, cr»- 
mună. Colaborarea delegației 
poloneze cu delegațiile altnr 
țări din lagărul nostru. în
deosebi cu delegația Uniun i 
Sovietice și conducătorul ei, 
tovarășul Hrușciov, a fost 
foarte strînsă.

W. Gomulka a subliniat că 
cuvântările rostite de tovară
șul N. S. Hrușciov la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.. au atras a- 
tenția tuturor delegațiilor și 
a lumii întregi. în aceste cu- 
vnntări, a spus vorbitorul, șe
ful guvernului sovietic a ară
tat omenirii calea spre asigu
rarea și menținerea păcii.

Toate cuvântările lui au fost 
pătrunse de dorința ca în re
lațiile dintre state să domine 
ideea coexistenței pașnice și 
ca aceste relații să se sprijine 
pe prietenie reciprocă și cola
borare.

Sintem convinși, a spus în 
îr.che șre W Gomulka, că ac
tivitatea depusă la sesiunea 
Adunării Generale de țările 
socialiste și de numeroase 
state neutre va da rezultate 
pozitive.

După cuvîntarea lui W Go
mulka au luat cuvântul in ca
drul sesiunii numeroși depu- 
tați. Vorbitorii au acrobat în 
unanimitate activitatea dele
gație: poloneze la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O-N-U- și a conducă
torului e: W.adys’aw Go- 
mulka.

Fuad Koprulu, 
în acel timp vice- 
al Consiliului de

ISTANBUL 22 (Agerpres).— 
TASS transmite : în ședința 
din seara zilei de 21 octombrie 
a procesului foștilor conducă
tori ai Turciei, care se judecă 
pe insula Iassîada, a conti
nuat interogatoriu! acuzaților 
în legătură cu cele trei po
gromuri împotriva grecilor 
care au avut loc la Istanbul, 
Ankara și Izmir la 6 septem
brie 1955.

Acuzatul 
care a fost 
președinte
Miniștri, precum și alți mem
bri ai grupului Bayar-Men- 
deres au căuta: să arunce asu
pra comuniștilor vina pentru 
organizarea pogromurilor îm
potriva grecilor. Este semnifi
cativ că în depoziția sa Fuad 
Koprâiâ a invocat competența 
conducătorului Agenției cen
trale de investigații a S.U.A., 
Alien Dulles, care a numit 
pogromurile din Turcia împo
triva grecilor -un caz tipic al 
agitației comuniste".

ACCRA 22 (Agerpres).— Co
respondentul special din Leo
poldville al ziarului „Evening 
News* care apare în Ghana 
relatează că bandele lui Mo
butu Kalonji și ale Partidu
lui „Abako“ au iristaurat la 
Leopoldville și în alte orașe 
din Congo un regim de teroare 
deșănțată. Cercurile imperia
liste și colonialiste din Occi
dent cu sprijinul activ al unor 
firme occidentale și al mi
siunilor catolice ale Vaticanu
lui cheltuiesc sume uriașe de 
dolari și franci pentru finan
țarea acestor bande și a orga
nizațiilor care acționează îm
potriva guvernului legal al lui 
Lumumba.

în ultimele zile bandiții lui 
Mobutu au început să recurgă 
la represiuni împotriva ad
versarilor lor politici. Ei au 
arestat zeci de partizani ai 
lui Lumumba pe care i-au în
chis în lagărul de concentrare 
de la Lozen. Bandiți înarmați 
ai lui Mobutu au organizat un 
atac la domiciliul ministrului 
Justiției, Remy Mwamba, că
ruia i-au jefuit întreaga avere. 
De asemenea au atacat reșe
dința președintelui Senatului, 
Okito.

Locuitorii Leopoldvillului 
supuși permanent terorii se 
plîng că trupele O.N.U. nu fac 
nimic pentru a pune capăt ile
galităților.

Corespondentul special al 
ziarului „Evening News“ rela
tează că în mîinile conducerii 
Partidului Mișcarea Națională 
Congoleză au căzut documente 
care arată că colonialiștii au 
alocat sume mari pentru or
ganizarea asasinării lui Lu
mumba și pentru dezorgani
zarea Partidului Mișcarea Na
țională Congoleză. Forțele 
reacționare din Congo fac, de 
asemenea, tot ce le stă în pu
tință pentru a împiedeca des
chiderea parlamentului 
lele ce urmează.

în zi-

★

LEOPOLDVILLE 22 
pres). — Agenția France 
anunță că la 20 octombrie _ 
be a cerut într-o formă ultima
tivă să se trimită noi trupe 
O.N.U. în regiunile d:n nordul 
provinciei Katanga, pentru a re
prima populația tribului Baiuba 
care s-a răsculat împotriva re
gimului marionetă al Tui Chom
be. Chombe a amenințat cg- în caz 
contrar „va denunța toate acor
durile cu admimstrațla O.N.U.“. 
După aceasta Chombe a acuzat 
de inacțiune unitățile etiopiene 
aflate în nordul provinciei, uni
tăți care probabil că nu vor să 
execute misiunea murdară, de a 
întări regimul lui Chombe, ce 
le-a fost trasată de Hammarșk- 
joeld.

Ultimele știri sosite din Elisa- 
bethville arată că Chombe în
cearcă cu sprijinul colonialiștilor 
să-și hjiDună în mod fățiș voința 
misiunii O.N.U.

(Ager-
Presse 
Chom-

22 octombrie 
președintele 

Miniștri al 
la Kremlin

MOSCOVA. La 
N3ti:a Hrufcioc, 
Consiiudxâ de 
L Jt.SS. a 
dMegafie - ceeisraatt a Repubii- 
cu Ghnui couttuM de D. Merser, 
prtftduaria aapetAții aeriene de 
stal ^^ffeaoa AînăaysZ carg se 

-. fi
codnl tattbdru a avut loc o 
convorbiră.

SOFIk I- d’r’vata liW <1® 
22 octombrie. Toior Jivkov, șeful 
delegației bulgare la cea de-a

Adunării Gene- 
s-a reîntors la

Circul cu petrolul tailandez
Zhtr-o seară, în urmă cu 

puțin timp și-a făcut apa
riția tn Bangkok englezul 

Sinclair. S-a strecurat tiptil pe 
ulițe-dosnice, pipă ce a ajuns ia 
hotelul unde avea să locuiască.

— Fiți liniștit, mister Sinclair, 
americanii nu v-âu văzut... — 
l-a asigurat un individ.

Cine est# mister Sinclair ? 
Cum se explică enigmatica sa 
sosire în capitala tailandeză ? 
Avem de-a face cu directorul sec
ției regionale a monopolului pe
trolifer ,,Royal Dutch Shell". Po
trivit relatării ziarului Bangkok 
World*, Sinclair încearcă să ob
țină concesii pentru prospectarea 
pe rolului și intenționează să 
smulgă din mîinile concurentu
lui american — compania Stan
dard Oil of Indiana" — contrac
tul pentru construcția unei rafi
nării de petrol. Dar nice pe de
parte concurența nu se reduce la. 
acești;, doi / parteneri. Pe scena 
petrolului tailandez încearcă să 
obțină o victorie generalul Van 
Fleet, înfrînt in Coreea _ repre
zentant al companiei americane 
„Farson Oil Company", compa
nia japoneză „Fudzi" și altele.

întreaga poveste cu petrolul 
tailandez a produs mare animo
zitate in rindurile opiniei publice 
din această țară. Deși in Tailan
da există bogate zăcăminte de 
petrol, tailandezii duc. o lipsă a- 
cută a acestui lichid prețios. De 
ce ? Datorită ,,ajutorului priete
nesc" care de mai multă' vrente
le este dat de către americani.

încă înaintea celui de-al II-lea 
război mondial specialiști ame
ricani au prospectat nordul Tai- 
landel, declarind că aci n-ar

exista petrol Bineînțeles că au 
făcut această constatare fâr& »d 
țină mina pe inimă. Abia in an-i 
celui de al doilea război mondial 
petrolul a fost descoperit de că
tre tailandezi înșiși, in aceiași 
nord ai țării explorat de către 
„amicii* americani. Deși au tre
cut ani de alunei, și astăzi încă 
Tailanda importă cantități imen
se de petrol și produse pe
trolifere din s trăind ta te. „Stan
dard Vacuum Oii" al iui Rocke
feller și trustul britarve 
în ciuda concurențe. cLnire_ e e 
sporesc an de an proi. tur He in 
urma vinzării de petro! Tadandez.

Acei ce astăzi se laudă a i 
„protectori" ai Ta.La.nde-., com
paniile petrolifere anglo-ameri- 
cane, cu sprijinul guvernelor Icz 
au impus in 1954 un acord in- 

. robitor. Ideea de bază a fost 
următoarea - dacă Tailanda 
nevoie de petrol, să-l cumpere. 
In consecință au achiziționat 
pentru o rumica toata unica ra
finărie de petrol din țară și au 
demontat-o complect. Utilajul a 
fost transportai pe insula Bor
neo, iar metalul vechi pentru 
retopire a fost uîndut ia fala lo
cului pentru 8 milioane ba:, exact 
știma plătită guvernului tailan-

. dez pentru,.,' întreaga uzină. Ast
fel, Tailanda a -devenit complect 
dependentă de petrolul impo'ta:. 
Mai mult chiar, guvernul tai
landez nu avea voie să se d- 
cupe de. redistribuirea pe p:ața 

^internă ă produselor petrolifere 
importate. Iar trusturile străine, 
puțind jefui ca in codru, au ma
jorat an de an prețul la petrol. 
In avantajul lor a venit și orien
tarea guvernului tailandez care

Te» or cc 
La

'.rvz-e *
SK9GTZ.

a iveadaz șan 
dertioje fj 
cui agresiv S 
ma sporiri e:ecz 
arns'j. T a^landa 
tot mal muili cori 
în comparing eu 
de petro! în Tall4
de Ia 99 milâoc^e Uzri czt e^a in 
1957, la 8^7 mzliocjze ISri in pre
zent, trus'.manl: aruerieaut și 
englez: își freacă bucuroși miî- 
nîle. O sumă egală cu o :re.Kte 
d'ji vmiviU bugetului de sxr 
se duc pe petrolul cumpăra: de 
ia trusturile ame^.cane și engle
ze, deși în Tailanda exiști petro*. 
\umal in yase an- trusturvg je- 
fudpare au cîșugat 100 milioane 
dolari, ceea ce depășește de 6 
or inresiifuie lor de capitel.

Dt in noiembrie 1956, fo-
tos.nd momen:ul favorabil cred 
de criza din Canalul de Suez, 
guvernul taAandez a ceruț o re- 
olzu'^e a ecorduluî pripitor la 
petrol. Pr.ma reaefie a monopo
lurilor a fost amen-n;area cu 
încetarea iarărilor de produse 
petroliere. După lungi tranzac
ții și presiuni au font redu
se inirucitva prețurile la pe
teci. și un depar-^nen: guver
namental a pr.ntit dreptul de a 
vinde produse petrolifere in... pro
pria țară, CU privește intenția 
de a se obține petrol tailandez, 
pind fi ln 1957 americanul 
Lophtus, consilier pe lingă Mi
nisterul finanțelor tailandez a 
„recomandai sistarea oricăror

r.'aiuri aceas:â direcție. Abia
in 19>g $-a csnstntd o rajinărie 
de petrxg, a cărei producție nu 
acoperi nxi măcar nevoile de 

lose pesroidere ale provinci- 
n>'dze d.n Tailanda. în 

mb ccmparăa americană 
. - ăgă- 

oizta ■wiinrfla utilajului in- 
a' fost daîd in judecai â de 

tnBneedae. Iar cul- 
men cubedoe in acest circ al 
pcttoiaiui șnMnndez este faptul 
ci o saaaM Ăe monopoluri ame- 
r.:s.~e fi fig-eze țîlnd solicitate 
si ă șl alte rafină
rii de petrol sa admis numai cu 
condiția că ele vor folosi exclu
siv... țiței de import.

Mister Sinclair, de Ia vRoyal 
Dutch Shell". făcut apariția 
li aceste zile cznd in Bangkok 
se desfășoară din plin „febra 
petroLferă". El spe^ă să smulgă 
concurenșiioc americani dreptul 
de a construi o rafinărie și de a 
face prospecțiuni. Numai că opi- 
r.ui publică tailandeză îl privește 
atit pe el dt și pe reprezentanții 

lor americane ca pe 
r^ște nesățioși jefuitori ai bogă
țiilor rusționale. și nicidecum 
ca pe niște ^amid* cum îi pre- 
ziniă propaganda occidentală fi 
guvernanții de la Bangkok.

De fapt problema se pune: 
ne să-i exploateze, ,j)rietenă‘ 
mericanl sau cei englezi...

comp.

general 
de fapt 
normale 
suprem 

— paria-

„trupelor 
în conti- 
— a în- 
autorită- 

cu

BADEN 22 (Agerpres). -* 
La 20 octombrie, dupâ înche
ierea lucrărilor comisiilor, a 
avut loc q ședință plenară a 
participanțiior la întîlnirea mon
dială de la Baden a ziariștilor.- 
Au luat -.euvîntul delegații Ira
nului, tzraelului. Cehoslovaciei, 
Guifișei, Bulgariei, Libanului, 

. .Indoneziei, Ecuadorului. Finlan
dei.

>€ ,La ședința dîiț dimineața de
21 octombrie, la discuția gene
rală au luat cuvîntul reprezen- 

* tânjii Indiei Rominiei, Ma.
d agr; s carului, R-P. Mongole. 
U.R.S.S., Ghanei, R.F. Germane, 
Braziliei, Greciei, Marocului. 

Delegatul romîn N. Moraru a 
propus să se țină mai des con. 
ferințe internaționale consacrate 
ridicării măiestriei profesionale. 
El s a pronunțat de asemenea 
pentru organizarea unor 
niri

întîl» 
regionale ale ziariștilor.

fdrimi- 
intere-

coman-
O.N.U.“

O.N.U.* și secretarul 
personal au refuzat 
să asigure condiții 
activității organului 
al Republicii Congo 
ijentul congolez.
2UEdmandamentul 
O.N.U?* — se arată 
nuare în declarație 
cheiat un acord cu
țile provinciei Katanga 
privire la împărțirea așa-nu- 
mitelor „sfere de apărare** 
din această provincie. Acest 
acord nu înseamnă de fapt 
nimic altceva decît încă un 
pas în direcția recunoașterii 
clicii lui Chombe care se o- 
pune guvernului legal al Re
publicii Congo. Prin ur
mare comandamentul „trupe
lor O.N.U.“ caută să consoli
deze formal teritoriile 
țațe ale republicii în 
sele colonialiștilor.

Paralel cu aceasta^ 
damentul „trupelor
din Congo continuă să fie 
subordonat țărilor N.A.T.O. 
Potrivit datelor existente, din 
cei 86 de ofițeri ai statului 
major militar al O.N.U. din 
Congo 45 sînt din țările 
N.A.T.O. și din țările care fac 
parte din alte blocuri militare 
agresive.

In încheierea declarației se 
spune : Toate acestea vin să 
confirme încă odată aprecierea 
făcută la timpul său de gu
vernul sovietic asupra situa
ției din Congo. Adevărul tre
buie privit în față : focarul 
de încordare care există în 
Congo nu este pur și simplu 
un conflict local. ~ 
dacă în sfîrșit poporului con
golez îi vor fi asigurate con
dițiile pentru munca pașnică 
și existență independentă are 
o uriașă importanță pentru 
întreaga Africă și pentru în
treaga lume. $i dacă organul 
suprem al Organizației Na
țiunilor Unite — Adunarea ei 
Generală — nu va fi în stare 
să îndrepte situația din Congo 
în interesele păcii și securită
ții, în interesele poporului 
congolez, ea va demonstra în 
fața întregii lumi neputința 
sa. Cauza păcii cere ca foca
rul de încordare existent în 
Africa să fie lichidat.

Problema

„Ajută Maria“ sau 
consumatorii

Noi provocări 
vest-germane 

la grani(a R. D. G.
BERLIN 22 (Agerpres). - 

Autoritățile vest-germane de 
frontieră continuă să săvîr- 
șească provocări la granița 
dintre Germania occidentală 
și R.D.G, După cum anunța 
agenția A.D.N., la 17 septem- 
brie 1960, în jurul orei 15, în 
apropiere de localitatea vest^ 
germană Mustin (regiunea 
Ratzeburg) vameșul vestrger- 
man și un cetățean care V» 
afla alături de el au tras nouă 
focuri de revolver asupra pos
tului de 
R.D.G.

La 16 
propiere
giunea Heiligenstadt) de 
teritoriul vest-german s-a tras 
asupra patrulei de la frontie
ra R.D.G.

In legătură cu aceasta, or
ganele competente ale Repu
blicii Democrate Germane au 
declarat că întreaga răspunde
re pentru consecințele acestor 
provocări o poartă inițiatorii 
lor.

poliție de la frontiera

octombrie I960 în a-* 
de Bischhagen (re- 

pe

cum sînt otrăviți 
occidentali

A

XV-a sesiune a 
rai? a O.N.U, 
Sofia.

TIRANA. La
Mehmet Shehu, r . 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Albania, care a condus delega
ția albaneză la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U , s-a întors la Tirana ve
nind de la New York.

HAVANA. Agenția United 
Press International anunță că la 
2! octombrie un tribunal revolu
ționar cuban a condamnat la în
chisoare pe diferite termene un 
grup de patru persoane acuzate 
de a fi participat la un complot 
antistatal. Printre cei condam
nați se află și. pilotul american 
Leslie Bradley din Minneapolis, 
statul Minnesota.

BELGRAD. La Belgrad a avut 
loc primul concert dat. de violo
nistul romîn Ion Voi'cu în cadrul 
turneului pe care îl întreprinde 
în R.P.F. Iugoslavia. Concertul 
pentru vioară și. orchestră de 
Brahms tri interpretarea lui Ion 
Vo:cu s-a bucurat de un deose
bit succes.

SOFIA 22 (Agerpres). — In 
cadru! acordului încheiat între 
Academiile R. P. Romine și 
R. P. Bulgaria acad. Const. 
Dalcoviciu a conferențiat la So
fia despre ,,Așezările și cultura 
dacilor din Munții OrășHei".

HAVANA. După cum transmi
te agenția France Presse. gu
vernul cuban a hotărît ca înce-

22 octombrie, 
președintele

pînd de la 20 octombrie întregul, 
comerț exterior al țării să fie 
efectuat de organizațiile de stat. 
Ministrul cuban al Comerțului, 
Cepero Bonilla a declarat că de 
acum înainte importurile și ex
porturile Cubei vor fi efectuate 
prin intermediul băncii cubane de 
comerț exterior.

NEW YORK. Rezervele de aur 
ale S.U.A. continuă să scadă. 
Sistemul rezervelor federale a 
anunțat că Ln cursul unei săp- 
tămîni care s-a încheiat la 19 
octombrie aceste rezerve au scă
zut cu 33 milioane dolari și în
sumează astăzi 18.581 milioane 
dolari

BERLIN 22 (Agerpres). — 
La Berlin s a anunțat că în 
primele nouă luni ale anului 
curent au trecut din “ 
nia occidentală în R. 
mană 11.860 de tineri 
doresc să servească 
deswehr. Numai prin _ 
de frontieră Barby au trecut 
anul acesta în R.D.G. tineri 
care ar fi putut forma 35 de 
companii.

ANKARA. După. cum, anunță 
ziarul „Son Dakika*. în guver
nul turc a avut loc o nouă re
maniere. Fahri Ozdilek, ministru 
de război, a fost numit ministru 
de Stat și vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Ministru de Război a fost nu
mit generalul de corp de armată 
în retragere, Hussein Ataman,

Gcrma- 
D. Ger- 
care nu 
în Bun- 
punctul

Intr-una din dimineți gospodi
na Siegrid Jungfeîd din Berlinul 
apusean, soția unui șofer și 
mamă a trei copii, a plecat in- 
gindurată la piața din apropie
re pentru a-și face tîrguielile 
zilnice.

Se gindea ca de obicei că 
nu-l ușor s-o scoți la capăt doar 
cu leafa soțu'ui, <ă prețurile 
cresc mereu, că viața-i grea. 
Intre timp ajunsese la piață ; își 
luă legume, iar de la magazinul 
din cpjț cumpără mezeluri. Tare 
ar mai fi vrut să ia și unt, dar 
constată că nu-i ajung banii. 
S-a hotărît totuși pentru niște 
margarina îmbietor ambalată, 
căci la drept vorbind, își zi.'e 
ea, margarina nu-i tot un fel de 
unt? Firește că există o dife
rență, dar in situația ei o 
simte mai mult punga decît 
limba. Și apoi fără să piardă 
vremea, porni grăbită spre casă.

A trecut cîtva timp de la c- 
ceastă întîmplare cotidiană, cind 
deodată în familia Jungfeld au 
început să se petreacă anumite 
lucruri bizare. Mai întîî s a îm
bolnăvit fiul cel mic Karl, după 
aceea mama lui, iar mai apoi și 
restul familiei. Toți prezentau 
simptomele unei boli ciudate ! 
Pe piele au început să le apară 
niște bășici respingătoare. Bol
navii au făcut temperatură, 
ganglionii li s-au umflat și apoi 
aj survenit tet felul de compli
cații. Nenorocirea aceasta n-a 
lovit doar pe acești oameni ci 
nenumărate alte familii. „Miste
rioasa molimă" și-a cerut tribut 
și în -vieți omenești. In fața unei 
astfel de situații, vălul de întu
neric care ascundea cauzele a- 
cestei îmbolnăviri în masă a 
fost înlăturat șî astfel au ieșit 
la iveală dedesubturile unor a- 
faceri deosebit de murdare.

S-a dovedit că fabricanții de 
mezeluri din Republica Federală 
Germană folosesc adesea car
nea alterată provenită de la tot 
soiul de animale, carne cumpă
rată la prețuri de nimic, înce- 
pînd cu cea 
terminînd cu 
uneori cu un 
de viermi I 
amestecată cu diferite substanțe 
chi-mice (care mai de care mai 
vătămătoare organismului) pen-

tru o-l împrumuta o cu’-o: re o- 
petîsântă, est* fumizotâ consu
matorului vest-german în amba
laje atrăgătoare drept p-oduse 
de „cea moi bună calitate-— 
Nenumărate gospodine au cum* 
pârât de la măcelării carne
- o carne cu aspect ispititor fi
rește, fără să bănuiască faptul 
că nitrituluî de natriu i se dato- 
rește culoarea trandafirie. A- 
ceastă substanță chimică a fost 
numită conspirativ de către fal
sificatorii de carne „...ajută 
Maria !“. $i Maria asta a ajutat
- a ajutat acelora care o folo
seau spre a le umple buzunare
le cu bani in dauna sănătății șl 
vieții cumpărătorilor vest-ger- 
mani.

Dar oare numai în Republica 
Federală Germană se petrec 
astfel de mîrșăvii ? Nu, și azi 
mai sînt mulți care suferă din 
pricina consumului de untdelemn 
falsificat. în Italia și în Maroc. 
Nu de mult in Oianda a ieșit la 
iveală murdara afacere cu mar
garina otrăvitoare. Concernul 
„Unilever** care a înghițit cele-^** 
lalte firme producătoare de 
margarina din Olanda și deține 
în prezent monopolul csupra a- 
cestui produs, ate pe conștiință 
peste o sută de mii de victime 
printre care s-au înregistrat nu
meroase cazuri 
acestei situații, 
vați, afaceriștii 
cestui concern, 
nimic pentru a 
treaga afacere.

Ochiurile plasei care ar trebui 
să apere pe consumatorul occi
dental de rapacitatea capitaliș
tilor avizi după profituri cit mal 
mari sînt rare și putrede. Prin 
ele trece margarina otrăvită, tre
ce came de șobolani, trec vier
mii, trec toate mortăciunile, trece 
tot căci... „ajută Maria*'. —— 
în Occident 
aur... Că se 
oamenii, că 
este treaba 
nu-s și ei „liberi* 
voie, nu-l aceasta o întruchipare 
la superlativ a „libertății" occi
dentale ?

mortole. In fața 
principalii vino* 
din spatele a- 
n-au precupețit 
mușamaliza in-

de șobolani și 
cea de.., cangur 
substanțial adaus 
Tocată mărunt,

s, trece , 
Doar > 

și din otravă iese w 
mci îmbolnăvesc 

unii mai mor, asta 
lor, ii privește și- 

să crape in

GH. GHIDU

(Din revista „Zeit im Bild")

Margorinâ ? • Nu, otrava 1 (stingă). Șl lata îngrozitoarele consecințe ale consumului de margarina „made in Occident1* care 
a fâeut peste o suta da mii de victima (dreapta)
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